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Truman Grasina Kongresą ________ A

Isz Amerikos
RAZBAININKAI
NUŽUDĖ 3 ŽMONES

Policija Nuszove 
Žmogžudį

PHOENIX, ARIZONA. — 
Eroplanai žemai skrido virsz 
Arizonos dykumynus ir visi 
žmones jieszkojo dvieju žmog-i 
žudžiu, kurie jau ir taip daug 
yra prasižengė. Jie nužudė tris 
visai nekaltus žmones ir grasi-, 
no kelis kitus.

Keli szimtai miesto ir vals-Į 
tijos policijantu pasileido po 
visa apylinke jieszkoti tu 
žmogžudžiu. Jie tu žuliku, ne
vidonu vardus jau žino: George 
iSchmid, dvideszimts vieno me
to amžiaus ir Billy Ray Gil
bert, dvideszimts asztuoniu me
tu amžiaus. Jiedu yra kaltina- 
už nužudinima Ernest Win
sted, dvideszimts vieno meto 
amžiaus, jo žmonos, Frances, 
dvideszimts dvieju metu am
žiaus ir Susiedo, Willis Pugh, 
septynios deszimts metu am
žiaus.

Italijoje Vis Neramu Kunigužiu Prisi
pažinimai Bulga

rijoje Palszyvi
£

Romos mieste dar vis ne
ramu, dar vis galima maty
ti ir jausti kariszka valdžia 
ir tvarka. Nors Komunistai 
buvo sumuszti per rinkimus, 
bet jie vis stengiasi valdžiai 
pasiprieszinti ir sukelti bun- 
tus kur tik gali. Jie vis kurs
to darbininkus straikuoti 
priesz valdžia ir visokiais ki-

tokiais budais valdžiai truk
dyti.

Tarp tu buntu ir susikirti
mu, labai tankiai ir visai ne
kalti žmones pakliūva ir turi 
nukenteti. Czia kelios mote- 
riszkes beeidamos isz bažny- 
czios susitiko su kareiviais, 
kurie tuo sykiu skubinosi nu- 
malszinti kelis Komunistus.

Jos iszsigandusios prisiglau
džia prie bažnyczios sienos 
kad galėtu praleisti tuos ka- 
riszkus policijantus.

Apie penki tukstancziai 
Komunistu t-uo laiku stengė
si insilaužti in valdžios pre
fektūros ofisus. Bet kariszka 
policija pribuvo in laika ir 
visus juos iszvaike.

PrezidentasTrumanas Pasmer
kia Valdiszkus Biznierius; Dak
taras Nuo Gėrimo Sudurnavojo 
Birmingham, Ala.;Žydai Ir Ka
talikai Persekiojami UžRusijos

Geležines Uždangos
__________________ • *•- ________ -_________ ____ L——

DAKTARAS NU-
ŠZAUTAS PER 

POLICIJA

. Juos intaria ir kaltina, Flo
rence Margaret Chisholm, tris- 
ideszimts vieno meto amžiaus, 
kuri drebancziu balsu polici- 
jautams papasakojo kaip tie 
žulikai per keturias dienas lai
ke ja nelaisvoje.

Ji sako kad jie ja pasivogė 
ana sanvaite ir vis laike atpro- 
vinta revolveri prie jos szono. 
Visi jie privažiavo prie Win
sted namu ir užsiprasze save

Prezidentas KUNIGUŽIUPRKTPA^lNSTA ! kad jiedu važinėdavo po mies-: WASHINGTON, D. C.
t»s kaipo brolis ir sesuo, ir gar- Trumanas grasina Kongresmonus, kad jei- 

ZMOGZUDYS1ES siūdavosi per laiknaszczius kad .. . .
 jiedu suras naszliWgews vy--gU . SU JUO UeSUtlfe UęinyeS toklUS } 

PofpIp Niižudp Tris }rus’ir vyrams gražias naszles Instatymus, kokius jis nori, tai iis krėip- rUIClC INUZUUU jiedu pasipiniguodavo isz szi- . . J ’ v- - ’ . . 1
to biznio, atimdami visus pini- SIS 10 paprastus žmones su prakalbomis, ir steng- 
gus isz tu kurie kreipdavosi in 
juodu del naszles ar del vyro ir 
paskui jiedu pranykdavo. Bet 
tris sykius jiemdviem nepasi-

izczius kad
TEISMAS

BULGARIJOJE)

| SOFIA, BULGARIJA. — 
Amerikos ir Anglijos virszinin- 
kai Sofijos mieste, Bulgarijoje, 
kurie seka ir isztiria visus tuos 
Protestonu Kunigužiu prisipa- 
žinimus teisme, kad jie buvo 
iszdavikai ir szpiegai, sako sta- 
cziai kad visos tos iszpažintys 
yra palszyvos.

Jie priparodo kad labai daug 
klaidu randasi tuose prisipa- 

Kunigužis Vasil 
Ziapkovas prisipažino kad jis 
kalbėjo ir tarėsi su keliais

BIRMINGHAM, ALABA
MA. — Daktaras ir labai geras 
chirurgas, kuris per penkioli
ka metu davė daug galvosukos 
ir bėdos policijantams, ana san
vaite pradėjo isz revolverio 
szaudyti in policij anta kuris 
atėjo ji apspakajinti. Kai poli- jos pUSpiį^įs draugas nužudė 
cijantas atėjo tas Daktaras nu- . • - LT JA ZilllUllvD,

Advokatas Robert C. McMa
hon sako kad szita porele prisi
pažino kad jiedu nužudė jauna 
naszle ir jos maža dukrele szi- 
tame miestelyje, ir kad 
kita naszle pasmaugė 
Y ork mieste.

Dvideszimts devynių 
amžiaus stora boba, Martha 
Beck ir Raymond Martinez 
Fernandez buvo suaresztuoti, 
kai jiedu parėjo namo isz teat
ro.

Už keliu valandų policija su
rado ir atkasė lavonus Ponios 
Delphine Downing, dvide
szimts asztuoniu metu amžiaus 
ir mažutes Rainelle Downing, 
dvideszimts menesiu amžiaus. 
Lavonai buvo pakavoti, paslėp
ti ir užka sti skiepe, ir j u kapai 
buvo cementu pripilti ir užlie
ti.

Naszle buvo nuszauta. Szuvis 
jai pataikė stacziai in kakta ir

Nekaltus Žmones
BYRON CENTER, MICH, 

i — Policija isz Byron Center 
miestelio pranesza kad dvieju 
szimtu svaru boba, kuri yra i persiskyrusi su savo vyru, ir

cijantas atėjo tas Daktaras nu- 
sistvere in savo rankas savo 
anūke ir pradėjo szauti in poli- 
cijanta. Policijantas nedryso 
jam in tuos jo sziuvius atsaky
ti su savo revolveriumi, nes 
daktaras savo rankose laike

ant pietų. Ernest Winsted, per savo maža anūke. Kai polici- 
pietus pamate kad razbainin- jantas pasitraukė, daktaras pa
kas Gilbert turi revolveri ir už- leido savo anūke ir pradėjo po- 
klause to razbaininko: ‘ Kodėl licijanta vytis. Tada policijan- 
jis nesziojasi revolveri?” |as jį ant smert nuszove.

Razbaininkas Gilbert iszsi-i Nuszautas daktaras buvo 
trauke revolveri, atprovino ji Abijab C. Fields, keturios de- 
lir pasakė Ernest Winsted eiti szimts devynių metu amžiaus, 
laukan su juo. Winsted žmona Policijantai sako kad jie 
szoko tarpu jųdviejų ir suriko: per penkiolika metu turėjo bai- 
4‘Jeigu tu nori nuszauti mano šiai daug bėdos su szitu dakta- 
vyra, tu turėsi mane pirmiau ru. Pernai jam buvo uždrausta 
nuszauti!” Razbaininkas Gil-| žmones gydyti ar savo dakta- 
bert, nei nemirktelejes, ant ’ rystes darba dirbti.
ismert nuszove ta jauna žmona, Szita syki jo senas tėvas, ku- 
ir paskui paleido penkis szu- rįs teipgi yra Daktaras, pa- 
vius in jos vyra. Paskui jis nu- szauke policijantus. Kai polici- 
sistvere už senelio Willis Pugh, jantai B. L. Buchanan ir G. D. 
to jaunos poreles susiedo ir QUy prįbUVo, tėvas sutiko juos, 
jam pasakė: “Žiūrėk man im prįe (iuru įr pasake kad jo su-} 
akis ir susitik su savo Sutvėrė-1 nus pasįgeres visus ant vir- 
ju kaip vyras.” Ir jam stacziai ggaus stramžina ir musza. Poli-

jiedu
New

sis tuos Kongresmonus priversti jo klausyti

Jis sako, kad beveik visi žmones pri-
seke, ir tris sykius jiedu tapo taria jam ir jo Partijos Demokratams, bet
žmogžudžiai^ kad nekja£a(jos nįekos nepaiso ir

Tas pusplikis, susidėjęs su ta -
■ • - viską ardo. Jis toliau primena visiems

tiems Kongresmonams kurie jam prieszina- žinimuose.

boba pradėjo savo darba. Jis 
apsiženijo su keturios deszimts 
metu amžiaus naszle in Laurel
dale, Pa., netoli nuo Reading, 
Pa. Kai už trijų sanvaicziu ji 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

si, kad priesz rinkimus jis beveik po vi
sa Amerika važinėjo ir susipažino su žmo- Amerikieežiais, tuo laiku, kad 

nemis ir žino kad žmones ji remia ir rems.
Į

in kakta paleido szuvi.

Sunku suprasti kodėl szitie- 
du razbaininkai taip visai už 
dyka nužudė szitus tris nekal
tus žmones. Jiedu ketino dar 
kelis valdininkus nužudyti. Bet 
jiemdviem vargiai pasiseks, 
nes dabar visos apylinkes poli- 
cijantai ir susiedai jųdviejų 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

cijantai užėjo ant virszaus ir 
rado Daktara Abijab C. Fields, 
belaikanti mažute savo anūke, 
vienuolikos menesiu mergaite 
savo rankose.

Jis pradėjo keikti tuos poli
cijantus, juos grasinti, ir pas
kui iszsitrauke revolveri ir pra
dėjo in juos szauti. Policij antai 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

tu Amerikiecziu tame kraszte 
visai nebuvo, ar kai jie jau bu
vo isz savo vietų visiszkai pa-ŽYDUS PERSEKIOJA 3 . J rr VU IbZ iiclVU Vicuu vioiozijvai pa-

Grasindamas ir perspėdamas Kongi es- gjtranke. jis prisipažino kad jis

monus, jis jiems primena, kad dabar visi 
Amerikiecziai gauna visas žinias apie kas 
darosi Kongrese ir Taryboje. Jis tada pa
tarė visiems tiem kurie su juo nesutinka.

kiojami keliuose krasztuose, ne par(jjos didžiūnai, ne Politikieriai, bet 
kurie randasi po Rusijos intek- .. . . „
me ar valdžia. Szitas raportas paprasti žmones ii isznnko Prezidentu, 
sako kad Katalikai yra perse
kiojami kaip ir Žydai.

Szitas komitetas sako, kad 
Lenkija, Vengrija, Rumunija 
ir Czekoslovakija persekiojai 
Žydus ir Katalikus. '

Szituose krasztuose jau din- 
jos dukrele buvo prigirdyta su go Žydu mokyklos, draugystes 
vandeniu isz jos motinos naujo ne^ Žydiszki vardai. Visiems 
kapo. Žmogžudžiai prisipažino ^uv° insakyta panaikinti Žy- 
policijai kad jiedu dar kita mo- diszkus vardus draugyseziu ar 
teriszke pasmaugė. Tos mote- *>iznio vietu ir vieton Pavar' 
riszkes vardas buvo Mrs. Janet tuoti Rusiszkus vardus. 
Fay. Jiedu sako kad jiedu jos Žydai sako, kad taip pat yra; 
lavona pakavojo ant Long Is-} persekiojami visi Katalikai, ir; 
land, N. Y., teipgi in skiepą.i kad beveik visur jau panaikin- 
Policija ir szita lavona surado tos Katalikiszkos mokyklos, 
ir atkasė. bažnyczios yra uždaromos ir

Szitiedu žulikai, žmogžu- Katalikiszkos draugystes jaui 
džiai prisipažino policijantams uždraustos.

metu

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Žydu Darbo Komitetas turėjo 
savo metini seimą in Atlantic 
City. Per szita seimą buvo isz- 
ductas raportas, kuriems buvo 
pasakyta kad Žydai yra perse-

Szitokie grasinimai vargiai iszgazdins 
Kongresmonus kurie su juo nesutinka, bet 
isz-tokiu žodžiu jau matyti kad net ir ki
ti Demokratai nesutinka su Demokratu}; 
Prezidentu.

kalbėjosi su Amerikiecziu 
Louis Beck, keliais menesiais 
pirm negu Ponas Beck buvo in 
ta kraszta pasiunstas.

Dabar szitie kunigužiai taip 
pat prisipažinsta prie visokiu 
nebutu prasikaltimu, kaip ir 
Kataliku Bažnyczios Kardino
las Mindszenty kelios sanvai- 
tes atgal prisipažino.

Kokiais velniszkais budais 
szitie Komunistai priverczia 
kad ir drąsiausius ir stipriau
sios valios žmones taip pasiže
minti, meluoti ir save apkal
tinti, mes nežinome, bet kad 
jiems pasiseka dabar visiems 

j aiszku.
Dabar jau ir Protestonai ma

to kad Rusija yra nusistaczius 
ne vien tik Kataliku Bažnyczia 
panaikinti, bet visą tikėjimą 
pavergti ar iszkasavoti.

Kas dabar darosi Bulgarijo
je, atsitiks ne už ilgo ir Lenki- 

: joje. Lenkijoje Komunistai dar

Pietiniu valstijų Demokratai visi Prezi 
dentui piieszinasi.
ai jau ii gražumu ir piktumu praszo Tru- 
mano kad jis taip neprasiszoktu ir visu tu 
Demokratu isz Pietiniu valstijų taip nesu
pykintu. Bet iszrodo kad Trumanas vi-itaip vieszai ne“zdrysta'

priesz Bažnyczia, nes Lenkai
sai nepaiso ir neklauso ju patarimu. (Tasa Ant 4 puslapio)

Demokratu Partijos va



/

mahahoy city, pa.

Kas Girdėt
Ambasadorius Robert Mur

phy, politikos patarėjas Gene
rolui Lucius Clay, teipgi nesu
tinka su savo vadu, Generolu 
Clay. Jau visi metai kai 
viens in kita žvairai žiuri.

jie

su-Chieagoje policijantai 
aresztavo Michael Viti, kuris, 
policijantai sako jis su savim 
nusivežė savo žmona ir jųdvie
jų keturiolikos menesiu senumo 
kūdiki, kai jis apvogė viena 
isztora.

In Wichita Falls miesteli, 
Texas valstijoje, vienas žmo
gus labai apdaužė ir sumusze 
savo žmona ir paskui ja. nuve
žė pas policijantus, kurie ji tuo- 
jaus suaresztavo ir iii kalėjimą 
patupdino, nes jo žmona ji te
nai apskundė.

Kai Juozas Stalinas kalba 
apie taika, tai mums prisimena 
jo žodžiai, jau seniai pasakyti: 
“Dipliomato žodžiai niekados 
negali derintis su jo darbais, 
nes prastas isz jo butu diplio- 
matas.” Jis toliau aiszkino: 
“Geri žodžiai tai tik monai, 
kurie paslepia 'blogus darbus. 
Teisingas dipliomatas taip pat 
neinmanomas, kaip ir medine 
geležis. ’ ’

Juozais Stalinas dabar siuli- 
na gerus, saldžius žodžius, siu
tindamas visam svietui taika ir 
ramybe. Bet jo ir tie 'blogi dar
bai labai greitai pasirodė. Jo 
saldus žodžiai prižada visam 
svietui tika, bet jo darbai paro
do, kad jis nori suardyti ta At- 
lantiko Kariszka Sutarti!

Rusija dabar lipszniai ir ma
loniai sznekucziojiasi su Ameri
ka, bet asztriais ir gnasinan- 
cziais žodžiais grasina. Norve
gams.

Tik mulkiai ir paskutinio 
kurpalo durniai dalbai- gali in- 
tiketi in Stalino žodžius ar in 
Rusijos pasižadėjimus.

Bulgarijoje vienas Komisa
ras visiems aiszkino malones ir 
džiaugsmus po Komunistu val
džia.

“ Pasakyk man, drauge, (vie- 
. nas Bulgaras jo užklausė) “ar 

mes dabar jau susilaukėme Ko
munizmo, ar mums bus dar blo
giau U’

Darbininku unijos sziais me
tais jau daug mažiau praszys ir 
reikalaus isz kompanijų ir fab
rikantu. Unijų vadai dar nieko 
nesako ir nenori prisipažinti, 
bet jie jau žino, kad. daug di
desniu algų negaus.

Pliiladelphijos strytkariu 
unija reikalavo net dvideszimts 
penkis centus ant dolerio dau
giau, ir džiaugėsi kad gavo 
asztuonis centus ant dolerio 
daugiau. Taip pat bus ir su ki
tomis unijomis.

Valdžia jau rengia kitus in- 
.statymds priesz darbininkus 
kurie dilba toki darba kuris vi- < .v ...sai žmonijai reikalingus. Jeigu 
szitas instatymas 'bus priimtas 
tai daug darbininku negales 
straikuoti. Tokie darbininkai 

• butu kaip tik visi kurie žmoni
jai tarnauja., kaip strytkariu 
drai veria!, plieno darbininkai

ir net mainieriai

Darbininkai, kurie dirba fab
rikuose kur yra daroma ir sta- 
liojama vyriszki drabužiai, vi
sai nei neszneka ir nepraszo di
desniu algų.

ATVYKO NAUJI
TREMTINIAI

Naujoje Anglijoje, kur daro
mi ezeverykai, darbininkai vi
sai nieko daugiau nepraszo. 
Vienas tokis fabrikas net ir su
mažino darbininkams algas.

Elektros ir kitokiu tokiu 
daigtu fabrikai daug mažiau 
biznio daro ir turi, ir už tai 
darbininkai dabar nei nedrystu 
pareikalauti didesniu algų.

Plieno fabriku darbininkai 
pareikalaus didesniu algų, nes 
ežia, biznis labai geras. Plienas 
visiems labai reikalingas. Szi- 
tos unijos jau dabar reikalauja 
pensijų, paszelpos mainieriams, 
kurie dirba tose mainose, kur 
anglis yra kasamas del plieno 
fabriku.

Mainieriu bosas, John L. Le
wis, pareikalaus naujo kon
trakto savo mainieriams. Jis 
reikalaus trumpesniu darbo 
dienu ir trumpesnes darbo san- 
vaites, kad mainieriai mažiau 
dirbtu. Jeigu jam ežia pasiseks, 
tai anglys dar labiau pabrangs.

Automobiliu fabrikai dar ir 
dabar negali pagaminti gana 
automobiliu. Czia. biznis geras, 
ir už tai tie darbininkai dabar 
reiklaus dar didesniu algų ir 
geresnes ir didesnes paszelpos. 
General Motors kompanijos 
darbininkai negali daugiau rei
kalauti, nes ju kontraktas dar 
geras del visu metu. Bet czia 
jau fabrikantai, kompanijos 
reikalauja kad darbininkai da
bar imtu mažesnes algas. Ju 
kontraktas buvo sudarytas su- 
lyg pragyvenimo brangumo. 
Dabar, kai pragyvenimas yra 
pigesnis, tai kompanijos reika
lauja kad ir darbininkai ma
žiau algos gautu.

Fordo automobiliu kampani
jos darbininkai pareikalaus di
desniu algų ir vargiai gaus. Jie 
teipgi pareikalaus paszelpos.

Demokratai dabar stengiasi 
visa bizni ir pramone prižiūrė
ti ir tvarkyti. Czia jau matyti 
kad jie nori invest! tikra Socia
lizmą in Amerika.

Beveik visi biznieriai 'bieda- 
voja ir sako kad biznis baisiai 
prastas, kad žmones pinigu da
bar jau taip greitai neiszduoda.

Ka mes jau ana meta sakome 
apie visus radijus tai dabar pa
sirodo kad buvo tikra teisybe. 
Mes patarėme savo skaityto
jams nesipirkti naujo radijo 
dabar, bet palaukti. Dabar visi 
tie sztorninkai kurie tuos radi
jus parduoda nukirto per puse 
tu radiju kasztus ir beveik už 
pusdyke parduoda. Bet mes sa
kome kad jie ir dabar neverti 
tiek pinigu.

Dvi kompanijos iszleido nau
jas niasziiias del “rekordu” 
plokszteliu, kuriuos mes graji- 
name ant savo radiju ar grania- 
fonu. ’Szitos naujos plokszteles 
grajina per visa valanda. O tos ■ 
musu senos grajina tik per trisi 
ar penkias miliutas. Bet toms’ 
naujoms ploksztelems reikia 
jau nauja iiiaszina. Reiszkia vi-' 
si radijai kuriuos visi pirko 
pernai jau dabai- isz mados 
iszejo ir nėra niekam verti.

NEW YORK. — Vasario 
(Feb.) 26 diena laivu “Marine 
Tiger” in New York uosta at- 
vyko szie Lietuviai tremtiniai.

Adomaitis, Jeronimas, pas:j 
Box 30, ’Marian Ave., Plains- ■ 
ville, Conn. Barkaitc, Jusefa,1 
pas: 98 Forest Hills St., Janiai-j . . . ,1 , , ’ . Henrikas pas; 910 Ave., D., Roca Plain, Mass. Bulota,'Anta-j 1
nas, Katryna 
tis, pas: Lichtfield Road, Mra- 
tertown, Conn. Bekas, Edvar
das, pas: 207 Elin St., Newark 
5, N. J. Isganaitis, Juozas, pas: 
R. 1). 2, Tamaqua, Pa. Juodakis | 
Juozas, Veronika, Alois ir Vio-i 
lėta pas: 4035 N. 11th St., E. St. į 
Louis, 111. Jacina, Juozas lOW1 
Dudley St., Rochester, N. Y. 

i Kalvaitiene, Anele, pas: 29 
Vose St., Rochester, N. Y. Kuž-i 
ininskas, Stanislovas, Sofia irl 
Vaidotas pas: Oxford, Conn. 
Lukauskas, Stcjias ir Irena pas 
102 Exchange St., Lawrence, 1 
Mass. Macy s, Juozas, Veronika, 
Juozas ir Laima pas: 5(iW St. 
John Ave., Binghamton, N. Y. 
Martinkus, Antanas, pas: Cha-1

Bulota
Jūrate ir Kęstu- f ' ’ ‘ “““7,.tautas pas: 20 Lake Ave., Bing

hamton, N. Y.
Atvykstanczius pasitiko or

gan i z ac i j u a t s t o v a i.
— BALF Imigracijos Komi- 

1 tetas.

KOMUNISTU

MOSKVA, RUSIJA. — Ru
sija didingai ir iszkilmingai ap- 
vaikszcziojo Lenino mirties su
kakti, per kuria buvo garsingu

zy, N. Y. Micpovilius, Bolius ii prakalbu. Rusijos intakingiau- 
Marija, pas: 427 E. 6th St., S. | šio laikraszczio “Pravda” re- 
Boston, Mass. Milinaviezius,I daktorius pasakė audringas iy 
Isidoria pas: 16 Winfield St.,; didingas prakalbas, sakydamas 
S. Boston, Mass. Naujokaitis,j kad Komunizmas yra “protas, 
Jonas pas: 727 Bennet St. Wil-1 garbe ir sanžine musu amžiaus, 
mington, Del. Nenertas, Vikto- dabar nauja Komunistiszka ga
ras pas: RFD Nr. 2, Colchester, dyne, gadyne kada kapitaliz- 
Conn. Račiūnaite, Ona, pas 335: mas bus sutrintas.” 
St. Ann’s Ave., Bronx, N. Y. 
Rėklaitis, Antanas, Pulcheria, 
Vida ii- Vytautas pas: High
land, Howard 'County, Mary
land. Sajauskas,. Antanas pas: 
Miles Rd., Rt. 16, Box 253, Mid
eli ciburgh, Baltipiore, M d. Sa
kaite, Marija pas: 58 Jacob St., 
Rochester, N. Y\ Saulinskas, 
Mykolas pas: 21 G aid well Ave., 
Washington, Pa. Siniulyniene, 
Marija ir Antanas, pas: Cutler 
St., Worchester, Mass. Svipas,

Pareiszkia Savo Pasipiktinimą Komunistams, Protestuoja
Kardinolo Mindszenty Pasmerkimą Vengrijoje

Tukstancziai žmonių su
sirinko prie New York mies
to tarybos ofisu pareikszti 
savo pasiprieszinima ir savo 
pasipiktinimą del Kardinolo 
Mindszenty pasmerkimo. 
Szitokiu parodu buvo visuo
se miestuose. Visokios orga
nizacijos ir draugystes pa- 
reiszke savo nepasitenkini
mą su tuo teismu kuris pa
smerkė Kataliku Kardinola, 
Bažnyczios Kunigaikszti 
Vengrijoje.

Kardinolas Mindszenty 
buvo pasmerktas kaipo szni- 
pas, szpiegas ir savo kraszto 
iszdavikas. Jam dabar pa-

Vladas, Brone, Raminta, Jo
lanta pas: 31 Washington Sq., 

baite, Stase, pas 20 Cutler St., 
Worcester, Mass. Vaitiekavi- 
cienė, Olga, pas: 73 Ridge
wood Ave., Brooklyn 8, N. Y. 
Vaitiekaityte, Viktorija, pas: 
73 Ridgewood Ave., Brooklyn

Terese, Vytautas, ir Irene pas: 
Chazv, New York. Žemelis,

I ‘Pravdos’ Redaktorius
Didingai Kalbėjo

Szitos “Pravda” laikrasz- 
ezio prakalbos buvo pasakytos 
dvideszimts keturios valandos 
po Prezidento Trumano prakal
bos Washingtone. Per savo pra
kalbas, Prezidentas Trumanas 
buvo pasalįes kad Komunizmas 
yra neteisingas ir palszyvas. 
mokslas ir negali nei prisily
gint! prie Demokratijos.

“Pravda” laikraszczio re
daktorius, Petras Pospelova da 
toliau savo prakalbose pasakė

skirta ligi gyvos galvos kale-, 
jime tupėti.

Laikrasztininkai kurie 
nieko bendra neturi su Kata
liku Bažnyczia ir su Katali
ku tikėjimu drąsiai sako ir 
raszo kad ežia buvo baisiau
sia skriauda padaryta.

Sovietu ar Komunistu 
teismas tai yra isz tikrųjų 
tikras juokas, nes tokiame 
teisme nėra jokios teisybes 
ar laisves. Kai žmogus buvo 
patrauktas in toki teismą jis 
yra kaltas pirm negu teismas 
ima jo klausima tyrinėti.

Mums jau sena pasaka 
apie tai kaip visi intarti žmo-

Pirmutinis Laikrodis

Žmogus nuo pat pasaulio 
pradžios stengėsi kaip nors 
laika skaityti ir mieruoti, 
bet tik 1362 metais pirmuti
nis laikrodis buvo iszrastas 
ir padarytas. Szitas pirmuti
nis laikrodis, džiegorius dar 
ir sziandien eina ir randasi 
arti tos.paczios vietos kur jis 
buvo tiek metu atgal instaty- 
tas. Szito laikrodžio meistras 
padarytojas, Henri de Vick 
yra viso džiegormeistru 
pirmtakunas. Jis buvo Pran
cūzas. Susiedai Szveicarai 
isz Francuzu iszmoko kaip 

kad ‘ ‘ dvideszimtasis amžius 
nėra Amerikos bagoeziu szimt- 
metis, bet pra Lenino Komunis- 
tiszko mokslo gadyne, kad Le
nino ir Stalino mokslas yra da
bar visam svietui skirtas.”

Jis toliau dar pasakė kad 
Amerikos imperializmas, val
dymo būdas, yra beszirdiszkas, 
kad jis visus pilieczius isznau- 

nes prie visokiu nėbutu daly
ku prisipažinsta. Taip pat 
prisipažino ir Kataliku Baž- 
nyczios Karalaitis, Kardino
las Mindszenty. Kaip jie pri
vertė ji prie visokiu nebutu 
dalyku prisipažinti mes neži
nome ir gal niekados nežino
sime, bet mes tiek žinome 
kad visi tie kurie nors ka 
sake ar nors kiek prasitarė, 
dare taip ne isz savo valios. 
Turime prisipažinti kad So
vietai ir Komunistai pavar
tų© j a velniszkas jiegaą savo 
tikslams.

geriausius laikrodžius pada
ryti.

Francuzijos Karalius Ka
rolis Penktasis davė insaky- 
ma Henri de Vick padaryti 
laikrodi. Henri de Vick per 
asztuonis .metus dirbo kol ta 
pirmutini laikrodi padare. 
Bet jis taip gerai padarytas, 
kad dar ir sziandien eina. 
Pirmutinis laikrodis turėjo 
tik viena ranka, ne kaip mu
su, kurie turi dvi rankas, vie- 
parodo adynas, o antra mi- 
nutas.

Aukso altorukas, maldų knyga grąžais 
celuloidos virszais paveiksluotos mi- 
sziu maldos aiszkus drukas Tilžės sp
audimo $1.75. Vainikėlis mažesne 
madų knygute 75c. Ramybes Szaltims 
su daugeliu visokiu reikalingiausiu 

į maldų panaszi knyga in senovės Szal- 
tini, stambus drukas gera knyga del 
senesniu kurie slabnai mato $4.00; 
Gyvenimas Szventuju per visus me- 

. , tus su daug., paveiksliu $4.25; Fi-an-
doja, ir kad jis dabar po aro cjjos liurde knyga, apie 500 puslapiu, 
dar labiau žmones spaudžia ir czion nėra kokios baikos, tik tikri 
skriaudžia. Jis kalbėjo net sep ,. . . . „„ _stiprais virszais $3.75. Evangelija 
tynios deszimts minueziu. J re 
sake kad Rusijos Užsienio tvar
ka ir darbas yra visam svietui 
parodyti kaip Amerika sten
giasi visa svietą užkariauti.

Nors Amerika ginkluojasi ir 
in kara rengiasi, bet, jis sako, 
Rusija netiki kad treczias ka
ras nėra jau neiszvengiamas.

Svarbiausias ir didžiausias 
sveczias kuris pribuvo ap- 
vaikszczioti Lenino mirties dvi
deszimts penkių metu sukakti 
ir pasiklausyti szito redakto
riaus buvo pats Juozas Stali
nas. Iszkilmes ir prakalbos bu
vo in Bolszeviku Teatra. Teip
gi tenai pribuvo Užsienio Mi- 
nisteris Vycheslav Molotovas 
ir Politburo nariai.

Visi rankomis garsiai ir 
szauniai plojo kada tik redak- ta žoliu 25c- IstoriJ’a seno ir nauJ° tes 

tamento 25c. Karves ir nauda ir geru 
tOIlUS Pospelova suminavojo suru padavimas, su paveikslais 25c. 
Amerikos varda ar paminėjo Didysis Lalio Žodynas drūtais apda- 

I . ., .. . jrais apie 1300 puslapiu $15.00. Pekla
api a IS US. kur „ yra ir ]<okius prasikaltėlius ten

Jis sako kad milijonai Kinie- ima ir kankina, su paveikslais katiki- 

cziu dabar laukia kad Komu
nistai juos isz kapitalistu ne
laisvės iszvestu. Komunistu pa
sisekimas Kinijoje, nuotykiai 
Indo-Kinijoje ir Indonesijoje 
patikrina Stalino žodžius, kad 
kapitalistines tautos jau prie 
liepto galo priėjo. Kapitalistu 
tautos jau du pasauliniu karu 
iszperejo, jis sako, jeigu jos dar 
treczia tokia kara surengs, tai 
visos jos pražus.

Paskui jis dar ir apie buvusi gQc. Nuo sauso kosulio, Bronkaitis ir 
Amerikos Sekretorių Marshall visokiu užsenejusiu Bronkaicziu 75c. 
ir in nacyplnn Fnrnnai nasake Nuo neuralgijos, nuraitis, antraitis,ir 

J P ” P P P > visokiu sanaru gelimo$1.75. Nuo. Gelt 
kad Amerika SU savo paszelpa liges ir kepenų ligos 75c. Vyriszkumo 
nori pavergti visa Europa. Jis pataisimui, szita arbata labai gerai 

? ... (veikia ne tik del vyru bet ir moterims
Sako kad Amerikiecziai isz tos $1.25. Palangos Trajanka del arielkos 
paszelpos pasipiniguoja, bet ?5c. Nesiszlapyk lovoj bemiegant 60c 
iis nepaaiszkino kaip galima^“0 inkįu ir ^enu skaudėjimo 60e. 

r r o Nuo sunkiu ir nelaikimu menesi 75c.
pasipiniguoti isz tokios paszel- Ramunėlių svaras $1.75. Liepos Žiedu 
pes ir tokios iszmaldos kuri da- sv> S1-50- Pelynu 75c sv. Apynu $1.75 

. . Įsv. Pinigus siuskit per moni-orderi ar
vėjui nieko neduoda. per C OJ)1; bet nepamirszkite kiek

Jis ir Yugoslavijos vado Ti.'dadetl del
M. ZUKA1T1S, 

į to nepamirszo. Jis sako kad 336 Dean Spencerport, n. y.

Kapitalistai pavartuoja tokius 
vadus kaip Tito, ir taip sten
giasi suardyti ar nuslopinti 
Priesz-Kapitalistini Frunta, 
bet jiems nepasiseka, nes tas 
fruntas didėja ir stiprėja.

Istorija apie Amžina Žydą, 
lo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

OW Ncužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranes"eme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIUI

“Saules” Redyste.

Istorija apie “AMŽINA ŽY« 
DA.” Jo kelione po svietą it 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

SKAITYKIT
AUT

SANDELIS KNYGŲ 
ir žoYiu

stebuklai, patvirtyti per Szv. sostą, 
stiprais virszais $3.75.
knyga per visus metus $3.25. Biblija 
svietiszka, su 379 paveikslais, su ap
skaitymu $2.25. Biblija, tai yra visas 
Szventas rasztas apie 1100 puslapiu, 
stiprais virszais $3.50: Angliszkai ir 
Lietuviškas žodynas stiprais vii’szais

1 $3.10.Ancikristas ir Komunizmas 35c 
Kaip tapti amerikos piliecziu 25c. 
Pranaszystes apie svieto pabaiga ir 
ancikristo gimimą $1.25, Gudrus pie
menukas graži pasaka 25c. Juoku ve
žimas juokingi skaitymai 35c. Saviž- 
rolas didelis stukorus 50c. Raktas in 

į laiminga gyvenimą $1. Nauja didele 
sapnu knyga $1.75; Kabalas laimes 
rodykle 15c. Saules ratas ir jos visos 
planetos su keliais pabriežimais, as- 
tronomiszka mokslo knyga 75c. Ragi
nis grąžos žiemiszkos pasakos 35c, 
Dainų knyga apie 120 gražausiu dai
nų 75c. Girtuokliu gyvenimas, mirtis 
ir laidotuves su paveikslais 30c. Nebi
jok mirties, nes isz jos'nepabėgsi su 
paveikslais 60c. Lietuviszka gaspadi- 
ne su apie 450 geriausiu receptu$1.25 

j Smakas ir galežinis vyras 25c. Leng
vas būdas iszmokt angliszkos khlbos 
be kito pagelbos 35c. Sveikata ligo
niams apraszo, apie 350 visokiu vais- 

tamento 25c. Karves ir nauda ir geru

nimo in rankiu 35c. Praloto Olszaus- 
ko darbai ir užmokestis už gerus dar
bus 30c. Paparczio žiedas, kaip isz ro
do ir kada ir kur gali ji surasti 25c. 
Apie razbaininkus ir žudynes 35c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Visokios žoles yra is pakelius su nu
rodymais nuo ko ir kaip vartuoti. Nuo 
nervu sugedimo, iszgasczio, galvos ir 
sprando skaudėjimo, ausyse užejimo, 
bemieges, suklajojimu ir visokios nėr 
vu suirutes, szita arbata tai yra vie
nas isz geriausiu vaistu nuo virs mi; 
netu ligų. Teipgi gerai yra duoti ir 
del mažių vaiku nuo iszgasczio ir be
mieges 85c. Nuo kosulio, dusulio, mai
giu astmos, palengvina atkoseti ir va
ro laukan visokį bruda nuo plaucziu
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Isz Gyvenimo
J^ĮES apie viduramžiu vaikus 

ir mergaites, kartais maus
tome, kaip apie kokias szmek- 
las, perėjusias per mus svajo
nes. Mums rodosi, kad juose ne
buvo nieko bendro su mumis. 
Gi jie 'buvo tokio jau kūno ir 
kraujo, su širdimi, su troški
mais, norais, iszsiilgimais, kaip 
ir mes. Tiktai tada, kad gyve
nimas 'buvo daug kietesnis ir 
sunkesnis, vyriszkieji buvo 
auklėjami prie kovos su sun
kybėmis, asžtria drausme ir 
aklu paklusnumu per savo kū
dikyste. Ir kurie paprastai isz- 
gyvendavo toje drausmėje, tap
davo garbingais ir garsiais in-j 
va i r iomi s p e r gal em is.

Panašiai atsitiko su tuoini! 
didvyriu, kurio istorija, eida-: 
ma isz kartos in karta, pasie-1 
ke mus ir kuria mes dabar at- 
pasakojame. Jis pajuto savyje 
troškimą kareiviškos garbes, 
užsipelnė ja savo paklusnumu 
ir saves išsižadėjimu. Jis užsi
pelnė tai, kad “nors mirė, ’bet 
apie ji gerai kalba.”

Po to, kaip Kristupas Ko
lumbas atrado Amerika, per du 
šimtmecziu jieszkotoju prieti-

nes negalėjo dalyvauti inval
iduose vyru užsiėmimuose, jis 
daug pradėjo maustyti. Jis eme 
galvoti, ar-gi jau nėra garbin
gesnio darbo, kaip tiktai karei
vio ir, “ar užvaldyti savo dva
sia” nėra didesniu darbu kaip 
“paimti prieszo miestą.”

To apsvarstymo pasekme bu
vo ta, kad jis viena diena nu
ėjo pas savo tęva ir prasze leis
ti jam instoti in Dominikonu 
vienuolija, perleidus visas sa
vo, kaipo vyriausioji sūnaus 
teises, savo broliui Liudvikui.

Griovas greitai sutiko. Mat, 
Vau Lindenu szeimynos gal
vos buvo garsus savo drąsą, o 
griovui rodosi, kad jo vyriau
sias suims tuo neatsižymi ir 
kad jis gali nupuldinti szeimy
nos garbe. Tuom tarpu Liud
vikas jau pasižymėjo: jis pa
ėmė ant juriu nelaisvėn Fran- 
euzu laiva, prikrauta turtais 
isz Naujojo Pasaulio.

Doifiin ikonai nežiūrint tikro 
jaunikaiezio troszkimo ir di
deles krūvos pinigu, kuriais 
griovas žadėjo apdovanoti vie
nuolyną,, isz karto atsisakė ji 
priimti. Vienuolyno Vyresny-

arba kad gautu baltu rubu, ar važiuodamas jaueziais, 
stikliniu karolių. Jie mielai, greieziau pribūtu in vieta.

. kad ir kelias valandas kiaušy- ’ Greitai jie pasiekė kalina, 
davo tėvo Gabrieliaus giedoji-! kuris seniau buvo ramus ir 
mo, bet kada pradėdavo kalibe- j tvarkus, dabar visas betvarke- 
ti apie tikėjimą, jie pamaži vie- je. Visos aplinkines tvoros bu
nas paskui kita iszslinkdavo, vo sudeginti arba sugriauti, 
laukan. Savo vaikams jie leis-j Kantaniva, kuris susirupines 
davo pasilikti su misijonieriais, lauke ju atkeliavimo, iszejo 
kol jiems patinka. Misijonie-' prieszais pasitikti ju laužyda- 
riams buvo labai daug vargo su' mas savo rankas ir aimanuoda- 
jais. Jie juos dalino in skyrius 
pagal ju amžių ir supratimu. 
Tuose vaikeliuose buvo di
džiausia misijonieriu viltis. Per 
juos jie tikėjosi ateityje daug;
gausiu vaisiu.

Viena diena Kantaniva,
resnysis, pakvietė kunigus pas 
save, paaiszkindamas jiems, 
kad jo tėvas, galingas karalius, 
girdėjo apie didi “giesminin- 
ka-muzika,” taip jie vadino tę
va Gabrielių, ir nori pats pa
klausyti jo. Misijonieriai. bijo
damiesi, kad nepraleistu pro
gos pelnyti viena kita duszia 
Dievui, sutiko. Tėvas Gabrie
lius užsivilko tam tikra ruba,

nias.
“Asz žinojau, kad atkeliau

site,” szauke jis in tęva Ga
brielių: “Bet žiūrėk!” Jis pa
rode pirsztu laukinius kariau
ninkus, baisiai iszrodanczius,

kiu sriove isz visu Europos sis bijojo, kad kokis nepasise'- 
iszaliu kaip pilte užpylė Nauja- kimus, ar negerumas stumia
ji Pasauli.

Septyniolikto szimtmeczio 
pradžioje, kuomet visu atmin
tyje ^stovėjo garbingi ir prakil-l 
nūs pp. Pilypo Sydney, Walte- 
rio Raleigh ir kitu darbai, gy
veno Belgijoje nekuris mažas 
vaikas. Jis godžiai klausė, kuo
met kalbėdavo apie invairius 
naujoje szalyje atradimus, apie 
garbingas kares, kovas ant ju
riu ir suėmimą laivu.

Jis buvo vieiiaitis Grafo 
Fulk von Linden sūnūs. Jo tė
vas 'buvo augszto laipsnio, at
sižymėjęs oficieras. Vaikas 
maustė, kad ir jis užaugės da
lyvaus visuose tuose prieti
kiuose ir kariaus po savo sza-

jaunikaiti in vienuolyną isz 
pasaulio. Po keletos menesiu, 
po daug prašymu, tas jauni
kaitis buvo priimtas in novici- 
jata. Visas jo užlaikymas novi- 
cijate turėjo tikro paszaukimo 
žymes. Vienuolyne ne tiktai 
jaunikaiezio dvasia stiprėjo, 
bet kūnas gavo jiegu. Perėjus 
keliems metams, jaunikaitis 
buvo inszventintas kunigai. Vy
resnieji pastebėjo jame nekuri 
talentu, kuris buvo prislėgtas 
pilies gyvenimu. Jaunas vie
nuolis, Tėvas Gabrielius kaip 
jis dabar vadinosi, turėjo nepa
prastai gražu baisa ir muzika- 
liszka klausa. Kuomet jis gie
dodavo, žmonėms net ašaros

lies vėliava, y ■ ’ ■
Nuo penkių metu amžiaus 

visa Kalėdų naktį jis prasi- 
melsdavo mažoje koplyczioje, 
sujungtoje su jo levo pylimi. 
Jis paszvente save ir savo 
ginklus Kūdikėliai Jėzui ir pri
žadėjo kad jis visuomet bus 
“silpnųjų jiega” ir pavargė
liu pagelba, prižade priminda
mas Ta, kuris gimė tvartelyje 
ir gulėjo ėdžiose. Be to, jis pa
dare ypatinga prižada, kad pu
se turto, koki ingis Naujame 
Pasaulyje paszves statyti baž- 
n vožia vieno kaimo žmonėms, I 
kurie gyvena netoli jo namu, 
kalnuose ir kuriems reikia 
vaikszezioti szeszias mylias 
iszklausyti Szv. Misziu.

Be to, jis prasze savo Viesz- 
paties, kad jam duotu malone; 
laimingos mirties. Jis norėjo; 
mirti, narsiai ir narsiai kariam , 
damas už koki nors prakilnu 
dalyka; troszko, kad niekada 
nesuterštu savo tėvo vardo 
gaibe ir kad nedasileistu jokio! 
darbo, kuris nepritiktu kriksz-į 
czioniszkam ricieriui.

imdavo birti, nes jo balsas 
skambėjo kokiu tai antgam- 
tiszkumu. Kuomet jis sakyda
vo pamokslus, susigrūsdavo isz 
visur galybes žmonių, kad gir
dėtu, nors jo balso skambėjimu.

Kada jis buvo trisdešimties 
metu, jo vyresnieji pasiuntė ji 
su kitais vienuoliais in kelione. 
Taip dare, viena del jo sveika
tos, kuri reikalavo oro permai
nos, o antra dėlto, kad ta pa
garba, kokia ji žmones apsupo, 
neužkenktu jo nusižeminimui, 
kuris buvo jo budo papuoszi- 
mu. Jis buvo pasiunsats su ke
turiais kitais misijonieriais in 
vakarine Afrika. Isz ju du jau 
buvo dirbę keletą metu tose 
apylinkėse ir daugeli apkriksz- 
tijo.

Jie iszlipo isz laivo Kameru- 
niuose ir ėjo gilyn per tris san- 
vaites, kolei priėjo viena kai
mu (Benbenhorri) kuriame tė
vas Reginaldas praleido didele 
savo misijonieriszko gyveni- 
mo#dali. Tame kame buvo jau 
daug krikszczioniu.

Tėvas Gabrielius buvo palik
tas sziame kaime su kitu misi-

vy- su nuteptais raudonai ir gelto
nai veidais. Jie apsijuosę dir
žais isz žmonių kaulu, plaukus 
nusikvaibave kraujo varsos 
dažais, kad parodytu savo 
žmogžudiszka būda. “Jie nori 
jus tuojaus pasiimti su savim,” 
kalbėjo toliaus Kantaniva, 
“nes jus.eisite, o taip jus eisi
te!”

Taip, asz eisiu, bet pirmiau 
turiu pasikalbėti su savo bro-

kuri Massinaboto karalius pri-l liu. Jie jo nenori, ar ne taip ? 
siuntė, kad jame pasirodytu jo Ne! Jie tiktai tai jus nori. 

Jie mano, kad esate kokis bur
tininkas.” Jis inejo in bakūže. 
Brolis Antanas meldėsi, atsi
klaupęs kampe. Jis girdėjo 
riksmus ir szauksmus žmonių, 
misijonieriui prisiartinant, ir 
jis drebėjo, laukdamas nu
sprendimo.

Jis apsikabino tęva Gabrie- 
nei. žodžio 

tik jis staeziai žiurėjo in akis,

dvJre.
Massinaboto karalius ir jo 

visas dvaras buvo labai paten
kinti savo svecziais. Jie szauke 
ji dainuoti ir dainuoti iki jis ■ 
neužkimo. Jie leido jam iki va
liai kalbėti apie savo religija. 
Nekurie prasze save apkriksz- 
tyti. Po trijų sanvaieziu, per
kurias jie buvo mokinami, jie liu, nekalbėdamas 
parode dideli rimtumą ir pas- į 
tovuma, taip kad misijonierius laukdamas atsakymo ant klau- 
juos rūpinosi rengti jau prie simo, kurio jo lupos nepajiege 
priėmimo Krikszto. Tarp besi- isztarti.
rengianeziu prie krikszto buvo j 'Gabrielius nusijuokė savo 
du karaliaus sūnūs. Kantanivos! senu maloniu juoku. “Asz einu, 
broliai. ! tarė jis. — Imk mano razan-

Vienadiena tėvas Gabrielius,' rziu5 slėpk ji drauge su szven-
surinkęs aplink save savo maža 
pulkeli, kalbėjo jiems apie At
gailos Sakramenta. Staiga per 
duris insilaužia kasžin kas, o

tais indais. Atleisk man, jei 
kuomi nors tave užgavau ir ap
sunkinau. Telaimina Dievas 
mudu abudu ir suvienija mudu

paskui greitai iiieina Kantam-1 s&vo karalystėje. Iszieiszk ma- 
vos nasiimtinvs. no meile visiems, jei kuomet

Kuomet jis buvo keturioli-J <ionierium, tevu Antanu, kuris 
kos metu, jis pradėjo sirgti ir’ su tėvu Rcginaldu 'buvo sugry- 
pasidare labai lepus, nepaken-j zes’ kuomet kiti su Dievo žo- 
cziantis jokio sunkumo. Daž- džiu vis e-j° Afrikos gilumom 
nai isztisus pusdienius jis tu- Isz karto rodėsi kad jie nie- 
rejo pragulėti augsztininkas. ko nenuveike. Krikszczionys
Suėjo ir dvideszimts vieni me
tai, o jis vos buvo silpnas. Bu
vo netikės prie kariszko gyve
nimo. Pasilikdamas vienas sau.

ištikimai pildė savo prieder
mes, bet nauju atsivertėliu ne
sirodo. Jie ateidavo dažnai pas 

[ misijonierius isz žingeidumo,

: no meile visiems, 
nors.

Szeszi laukiniai kariaunin
kai nedavė užbaigti žodžiu. Jie 
puolė prie jo, nustvėrė ji, suri- 
szo jo rankas užpakalyje, užma
rino virve už kaklo ir iszsivilko 
laukan, lyg koki gyvuli. Kolei 

'sutemo, jie ėjo, vesdamiesi ji su 
savim. Užėjus nakeziai apsisto- 

; jo. Nakvojant, kad nelaisvis 
jiems nepabėgtu, pasidėjo ji 
sau pagalves vietoje.

Visa sekanezia diena ir ant 
rytojaus jie vilko ji ’ už virves 
muszdami ir spardydami, kada 
jis nuilsės negalėjo pažengti. 
Kartais jie bėgdavo su visu 
smarkumu, vilkdami ji parpuo
lusi per akmenis ir smiltis per 
dyglius ir vandeni, kolei jis ne
pradėjo visiszkai alpti.

Galutinai jie dasiekc Kuona- 
tako karalyste. Didele ugnis 
žėrėjo szale kaimo, apie' ugni 
buvo susirinkusi karaliszkoji 
szeimyna ir žmonių vyresnieji. 
Gabrielių pastate priesz kara
lių, kuris davė daug klausiniu 
apie jo Dieva. Po to pareikala
vo nuo jo burtu, kuriais pada
ręs jis Kantaniva turtingu.

Kada tėvas Gabrielius atsa
ke, kad jis tokios jiegos isz sa
ves neturįs, karalius nenorėjo 
tikėti. Jis žadėjo dideles dova
nas, jei “didis giesmininkas” 
pasiliktu su juo ir taptų vy
riausiuoju kunigu aukoti sta
bams ir gelbėtu jam nuo jo 
prieszu. Bet tas laukinis kara
lius nenorėjo nei klausyti, kad 

atsisveikino su karalium ir jo tėvas Gabrielius kalbėjo apie 
szeimyna, kurie verkdami jira- 
sze neaukoti saves. 
Jiavo drauge su

vos pasiuntinys, visas perszi- 
les ir neatgaudamas kvapo, ir 
puolės prie tėvo Gabrieliaus ko
jų, apsipylė aszaromis.

Tėvas maloniai in ji prabilo. 
Stengėsi ji suraminti ir pa
klausė, kokia jo nuliūdimo 
priežastis. Vos galėdamas kal
bėti del aszaru ir aimanavimu, 
vienok pasakė, -kad jam nebe
sant namieje Kuonatakas, žiau
rus Carrabitu vadas, užpuolė 
ant Kantanivos ir paėmė ne
laisvėn jo moteri ir vaikus, j 
Kantaniva yra didžiausiame 
nusiminime. Nėra vilties suras
ti mylimuosius ir atgauti. Jie 
bus nužudyti!

Žmogus sustojo kalbėjęs, 
bandė pradėti, vėl pradėjo 
verkti ir aimanuoti, kolei tėvas 
Gabrielius savo ramiu ir malo
niu budu nepriprasze kalbėti 
viską be baimes.

“Kuonatakas žada atiduoti 
Kantanivai jo szeimyna,” tarė 
jie, “jei-jei-jei ‘didis giesmi
ninkas’ save užstatys už juos. 
Jis girdėjo, buk tėvas esi didis 
burtininkas, kad padarei Kan
taniva turtingu ir laimingu, 
kad per tave jo gyvuliu kamy- 
nes iszaugo ir yra riebus ir kad 
perspėji Kantaniva nuo jo prie
szu. Kantanivos tėvas žadėjo 
pagel'beti Tėvui pasprusti nuo 
to, bet,....”

“Asz to nenoriu. Asz jau ga- 
tav»as. Mes galime tuo jaus ei
ti.”

kad Kada karaliaus pasiūlymus' 
1 tėvas Gabrielius atmetė, tasai 
inpyko, ir pareikalavo, kad' 
krikszczioniu kunigas iszsiža- 
detu savo1 tikiejimo ir pasilik
tu kunigu jo karalystėje. 'Czia 
vėl buvo atsisakymas. Kara-

. lūs inszelo. Jis liepe savo žmo
nėms kankinti kunigą. Jie nu- 
plesze nuo jo 'balta , ruba ir 
szkaplieri, kuri sudraskė in 
smulkius gabalėlius, ir pasidė
jo sau kaipo liekanas, tikėda
mi, kad jo rūbuose yra kokia 
tai galybe. Jie spardė ji, musze 
diržais, raieziojo ant akmenų ir 
nelygumu ir galutinai užsodi
no ant augszto stulpo ir sukū
rė aplinkui didele ugni. Laike 
kankinimu jis szaukesi prie 
Dievo, o dabar pilnas džiaugs 
mo szauke žodžiais Szv. Ignaco, 
Kentėtojo: ‘“Arcziau susirėmi
mas, areziau Dievas.” Gi su 
juo buvo “arcziau ugnis, ar
cziau Dievas.”

Laukiniai szokinejo aplin
kui ji, matydami ženklus savo 
žiaurumo ir girdėdami ugni, 
sznypszczianczia aplinkui ji, 
vienok jie neinate ant kentėto
jo veido nei karszto, nei baimes, 
nei nusiminimo, negirdėjo 
keiksmu ir riksmu. Ir jis neina
te jau ju, jis negirdejo ju 
szauksmu: jis buvo jau taip ar
ti to didžio, ’balto sosto, kad jis 
neturėjo nuovokos apie ka ki
ta, kaip apie aniuolus, kurie 
spietėsi aplink ji, kad paimtu 
jo duszia in augsztybes. Jis jau 
nežinojo kitokio teisėjo, kaip 
kuris yra danguose.

Staiga jis truputi pakele sa
vo galva, ir žemu, maloniu to
nu, kuriame maiszosi jausmai 
meiles, kentejimu ir dvasios 
pagavimo, jis užgiedojo “Sal
ve Regina.” (Kada mirszta, ' 
kokis isz Domisikonu Ordeno 
brolis, kiti susirenka prie jo lo
vos ir gieda “Salve Regina.”)

Laukiniai tapo užžavėti taja 
giesme: jie pertrauke savo 
ibiaurius szokius ir klausė atsi
dėję giesmes.

Gaidos vis ėjo silpnyn ir 
silpnyn, kaip ėjo silpnyn ir 
pats kentėtojas. Ant galo prie 
žodžiu “O clemens! o pia” bal
sas skambėjo lyg atbalsis, atei
nantis isz kažin kur toli. Jis 
baigė, rodos savo giesme amži
noje laimėjo prie savo karalie
nes kojų.

Ar jo mirtis liko be vaisiu ? 
Ne. “Brangi Vieszpaties aky
se Jo szventuju mirtis.” Dau
gybe laukiniu nukeliavo pas 
tęva Antanu, praszydami kad 
jis juos iszmokytu to “didžio
jo giesmininko” sekretu jo 
kantrybes ir drąsos. Prasze ves
ti prie to Dievo, kuri taip my
lėjo tas kentėtojas, kad del Jo 
savo gyvasties nepasigailėjo.

O mes, ko turime isz to pasi
mokyti? Kad pirmiu pirmiau- 
sio, mes turime mirti patis sau 
ir savo szirdi paliuosuoti nuo 
prisiriszimu taip prie mažu, 
kaip ir prie dideliu daiktu. Ta
da musu dvasia lips ąuigsztyn 
moksle, meileje, prisitaikyme 
prie Dievo valios ir neperžen- 
gime artymo teisiu. Tada mes 
lengva i gausime ‘ ‘ Gyven imo 
Vainiku.” GALAS.

A A

greitai

ramybe, meile ir szventuma re-
■; iszke- ligijos, už kuria jis pasirengęs 

pasiuntiniu, Į net savo gyvastį aukoti.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszgany’tojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa-

TARADAIKA į |<xxxxxxxxxxx^^
Kas negirdejo apie viena 

miestą Viskonsine, 
Apie tenaitiniu Lietuviu 

pasielgimą. ?
Kas nežino, 

Tai asz trumpai 
apsakysiu, 

Ir teisingai padainuosiu: 
Tame mieste yra 

mažai mokintu.
Ir daug Bolszeviku, 
Kuriems visai nerupi 

apszvieta, 
Urvosla del ju 

geriausias pleisas, 
Laikraszcziu mažai 

skaito, 
Kad ir turi gana laiko.

O jeigu kas ant gero 
kalbina, 

Tai pus-galviu iszvadina, 
Ir merginu ten daug yra,

Ka jieszkosi sau 
vyra, 

Bet ir toms ir 
nereikė skaityt, 

Tiktai per naktis
■ autobilais lakstyt.

Yra ten merginu 
protingu ir doru,- 

Jie skaito pasislepia, 
Naudinga Įaikraszti ar 

knyga.
Jau apie kėlės 

niekszias žinau, 
Da slaptybėje apie 

j eis užlaikau, 
Bet jeigu nesusibaldys, 

Tai didele sarmata 
aplaikys!

* * *

Ana diena girdėjau, 
Kad Juozas Ambaitis 

labai serga, 
Taigi nuėjau ji 

atlankyti, 
Ir suramyt

ligoje.
Pirmiause jam 

pasakiau, 
Idant pasirengtu atlankyt 

Szvcnta Petra, 
Nes iszrodo kad jau,' 
Viena koja yra ant 

anuo svieto,
Ir pridūriau kad jo 

moterėlė apsiženis, 
Su kitu vyru.

Labai pradžiugo Juozas, 
Iszgirdes tai, ir labai 

•man padėka vojo, 
Sakydamas:

“Kad Dievas duotu, 
Kad tuojaus tai padarytu 

po mano smereziai, 
Nors vienas žmogus, 

gailėtųsi manos, po 
smert,

O tai butu josios 
vyras. ’ ’ * * *

Asz mislinu,
Jog visiems žmonims 

nubodo tasai biznis, 
Atsikėlimo anksti 

isz ryto.
Norints mano kūmos 

diedukas sake, 
Jog szios gadynes 

žmonis,
Yra labai leizi,

Nes jisai jau turi 
asztuonis dešimts metu,

Ir kėlėsi ketvirta 
valanda isz ryto.

Aszjam pasakiau, 
Jog ne esmių isz to 

supraiz, 
O kada asz tiek

metu iszgulesiu,
Kiek jisai,

Tai ir asz kelsiuosiu 
teip anksti. 

Jes ser!
Tuom syk, 
Gud B ai.

Svarbus Praneszimas

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyšte laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už Įaikraszti, 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 platinimą 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu Įaikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste,

: SKAITYMO |
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Žinios Vietines Nuduotas Linksmumas

— Petnyczioj Szv. Kazi
miero.

— Subatoj Szvento Adria-
no.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola pirma Gavėnios Nede- 
lia. Szia sanvaite pripuola 
Czvertis Meto, pasninkai: Sere-j 
doj, Petnyczioj ir Subatoje; Pa 
nedelyje Szv. Tomo Ak., Ųtar- 
ninke Szv. Jono nuo Dievo; Se
redoj Szv. Pranciszko R., taip
gi pasninkas; Ketverge Ketu- 
riosdeszimts Kankiniu; Petny- 
czioj Szv. Eulogio, taipgi pas
ninkas; Subatoj Szv. Grigalio 
Did., taipgi pasninkas.

— Raudono Kryžiaus Drau
gavęs Vajus prasidėjo mieste.

— Subatos vakara, apie 
9:30 valanda, vagis insigavo in 
Blackwell Bros., sztora ant 300 
E. Pine Uly., ir norėjo sudina- 
mote sefa, bet nepasiseko. Poli
cija tyrinėja vagyste.

Užmokėjo įa moteriszke apsiženijo ir ga- riau už kojų ir jos galva inki-

, Tuo lai- nu0 jos. Jis taip pat padare in vandenio kuri mudu buvome 
ku daug žmonių sake kad tai Vermont ir Massachusetts vals.
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Minersville, Pa. — Senas 
angliakasis, Jonas Sesinavi- 
czia, numirė savo namuose, 
sirgdamas tik trumpa laika. Gi
męs Lietuvoje, atvyko in czio- 
nais 35 metai atgal. Paliko pa- 
ezia Agnieszka ir koletą vai
kus. Prigulėjo prie Szv. Pran- 
ciszkaus parapijos.

—• Marijona (Lazaunike) 
Danowski, isz miesto numirė 
pereita Sulbata, Good Samari
tan ligonbute, Pottsvilleje. Lai
dotuves invyko Seredos ryta su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje, Shenadoryje. Paliko su- 
nu, seseri ir du brolius. Velione 
kitados gyveno Shenadoryje.

Rapid Robert Feller, beis- 
bolininkas, tik nuduoda kad 
jis linksmas ir tik del laik- 
rasztininko nusiszypsoja lai
kydamas palszyva dolerine 
su Bill Veck. Szitas beisboli- 
ninkas Robert Feller pernai 
gavo apie asztuonios de
szimts du tukstancziu dole-

riu algos. Clevelando beisbo- 
lininku ratelis sziais metais 
pareikalavo kad jis mažiau 
algos imtu. Jis ežia nuduoda 
lyg jis patenkintas ir links
mas, bet jis ta jam pasiulinta 
kontrakta suplesze ir dabar 
reikalauja dar daugiau negu 
pernai.

paczto ženklelius, sztampas ant ta nuo Rusijos. Užmokėjo ta moteriszke apsiženijo ir ga- r.įau už koju įpjos galva inki. 
laiszku. septynis milijonus ir du szimtu Vo keturis tukstanezius doleriu szau in vedra, kuriame buvo

Kovo 4, Szvento Kazimiero, tukstancziu doleriu. ~
Lietuvos Globėjo szvente.

Kova 4, 1863 metuose panai- buvo durnai padaryta, kad A- Paskui jis susipažino su Janet 
i kinta baudžiava Lietuvoje. laska yra niekam verta, kad. pay in Albany miestą, New 
į Kovo 4, Darbo Skyrius in- valdžia visai už dyka tiek auk- York. Jiedu isz jos gavo tris 
l steigtas Amerikos Tarybos, so prakiszo, bet už keliu metu tukstanezius doleriu.

1913 metais. Rusija jau norėjo ta kraszta at-
Kcvo 4, Pirmutinis Ameri- sipirkti. Sziandien Rusija 

kos Kongresas susirinko Phi- szimta sykiu tiek mums duotu 
ladelphia, Pa.-, mieste, 1789 me- už ta kraszta. 
tais, bet posėdžiai neprasidėjo 
iki Balandžio 6, 1789 m. Buvo 
trys posėdžiai.

Kovo 4, 1908 metais, sudege 
mokykla Collinwood, netoli 
nuo Cleveland, Ohio. Szimtas 
septynios deszimts keturi vai-;

i Irai mokiniai žuvo ir dvi moky-, 
tojos. Į

Kovo 8, 1861 metais gimė 
. auszrininkas ir visuomenes vei- ■ 
.■ kejas Daktaras Jonas Szliupas.

Kovo 8, 1854 metais, Com-!
modore Matthew C. Perry at-į____  ,
plauke su kariszkais laivais in! ar dar labiau pakvaiszes pade- parduoti savo narna ir su jais;
Japonija ir privertė Japonu
Imperatorių pavėlinti musu

iszseme isz jos motinos kapo.” 
Tada jiedu apipylė ir mažytes 
lavona su cementu ir pakavojo, 
ir paskui jie sau ramiai iszejo 
ant teatro.

Daktaras Nuszautas 
Per Policija

KUNIGUŽIU
TEISMAS

BULGARIJOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kai szita Janet Fay pradėjo 
savo vyra intarineti nes, anot 
jųdviejų, ji buvo labai pavydi, 
bota Beck jai reže per galva su 
pagaliu ir Fernandez ja už-

i smaugė. Paskui jiedu pasiran- 
davojo stuba, kur jie ta lavona 
ir pakavojo.

! . -r. , . yra Katalikai ir jie yra karsz-vo in Byron City, Michigan,. ' , , _ A . .... , J .to budo. Bet jau dabar matyti
pasitraukė, bijodami sužeisti kur jiedu susipažino su naszles ko Lenku Komunistiszka 
ta mažyte mergaite. Policijan-; Downing, Sausio (Jan.) dvide-Į valdžia Jau 
tas Guy pribėgo prie telefono ir szimts treczia diena. Naszles sanyaite buvo suaresztUGti 
paszauke daugiau poUcijantu, Downing vyras buvo uzmusztas rž .<per asztrius pam(jkslus m 
Policijantas Buchanan bisku troko nelaimėje, 4947 metais. Czekoslovakijos Komunistisz. 
pasitraukęs isz to kambario, i Jiedu pas szita naszle aPsi^y- ka valdžia prie pat eina, 
lauke. Daktaras, insidrasines veno. Paskui jai ^nekejo | .p 

yra Katalikai.
jo savo anūke ant lovos ir pra- važiuoti in California, 
dėjo tuos policijantus vytis. Bet naszle pradėjo juodu in-į tattxtiz a t

nudėti. RAZBAiNINKAIj prekybiniams laivams ežia biz- Kai tik jis isz ranku paleido ta tarti, ir jiedu nutarė ja
ni vesti. Prekybine sutartis mažyte mergaite, policijantas, jiedu jaiuždave vaistu kad ji VTT^TTTYl? Q 

Buchanan ji ant smert nuszove. s užmigtu. Paskui Fernandez pa- O ZDlUrMLo
Daktaro žmona sako kad ji eme jos nabaszninko vyro re- 

visai nekaltina policijanto, nes volveri ir paleido kulka jai sta- 
jos vyras buvo pasigėrės ir ne- ežiai in kakta, 
žinojo ka jis daro.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gaisras iszti- užėjus pas susiedus pasiszneke- 
nsieji vaiku- ti, kai ta nelaime atsitiko.

Kovo 11 iki 14, 1888 metais 
Te- szalcziausia žiema, baisios vie- 

Vincas, taip pat buvo pas sulos, szaltis ir pūgos apsupo

buvo sudaryta.
Kovo 11,1941 metais, Ameri

ka pasirasze sutarti, paskolinti 
į pinigu ir siunsti kariszkus lai- 
i vus ir ginklus Europai priesz

Lansing, Mich. — Keturi vai-j žiaus, Ponia Arehna Clark buvo Hitlerį.
kucziai 'žuvo, kai 
ko ju namus. Zu’ 
ežiai buvo: Shirley Clar, tryli
kos metu amžiaus ir jos broliu- į kitus susiedus nuėjės. Jie pa
kai, Stasys, dyvlikos metu, Ed- mate kai jųdviejų namai dega j 
vardas,'deszimts metu ir Ron-! ir greitai parbėgo, bet jau 
iiie, devynių metu. Jie visi su- buvo per vėlu, 
doge bemiegodami kai inkaitesi 
peczius uždegė namus.■'Motina j 
trisdeszimts vieno meto am-

New York. — Ana diena 
Anna Louise Strong, atskrido 
su eroplanu in New Yorka, isz

New York miestą.
Kovo !3, 1881 metais, Rusi

jos Czaras Aleksandra Antra
sis, kuris baudžiava panaikino, 
buvo nužudytas.

Kovo 13, 1775 metuose, pir
mutinis susikirtimas su Angli
jos kareiviais, .ir pirmutinis

Iszdavike Teisme

PRISIPAŽINSTA

, jieszko ir beveik visi sako kadi Naszles dukrele labai verke,i . , . . . .,, jokio teismo nereikes, nes jie ir prasze savo motinos. Jiedu . . , . . . . .i . , .... juodu nudes-kaip kokius pa-i nupirko tai mažytei maža szu- ... . . . .... . . , . siutusius szums, kai tik su-i nyti, bet mažyte vis verke ir!
ŽMOGŽUDYSTES prasze savo motinos. Jiedu nu-! °au3, ____

--------  tarė ir ja nudėti. Phoenix, Arizona.
(Tasa Nuo 1 Puslapio) Ta boba Beck pati pilnai pa- ja pranesza kad razbaininkas 

--------  aiszkino ka jiedu padare su ta Billy Ray Gilbert likos ant 
paliko ji, jis su ta boba iszva- mažyte mergaite: “Asz ja nu- smert nuszautas, o jo draugas 
žiavo in Chicago, Ill., kur su ki-; rengiau visai nuoga, nustve- George Schmid pasidavė;

Polici-

Centralia, Pa. — Simas Czer- 
marskaus, 50 metu senumo li
kos sužeistais in tiesa koja laike 
darbo Shamokin kasyklose. Gy
dosi Ashland ligonbute.

Edwardsville, Pa. — Gerai 
žinomas Juozas Gi'baviczius, 
nuo 95 Meyers Ulyczios, numi
rė Vasario 15-ta diena, po dvie
ju sanvaieziu ligos. Velionis 
gimęs Lietuvoje, atvyko in 
czionais 45 m., atgal. Prigulėjo 
prie Szv. Marijos parapi jos ir 
L. R. K. S. A. narys 209 kuopos. 
Paliko savo paezia Hermina; 
du sūnų Alberta, kuris tarnau
ja armijoje del “Dede Šamo” 
Hawaii ir Juozapa, Miami, 
Floridoje; keturios dukterys: 
G. Bad'gerly, Washington, D. C. 
W. O’Connor, Seat Pleasant, 
Md., A. Geo, Wilkes-Barre ir 
Elenora, Bridgeport, Conn., 
taipgi asztuonis anūkus. Lai
dotuves invyko Vasario 19-ta 
diena su Szv. Misziomis Szv. 
Marijos bažnyczioje 9-ta va
landa ir palaidotas in parapi
jos kapines.

Rusijos, isz kur Sovietai iszva-j kraujo praliejimas, kai pirmie- 
re ja už “sznipinejima.” Ji liu- j ji Amerikiecziai Anglijos val- 

' dijo prisiekusiųjų teismui, kad džiai pasiprieszino ir sukilo.
ji būdama laikrasztininke, už- 
mynusi ant mažesniu komisa-

l relių kojų, ir buvo jai atkerszy- i 
i ta apkaltinimu ir iszvaryta.

Pirmutinis susikirtimas buvo 
Westminster mieste, Vermont 
valstijoje.

Kovo 15, 1767 metuose, gimė 
Andrew Jackson; buvo iszrink-l

Fort Werth, Texas. — Dide- i
i lis Amerikos eroplanas “Lucky i u“'<’ x *«««,

t i . . , . " metuose, ir vėl 1832 metuose.Lady II Armijos bombenusi

Washington, D. C. — Raudo
no Kryžiaus Draugoves Vajus 
prasidėjo po visa Amerika. Au
kaukite kiek galite ir nesigai
lėkite, nes pinigai eina ant ge
ro tikslo.

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.

Mildred E. Gillars, kuri 
per kara buvo musu karei
viams žinoma kaipo “Aszies 
Salomija,” dabar yra pa
traukta in teismą už savo 
prasikaltima.

Per kara ji parsidavė sa
ve Naciams ir per Vokiecziu 
radija, ragino Amerikieczius 
kareivius mesti savo ginklus 
ir gryžti narnoj ji vis sake 
kad Amerika karo nelaimes, 
kad Naciai kara laimes, kad 
Amerikos Prezidentas ir 
Kongresas yra Žydu valdo
mas, kad visas tas karas bu
vo Žydu ir Amerikos milijo
nierių surengtas.

Kai ji buvo sumita, tai ji 
isz pradžios užsigynė, paskui 
net gyriesi kad ji gera darba 
atliko, o dabar jau per asza- 
ras praszosi isz teismo susi- 
mylejimo. Naciai Vokiecziai 
jai labai gerai apmokėjo už 
tas per radija programas ir 
prakalbas kai ji pasityczio- 
davo isz Amerikiecziu karei
viu, vis patardama jiems 
gryžti namo ir primindama 
musu kareiviams ant karo 
frunto, kad kai jie kariauja, 
kiti vyrai namie j u drauges, 
“giri frentas” ant “deitu” 
vedasi ir joms pirszasi,

B-50 iszleke isz Fort V orth, pe
reita Subata. Szitas eroplanas 

I keliavo aplink pasauli ir su- 
gryžo in Carswell Air Force 
Base Seredoj, 9:22 valanda ry- 

; te, in 94 valandų. Kelione isz 
; viso 23,000 myliu.

KOVO MENES1S

Richard Lawrence norėjo ji nu- 
szauti, bet nepataike. Jackson 
buvo drąsus karininkas.

Kovo 16, 1802 metais Ameri
kos Armijos Kariszka “West 
Point” Akademija buvo in- 
steita.

Kovo 17, Szvento Patriko, 
Airisziu kraszto Globėjo szen-

i te. VisfAirisziai sziandien ža-
Kovas (March) menesis jau! liais drabužiais neszioja ir gi- 

nuo senovės yra labai reiksz-Į riasi kad jie yra Airisziai. nors, 
mingas ne tik gamtoje, bet ir savo kalbos jau seniai kaip ne-' 
žmogaus gyvenime. Jis yra ne! moka, 
tik reikszmingas, bet ir nepa
stovus. Žmones kurie tiki in 
prietarus sako kad Kovo mene
sis yra teipgi ir pavojingas.
Ciesorius buvo perspėtas kad 
jam pavojus gresia szita mene
si; jis nepaklausė ir buvo nuga
labintas. Kovo menesis reisz- 
kia sniegą, szalti, pūgas, veja, 
ir saulute; tai kryžkelis kur žie
ma susieina su pavasariu ir 
viens su kitu atsisveikina.

Kovo menesyje daug kas at
sitiko. Sztai tik kelios tokios 
reikszmingos dienos isz musu 
kalendoriaus:

Kovo pirma diena Amerikos 
Kongresas priėmė ir vieszai pa
skelbė Amerikos vieliava, 1781 
metais.

Sziais metais, antra Kovo tas Karaliumi Anglijos, Di- 
diena pripuola Pelenu Diena, džiosios Britanijos, Francuzi- 
Katalikai prisimena kad reikes jos ir Airijos, 
kiekvienam mirti; duoda savo
galvas pelenais pabarstyti ir tutis pateko Kryžiuocziu ne
pradeda Gavėnios pasninkus.

Kovo 3, 1847 metais Ameri
koje buvo pradėta vartuoti ka nupirko visa Alaskos krasz

Kovo 18, 1885 metuose mirei 
raszytojas Petras Arminas,

Kovo 19, Szvento Juozapo 
szvente. Szventas Juozapas yra 
szeimynos ir darbininku globė
jas.

Kovo 20, 1815 metuose, ga
lingas Napaleonas nugalėtas ir 
sumusztas ant Waterloo karoi 
lauko.

Kovo 21, Pirma Pasario die-Į 
na.

Kovo 21, Canterbury Arki-i 
vyskupas Cranmer buvo ant 
laužo sudegintas, 1556 metuose.

Kovo 24, 1603 metais, Angli
jos ir Szkotijos karalystes susi-i 
vienyjo, kai Szkotijos Karlius 
Jokūbas Szesztasis tapo Jokuy 
bas Pirmasis ir buvo paskelb- i

Kovo 27, Kungaiksztis Keis-

laisve.
Kovo 30, 1867 metais Ameri-

Always on time

whole family is crazy 
my new electric range, 
know that no matter 
do or where I go, dinner

Choose your new, automatic 
electric range at your local elec
tric range dealer today. Start 
to cook the easy, dependable 
electric way.

The 
about 
They 
what I 
is always on time, ready to 
serve.

It’s really wonderful! I pre
pare my meals hours ahead 
of time. Then, place them in 
the oven. Automatic time and 
temperature controls cook the 
meals to perfection and keep 
them hot till serving time. 
Yes, the modern way to cook 
is the safe, dependable electric 
way.
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