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VISKAS BUS BRANGIAU•i

Isz Amerikos
MAŽAI PERKA ISZ

EUROPOS

Europiecziai Neturi 
Ka Parduoti

ANGLIJOS VADAS
73 METU AMŽIAUS

Winston Churchill

NEW YORK. — Amerikie
cziai biznieriai dabar jau daug 
mažai visko perka isz Užsienio 
ypatingai isz Europos. Nuo 
pradžios metu biznis su Euro
pa nupuolė koki czverti. Ame
rikos valdžia ragina visus biz
nierius pirkti isz Europos, nes į 
per toki prekiavimą yra vilties 
kad Europos krasztai ant savo 
kojų pasistotu.

Szitoks nustojimas biznio su 
Europa labai daug kenkia vi-' 
siems Amerikos Sekretoriaus’ Winston Churchill, 
užmanymai ir nusistatymams 
kaslink Europos. Priesz karai

LONDON, ANGLIJA, 
j Tukstancziai žmonių isz 
pasaulio krasztu Panedeli svei- 

I kini buvusi Anglijos Premjera, 
..., kuris su

laukė 73 metu amžiaus.
Churchillis labai tykiai ir ra

Amerikos biznieriai apie penk- niiai praleido savo gimtadienio
ta nuoszimti visos savo biznio apvaikszcziojimo szvente. Jis 
darė su Europos krasztais. Su- 
lyg Amerikos iszrokavimu, 
Amerikos biznieriai dabar tu- 
retu isz Europos pirkti uz 9,- 
036,000,000 doleriu in metus. 
Bet jau pernai biznis su Euro-

vanas nuo draugu ir giminiu. ’ 
Vakare buvo graži vakariene 
ant kurios atvažiavo keli jo ar-j 

j tinai draugai; tarp kuriu buvo
Brendan Bracken ir Lord Cher- 
vell, jo isztikimi patarėjai per 
kara.

Churchillis sako kad jis Ka
lėdas szves ir praleis prie Vi
duržemiu juru. Jis ketina va
žiuoti in Marrakesh, Francuzu 
Morocco, kur jis gydiesi 1944 
metuose.

į Ners jis jau septynios de-j 
szimts trijų metu, bet jis dirba 
ir darbuojasi kaip jaunas žmo- 
gus ir nenori prisipažinti kad “a “ta.ip'rėi"kaiingaš”to miešto! 
jis jau tarp senųjų priguli. į

Nežiūrint to kad Darbininku 
Partija jo kraszto valdžia pa-1 
eme ir jo partija iszvare isz ta-

I rytos, Churchillis vis rūpinasi 
visu kraszte reikalais ir vadovauja 

savo partijai. Jis sako kad Dar
bininku Partija jau dabar pra
žuvus ir kad jo partija neužil
go sugrysz in valdžia. Jis krei
piasi in visus Anglijos gyven
tojus ir sako kad kiekvienas pi
lietis turi laikyti už pareiga 
balsuoti per rinkimus; ir kad

AMERIKIECZIAI
PRITARIA
KOMUNISTAMS

MARSEILLE, FRAN. —
1 Jurininkai ant dvieju Ameri
kos prekybiniu laivu, sustrai- 
kavo kai j u laivai pasiekė Mar
seille uosta. Jie pareiszke kad 
jie užjauezia ir pritaria Komu
nistams kurie dabar veda strai- 

| kas visoje Francuzijoje.
į Francuzijos valdžia pasiuntė 
savo kareivius iszluoduoti isz 
laivu anglis irmaista, kuris:

I gyventojams. Bet Amerikos j u-; 
rininkai nesutiko ir pareikala
vo kad Francuzijos valdžia ne- 
sikisztu ir kad Prancūzams ka
reiviams nevalia lysti prie 
Amerikos laivu.

Amerikos darbininkai juri
ninkai pasiaiszkino kad jie sy
kiu su visais Prancūzais su- 
straikavo nes “Amerikos dar
bininkai taip pat kariauja kaip

visa ryta praleido asvo namuo
se in Westerham, o po pietų nu-: kiekvienas balsas yra kita vi- 
važiavo in Londoną in kitus nis in Darbininku Partijos gra- 
savo namus, kur jis priėmė do-; ba.

tokius paežius žiedus, bet Ame- biliais kai jie jau beveik negali 
pos krasztais buvo tik $5,700,- rikoje padarytus pardavinėjo pastovėti. Pri-siszveite drąsos 
000,000. O sziais metais bus už keturiolika doleriu. ;
prastesnis. valiutos visu smarkumu; ar iszsigere

O biznieriai Amerikoje pasi- nepastovumas taipgi bizni ardo' užsnūsta bevažiuodami ir in 
aiszkina ir sako kad jie negali jr trukdo. Biznierius sziandien stulpą ar in kita automobiliu 
daryti biznio su Europos krasz- tiek gaus už Amerikos doleri, o susikulia.

5—Pinigu vertes,

tais už tai kad: į rytoj gal dvigubai ar tik pu-
1—Europos krasztai labai siau tiek.

mažai tavoro dabar pagami-j 6_Valdžios ir Partijos ne- 
na* iio Tnn.fciui Iro tuvi norHnn+i ' . . _ _ _ .na; jie mažai ka turi parduoti.1 pastovumas taipgi trukdo biz_, 

ni. Kai viena partija paima

Amerikiecziai
Pasiliks

Italijoje
Europai Paszelpa Mums Daug 
Kasztuos; Amerikos Kareiviai 
Neiszvažiuos Isz Italijos Už 
Tai Kad Komunistai Tenai Ke
lia Triukszma; 324 Sukilėliai 

Buvo Suaresztuoti Italijoje
Francuzijos valdžia ketina Amerikos Karoir Francuzai priesz instatymusj straikas suardyti ir yra pavo- RYMAS, ITALIJA? . *

kurie yra taikomi priesz darbi-1 jaus kad ir Amerikiecziai gali ^/tabaS pasiuntė insakyma Major Generolui 
ninkus. Amerikos darbininkai būti sužeisti tuose sukilimuose.
yra griežtai nusistatė priesz
Amerikos Sekretoriaus budus' maisto, kuris yra siuneziamas gy yjsaiS AmerikieCziaiS kareiviais tliri pasilikti 
del paszelpos Europai. Mes jus Marseille miesto žmonėms ku- i • . . <
remiame ir remsime kai jus ko-j rie dabar bada kenezia ir badu Italijoje ir atidėti S3VO pasitraUKima iSZ tO kfaSZ- 
vojate priesz Amerikos Sekre- mirszta. Amerikos pasiunstas jįe gayg įsz AmerikOS KarO SztabO.
toriaus nusistatymą, nes mes maistas Marseille miesto uoste, _ ___ ...

Ir visi sritie laivai yra pilni Lawrence Jaynes, kad jis ir visas jo sztabas

* LUllcLUo llUblb LcLLj'lILcl, 11U b 111U b IIlcLlbLdb iTlcll bUlllc llllUbLU ><••• i « i • • fl A • •

gauna ir paleidžia automobiliu tikime kad kiekvienas krasztas bet Amerikiecziai jurininkai to Italijoje dabar randasi apie 2,500 AmenkieCZlU

PLIKAMS PIGIAU

turi pilna teise pasirinkti savo 
valdžia ir nustatyti kaip ir kas 
ta kraszta valdys. ’ ’

Paskui tie Amerikiecziai ju
rininkai pasiuntė telegrama in 
savo unijos prezidentą, Joseph 
Curran ir nusiskundė kad

maisto nuo savo laivu neima ir 
kitiems neleidžia imti.

Kas visus labiausiai papikti
no tai kad Amerikiecziai taip 
iszdrystu prieszintis savo 
kraszto vyresniemsiems, ir vie- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
HUNTINGTON, W. VA. —

Miesto virszininkas, Robert J. 
ffero “Scotch" -znapso bet la valdzla tal'r sav0 Pram0”cs Wilkinson, kuris yra plikas, gero Scotch ssnapso, bet la. tvarka lnveda.

Kiek matyti dabar tai užsie- bėriai pigiau imti už plauku 
nio biznis nepageres, bet vis apkirpimą plikiams. Jis sako, 
eis trepais žemyn. Szitokia pa- kad tikra skriauda imti tiek

Amerikos biznieriai labai nori 
visokio audeklo isz Anglijos ir Karo Pradžia Ir Galas

bai mažai audeklo ir sznapso 
galima gauti isz Anglijos. Jie 
labai norėtu pirktis medžio ir 
pdpiėros isz Skandinavijos, bet 
ir tenai labai mažai randasi.

2— Labai ilgai ima parsivež
ti tavoras ir Europos. Europos! 
biznieriai prižada labai greitai 
pristatyti, ir paskui reikia ke
lis menesius laukti.

3— Europos biznieriai susi
dera ir prižada gerus daigtus 
ar gera tavora pristatyti, ir 
paskui visai prasta prisiunezia.

4— Viskas Europoje labai 
brangiai kasztuoja, už tai kad 
visko tenai trumpa ir trūksta. 
Biznieriai bijosi visko per daugi 
prisipirkti, kad paskui butu nesza kad sniegas ir ledas pri
sunki! parduoti už tokia bran- side j o prie tu nelaimiu, nes 
gia kaina. Czia, Amerikoje ga- žmones nebuvo pripratę atsar- 
lima beveik visus tuos daigtus giai važiuoti ant slidžiu viesz- 
pagaminti, padaryti tik už pu- keliu? Abi valstijos pranesza 
setiek.

Vienas pirkėjas parsisiuntė automobiliu 
už kelis tukstanezius doleriu valstijose, 
žiedu isz Paryžiaus, ir paskui Visados per szventes daug 
pamate kad kiti biznieriai tuo- ! daugiau žmonių žuvo ar buvo 
kius paežius žiedus už puse tiek sužeisti. Žinoma daug daugiau 
pardavinėja. Jis savo žiedus tu- Į žmonių tais laikais važinėja, 
rejo parduoti už trisdeszimts bet didesne priežastis yra kad 
doleriu, o jo draugas biznierius daug žmonių važiuoja automo-

i dėtis nėra geras, ne 
1 parduoti bet ir pirktis.

tik

57 ŽUVO PER DE- 
KAVONES DIENA
WASHINGTON, D. C. —

Penkios dsezimts žmonių žuvo 
visokiose nelaimėse per Deka- 
vones Dienos apvaikszcziojima. 
Penkios deszimts vienas isz tu 
žuvo automobiliu nelaimėse.

Illinois ir New valstijos pra-

pat nuo plikiu kiek imama isz 
tu kurie turi tankias ir dideles 
kudlas. Jis sako kad bar bėriai 
turėtu plikiui tas kelias kasas, 
ar tuos pūkelius apkarpyti už 
kvoteri kai jis isz kitu ima sep
tynios deszimts penkis centus.

Jis yra supratlyvas žmogus 
ir sako kad barberiams butu 
pavėlinta imti deszimtuka dau
giau jeigu jie nuszveiczia pli
kiui pakauszi.

I Szitoks inneszimas ar patari
mas mums iszrodo labai pro
tingas,. bet barberiai vargiai 
sutiks.

j kad po deszimts žmonių žuvo 
nelaimėse tose

Apsipacziavo Anksti

— Mano vaike, žinokie 
kad asz apsipacziavau labai 
anksti!

— Kaip tai? Gal turėjai 
tada dvideszimts metu?

— O ne. Buvo tai penkta 
valanda isz ryto!

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Pearl Harbor yra du žo
džiai kurie Amerikiecziams 
visados primins ta baisu už
puolimą, kur tiek daug jau
nu Amerikiecziu kareiviu 
žuvo, kai Japonai be jokio 
perspėjimo užpuolė ant mu
su. Mes ir sziandien labai ge
rai aitsimename ta nelemta 
ir nelaiminga diena, Gruo
džio (Dec.) 7, 1941. Tas ka
ras, kuris prasidėjo ant 
Pearl Harbor szeszi metai at
gal jau užsibaigė du metai 
atgal ir taika vėl ežia viesz-

patauja. Ir Japonija, kuri 
taip drąsiai ir taip niekszin- 
gai pasiuntė savo kariszkus 
eroplanus priesz mus ir isz- 
pyle savo sprogstanczias 
bombas ant musu kareiviu, 
dabar kreipiasi in mus pa- 
gelbos ir paszelpos. Sziais 
metais Amerikos Karo Szta- 
bas siunczia savo eroplanus 
in Pearl Harbor ir in Japoni
ja. Bet tie eroplanas neveža 
sprogstanczias bombas ar 
karabinus, bet dovanas ir 
maista ir drabužius!

karininku ir kareiviu, kurie, galima sakyti ve
da visas Italijos valdžios armijas..

Szitas insakymas atėjo už tai kad Komunis
tai kelia visokius triukszmus ir sukilimus tame 
kraszte.

Buvo nutarta kad visi Amerikiecziai ka
reiviai isz Italijos pasitrauks Gruodžio, (Dec.) 
antra diena ant laivo Admiral Sims, sulyg tai
kos sanlygu. Bet dabar visa tai permainyta, 
ir Amerikiecziai tenai bus pakol Komunistai 
bus numalszinti.

Nors Amerikiecziu, rodos, tenai visai ma
žai; tik 2,500, bet visi jie turi labai svarbias ir 
intakingas vietas, nes jie pataria ir pamokina 
Italijos Karo Sztaba. Jie visi yra mokinti inži
nieriai, karininkai ar labai augszti ir mokinti 
kareiviai, kurie yra dabar Italijos valdžiai la
bai reikalingi.

Generolas Jaynes jau buvo atsisveikinęs su 
Szventu Tėvu, Popiežiumi ir su Enrico de Ni
cola. Po tam Amerikos Ambasadorius užėjo 
in sveczius pas Italijos Premiera Alcide de Gas- 
peri ir jam pranesze kad Amerikiecziai da ant il
giau pasiliks Italijoje.

Komunistai jau prisipažino kad jie nepajie- 
ge užimti Milano miestą. Bendros straikos 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
School mokinius ir mokines. 
Nei vienas isz tu mokiniu nei 
per plauka prascziau neapsi- 
renges kaip ir musu vaikai 
ežia Amerikoje.

POLYNA
STOSZKIUTE

Visi kariszki fabrikai dabar 
stovi pasirenge atsidaryti kad 
ir ant rytojaus. Kai kurie ka
riszki fabrikai buvo parduoti, 
bet valdžia in ta pardavimo 
kontrakta inrasze kad ji gali 
visus juos atsiimti in kelias va
landas.

Apie ta sprogstanezia Atom 
bomba nieko negirdeti. Bet vi
sai nepaslaptis kad szimtai 
mokslincziu diena ii’ iiakti dir
ba ir tyrinėja; o szimtai tuks- 
taneziu darbininku tokiuose 
fabrikuose dirba toki darba 
apie kuri jiems nevalia nei ne- 
vapteleti.

Visos szitokios žinutes gali 
musu skaitytojus iszgazdinti. 
Bet tikros žinios yra daug ge
riau negu visokie gandai ir bo
bų pasakos. “Amerika rengia
si save apsiginti, bet nieko ne
sako apie kara.”

• •

Ąmerikos armija ir laivynas 
eina kariszkus musztrus ir la 
vinasi del karo- Bet tik Ameri
koje tokis musztras yra nau
jiena. Visi kiti krasztai taip jau 
nuo senovės dare ir daro.

Amerika nelaukia ir nesitiki 
karo, bet visgi rengiasi priimti 
ar sutikti priesza ar užpuoliką.

Karininkai ir augszti diplio- 
matai sako, kad jeigu kas bus 
ar atsitiks, tai visgi nebus tuo- 
jaus, bet už trijų ar penkių me
tu.'

Kas mus da labiau stebina 
tai tie balti marszkiniai, ku
riuos beveik visi vyrai ant tu 
paveikslu neszicja. Mes ir czia 
neiszgalime visados baltais 
marszkiniais neszioti, ne vien 
tik kad jie brangus, bet kad per 
daug ju suneszioji.

Mums vienas musu geras 
draugas parode fotografija, 
paveiksią kuri jis buvo sušilau- j 
kės nuo brolėno, kur ten isz-1 
trėmime. Vyrukas, matyti, isz 
bado nevysta; kelines ir visas 
siutas gražiai iszprosintas 
daug gražiau ir rūpestingiau 
negu raszytojo kuris szita 
straipsneli pyszkina, gražus 
balti marszkiniai, ant rankos, 
laikrodėlis.

NAUJA OPEROS 
LAKSZTINGALA

. Visi jie szitiek stacziai ir 
vieszai pasako: Amerika neno
ri ir nepradės kara, bet atsarga 
giedos nedaro.

klės daug skaitome ir gal 
daugiau iszgirstame apie tuos 
benamius Lietuvius, kurie da
bar vargsta, skursta ir badau
ja. Ir mums isz tikro labai gai
la. Mes visomis galiomis norė
tume prisidėti prie visu tu pa- 
szelpos vaju ir kolektu del dra
bužio, maisto ar kad ir pinigu.

Bet mes, kaž-kaip negalime 
suprasti ka daro tie, kurie 
mums apie tuos vargszus pra- 
nesza laikraszcziuose ir žurna
luose. Kur tik mes randame tu 
vargszu Lietuviu paveikslus, 
mes ten matome labai gražiai 
apsirėdžiusius žmones, kuriu 
veidai visai neparodo jokio 
vargo ar hado.

Mes tik vakar isz nuobodumo 
varstėme puslapius gražaus 
žurnalo “Kalifornijos Lietu
vis.” Czia radome labai gražiu 
paveikslu isz Lietuviu gyveni
mo įsztremime. “Žiburiu” 
žurnalo sztabo paveikslas labai 
gražus. Szeszi vyrai ir viena 
moteriszke, rodos sudaro ta 
sztaba. Visi vyrai gražiai pasi
rėdę, moteriszkes suknele ne- 
praseziausia. Mes daug pras
tesniu czia savo miestelyje esa
me mate. Raszomoji maszinele 
ant stalo. Mums czia namie bu
vo bąisiai sunku nusipirkti to
kia maszinele. Mes turėjome 
mokėti suvirsz szimto doleriu 
už daug prastesne. Vienas isz 
vyru laiko rankose cigareta, 
kurie mums praneszama taip 
brangus tenai.

Kitas paveikslas parodo 
ąugsztęęnmsios mokyklos High

Mes, toli gražu, nesakom^ 
kad visi tenai yra toki pomi- 
cziai, bet tie paveikslai tokiu 
sportuku, nieko gero nedaro, 
kai ateina vajus, kolektos ar 
kai prasZiOma paszelpos. Kaip 
asz galiu duoti drabužiu tiems, 
kurie daug geresnius už mane 
neszioja? Jeigu tenai jau taip 
badas juos spaustu, tai jie ir sa
vo tuos drabužius iszmainytu 
ant tinkamesnių, savo baltus 
marszkinius pamirsztu ar par
duotu ir savo tuos laikrodėlius 
ant kąsnio duonos iszmainytu.

Tas “Kazoku Koras,” kuris 
susidaro vien tik isz vyru, ir 
kuris su savo Kazokiszkomis 
dainomis ir giesmėmis po visa 
svietą pragarsėjo, atsilankė in 
Mahanoy City Lapkriczio dvi
deszimts pirma diena, ir paskui 
nuvažiavi in Philadelphia, in 
Akademija. Vyriszki balsai su
darė labai dideli inspudi ant vi
su susirinkusiu, nors beveik vi
si tik sėdėjo ir žiopsojo, nes re
tas kuris suprato Rusiszkai ar 
mokėjo kaip in vertinti vyrisz- 
ku balsu kora.

Dainos ir giesmes buvo su
maniai ir gerai parinktos. Dai
nininkas ir szokejas Gabriel 
Soloduhin, kuris visus nustebi
no, projuokino ir net iszgazdi- 
no su savo szobliu, kardu szo- 
kiu pirmiausiai su cirkomis va
žinėjo po Amerika kai jis pabe - 
go isz Rusijos per Revoliucija. 
Pirm to jis Hollywood mieste 
turėjo darba, isz kurio j\s var
gingai pragyveno. Jis būdavo 
pasamdomas daryti visokiu 
“triksu, ” szposu ar kitu pavo
jingu darbu. Viena gražia die
na Pulkininkas Tim McCoy pa
mate ji in Hollywood ir tuojaus 
pasisamdė. Tira McCoy, kuris 
pareina isz Bucks County, neto
li nuo Philadelphijos tuo laiku 
turėjo raiteliu paroda. Jis czia 
dirbo, jodinėdamas ant greitu 
ir sztarkiu arkliu.

Paskui Ringling Brothers 
iszpirko szita losziku kompani
ja ir Solohudin dirbo cirkoje, 
kur ji užtiko Nicholas Kostru- 
koff ir tuojaus inrasze in Kazo
ku Korp.

NEW YORK. — Trimis die
nomis priesz Metropolitan Ope
ros iszkilminga atsidarymu 
sziais metais, buvo sustatyta 
Mozarto opera “Don Giovan
ni.” Szitoje operoje svarbiau
sia role, turėjo Lietuvaite Pe
lyną Stoszkiute, “Stoiška.”

Visi tie kurie Opera inverti- 
na ir laikraszcziuose raszo, vie
nu balsu nutarė kad puikiausia 
dainininke ta vakara buvo Lie
tuvaite, Stoszkiute.

Laiikrasztinink-ai ir muzikos 
žinovai jau seniai kaip seka 
Stoszki^tes darba ne tik aaina- 
vim.e bet ir loszime.

Pernai ji visus nustebino kai 
ji dainavo in New York City 
Center, Strauso “Ariadne auf 
Naxos.” Po tam ji pasirodė te
atre ant Boradway, kur ji vėl 
atsižymėjo savo loszime in 
“Street Scene.” Su savo loszi- 
mu czia ji užsitarnavo Donald
son Award garbes ženklą, kai
po geriausia ir gabiausia loszi- 
ke.

Stoszkiute pasirodė pirmiąu 
in City Center kaipo daininin
ke, po tam ant Broadway kaipo 
loszike, o tik paskui stojo in 
Metropolitan Opera, jau kaipo 
garsi, gabi ir tikrai gražiu bal
su apdovanota Operos daini
ninke.

Stoszkiute yra gimus Wor
cester, Mass. Jos tėvas, plieno 
darbininkas, isz pradžios neno
rėjo kad jo duktė mokintus! 
muzikos, bet ji visgi užsispyrus 
mokinosi pirmiau ant skripkos, 
ir paskui pradėjo savo balseli 
lavintis.

Ji laimėjo “Julliard Scho
larship,” per kuri ji galėjo tęs
ti savo mokslą toliau. Ji nuva
žiavo in New York miestą, kur 
ji dirbo del pragyvenimo ir mo
kinosi.

Vėliau ji iszdryso važiuoti in 
Europa pasimokinti, kur ji la-

bai greitai ir labai garsiai atsi
žymėjo Berlyne.

Ji dabar sako kad ji ant at
minties jau žino dvideszimts 
szcszias operos roles iii pe.ikias

> svetimas kalbas.
Muzikos žinovai sako, kad 

Metropolitan Opera dabar ra
do labai gera dainininke, Stosz- 
kiutes asmenyje. Stoszkiute 
yra tikrai Dievo gausiai dova
nota; jos balsas skambus ir ma
lonus, ji graži ir nepaprasta lo
szike. Visos tos trys ypatybes 
yra labai pageidautinos Operos 
dainininkei.

Lapkriczio 21 diena Stosz
kiute buvo paskirta sudainuoti 
svarbiausia role Vaignerio ope-: 
roję “Die Meistersinger,” bet1 
del kokios ten priežasties ji ne
galėjo ir kita dainininke jos 
vieta užėmė.

Ji pati apie save sako: “Tik 
duok Stoszkiutei proga. Asz 
nepripratus tik stovėti ir dai
nuoti ; asz noriu ir loszti. ”

PRANCŪZU DIDVY
RIS ŽUVO

Gen
mejo

Leclerc Atsižy-
Ant Karo Lauko
Afrikoje

Nepaprastas Buczierys

Rye miestelyje, New 
York, Italijonas Rccco Mar
tini sako kad jis nieko apie 
bizni nesupranta, bet jis in- 
vede savo buezerneje tikrai 
naujos mados bizni. Jis vis
ką parduoda už tiek kiek

jam paežiam kasztuoja pirk
tis, ir isz visu savo kostume- 
riu praszo doleri ir kvoteri 
ant sanvaites už patarnavi- 
ma. Jis jau dabar turi per 
daug kostumeriu ir jam biz
nis eina kaip isz pypkes.

Susimildami, jeigu iszkelian- 
late in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
aikraszti, prisiunskite savo se

na ir nauja adresa ir miestą ku- . 
riame gyvenot ir apsistojot, nesi 
be to, negalime jum siuntinėti 
įaikraszczio in nauja vietą. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo- 
la kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszlku sziandien 
įplaikome daug, nes svietas la- 
>ai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos- 
jieszkoti po visas knygas isz 
<ur musu skaitytojas rasze 
.aiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galesi- 
ne permainyt ir greieziau gau
bte laikraszti. Kitaip ant mus 
įerugokite, jog Įaikraszczio ne- 
wlaikote. “Saules” Redyste

SAULE” YRA
GERIAUSIA 1

DOVANA!

Paskutinis žodis isz to ero- 
plano buvo kai lakūnas Jay B. 
Haworth prasziesi pavelinimo 
nusileisti ant Yakutat lauko 
Tai buvo dvideszimts minueziu 
po keturiu isz ryto. Tuo laiku

Kai tik jis biski pasveiko jis lakūnas isz Vanport City, Ore- 
iszkeliavo in Nigeria, kur jis gon.
tuojaus pradėjo rinkti karei
vius ir rengti armija. Jis su sa
vo nauja armija stojo in talka 
ir pagelta ne tik Anglijos ka-l 
reiviams, bet ir Amerikie- 
cziams.

Jo gabumai nebuvo vien tik buvo galima matyti tik penkis 
ant karo lauko ar su plunksna;] szimtus pėdu, nes migla ir lie- 
jis taipgi labai gerai mokėjo tus visas padanges aptemdino, 
kaip žmones prie saves pri
traukti ir juos intikinti. Beveik 
visi Francuzai ji gerbe, mylėjo1

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
Francuzas Generolas Jacques- 
Philippe Leclerc, virszininkas 
ir prižiūrėtojas Francuzu ka-] 
riuomenes Afrikoje, kuris la-] ir jo klausė. Francuzijos val
kai garbingai atsižymėjo per džia daug ka tikėjosi isz szito 
kara Afrikoje žuvo, kai karisz- žmogaus ir ir dabar lauke pa
kas eroplanas nukrito ir sudu- kol jis sugrysz in Paryžių ir pa
žo netoli nuo Colom Bechar. dės viską sutvarkinti ir žmones 

nuraminti. Visas Francuzijos 
nepranesza krasztas nuliūdo kai iszgirdo 

apie jo netikėta mirti.

Eroplanas del kokios prie
žasties nepataike in ta vieta 
kuri buvo prirengta jam nusi
leisti, bet užkliuvo už kalno, 
sudužo ir sudege.

»r * * * n
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SKAITYMO

RASZYMO

i
*
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Pajieszkojimas

Pajieszkau savo pus-brolio 
Juozapo Danaląiczio, isz Lietu
vos, Laipalotu kaimo ir Gra- 
žiszku parapijos. Meldžiu atsi- 
szaukti ant adreso:

William Berston
2623 South Street

Philadelphia, Pa.

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra- t 
linksmins jiems gy^ 
venima, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta-, 
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba * 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

Jis buvo 45 metu amžiaus.
Karo sztabas 

kiek žmonių buvo ant to ero
plano, bet trumpai sako kad vi
si žuvo, kai eroplanas pataikė 
in kaina.

Generolas Leclerc atsižymė
jo kai jis vede savo kareivius 
isz Lake Chad per du tukstan-1 
ežiu myliu, per dykumas in j 
trisdeszimts devynias dienas, 
kad jis galėtu pribūti in pagel- 
ba Anglijos Asztuntai Armijai, 
kuri buvo in Tripoli, 1943 me
tuose.

Po tam jis su savo kareiviais 
stojo in kara atimti Paryžių 
nuo Vokiecziu.

Leclerc yra palszyvas jo 
vardas; jo tikras vardas yra 
Kunigaiksztis Philippe de 
Hauteclocque. Jis ta palszyva 
pravarde vartuojo kai stojo in 
vaiska nes jis bijojo kad prie-j

13ŽUVOEROPLANE
1 i

YAKUTAT, ALASKA. — 
j Trylika žmonių žuvo kai pre- 
! kybinis eroplanas DC-3 sudužo 
in kaina ir sudege.

Eroplano lakūnas stengėsi 
nusileisti per miglas ir per lie
tu ir pataikė in kaina. Eropla
nas greitai užsidegė ir visi 
žmones žuvo.

Beveik visi žuvusieji buvo 
isz Oregon ir Washington vals
tijų. Jie gavo vietas ant szito 
eroplano kai jis atveže daug ta- 
voro in Fairbanks ir Anchor
age. Eroplano lakūnas buvo 
Jay B. Haworth, isz Portland, 
Oregon ir jo pagalbininkas bu- 

szas jo szeimynai atkerszintu vo T. A. Keranes, dvideszimts 
jeigu dažinotu kas jis isz tikro szesziu metu amžiaus veteranas 
yra. Jis pabėgo isz Paryžiaus 
kai Vokiecziai užėmė miestą,1 
ir nuo to laiko kariavo po ta 
palszyva pravarde. ■

Jis buvo daugiau negu pa
prastas karininkas. Jis buvo 
mokintas žmogus ir raszytojas; 
tankiai raszydamas Katalikisz- 
kam žurnalui “Revue Catho- 
lique.”

Begindamas savo kraszta jis 
buvo sužeistas ir paimtas in ne
laisve prie Ailette upes. Vokie
cziai kurie ji suėmė, manstino 
kad jis per silpnas ir per daug 
sužeistas ir už tai jo per daug 
nesergėjo. Truputi pasveikęs ir 
atsipeikejes, jis apsirenge tar
no drabužiais ir paspruko.

Bebėgdamas nuo Vokieczia 
ir isz savo kraszto kuris jau bu-1 
vo užkariautas, jis per radi j a 
iszgirdo Generolo de Gaulle at- ’ 
siszaukima in visus Francuzus 
nepasiduoti bet vis kariauti,1 
jis pasuko in Londoną kur sto
jo in Generolo de Gaulle armi- 

j ja. ....... ...... |
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15 coliu ploczio x 23% col. 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
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SIENINIAI

KALENDORIAI
1948 M.

Daktaras Samuel D. Mar L
ble, trisdeszimts vieno meto 
amžiaus žmogus, buvo isz- 
rinktas ir paskirtas Wil
mington kolegijos preziden
tu. Jis yra jauniausias kole
gijos prezidentas visoje 
Amerikoje.

64 pus., Did. 5x7col 
Dabar Po 25c.

*

MAHANOY CITY, PA *

S

i *
*

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRAB ORIU S
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.

Aplink Pasauli Ir Namo

MBM

^SAVINGS

Szitiedu lakūnai, George 
Truman (po kairei) ir Clif
ford Evans jau sugryžo in 
Amerika isz savo ilgos ke
liones aplink pasauli. Szitas 
paveikslas buvo nutrauktas 
Alaskoje ant Elmendorf lau
ko, kur jiedu nusileido pasil
sėti. Jie nupiesze kiekvieno

Uncle Sam Says

Ft

kraszto vieliava ant savo 
eroplano, kai jie per ta 
kraszta skrido.

Jiedu su visai mažais ero- 
planais iszskrido isz Ameri
kos Rugpuczio (Aug.) mėne
syj ę, ir sau be jokio strioko, 
skrido isz vieno kraszto in 
kita aplink visa pasauli.

How about shopping today for 
Christmas 1957? There’s one gift on 
the market everywhere in America I 
ivhich not only will warm the heart ■ 
?f the recipient this Christmas, but i 
10 years hence when it will mature Į 
it the rate of $4 for every S3 you pay ; 
for it now. That’s United States Sav
ings Bonds. Santa will be glad to 
say to your loved ones and friends, 
“Merry Christmas 1957,” and leave 
lhe present with a great *■ future, j 
Include your bank or post office sav-1 
ings bond window on your Christ
inas shopping tour.

U. S. Treasury Department



SAULE’ MAHANOY CITY, PA.

ATLYGINIMAS
VALEJ1MO sargas inejo in' mes negalėjom ankseziau at- 

: Bet mums 
teko kovoti ir gubernatorius 
vos neapgavo musu. Kaip jau-1 
tiesi ?

— Puikiai! Tarė Džimi. 
Raktas pas jus?

Jis gavo rakta ir pasikėlęs 
virszum atidarė užpakalinėje 
namu dalyje esanezio kambario 
duris. Viskas buvo tokioje pū
tyje, kaip jis paliko. Ant grin
dų gulėjo Beno Praiso guzikas, | 
kuris isztruko isz to garsaus! 
sznipo apykakles tuo metu, ka
da jis Džimi inveike ir suėmė.

Atitraukęs sudedama lova, 
Džimi atstume sienoje lenta ir 
isztrauke dulkėta czemodana. 
Jis atidarė ji ir meilingai eme 
žiūrėti in geriausia visam Rytu 
kraszte laužemuju instrumentu 
rinkini. Tai buvo pilnas visok- 
meniai padarytas isz specia
liai užgrudyto plieno, paskuti
niai grąžtu, kabliu, prakalu, 
parakeziu ir sankabų pavyz
džiai, o taip pat ir dvi trys pa
ties Džimi iszrastos naujienos, 
kuriomis jis didžiavos. Per de
vynis szimtus doleriu kasztavo 
juos padaryti N., vietoje, kur 
profesionalams panaszus daik
tai gaminami.

Už pusvalandžio Džimi nusi
leido žemyn ir inejo in kavine. 
Jis buvo skoningai apsirėdęs, 
jo kostiumas taip gulėjo, kad 
leido intarti, jog jis sumanaus 
siuvėjo siutas. Džimi nesze gra
žiai iszvalyta ir nuszluostyta 
czemodana.

— Viskas tvarkoje? Naiviai 
paklausė Maikas Dolanas.

— Alano? Nustebintas jo to
nu paklausė Džimi: Asz nesu
prantu! Asz, New Yorko amal- 
gamiruotu, trumpai, cziumpan- 
cziu sausainiams ropliu atsto
vas!

Szis pareikszkimas taip pati
ko Maikui, (kad Džimi buvo 
czia pat priverstas iszgerti 
stiklą seltero su pienu. Svai
giųjų gėralu jis neliete.

Už sanvaites po Valentino, 
9762 Nr., paleidimo atsitiko in- 
domus Seifo Riczmonde, India
noje iszlaužimas, kur jokio ne
buvo nurodymo kas pleszikas. 
Buvo iszneszta viso asztuoni 
szimtai doleriu. Dviem sanvai- 
tem vėliau patentuotas, pato
bulintas, apdraustas nuo ple- 
sziku seifas, Logan Sporte bu
vo isžgrežtas kaip suris, paim
ta tūkstantis penki szimtai do
leriu pinigais: vertybes popie
riai ir sidabras nekliudytas. 
Tai pradėjo interesuoti pleszi- 
ku medžiotojus. Paskui tbuyo 
iszlaužtas senoviszkas 'banko 
seifas Džeferson 'Siti, isz kurio 
pleszikas pagriebė apie penkis 
tukstanezius doleriu. Dabar 
nuostoliai buvo pakankamai 
dideli, kad jais Ben Praisas už
siimtu. Palyginęs praneszimus, 
jis pastebėjo nuostabu pleszimo 
metodu vienodumą. Visas vogi
mo vietas isztyrcs, jis tarė:

— Tai dendi Džemso Valen
tino autografas. Jis vėl pradė
jo savo darba. Pažiūrėkit in szi 
kombinuota užrakta, jis taip 
pat lengvai iszrautas, kaip lie
tingu metu rope. Jis vienas tu
ri intaisus, kuriais tai galima 
padaryti. Pažiūrėkit da kaip 
szvariai szie sraigtai iszrąuti. 
Džimi niekados negrežia dau
giau, kaip viena skylę. Taip, 
man rodos, kad czia Misteru 
Valentinu kvepia. O kita karta 
jis atsėdės savo laika be jokiu

IV“™'-o. - i— —
kalėjimo batsiuviu dirbtu- likti, tarė Maikas:

ve, kur Džimi Valentinas stro
piai tempe ant krupalio batus, 
ir nuvede ji in rasztine, kuri 
buvo didžiausias kambarys. 
Ten virszininkas inteike Džimi 
'amnestija, kuria ryta guberna- 
įtorius pasirasze. Džimi nuobo
džiai ja paėmė. Jis iszsedejo 

j apie deszimti menesiu, nors bu- 
i vo teismo pasmerktas keturius 
metus kalėti. Jis mane sėdėti ne 
ilgiau kaip tris menesius. Kada 
žmogus su tiekuo draugu už ka
lėjimo sienų, kaip Džimi Valen- 
tinas, patenka in narva, tai 
greieziausiai, ir plaukus never
ta jam kirpti.

— Na, Valentinai, tarė kalė
jimo virszininkas, jus ryt ryta 
iszeisit. Pasitaisykit ir pasi
stenkit but žmogum. Duszioje 
jus geras vaikinas. Meskit lau
žyti seifus ir dorai gyvenkit.

— Asz? Nustebės paklausė 
Džimi, bet asz ne karto gyveni
me neiszlaužiau seifo.

— Žinoma, žinoma! Nusi
juokė virszininkas, žinoma, ne. 
Bet kaip gi atsitiko, kad jus 
atsiuntę del tos Springfildo by
los? Gal but, jus nenorėjote iii- 
rodyt savo kaltybe, nenorėda
mi sukompromituoti labai 
aukszto asmens? Arba, gal but, 
del to, kad senas teisėjas, biau- 
rybe, turėjo ka nors priesz jus ’ 
Su jumis, nelaimingomis auko
mis, visados kas nors pana- 
szaus esti.

— Su manim? Taip pat kaip 
ir lig sziol rodydamasis liūdnas 
ir doringas, tarė Džimi: Bet asz 
savo gyvenime Springfilde ne
buvau !

— Nuveskit ji atgal, nusi- 
szypsojo virszininkas: Paren- 
kįt jam iszleidžiamus drabu
žius ir ryt septinta valanda isz- 
leiskit. Pagalvokit, Valentinai, 
apie mano patarima.

Penkiolika minueziu asztun- 
tos ryto Džimi stovėjo virszi- 
ninko rasztineje. Jis buvo apsi
vilkės blogai pasiutu drabužius 
ii- apsiavęs storais girgždan- 
cziais batais, kuriais valstybe 
suszelpia savo priverstinus isz- 
lėidžiamus sveczius.

Klerkas (rasztininkas) in
teike jam geležinkelio bilietą 
ir penkių doleriu banknotą, ku
rio padedamas instatymu nuo
mone, jis turi tapti doru pilie- 
cziu ir pasiekti pasisekimo. 
Virszininkas davė jam cigara 
ir paspaude jam ranka. Valen
tinas, 9762 Numaras, buvo in- 
raszytas in knyga, kaipo gu
bernatoriaus amnestuotas, ir 
Misteris Džemsas Valentinas 
pateko in saules szviesa.

Nekreipdamas domesio in 
paukszcziu giedojimą, žaliųjų 
medžiu szlamejima ir geliu 
kyepejima Džimi nuėjo staeziai 
in restoraną. Czia jis paragavo 
pirmo laisves džiaugsmo, kuri 
sudarė keptas viszcziukas, bal
tojo vyno 'butelis, paskui seke 
cigaras, vienu laipsniu geresni s 
už ta, kuriuo ji virszininkas 
vaiszino. Isz czia jis neskubė
damas nuvyko in stoti. In pa
vargėlio skrybėlė, kuris sėdėjo 
ties stoties anga, jis inmete ket
virtadali dolerio ir insedo in 
traukini, o per tris valandas at
sidūrė netoli Sztato sienos, ne
dideliam mieste. Czia jis nuėjo 
in kokio Maiko Dilano kavine 
ir pasveikino vienui viena prie 
kasos stovinti Maika.

— Gailiuosi, p.žimi, kad tai

sutrumpinimu, amnestijų ir pa- 
nasziu kvailybių!

Ben Praisas žinojo Džimi pa- 
proczius ir pažino ji bedirbda
mas Springfildo 'byloje. Didžiu
lis apetitas, greitas isznykimas, 
nebuvimas draugu, geros drau
gijos pamėgimas, tai visa padė
jo tam, kad Misteris Valentinas 
pagarsėjo mitriu plešziku.

Sužinota, kad Ben Praisas 
eme sekti gudru pleszika ir

Vai tu Vaterbures boba, 
Kokia tu esi nelaba, 
Nors per Adventus 

susivaidytum, 
Vyrai nuo tavęs 'bėga, 
Nes, dalaikyti negali, 
Didelius ragus gavai, 

O tavo liežuvis, 
Palaidus suvis, 

Geriau pasitaisyk,
Ba kaip vela pribusiu, 

Tai asz tave perdirbsiu!
* * *

Per Adventus, del manes 
pasilsi© nėra, 

Turiu zulyt po svietą, 
Ana diena baisiai 

nerimavau, 
Kada in viena bažnyczia 

nuvykau, 
Mat, ten szvente buvo, 

40 valandų atlaidus turėjo, 
Ir asz in szventa vieta inejau, 

Atsiklaupus poterėli 
atkalbėjau,

Paskui atsisėdau, 
Nes ilgai klupot negalėjau, 
Pamacziau arti du vyrukai 

stovėjo, 
Ant kožno su pirsztais 

rode,
Ne buvo tai ponai, 

Tiktai balvonai,
Ant vargonų tankai žiurėjo, 

Galvas užrietė turėjo, 
Jau žmones norėjo juos 

iszvaryti, 
Ir da geria kaili iszdirbti, 
Bet, in laika susiprato ir 

iszejo, 
Tokiu budu kaili visa turėjo.

* * *
Ten apie Pittsburga, 

Apie tenaitini žmonių 
pasielgimą, 

Nors trumpai jumis apsakysiu, 
Teisingai viską apraszysiu, 
Ten yra daug naktigoninku,

Kuriems visai nerupi 
apszvieta, 

Saliunosia del ju vieta, 
Laikraszcziu jokiu neskaito, 

Kad ir turi užtektinai 
laiko, 

O jeigu kas ant gero kalbina, 
Tai visaip toki iszvadina, 
Ten ir mergos kelios yra, 

Kurios jieszkosi sau vyro, 
Del tu nereikia skaityt, 
Tiktai naktimi lakstyt,

Ten yra ir davadnu, 
Mergeliu patogiu ir doru, 
Tosios skaito pasislepa, 
Naudinga laikraszti ar 

knyga, 
Asz apie kėlės niekszes žinau, 

Bet da slaptyybeje 
užlaikau, 

Bet jeigu greitai nesusivaidys, 
Tai didele sarmata aplaikys.

turtingieji, turintieji patentuo
tus seifus nurimo.

Viena diena Džimi Valenti
nas su savo czemodanu iszejo 
isz paszto traukinio Elmore, 
mažam mieste, kuris buvo už 
penkių myliu nuo didžiojo ge
ležinkelio. Panaszus in dikta 
jaunuoli, kuris gryžta isz Ka- 
ledžo namo, Džimi ėjo lentomis 
grinstu trotuoru in vieszbuti.

Jauna panele priesz ji perejo 
skersai gatve ir inejo in duris 
kuriu, virszui buvo iszkaba: 
‘ ‘ Elmore Bankas. ’ ’ Džimi Va- 
lentinas pažiurėjo jai in akis, 
staiga užmirszo kas jis ir pasi
darė kitoniszku žmogum. O ji 
nuleido akis ir truputi parau
do. Elmore retai pasitaikydavo 
vyrai iszvaizda ir elegantunm 
panaszus in Džimi.

Džimi nutvėrė už apykakles 
vaikezą, kuris szypsojosi ant 
banko laiptu, tarytum jis buvo 
vienu banko akcionieriu, ir 
pradėjo ji klausinėti apie mies
tą kartkartėmis vaiszindamas 
ji deszimties centu pinigėliais. 
Netrukus jauna panele iszejo 
isz banko ir, tarytum isz savo 
auksztybiu nepastebedama 
jauno vyro su czemodanu, nu
ėjo savo keliu.

— Szi panele ar ne Misis Po
li Simpson? Aiszkiai klastingai 
paklausė Džimi.

— Ne, atsake vaikezas, tai 
Anabele Adams. Czia jos tėvo 
bankas. Kam jus atvykot in El- 
mora? Ar ežia jusu auksinu re
težėlis? Asz turėsiu buldogą! 
Ar jus nebeturite daugiau pi
nigu?

Džimi nuėjo in “Plantatorių 
Koteli,” užsirasze ten Ralfo D. 
Spensero vardu ir užėmė kam
barį. Jis prisilenkė prie biuro 
ir pareiszke klerkui savo plat
forma: jis pranesze, kad atvy
ko in Elmora norėdamas rast 
butą ir pradėt prekyb.a Kaip 
sekasi avalines pirkliams mies
te? Jis mano apie avalines pre- 
kyyba, bet ar verta pradėt?

Klerkui Džimi manieros ir 
kostiumas padare inspudžio. 
Jis pats buvo silpnai paauk
suotai Elmoro jaunuomenei 
kaip ir mados paveikslas, bet 
tik dabar jis pamate savo silp
nybes. Stengdamas pamėgdžio
ti Džimi manieras jis davė rei
kalingas daneszimai.

Taip, avalines prekyboje ga
lima laukti gero pasisekimo. 
Mieste nėra speciales avalines 
krautuves. Avaline parduoda
ma iszdirbytos ir universalese 
krautuvėse. Prekyba visose sri
tyse eina gerai. Jis tikisi, kad 
misteris Spenceris apsigyvens 
Elmore. Sziame mieste gyveni
mas malonus ir gyventojai 
draugingi.

Misteris Spenceris pareisz
ke, kad mieste jis pasiliks kele
tą dienu ir susipažins su visom 
sanlygom. Ne, klerkas gali ne
sirūpinti ir neszaukt neszejo. 
Jis pats nusinesz in virszu savo 
czemodana, jis gana sunkus.

Misteris Ralfas Spenceris, 
neniksas, kuris gimė isz Džimi 
Valentino pelenu, isz pelenu, 
kurie atsirado isz staigos ir 
stiprios meiles liepsnos, jis pa
siliko Elmore ir laimingai gy
veno. Jis atidarė avalines krau
tuve ir sėkmingai vede preky
ba.

Jis turėjo didelio pasisekimo 
visuomenėje ir surado czia 
daug draugu. Jo szirdies trosz- 
kimas iszsipilde, jis susipažino 
su Anabele Adams ir da labiau 
jos puikumus susižavėjo.

Metu pabaigoje mistero Ral
fo Spencero padėtis buvo tokia, 
jis užsitarnavo visuomepes pa-

garba, jo avalines prekyba žy
dėjo ir už dvieju sanvaieziu tu
rėjo invykti jo jungtuves su 
Anabele, Misterui Adamsu:, 
tipingam dar'bszcziam provin
cijos bankininkui Spenseris pa
tiko, o Anabele tiek pat juo di
džiavos, kiek ir mylėjo. Jis bu
vo Mistero Adamso ir iszteke- 
jusios Anabelęs seseries szei- 
mynoję savas žmogus.

Viena karta Džimi atsisėdo 
prie stalo ir parasze szi laisz- 
ka, kuri pasiuntė nepavojingu 
vieno savo senu draugu adresu 
in St. Louis.

Brangus drauge!
Kita trecziadieni, devinta 

valanda vakaro buk pas Siuli- 
vana Litl-Roki. Asz noriu, kad 
tu iszpilduotum kai kuriuos ma 
no reikalius, o taip pat asz: no
riu tau padovanot savo instru
mentu rinkini. Asz žinau, kad 
tu norėsi juos gauti, antro tokio 
asortmento tu nenupirksi ir už 
tūkstanti doleriu. Žinai, Bill, 
asz mecziau savo sena amata, 
ju metai. Asz turiu puikia 
krautuve, gyvenu dorai ir už 
dvieju sanvaieziu rengiuosi 
vesti puikiausia mergina. Tik
tai doras gyvenimas, tėra tik
ras gyvenimas. Dabar asz ir už 
milijoną neliescziau svetimu 
pinigu. Po vestuvių asz parduo
siu savo krautuve ir vyksiu in 
vakarus, kur mažiau pavojaus, 
kad man senas sanskaitas pri
mintu. Tikiek, Bili, kad ji ange
las! Ji man tiki ir asz jokiu bu
du nepadarysiu nedoro žings
nio. Būtinai buk pas Siuli, asz 
noriu tave matyt. Instrumien- f
tus asz atvesziu su savim.

Tavo senas draugas Džinu 
--- GALAS------

LIETUVIAI
TREMTINIAI

Sovietai vis stengiasi susi
grąžinti in Lietuva visus Lie
tuvius tremtinius. Ypatingai 
tuos, kurie dabar randasi Vo-

isz Vokietijos iszvežti, nes jie 
sudaro Vokiecziams sunkeny
be. O jeigu tremtiniai butu isz 
Vokietijos iszvežti, tai aiszkus 
dalykas, jie butu vežami in ten 
isz kur jie pabėgo.

Dabar visiems tremtiniams 
yra duodama mažiau maisto 
net ir Amerikos zonose, vietose 
Amerikiecziai aiszkinasi kad 
jie taip daro nes jie nori pinigu 
sutaupinti.

Yra nauja organizacija, nau
ja komisija sutverta peržiuretį 
visus tremtinius ir dažinoti ku
rie yra ar buvo Naciai. Bet vi
si tremtiniai bijosi szitos komi
sijos, nes jie jauezia kad tas 
pats bus kaip buvo ir su UNR- 
RA, kuri Komunistu darba. taip

kieti joje.
Jie savo propaganda va o 

per skirtus tremtiniam rnd.jo 
pusvalandžius, per laikras. 
Lūs ir per tam ty«m rss- 
spausdintus phkatus, ir J P< 
tingai per tremtiniam leidaa- 
in!lji Vilniuje “Tėvynės Bal- 

sa.”
Sovietai siunezia ir Lietu

vius agentus, Komunistus, ku
rie pirmiausia stengiasi inti- 
kinti Lietuvius tremtinius 
gryžti in Lietuva. Kai jiems ne
pasiseka Lietuvius intikinti, 
jie pradeda tuos paežius Lietu
vius tremtinius intarineti ir 
szmeižti.

Sovietai ir kitokiomis prie
monėmis stengiasi prisivilioti
tremtinius. Kai Belgijos vai-' pasekmingai vede. Nors komi- 
džia pareikalavo kad Sovietai j sija dabar yra sudaryta ir su- 
paleistu Belgus su Vokiecziais, tverta po kitu vardu, bet labai 
pakliuvusius in nelaisve, So
vietai pasiulino isz savo puses, 
kad jie tuos Belgijos žmones 
padarys Rusijos piliecziais ir 
taip isz nelaisvės iszves.

Kai Anglijos valdžia prikai- 
sziojo Sovietams kam jie nepa
leidžia. penkiolika Rusiu, ku
rios apsiženijo su Anglais, So
vietai ramiai atsikirto, kam 
Anglijos valdžia negražina in 
Rusija “Sovietu vaikus.”

Belgrado mieste, kai Raudo
nasis Kryžius laike savo seimą, 
Sovietai invede nutarimą kad 
raudono Kryžiaus nariai ra- 

gnitu visus tremtinius gryžti in 
savo kraszta.

Sovietai ir per gyd 
1 .op«gad,la voda. Jie ž ° 
dabar sukursto ar peperka ka 
^ydm sakytu kad Visi r A 
«ai žudė ir kankino žydu Po

d“dma S“’086- SZi’ 
vnrda susadu1UsL UT,U

Papirkti ar priversti ir Vo

ntikadTisi

daug tu paežiu žmonių kurie 
dirbo su UNRRA dabar turi 
sziltas vietas szitoje naujoje 
komisijoje.

Už tai, visi tremtiniai taip 
žiuri in vakarus ir nori iszsi- 
neszdinti isz Europos. Jie gerai 
žino kad nėra vilties visiems 
iszbegti. Anglija daugiausia 
tremtiniu prisiėmė, bet kiti 
krasztai visai mažai priima.

O Kremlino malūnas vis mą- 
la ir triuszkina ne tik žmones, 
bet ir isztisas tautas. Tas ma
lūnas jau baigia malti Lietu
vius!

< t ■ 1 : . į. ...

^STORIJJįapie Da 182 m*’ 

~— iszo iszlins, Al
na in virszu iszkils, Kaip ui- 
aikyti sveikata ir apsaugoti 

v , nuo lygu,Verta Ne- 
Mmirszt, Kaip dagyvent 100 
“lėtu, Pamokinimai, Apie boba 

Savo Hainvio an- 
t kibaus ghnoras, Gir- 

okhs Jurgis, Kaip pažint ai- 
ttiama oro, Ožka isz Dzūkijos, 

r°d°s’ Gailinga ypata, 
is / ® Meiles, Juokai, Ragam 
ba kv LaZdele’ TWbes ir Bo- 
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Žhios Vietines' Laivyno Virszininkas

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ru vis mažiau ir mažiau randasi 
musu tarpe. Kova Už Kariszka Laiva

rE

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Sabo Abb.

— Ana ryta ugnis sunaiki- >_• 
ąo'. Silver Brook Vaszeri arti 
MčAdoo, Pa.

— Sukatoj Szyento Mikalo
jaus.

— Kita sanvaite; Nedelioj 
pripuola antra Adventu Nede- 
lia, taipgi Szvento Ambrazo; 
Panedelyje Szvencz. Paneles 
Jiarijos Nekaltas Prasidėjimas 
Szvente, ta diena Angliakasyk- 
lose nedirba; Utarninke Szv. 
Leokadijos, taipgi (1921 m.) 
mirė raszytoja Julija Žemaitie-, 
p.e; Seredoj Szv. Melcziades;' 
Ketverge Szv. Damazo Po., 
petnyczioj Musu Panele isz 
Ghadalupijos; Subątoj Szv. 
Lucijos.

. — Panedelyje p r i p, u o 1 a 
Szvencz. Paneles Marijos 
Szvente, ta diena visi angliaka- 
syklose ir fabrikai nedirbs.

•—■ Tik 20 dienu lyg Kalėdų. 
Atlikite savo pirkinius anksti 
ir szelpkite savo biznierius, pas 
kuriuos gausite viską.
C — Povylas Banonis isz 
miesto nuszove briedi kuris 
svėrė apie 200 svaru.

.' r- Nedelioj prasidės Ketu- 
reedeszimts Valandų Atlaidai 
Szv. Juozapo bažnyczioje. In 
pagel'ba Kleb. Kun. P. C. Czes- 
nui suvažiuos daugelis kunigu.

—« Seredoj Pottsvilles sude 
aplaike Ukesiszkas Popieras 
nht 27 aplikantai. Visi džiaugė
si kad Dede Samas priėmė ’ j u 
tarp savo Ukesu.

.■ ■ __ _________________________________

„ Shenandoah, Pa. — Ponstva 
Vincai Kasperai, nuo 956 W. 
Coal Uly., pranesza publikai, 
khd ju duktė panele Elenora li- 
kos suriszta mazgu moterystes 
su William Mackey sūnūs pons. 
Albert Mackey nuo 216 New 
pjbkuiy., Subatoj popiet, per 
ICuniga J. Lukszys, Szvento 
Jurgio klebonyje. Svotai buvo 
Ona ir Juozapas Ulczinskiai. 
Jaunavedžiai apsigyvens 956 
W. Coal Ulyczios.

. Adolpas Vaicziulis isz 
miesto turėjo operacija ir Juo
zapas Kalėda gydosi Locust 
Mt. ligombute.

JERUZOLIMOJE
MAISZTAS

Arabai Su Peiliais; Ku
ria Laužus, Degina Na
mus; Žydai Kerszina f

Key West, Florida.— Ame
rikos Prezidentas Harry Tru- 
manas atvyko in czionais, ku
ris praleis savo vakacija per 
visa sanvpite, o Panedelyje 
grysz i n Washingtona.

su-

Kingston, Pa
Keturesdeszimtes Atlaidai 

jfettvo iszkilmingai ir labai gra
žiai apvaikszcziojami Kingsto- 
he, kur atsibuvo daug svecziu 
kunigu isz apylinkes ir isz to
liau.

■ Per visas tris dienas stebėti
nai daug žmonių atsilanko i n 
pamaldas, ant Misziu ir ant 
iuiėzparu. Ypatingai vakarais 
,'įht Miszparu bažnyczia buvo 
kas vakaras pilna. Tai geras 
ženklas ir parodo kad Kingsto- 
•niecziai labai gerai palaiko sa
vo senoviszkus paproezius ir 

,.yr&. įsitikimi savo tėvu, teveliu

Klebonas Kun. G. Incziura 
yra ne vien tik savo parapijie- 
cziu gerbiamas ir mylimas, bet 
ir visu kunigu augsztoj pagar
boj laikomas. Matyti kad patys 
kunigai invertina Kunigo In- 
Cžiuros draugyste isz ju skait
lingo atsilankymo. Per Ketur- 
deszimtcs Atlaidus, tarp kitu

Prezidentas Harry Tru- 
manas paskelbė kad Admi
rolas Louis Denfeld yra pa
skirtas viso Amerikos Lai
vyno virsz įninku. Jis užima 
Admirolo Chester W. Nimitz 
vieta, kuris pasitrauks isz 
savo darbo Gruodžio penkio
likta. Admirolas Denfeld bu-

vo Pacifiko Laivyno virszi- 
ninkas.

Czia Admirolas Louis 
Denfeld, po kairei, pasiszne- 
ka su Admirolu Nimitz. Ad
mirolas Nimitz ketina dabar 
nieko nedirbti, nieko neda
ryti, tik sau ramiai gyventi 
ir raszyti savo prisiminimus.

kunigu, buvo: Monsignoras J. Meliodijos, Misziparai ir visos 
V. Miliauskas isz Scranton; giesmes buvo kaip ne isz szito 
Kunigai: A. Ežerskis, A. Bro- svieto. Choras puikiai iszlavin- 
gas, J. Anuskeviczius, V. Na- tas. Czia matyti daug darbo ir 
norta, V. Szimkonis, J. Kun- prakaito isz vargonininko pu- 
dreskas, J. Savulis, J. Boll, M. sės ir daug pasiszventimo isz 

J. Mi- choristu. Jeigu ka neigiamai 
• ‘ butu galima drysti pasakyti tai

> su visu 
L rūpinosi 

gaidomis ir meliodija, negu 
psalmių ir giesmių žodžiais; jie 
nutraukdavo ar paskubindavo 
giesmių žodžius kad palaikius 
meliodija ir gražu tona.

Bet tokio choro, vargoninin
ko, tokiu balsu reiketu toli ir 
placziai eiti pakol surastum., 
Gal tik Shenadoriaus Lenku

Ožalas, A. Norkūnas, 
liauskas isz Wilkes-Barre; J. '_ A.,___________

I . .Valūnas, L. Paznanskas, J. j butu kad vargonininkas 
Kazlauskas, V. Kupstas, M. j choru daug daugiau 
Daumantas ir J. Bagdonas ’ ” 
Girardville; ir J. Szupszinskas.'

Pamokslus per Keturdeszim- 
te pasakė vienuolis misijonie- 
rius Jurgis Gailuszis, kuris ne
seniai atvažiavo isz Vokietijos. 
Jis savo pamoksluose labai tin
kamai pritaikė daug savo nuo- 
tikiu isz nelaisvės ir isz nelais
vės ir isz vargu vargeliu karo Szv. Kazimiero parapijos cho- 
laiku. Pamokslai buvo indomus ras galėtu būti priligintas prie 
ir buvo ko pasiklausyti. Kun. 
Jurgis Gailuszis yra iszkalbus 
pamokslininkas.

Vikaras, Kun. V. Žemaitis 
rūpinosi visa tvarka ir pats ve- 
de chorą, kuris labai gražiai 
iszpilde savo pareigas gi-----
mis ir Miszparais.

Graži ir didinga bažnyczia 
buvo labai gražiai papuoszta ir 
procesija paskutinaji vakara 
labai rūpestingai ir gražiai pa- 
ruoszta. Ant visu parapijiecziu

1SZ

szitu balsu Kingstone. Szv. Ka
zimiero Lenku parapijos cho
ras per atlaidus padaro toki in
spudi ant žmogaus kad suunku 
pamirszti. Bet kaip ten, taip ii 
Kingstone, per daug rūpinama 

iešme-I s1 meliodijomis ir sopranais ii 
įsikastais ir solistomis; muzik.

• i ne isz szio svieto, taip graži ij 
maloni. Geras choras sziais lai 
kais musu tarpe, kaip papar 
ežio žiedas retenybe.

Gal tik vienas choras szitojt
ir svecziu padare ir paliko la- j apyylinkeje galėtu prisilyginti 
bai gražu inspudi.

Vargoninkas Sziaucziunas 
gali isz tikro pasigirti ir pasi
didžiuoti savo gražiu choru.

Raumeninga Mergaite

“Frankie” Groves, sze- 
sziolikos metu mergaite, in 
Stinnet, Texas augsztesniaja 
mokykla loszia futbolą taip 
kaip ir vaikai. Ji su savo mo
kyklos rateliu loszia futfola. 
Ana diena ji losze futbolą su 
savo rateliu priesz kitos mo
kyklos rateli isz Groom, Tex, 
Ji yra vienatine mergaite, 
apie kuria teko girdėti kad 
losztu futbolą su vaikais. Ji 
per ta loszima labai gražiai 
atsižymėjo.

Kingstoniecziu chorui; tai yra, 
' ar tikriau sakant buvo, Szv. 
Jurgio parapijos choras, She 
nadoryje, kai sesute vargonavo 
ir vien tik Gregoriszkas gies
mes giedojo su choru, kuriam 
sunku ra§ti lygaus. Kiek szio I . .straipsnelio raszytojas ar pysz- 
kintojas supranta apie bažnyti
ne muzika, tai vien tik Kings
toniecziu choras su savo gabiu 
vargonininku Sziaucziunu mo
ka atlikti visas apeigas, gies
mes, psalmes ir kitas muzika- 
liszkas bažnyczios apeigas taip 
kaip yra tinkama, gražu, malo
nu ir dera Kataliku Bažnyczio- 
je. Klebonas Kun. Incziura gali 

, teisingai didžiuotis kad jis tu
ri toki vargonininką kuris veda 
toki gražu ir tikrai Lietuviszka 
Katalikiszka chorą. Tokiu cho- 

f

JERUZOLIMAS. — Arabai 
jau seniai grasino kad jie ne
pasiduos, kad jie sukels maisz- 
ta ir paskelbs szventa kara 
priesz visus tuos kurie ju 
kraszta suskaldys.

Jie dabar tuos savo grasini
mus ima vykdinti, su peiliais 
nudurdami Žydus, degindami 
namus ir apvaginėdami szto- 
rus.

Žydai, atkerszindami Arą - 
bams sudegino viena Arabu 
teatra ir garadžiu.

Kai szita straipsneli raszome 
tai asztuoni Žydai ir szeszi 
Arabai buvo užmuszti. O apie 
trisdeszimts du Žydai ir szeszi 
Arabai buvo sužeisti.

Prie Jaffa-Tel Aviv rube- 
žiaus jie viens in kita pradėjo 
szauti isz karabinu.

Pacziame mieste Žydai taip 
buvo inpyke kad jie su karabi
nais ir lazdomis ėjo in ta mies
to kraszta kur Arabai gyvena, 
jiems atkerszinti, bet jiems ke
lia pastojo ju paežiu slapta iri 
gerai suorganizuota slapta ar
mija Haganah. Visiems Žy
dams buvo insakyta nurimti, 
nieko nedaryti ir eiti sau namo, j 
ir tenai laukti žodžiu isz savo 
vadu.

Arabai isz savo puses puo
liesi ant Žydu su karabinais, 
peiliais ir akmenimis. Žydas į 
Max Pinn, 40 metu amžiaus biz-1 
nio ir pardavimo virszininkas 
Palestinoje, buvo užmusztas su 
akmeniu, kai jis važiavo per 
Ramleh miestą. Jo draugas bu
vo sužeistas.

Du Žydai buvo užmuszti ir 
vienas sužeistas kai Arabai 
pradėjo in juos szaudyti kai 
je važiavo su armijos troku.1 
Arabai užpuolė du kitus armi
jos trokus netoli nuo Gasa 
miesto. Kiti panaszus užsipuo
limą atsitiko Jaffa, Ramleh, 
Lydda ir Safad miestuose.

Policijos virszininkas sako 
kad szitie sukilimai ir susikir
timai nėra nei tvarkingi nei su
organizuoti. Žmones insikarsz- 
cziave viens ant kito puolasi ir 
muzsasi.

Kai jam buvo praneszta kad 
Tautu Sanjungos Komisija del 
Palestinos rengiasi atvažiuoti 
ir czia apsigyventi, tas polici
jos virszininkas stacziai pasakė 
kad tai negalimas daigtas, nes 
Anglijos valdžia jokiu budu ne
galėtu ta Komisija apsaugoti 
nuo inpykusiu Arabu.

Visas szitas maisztas iszkilo 
kai apie du ar trys szimtai Ara
bu iszmarsziavo isz savo miesto 
dalies ir atvyko in paty miesto 
vidurį, apie devinta valanda 
isz ryto ir pradėjo sztoru lan-

AMERIKIECZIAI
I PRITARIA

KOMUNISTAMS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kariszkas laivas New 
Mexico buvo parduotas ir at- 
vilktis in Newark uosta, kur 
viena New York kompanija 
rengiasi ji visa suardyti ir 
geleži ir plieną parduoti. Bet 
Newark miesto Mayoras ne
sutiko insileisti szita milži- 
niszka laiva in savo miesto 
uosta, sakydamas kad jo 
miesto uostas nėra kokios se-

nu laivu kapines. Jis tuoj aus 
iszsiunte daug mažu laivu ta 
dideli kariszka laiva sustab
dyti. Kompanija kreipiasi in 
teismą ir paskui susitaikino. 
Dabar Mayoras Vincent J. 
•Murphy sutiko ta laiva insi- 
leisti, bet perspėjo ta kom
panija kad ji turi ta laiva 
suardyti ir iszgabenti in ko
kius szeszis menesius.

Žydu.

| szai svetimtaucziams taip nie- 
1 kinti savo kraszto valdžia.

i Czia tai jau isz tikro baisus 
1 szpcsai. Mes, Amerikoje, daug 

ko iszsižadame, paaukojame 
f kad Eruopos žmones iszgelbe- 
| jus nuo bado, o paskui keli kiti 
| Amerikie ežiai visa ta musu pa- 
| szelpa sustabdo, niekais paver- 
| czia už tai kad jie nori Komu- 
I' nistams padėti straikas laimėti 

priesz valdžia. O mes kaip tik 
ta valdžia norime palaikyti, 
kaip tik tiems Komunistams 
kelia pakirsti.

Dabar jau visai po baiku. 
Jau laikas dažinoti kas nusta
to musu užsienio nusistatymus: 
Amerikos Sekretorius su Ame
rikos Prezidentu, ar keli darbi
ninkai kuriems Komunizmas 
labiau rupi negu savo krasztas.

Jau laikas kiekvienam pilie- 
cziui rimtai apsvarstyti kur 
mes einame ir prie ko prieina
me, jeigu unijos ims kraszto 
valdžiai prieszintis.

Amerikos piliecziai in krasz
to valdyba paskyrė, iszrinko 
valdininkus, o ne unijos bose
lius kuriu darbai Komunistisz- 
ku raugalu atsirūgsta.

' VISKO BUS MAŽIAU
— Gyvenimas be drauges 

tai kaip gyvenimas be “Sau
les.”

WASHINGTON, D. C. —

gus daužyti. Visi tie Arabai kareiviai nieko nedaro tiems 
buvo jauni, nuo dvylikos iki Arabams kurie taip puolasi ant 
dvideszimts metu amžiaus. Jie 
tuojaus insidrasino ir pradėjo 
pultis ant Žydu ulyczioje.

Ashar Lazar, laikrasztinin- 
kas isz Haaretz buvo isz vilktas 
isz savo automobiliaus ir net
tris sykius su peiliais subady- Dabar jau ir valdininkai Wash- 
tas ! ingtone ima prisipažinti, kad

Policija nieko nedare, ni9ko^ jeigu mes tiek daug visko siun- 
nestabde ir nieko nearesztavo, sime in Eur0Pa ir taiP szelps1' 
nes lauke insakymo isz savo vy-, me EurcP03 badaujančius, 
resniuju I me3 PatYs daug ko turėsime at-

Žydai dabar kaltina Anglijos'daugiau nuvargti!' 
valdžia ir sako kad Anglijos Mums bus da"? sunkiau «auti| 
_________________________ j daug dalyku ir kad ir gausime,I 

turėsime daug daugiau mokėti..
Apie penkiolikta nuoszimti' 

mažiau mėsos gausime; dings 
nauji szaldytuvai, refrigerato- 
riai ir skalbiamosios maszinos; 
daug ilgiau reikes laukti naujo 
automobiliaus; ir už viską dau
giau turėsime mokėti.

Ners mums bus sunkiau, bet 
visgi geriau negu visus tuos 
žmones apleisti ir nieko neda
ryti kai jie badu mirszta.

Isz kitos puses, daug geriau 
dabar duoti tiems 
negu laukti pakol tie žmones 
sukils ir kita kara sukurs, kada 
mes savo iszkaszczius vėl bili
jonais skaitytume.

Prezidentas Trumanas nieko 
nesako apie pragyvenimo ir di-'

AMERKIECZIAI
PASILIKS

ITALIJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Pribuvo In
Washingtona

Senatorius Glen H. Tay
lor, Demokratas isz Idaho 
raitas atjojo in Kongreso su
sirinkimą. Jis raitas atjojo 
stacziai isz Californijos. Jis 
tyczia raitas visa ta kelione 
atliko, norėdamas parodyti 
kad paprasti ir biedni žmo
nes yra prieszingi Amerikos 
Užsienio nusistatymams tiek 
daug pinigu siunsti in Euro
pa.

visame kraszte užsibaigė kai 
darbininku vadai pasisznekejo 
ir susitarė su Vidaus Sekreto
riumi, Achille Marazza.

I Italijos valdžia sako, kad 
! Komunistai visomis pastango
mis stengėsi užimti Milanos I- I

Į miestą, kad paskui butu pavyz- 
dis kitiems Komunistams ir ki
tuose miestuose taip pat dary
ti.

Dabar pasirodė kad Komu
nistai neturi tiek jiegos, kiek 
jie gyrėsi ar kiek jie tikėjosi. 
Bet taipgi paaiszkejo kad ne vi
si policij antai yra valdžiai isz-

i tikimi, nes daug tu policij antu 
krasztams. stojo tajka Komunistams.

I Taipgi paaiszkejo kad net ir 
kariuomene nenori per priesz 
Komunistus kariauti. Matyti 
kad valdžia turi labai dideli ir 

i sunku darba ne tik Komunis- 
; tus numalszinti, bet ir savo po- 

desni branguma, bet tie kurie Hcija, ir armija pertvarkyti.
Daug Komunistiszku laik- 

raszcziu buvo sustabdyti ir re
dakcijų uždaryta, ir naujas 
Premierius Robert Schuman 

Visiems aiszkus dalykas, kad iszleido insakyma kad visi ku- 
jeigu daugiau visko bus siun- 
cziama in Europa, tai czia ma
žiau bus. O kai tik mažiau bus, 
tai ir brangiau bus!

darbuojasi su Prezidentu sako,’ 
kad jis visiems paaiszkins kaip1 
ir kiek ta paszelpa mums kasz- 
tuos.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

rie straikuoja bus nubausti. 
Bausme bus kalėjimas. 324 pra
sikaltėliai, sukilėliai Komunis
tai buvo suaresztuoti. Daug 
ateiviu, kurie nėra Francuzijos 
piliecziai ir kurie stengiasi su- 
buntavuoti žmones bus isztrem- 
ti isz to kraszto.

Matyti kad Komunistai vis
ką prakiszo, pralaimėjo Pran
cūzijoje, nes dabar jau valdžia 
ima vieszai priesz juos pasisto
ti ir juos suimti ir suaresztuoti.

Socialistai ir darbininku va
dai eina sykiu su Premieriu ir 
savo žmonėms paaiszkina ir pa
sako kad dabar reikia ne Ko
munistu bet valdžios klausyti.
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SAY GOODBYE 
TO ONE OF THE 
HARDEST JOBS IN 
HOUSEKEEPING.

REDDY KILOWATT .... Sad Iron to Glad Iron ....
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