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Isz Amerikos
80 DIENU PRIESZ i 

STRAIKAS

HARRISBURG, PA.
Pennsylvanijos Valstybinis 

Senatas priėmė ta Kephart In- 
statyma, sulyg kurio darbinin
kams ant strytkariu ir autobu
su nebus valia straikuoti, kol 
asztuonios deszimts dienu pra
eis nuo to laiko kada jie pa
skelbs savo pareikalavimus.

Szitas Instatymas yra labai 
reikalingas, nes tik ana menesi 
mes pamatėme ka reiszkia to
kios straikos. Kai szitie darbi
ninkai sustraikuoja, tai jie su
paralyžiuoja viso miesto, visos 
valstijos ar net ir viso kraszto 
visa pramone, ir tada ne tik jie, 
bet ir visi kiti darbininkai, biz
nieriai ir taip sau žmones labai 
daug nukenczia. Net ir dabar, 
kai Senatas ta Instatyma pri
ėmė kaip tik tokie darbininkai 
straikavo Scranton mieste.

Senatas panaikino kita In
statyma kuris buvo nustatęs 
kad Pennsylvanijos valstija ne 
gali daugiau kaip dvylika mi
lijonu doleriu praleisti ant pa
taisymo senu vieszkeliu ir sta
tymo nauju. Pennsylvanijos 
valstija ketina per ateinanczius 
penkis metus praleisti daugiau 
negu szimta milijonu doleriu 
kaip tik ant tokiu keliu ir viesz
keliu.

Jauni Jurininkai

r*5
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MAINIERIU BOSAS 
PRASISZOKO

Ne Visi Jo Klauso

Szitie vaikai priguli prie 
“Junior Bluejackets of Ame
rika“ draugystes, ir mokina
si jurininku darbo ir dabar 
isz važiuoja ant naminiu j u

Anglijos Laivynas 
Priesz Komunis

tus Kinijoje
Turkai Mokinasi Kaip Vairuoti 
AmerikosKariszkaLaivaPhila- 
delphia; Pennsylvanijos Valst., 
Senatas Priima Kephart Insta-

SHSSmmRSSSii tyma; Rusija Uždare Savo Kon
rininku laivo ‘ ‘ Navesink. ’ ’ 
Jie apsirenge kaip tikri ju
rininkai, ir kelionėje parode 
kad jie gali ir pasielgti kaip 
tikri jurininkai, nes nei vie-

nas isz ju nesusirgo, nors isz- 
kilo audra ir laivas buvo la
bai suprmas.

šulu Ofisus Iran Kraszto
4

LONDON, ANGLIJA. — Tiems kurie 44 ANGLIJOS 
gerai nesupranta Sovietu kartais iszrodo kad

(Tasa Ant 4 Puslapio)
IRAN SUSIGERTA tie Sovietai ir Komunistai tarpu saves ne

SU RUSIJA

TĖVAS NUŽUDYTAS

Dukters Insiutes Kava
lierius Suimtas

NEW YORK; N. Y. — 
Mainieriu bosas stojo in pagel- 
ba savo broliui Dennie, kai 
New York miesto Taxi Draive- 
riai sustraikavo. John Lewisas 
mislino kad jis gales tuos drai- 
verius taip stramužyti kaip da
re su mainieriais, bet su draive- 
riais nepasiseke.

John Lewisas stojo in talka 
savo broliui, kuris norėjo visus 
Taxi Draiverius sugrumsti in 
viena unija. Nei jam, nei jo 
broliui nepasiseke. Straikos už
sibaigė ana Petnyczia be Le- 
wiso.

Kai straikos prasidėjo tai tik 
keli Taxi Draiveriai iszdryso 
toms straikoms ir tai unijai pa- 
siprieszinti. Kai kiti draiveriai 
pamate kad niekas tiems drai- 
veriams nesiprieszina ir kad 
unija ir Lewisas nieko nedaro 
ir niekaip nepadeda straiko- 
riams, daug kitu pradėjo savo 
darba varyti, nepaisindami tu 
straiku. Policija New York 
mieste neužtare ta baisu mai
nieriu bosą, bet sergėjo ir pri
žiūrėjo tuos draiverius kurie 
per straikas savo darba vare ir

JURININKU ŽUVO
—

Daug Sužeistu Ant
Laivo Prie Shanghai

sutinka, ir kad vieni vienaip daro, o
_ .. . , , . visai prieszingai. Bet visai ne taip,

usijos m asa onus sj ju (jarĮ)aį jr žodžiai yra nukreipti in

na tikslą; žmonijos užkariavima. Szita
_ TEHRAN IRAN. — Sovietu vo (į^sĮa atsiekti iie pavartuoia visokias in Arguos lalva, taip darė ir 

ĮSUOS Ambasadorius, Ivan _ , ’ , F ’ .. daro tyczia, nes jie ežia klaidos
Sadchikovas iszvažiavo isz priemones. Sovietu 1F KomUHlStU partijos negalėjo padaryti, 
Tehran miesto ir važiuoja at
gal in Moskva. Dipliomatiniai

Nepaprasta Viesznia santykiai tarp Iran ir Rusijos

Atszauktas

gana. jis tam vagiui ir atidavė.
Diena po dienos, daugiau ir Vagis pasiėmė pinigus ir 

perspėjo sztorninka kad jis jo 
nesektu ir kad policijai nepra- 
nesztu ir paskui iszejo isz szto
ro ir dingo.

Sztorninkas pranesze polici
jai. Keli intarti bomeliai ir vai-  
katos buvo policijos suimti, bet 
sztorninkas nei vieno isz j u ne- Rusijos Ambasadorius,

MERRICK, N. Y. — Kava- pažino. Sadchikovas iszvažiavo
lierius kuris pirszosi vienai 
mergaitei ir inpyko kai ji atme
tė ji, isz to piktumo nužudė jo
sios tęva.

De Witt Combs, dvideszimts 
dvieju metu amžiaus buvęs Ma
rinas, kareivis, pasakė polici- 
jautams, kad jis nuėjo pas ta 
mergaite su tik tuo vienu tiks- j 
lu, nužudyti jos tęva, Francis 
Fay, penkios deszimts asztuo- 
niu metu amžiaus, už tai, kad 
jis trukdė ta jo pirszlybe. Tė
vas irgi mokėjo kaip revolveri 
vartuoti ir jie kelis sykius 
viens in kita szove. Paskui, kai 
tėvas buvo nuszautas, tas bu- 
vusis kavalierius policijai ne- 

, greitai pasidavė, bet prie saves 
, laikydamas ta jo buvusia drau- 
' ge, szove in policijantus, kurie 
> nedryso in ji szauti kad nepa- 
■ taikintu in ta mergina.

APVOGĖ SZTORA

Vagis Gavo Penkiolika

Doleriu; Pabėgo

PHILADELPHIA, PA — 
Vagis, kuris palauke kol visi 
kostumeriai iszejo isz sztoro, 
inejo in Moore Camac sztora, 
iszsitrauke revolveri ir parei
kalavo kad sztorninkas jam vi
sus savo pinigus atiduotu. 
Sztorninkas turėjo su savimi 
tik penkiolika doleriu, kuriuos!

Buvusio Anglijos Fremie- 
riaus Winston Churchillio 
žmona svecziavosi pas mili
jonierių Bernard Baruch, kai 
jos vyras atvažiavo pasakyti 
prakalbas in Mass., Institute 
of Technology Universitetą. 
Jos vyras buvo taip užimtas 
kad jis negalėjo nei ant keliu 
minucziu užeiti pas savo se
na dranga Barucha. Ponia 
Churchilliene važiuoja kur 
tik jos vyras važiuoja, bet ji 
niekados nesikisza in savo 
vyro bizni ir retai kada pasi
rodo parodose ar prakalbose 
kur jos vyras dalyvauja. Ji 
duoda labai gera pavyzdi vi
som kitoms žmonoms, kuriu 
vyrai turi kur važiuoti ar 
vieszai pasirodyti.

kiti 
Vi-

vie- SHANGHAI, KINIJA. —
, Komunistai, kurie paleido szu- 
vius nuo Yangtze upes kranto

nusistatymas yra ne del priemonių, bet del Leitenantas j. f. Birk saito, 

tikslo, 
taika, o

Tik
mateme

kad Anglijos kariszkas laivas 
1 ‘ Consort, ’ ’ kuris buvo Komu
nistu apszaudytas per dvi va
landas, turėjo augsztai iszkeles 
netseptynis savo kraszto vielia- 
vas pryszakyje ir užpakalyje. 
Tas kariszkas laivas tiek savo 
kraszto vieliavu turėjo iszkeles 
kad nebuvo vietos kitai vielia- 
vai. Anglijos kariszkas laivas 
“Consort” inplauke in Shang
hai uosta su deszimts mirusiu ir 
szesziolika sužeistųjų.

“Consort” laivas buvo pa- 
siunstas in pagelba kitam Ang
lijos laivui, “Amethyst” kuris 
teipgi buvo Komunistu apszau
dytas. “Amethyst” laivas ne
spėjo pasitraukti ir yra Komu
nistu ir dabar daužomas.

Leitenantas Birk sako, kad. 
Komunistai buvo pirmutiniai 

Į szauti in jo lai va. Jis sako kad 
jis nežino jokio instatymo kuris 
uždraustu kariszkam laivui at- 

t t sakyti szuvis už szuvi, ir už tai
Iran Ne-Komunistiszka pasauli. tas kariszkas laivas paleido sa-

Bažnyczios persekiojimas Vengrijoje la-! vo armotus “tuos KonMHUStus-

yra intempti.
Ambasadorius Sadchikovas 

iszvažiavo su automobiliu. Pas
kui jo automobiliu važiuoja ki
tas automobilius su jo sztabo 
nariais. O paskui ta automobi
liu važiuoja visas bosas su vi
sokiais rakandais.

Rusijos valdžia nepranesza, 
kodėl ir kam jis iszvažiuoja ir 
nieko nesako ar jis sugrysz ar 
ne?

Bet laikrasztininkai tuoj aus
sužinojo, kad to ambasadoriaus Atlantiko sutarti; ir paskelbia atvira kara

Už tai jie su vienais kalba apie 
kitiems jau botaga szvaisto.

per pastarąsias kelias dienas mes 
labai gera pavyzdi kaip tie Sovie

tai dirba ir kaip jie savo tikslo siekia.
Tuo paežiu sykiu Stalinas kalba apie taika 

ir visus ramina kad nėra jokios baimes, o 
gazdina ir po prievarta stengiasi Norvegija 
užimti ir uždraudžia Norvegams stoti in ta

žmona dar pasiliko Tehran 
mieste.

Susikirtimai tarp Sovietu ir 
Iran kareiviu dabar padaugėjo 
ir paasztrejo ant rubežiaus. Jau 
kelis sykius szitie kareiviai su
sikirto ir buvo kraujo pralieji
mas.

Rusija jau uždare visus savo 
Konsulu cfisus ir parsitraukė 
savo Ambasadorių isz 
kraszto.

Sovietai labai nori ir staeziai t Jt 1 J Tas pats Leitenantas sako,
reikalauja kad Irano valdžia bai gerai parodo Kremlino nusistatymą ISZ- 1 kad jo laivas susprogdino ma- 
pavėlintu Sovietams pasistaty-aikind vjsus pfįeszus ir Pa-
ti savo aliejaus szuhmus tame ’ t r nistu lizdus ant upes Kranto ir

užmusze apie szeszios deszimts 
tu Komunistu. Jis sako kad jo 
laivas negalėjo per arti pri-

priesz tikėjimą Vengrijoje, kur Kardinolas 
Mindszenty buvo kaip ant juoko pastaty
tas
!U

in teismą ir pasmerktas ligi gyvos galvos 
kalėjimą.
Visi szitie trys Sovietu žingsniai yra in 
viena tikslą nukreipti: Komunizmas priesz

kraszte, o Irano valdžia ant to rodo tu Komunistu akla kvailumą, kad jie 
nesutinka, ir už tai dabar isz- 
kilo tie kivircziai ir susikirti
mai.

Irano krasztas nesibijo Rusi
jos, nors jis yra mažas ir silpnas

(Tasa Ant 4 Puslapio)

mistiną kad jiems pasiseks toks karas priesz
tikėjimą. Galingesni už juos kilo ir kariavo. plaukti prie pjauto “Am®

Sovietai su savo kariuomenėmis, su sa
(Tasa Ant 4 Puslapio)

thyst” laivo, nes Komunistai 
ežia pasuko savo didžiausius

į (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Tai isz viso to nematyti jo

kio pavojaus Kongresmenams 
ir nematyti kad Kongresas ar 
Senatas dabar jau taip labai 
Trumano bijotusi.

Anaiptol, kaip tik atbulai; 
Trumanas dabar jau ge-rinasi ir 
seilinusi Kongresui, kuri jis no
rėjo už nories vedžioti.

Dabar galima jau tikrai sa
kyti kad Trumanas prarado sa
vo pirmenybe ir vadovybe Kon
grese. Jis norėjo Roosevelto pė
domis žengti bet jo žingsniai 
per trumpi.

Au tomo bi 1 iii D a rb in i n k 11
Unijos Prezidentais Reuther da
bar vis daugiau ir daugiau lai
ko praleidžia Washingtone. 
Jeigu Trumanas neiszpildys vi- 
®uš tuos savo pasižadėjimus 
darbininkams, tai Reuther sa
ko kad “jis įSutvers treczia, 
“Darbininku Partija.” Jis ir 
dabar taip darytu, bet jis bijo
si bedarbes. Darbininku Unijų 

. vadai dabar laukia ir tyko: Jei
gu tik dar daugiau darbininku 
neteks darbo, jie visi kaltins 
Trumana!”

ma, žmonių isz jo juokiesi, ji už 
viską kaltino, szidinosd isz jo 
ar staeziai ji prakeikė, vadin
dami ji darniu, mulkiu ir ihago- 
cziu padupezninku. Retas kuris 
isz tu, kurie ji taip niekino ne
suprato kad ne jisi ’bet Kongre
sas buvo ežia kaltas! Kongre
sas buvo atžagariai priesz Pre
zidentą. nuisistates, ir už tai Pre
zidento Hooverio rankos 'buvo 
surisztos.

Dabar tas pats Hooveris -su
darė raportą apie Amerikos 
valdžios sztaba, komisijas, val- 
diszkus darbus ir bendra val
dymo tvarka. Mokslincziai sa
ko, kad tas jo raportas yra 
Amerikos Konstitucijai lygus 
ir toks pat svarbus. Tik gaila 
kad nei Amerikos Taryba, nei 
Kongresais) to raporto nepriims, 
nes visiems per daug skaudėtu. 
Hooveris parodo kaip Ameri
kos valdžia, galėtu bilijonuisi do
leriu sutaupinti ir tukstanezius 
mažiau samdytis in valdiszkuis 
darbus. Bet kaip pirmiau, taip 
ir dabar niekas jo neklausys.

ris galėtu laikrasztininkui at- 
kerszinti ar jam koja pakiisizti. 
Trumanas jau ima susiprasti ir 
stengiasi laikralslztininkus prie

Jie nesupranta Angelskai ir 
tik per klumocziu jie gali sekti: 
ka jiems mokytojai pasako. Kai 
jie iszmoks, tai jie turės savo
jurininkus panasziai mokyti t]os> trumpi paša kai tyma i ir I. 
Turkijoje. |„ 52 puslapiu. 15c.

sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra
gan iszka. lazdele, Boba kai}) ir 
visos bobos, teinei juokai, ro-

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jnsia žudinsta, Paskutine vale 
molinos, Pakutninkas, Ar pa-

ant Trumano.

JIESZKO TURTO
VENGRAI

apysakos apie

ežius iszgelbsti nuo smert, Szv.

tamsybe in szviesa, Pasitaisias 
prasižengėlis, Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu. 25c.

No. 172 Dvi istorijos apie 
Mariu, Sruolis isz Lie-Duktė

I n vos.

Kitokios Knygos

Apsaugos naujas Sekreto
rius Louis Johnson yra politi
kierius. Buvęs Sekretorius, 
Forrestal nebuvo politikierius. 
Naujam Sekretoriui gal pasi
seks suvienyti ir sutaikinti vi
sas Amerikos kariszkas szakas: 
Armija, Laivyną ir Lakūnus.

Garsiausias ir bagocziausias 
Universitetas Amerikoje, Har
vard gali pasigirti savo Ko
munizmu ir savo Komunistais. 
Ana sanvaite buvo iszsipauz- 
dinta maža knygele, kurioje 
yra pažymėta kad “septynios 
deszimts szeistzi szito Harvard 
Universiteto profesoriai prigu
li prie, ar yra susidėję isb szim- 
tu ir dvideszipits keturiais Ko
munistais fruntaisi.”

Mes ana isiyki raszeme kad 
Trumanas klaida padare kai 
jis nesutiko dalyvauti tose pra
kalbose kuriose bnveisi Anglijos 
Premieras Winston Churchillis 
kalbėjo. Mes taip ir dabar sa
kome, bet dabar galime supras
ti kode! Trumanas atsisakė: 
Jis nenorėjo inžeisti esamaji 
Anglijos Premiera, Ernest Be- 
vina, kuris nesenei pribuvo pa
raškyti ant tos Atlanto Karisz- 
kos Sutarties. Winston Church- 
hillis yra vadas tu, kurie 
dabar rengiasi esamaji Premie
ra Bevina iszmesti isz valdžios. 
Bet visgi, mums iszrodo kad vi
daus klausimai ir kivireziai tu
ri būti paszalinti ir užminsizti 
kai yra tarptautinis klausimas. 
O Churchillis yra tarptautinis 
žmogus, o

ST. AUGUSTINE, FLA. — 
Szimtai žmonių, vaiku .ir suau
gusiu dabar diena ir nakti 
vaiksztineja prie mariu kranto, 
kasinėja, krapszto ir akmenis 
varsto. Jie jieszko turto, ar tei
singiau pasakius jie jieszko sze- 
szios deszimts tukstancziu do
leriu.

Kai tas bankierius Crowe 
kuris buvo pasivogęs beveik 
milijoną doleriu, buvo suaresz- 
tuotas, policija surado beveik 
visus pinigus, bet negali su
rasti ar dažinoti ka jis padare 
su szeszios deszimts tukstan
cziu doleriu.

Gandai tuojaus pasklido kad 
jis tuos pinigus buvo paslėpęs, 
pakavojes prie ežero pieskose 
ant Daytona Beach. Tai dabar 
ir maži ir dideli, ir jauni ir se
ni jieszko tu pinigu.

Vienas bartinderys, saliu- 
ninkas kai tik užsidaro savo 
saliuna nakczia, pasiima dideli 
krepszi ir eina sau pasivaiksz- 
czioti prie mariu kranto. Jis 
tenai vaiksztineja iki praszvin
tą.

Policijantai sako kad jie dar 
jokiu žinių negavo kad kas 
nors surudusi skatiką butu su
radę.

TURKAI MOKINASI

Devyni metai atgal, Gegužio 
menesyje, 1940 metuose, Vokie- 
cziai, Naciai kareiviai nusilei
do isz padangių, isz eroplanu ir 
užkariavo Hague, ir Rotterdam 
miestus ir visa Holandijos 
kraszta. Holandiecziai nežino
jo ir nemokėjo kaip nuo tokio 
prieszo apsiginti, bet Holandi
jos valdžia dar spėjo pabėgti.

Keli menesiai atgal Holan-

Anglijos bagoeziai ir valdi
ninkai atvažiuoja ežia pas mus 
ir mums aiszkina ir giriasi kaip 
puikiai ta ju Socialistine val
džia veikia, ir kaip gerai vi
siems) darbininkams po tokia 
valdžia'. O tuo paežiu sykiu, 
“Mes turime brangias taksas 
mokėti, kad musu valdžia ga
lėtu ta Anglijos! Socialistine 
valdžia, palaikyti! ’ ’

Anglijos žmones jau ima insi- 
pykti ta Socialistine valdžia. 
Jie mato kad valdžia negali 
žmogaus gyvenimą tvarkyti ir 
valdyti. Mes visai nenusistebe- 
tume jeigu Anglijos žmones per 
Rinkimus iszmestu Socialistus

PRANASZAUJA Krist"p"’ .sz|mselm’Kaip traukt giliuknmgai eini
TITO PRAŽŪTI ki i>-kiti szposdei. 2°0.

No. 116 Istorija apie biera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kncziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valakas isz girios ir Ant ne
mano. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos

TRIESTE, VENGRIJA. — 
Vengrijos Komunistiszkos val
džios radijai dabar ima aiszkin- 
ti ir pranaszauti kad Yugosla- 
vijos Marshall Tito dienos jau 
suskaitytos.

“Sudna diena Yuogslavijos 
vadams ir to kraszto Premie- 
riui jau visai netoli. Visi jie 
brangiai užmokės už savo isz- 
davikus darbus ir Yugoslavai 
vėl bus laisvi, kai jie nusikra
tys szito jungo ir bendradar- 
baus su Sovietu Rusija ir jos 
draugais.” Szitaip dabar per 
visus radijus Vengrijos Komu 
nistiszka valdžia ’skelbia 
aiszkina.

deutas lojo o maluninkas pabe- 
puoda, Daine- 
15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapin. 15c. 
istorijos apie

le. 47 puslapiu.
No. 14G Dvi 

Anka Nihilistu, 
ežios nakti. GI

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga, klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenorians, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. GI pus. 
15c.

ir

ir pasaka, apie čigonus. 45 pu-

istorijos apie
Peleniute ir

KATALOGAS

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

Du Brolius. G0 pins. 15c.
No. 128 Dvi istorijos apie 

Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Ketnribs istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
žnas daigtas turi savo vieta, Ka

No. 151 Penkios istorijos a 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. GI 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. G2 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos 
broliai

apie 
Nuo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

pacziuotas.

PHILADELPHIA, PA. — 
Trisdeszimts penki Turkai j u 
rininkai atvažiavo staeziai isz 
Turkijos mokintis kaip vairuo
ti ir prižiūrėti Amerikos ka- 
riszkus laivus. Szeszi kariniu 
kai ir dvideszimts devyni juri
ninkai sudaro jau treczia toki 
studentu būreli isz Turkijos.Atvažiuoja mokintis karinin- 

kitu 
Uru-

savo

kai ir kareiviai ir isz 
krasztu, kaip Brazilija, 
guay ir Peru.

Szitie Turkai užbaigs
mokslus szi menesi ir tada jie 
važiuos in Charleston, S. C., 
kur jie paims Amerikos sena 
kariszka laiva, kuris buvo Tur
kijai paskirtas. Turkija yra jau 
gavus apie penkis tokius ka- 
riszkus laivus isz Amerikos.

No. 101 Kapitonas Velnias.
Puikus apraszymas, didele 
Knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už
lieki!. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie:
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai:
11a isz maiszo iszlins, Apie bo- lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
ba ka negalėjo savo liežuvio | czna,. 40 puslapiu. 15c.

puslapiu. 20c.
No. 133 Dvi 

Neužmokamas 
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos 
Baisi Žudinsta, apie Urlika

istorijos 
žiedas, ir

apie 
apie 
15c 

apie

No. 1.IP Trys istorijos a pie 
Užpuolimas Totorių, Baltas 
Vaidutis, Atmokejimas kuni
go. 47 puslapiu. T5c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža kat.iluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziut.es pasakoji- 
mi, Kilęs, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsilikimas 
senam dvare, Geležinis vyras. 
Smakas ir Nik i t,as. GI. pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo

Ragina Nemokėti Taksas

No. 17G A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudrus Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

apie 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. G2 puslapiu. 15c.

No. 155 S z ak in i s . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu

No. 
apie 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiangavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržinolas ir Uosis, Bndyne, 
Pu i k i pasiska i tym 11 i 
100 puslapiu. 25c.

No. 161 Keturios 
apie Ant Prapulties

2OC.

158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfield

No. l761/2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velniaą 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 178 Tikransias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
feit.es su pagelba kazirom. 10c.

No. 179 Tikriausia Bury- 
kla, sudėjo eigonka isz Egipto, 
Yra tai burykla del vyru ir mo
terų. 10c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25e.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

Svarbus Praneszimas

knygute.

istorijos 
Kranto,

Baisi naktis, Dznoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sumiš Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 170 Asztuonios istori
jos apie Barbele, Mokytoja, 
Velniszkas tiltas, Auklėjimas 
sveiko ir serganezio kūdikio, 
Herodas boba, Kas nepažinsta. 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per

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

diecziai kareiviai nusileido isz 
padangių, isz eroplanu ir užka
riavo Indonezijos kraszta. Ma
tyti kad ir sziandien galima vis 
ko naujo pasimokinti.

Bet kais) dar žingeidžiau tai 
yra kaip Naciai žiurėjo in Ho- 
landieczius ir kaip Holandie
cziai žiuri dabar in Indonezijos 
gyventojus: Kai Naciai užka
riavo Holandija, tai jie trum
pai pasakė kad Holandija da
bar yra tik radijo stotis, bet ne 
tauta. Kai Holandiecziai užka
riavo Indonezija jie tuos pa
ežius žodžius kitiems atkarto
jo: Indonezijos dabar visai nė
ra; liko tik Indonezijos žmonių 
radijo stotis.

Matyti, kad viskas pareina 
isz to ar tu muszi ar esi mu- 
szams, ar imi ar kitam pasiduo
di, ar kai avele begi, ar kai vil
kais) vejiasi.

ir gryžtu in savo senoviszka 
tvarka.

Trumanas dabar ima gerin
tis' Kongresmenams ir Senato
riams, už tai, kad jam taip pa
tarė vyriausias Amerikos tei
sėjas, Fred Vinson.

Kai Herbert Hooveris buvo 
Amerikos Prezidentas daugu-

Trumano draugai įsako kad 
laikrasztininkai yra Trumąnui 
neprielankus, kad Trumanui 
kerszina kur tik gali ir už tai 
mes tiek daug iszgirstame apie 
Trumana kai jis * praisiiszoksta 
ar kur suklysta. Mes Trumanui 
ta butume galeje jau seniai pa
sakyti. Žmogus augsatoje vie
toje turi skaitytis su kad ir 
p r a s c z i a u s i u 1 a i k r asiz t Įninku. 
Redaktorius ar laikrasztinin- 
kas gali žinias ir naujienas taip 
pakreipti, kaip jisi nori. Roose 
veltas ta gerai žinojo ir už tai 
jis visados stengiasi draugauti 
su laikraisiztininkais. Nėra to
kio žmogaus ant szio svieto ku-

New York miesto žmones 
besiskundami užsimokėti sa
vo taksas sutiko szitokius 
buntininkus kurie marszavo 
prie vietų kur taksos moka
mos ir ragino visus nemokė
ti savo taksu. Jie sau ir szito
kius plakatus buvo pasirūpi
nę ant kuriu buvo paraszyta 
kad valdžia su tais nuo taksu 
pinigais rengiasi in kita ką
rą.

Jie sako kad jeigu niekas 
nemokėtu taksu, tai valdžia 
neturėtu pinigu, negalėtu ga
mintis ginklu ir tada negalė
tu kariauti. Jie sako toliau, 
kad jeigu mes norime kito 
karo iszvengti, tai turim da
bar pradėti ir savo taksu ne
mokėti.

Jie teipgi pataria visiems 
jauniems vyrukams nestoti 
in vaiska ir velei in kalėjimą

eiti negu po prievarta in ar
mija eiti.

Bet niekas szitu durniu 
nepaklausė, nebuvo jokiu su
sikirtimu. Dauguma žmonių 
tik nusijuokė ir juos už dur
nius palaike. Visi kurie atėjo 
savo taksas užsimokėti, taip 
ir padare, nepaisant kokius 
niekus szitokie neiszmane- 
liai pliauszke.

ra q □

Uncle Sam Says WRITING SETS

Lots of you people today are tip
toeing around the edges of the pro
verbial soup bowl. Saving money has 
never been a einch—but—it’s so much 
easier when you buy U. S. Savings 
Bonds’ the regular, automatic way. 
When you know that day in, day out, 
your savings are growing, you get a 
feeling of comfort and security, like 
on a “Magic Carpet”, that can be had 
in no other way. Besides, you get back 
$4 for every S3 in ten short years. 
Enroll for the Payroll Savings Plan 
where you work or, if self-employed, 
the Bond-a-Month Plan where you 
bank. U.S. Treasury Department

Choose The Right Point 
for

The Way You Write

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U, S. A.

feit.es


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

:: DIDŽTURTIS ::
JSZEJAU in kariuomenę. Ar j 

manote Tamstele, kad nebu-
vo pagunda? O-je ir kiekda! Veidelis liūdnas a.kelese asz- 
Drangai juokėsi: vėpli tu, vep-paros, paskui Jos mano motinėlė 
U, sako, kam gyventi, kad I beeinanti. Atėjo atsistojo ir žiu-
liiiksmylbiu nepritirti, svieto 
1 inksmybem is! n epa s! i la udo t i ? 
Eikime, po burna inkratysime 
in save, laikas gražus, pame
džioti neproszali, laikui links
mai praleisti, kokia ožkele ka- j 
me pabirinti!

Kalbėjo kol neprisikalbejo, 
ir nuėjome už miesto. Ten jau, 
mat, juju pažintis 'buvo; vienas 
skalbinius nuneszes, kitas 
marszkinius indaves siūti, ko 
klausai, vienas induoda ka, o 
penki eina atsiimti. Jaunylste- 
kvaityste, nėra ko padyvyti! 
Tai-gi nuėjome. Laužu lauže-: 
liai. Kiekvieno laužo tarpdury1 
pagunda bestovinti. Iszsiszvie- 
tusi, cziupra sustacziusu tar-' 
turn ir laukia. Susimeteme iii 
toki viena lauža. asz ketvirtas. 
Draugai katras prie savosios 
pristojo, asz vienas kencziu tik
tai be poros. Staiga žvilgt — 
beatkliszenanti isz kitur da vie
na pragaro žąsele. Atsieitojo sau 
Imsis sziaip nieko neiszmanan- 
ti Žiuri, klausosi. Vienas1 ar
monika tampo, kiti, susigriebė 
po merga, duoda garo po dir
voną, net dulkęs rūksta: “uga, 
uga,“ rėkauja blizgindami su 
kojomis in žeme.

Aslz vis da sėdžiu, nors szir- 
dis lyg zuikio uodega plasnoja. 
Pakeliu akis, o ta pagunda sto
vi ir varsto mane akimis lygu 
ylomis. Merga kaip saule! Vei
dą krypt, lupasi vypt, mane szi- 
luma apėmė, o per szirdi tar
tum kaip su vikszrin traukia.

Manau savyje, rasit del to 
kiškelio nebūtu isz kelio? Jog 
ir jie nepagonys, ne kokie pra
keiktieji, ko aisz czia szventaji 
pamegdžiorin! Szvenfoju nebu
siu, tik pats save prigausiu! 
Strykt nuo žemes priėjau 
ėmiau dailintis. Merga jauki, 
visai nebėga. Aslz. pusiau 
gniaužtu capt, kaip neimsiu 
sukti, kaip neimsiu trypti, tik 
staiga iszkur atrirado ne di
džiausi? mslzetkais pamuiliu kar
klynėlyje. Lygu asz užsukau in 
ta karklyną, tik pliauszku- 
pliaurzku abu ir inmakejome. 
Visi: kva, kva, kva! Juokiasi 
kvatoja. Ant manės netaip žy
mu, bet, ji is'z to užetko iszlin- 
dus, gana, gana! Tai drabužė
liai ploni, lygu suszlapo, priki
bi prie kūno, isz kudln eme 
kristi, pažiurau *1 veidą, ta ar 
ne ta! Iszsisziepusii, akys ki- 
birkszcziuoja, kaip ne szoks in 
akis, kaip nepliaukszteles per 
veidą: m erza vežikas, skatina ir 
da ka tai reke. Žiurau, ir da 
pulkas mergų atbėga pageTbon. 
Asz matau, kad ežia, maži juo
kai, tai slzinelio skvernus susi
ėmęs, ėmiau dumti staeziai per 
laukus ir kazarmes.

Buvo Pavasaris. Niekas ne
pastebėjo. Pakritau ana žemes 
pusgyvas, veikiu, žeme dras
kau su nagais, spardau kauk
damas, plonimai visi musza 
ezvinkt-ezvankt. Czvinkt- 
czvankt, o szirdis aižytis aižo
si isz, Sopulio.

Staiga lygu szvisti praszviio 
visi paskaliai. Žiurau, ir iržmi- 
rau isz 'baimes: beateinanti ta 
pati, kaip sapne maeziau, “mo
javo ji“ Panele Szvencziausia 
baltu rubu, melinu apsiautuliu

ližsimotusii, rankelėje turi leli
ja nuvytusią, pajuodusia.

ri in mane. “Nevidone, besar
mati, ar tai szitaip tave moki
nau, ar tam trnsejau auginda
ma ?“ Sako matusze.

— “Žiūrėk, sako Panele 
Szvencziausioji, in ka pavirto 
per tave, o asz ja, ta lelija, pati 
auginau Rojaus darželyje, savo 
rankomis laiscziau ir žiurėjau, 
o tu sunaikinai per tas links
mybes savo nelemtas!

O asz lygu augti priaugau 
prie žemes; noriu pasikelti, ko
jas apkabinti atleidimo mal
daudamas, o ežia ne isz. vietos, 
guliu kaip avinas surisztas ne-
krust!“

Tiesiu rankas verkdamas; O 
maloniausioji!

Szalin! Suszuko Ji, szalin, 
nevidone! Žiūrėk in slavo pur
vinas rankas, atsižvelk in savo 
szirdi, da, tu drysti lytėti mano 
ruba!

Czia pakele suvytusia lelija, 
tik įsizniaukszt man per galva— 
szia tau gyvuly! Ne mano tu 
vaikas, bet'nelabojo draugas, 
pats sau pasiskyrei ta drau
gyste, in gyvenimą amžinoje 
linksmybėje iszmainei! Pasakė 
ir neliko, abi su matusze prany
ko. Mane apskleidė tamsa, szir- 
dyj nubudimas, kažinkas kru
tinę slėgti eme, tartum akmuo 
užvirtęs!. Žiurau. Dievuli bran- 

jgus, lygu ant savo suolo besedis 
sau nenoriu ir sakyti. Tamsta 
supranti, apžėlęs visas, juodas, 
akys žiba, žalios, szaiposi links
mai, dantis klabina, ir savo pus
nagų glosito mane per veidą! 
Nebijok, lai sau eina ! Tuo ge
riau, busim draugai! Pas mus 
linksmu! Licipieriuš geras po
nas, nieko nenustosi! Asz tau 
gražesne lelija duosiu. Dabar 
kareiviai kokia, ten merga pa
skerdė. Parsivedžiau ta’dusze- 
le ir trūksta man jai poros. Tu 
kaip tik paežiu laiku man in- 
kliuvai in nagusi! Czia, apkabi
no mane ir norėjo palaižyti vei* 
da.

Kaip nesusijudinau, kaip ne- 
susipurtysiu, tik, klakt! Ir at
krito. Žinrau, Ibesiraites. Atbu
dau apsvaigęs. Akyse raibsta, 
veidas perszfa, lygu nuplikin
tas. Auszta. Garsėja kareiviu 
budyne. Einu in kazarmes. Su-

Prancūzu Gražuole

Loszike Patricia Patrick 
buvo iszrinkta kaipo gra
žiausia loszike kuri atstovau-
ja visas Francuzijos loszikes 
krutamuose paveiksluose. 
Visos Francuzijos gražuoles 
susirinko in Paryžių, kur bu
vo jieszkoma gražiausios. 
Loszikes Patricia Patrick, 
tikras vardas yra Patricia 
Gonzales. 

tinka draugai, peczius traukia:j 
Na kur-gi tave taip insnirkla
vo? Klausia.

Begu prie savo naru, isztrau- 
kiu veidrodėli, pažiurau ir isz- 
sigastu: Mano veidas melinrti 
raudonas, lygu su rykszt.e 
brauktas.

— Acziu Tau Garbi ugi a il
sioji, už ta. ženklą! Manau savy
je, ir ėmiau galvoti apie pakil
ta, ar negaleeziau nors menku
te. vieta užsipelnyti amžinybėje.

sK % *

Sulaukės Nedeklienio, skutu 
in baznyiczia, bet tik prasfcvito 
da žmogaus ne vieno. Parkritau 
ant keliu ir einu aplink bažny- 
■czia. Žvyrai tie stambus keliai 
kruvini paliko; sopa, lai sopa, 
manau, gerai tai tau, kūneli, 
duszios iiopr i etel i a u!

Paskui pribukau prie stpa- 
viednyczios. Senelis kunigėlis 
besedis. Apsakiau viską, ir pra- 
szau smarkiausia pakilta už
duoti, per kokia, tik galecziau 
Dievo rūstybe permaldauti. Pa- 
manste, pamanste ir sako:

— Stenkis apie tai nemany
ti ir kasdien sukalbėti motini
nius poteriusl, o kada, nuo tavo 
veido pranyks rykszt.es ženk
las, buk insitikines, kad ir Te
nai užmirsztasi yra tavo nusidė
jimas, nes didesne yra Dievo 
m i ei asz i rd y st e, negu viso pa
saulio nuodėmės)!

Daugiau kaip menesi vis tas 
ženklas buvo. Asz stengiausi 
atlikti kaip buvo pasakyta. 
Paskui ženklas kasdien eme 
nykti, aslikeliia.u viena ryta, vei
das baltas, baltitelis!

Nuėjau bažnyczion padėkoti 
Dievui už mielaszirdyste ir pa
sižadėjau moteriszkesi lenkti 
isz tolo. Nu ir iszlaikiau priža
da: žilo plauko sulaukiau nepa
žines moteriszkes!

— Kaip-gi dabar nori 
Tamsta vesti? Pertraukiau.

— O ir yra. tame dalykas: 
matote, atsirado moteriszke, 
vyro bijanti isztolo, rimta, die
vobaiminga, naslzlaite, viena 
sviete, kaip asz, draugyste, no
rėtu turėti, bet teketi nenori, 
apsižadėjusi esanti. Kaip tai 
per žmones Sužinojau, susipaži
nau, o visai vienodos mudu 
mintys.

— Kiek amžiaus? Paklau
siau.

— Dvidesizimtis baigiasi, 
antri ar treti, atsake senis ne
drąsiai.

Tylėjom kiek abudu. Sunku 
man buvo pasakyti, ka. maniau 
galu gale tariau:

— Žinote ka, asz patariu jo 
dabar pas siave koki laika ty
rinėti, jai nežinant, kiekviena 
jos-žingsni, tai bus atsargiau.

— Tamsta manote niekus, 
galva savo gabu guldyti už ja, 
mergelka dora, ne pliuszke.

— Vienok isztirkite, atkar
tojau.

Seniui nevisai tiko mano 'pa
tarimas. Iszejo, matyt, susirū
pinėsi

Suvedžiau skaiezius musu 
kantoroje, kada pasibeldė kas 
tai in duris.

— Meldžiu, tariau.
Durims prasivėrus, su tikru 

| džiaugsmu pamaeziau musu 
kompanijos agenta Domininką, 
su kuriuo mėgdavau pasikal
bėti, nesi senis žinojo negali vi
sokiu pasakų ir patarlin, kurio
mis noriai dalinosi su manimi.

I

— Jaunuomenei tokie pasa
kojimai netinka, gudresniu tu
ri, kalbėjo su patyezia senis, 
matydamas kad koki indomu 
pasakyma ar patarle užsiraisži- 
neju.

Tie senio pasakojimai visada 
gerai veike in mano nervus, iis'z- 
ardytus dažnais nelemtais atsi
tikimais dirbtuvėje, ir kokia 
tai ramybe inplau'kdavo in ma
no dnszia.

Domininkas buvo indomus 
teip isz pavirszians, kaip ir isz 
•savo gilumos, buvo tai inkuny- 
ta ramybe.

Asztunta deszimti baigė, te- 
cziau neiszrode daugiau, kaip 
keturiu deeszimtu metu. Veidą 
turėjo skaistu, be jokiosi ruksz- 
les; dantis visus, balinsi svei
kus; tisu nelaikė, kuto juos 
stropiai ir niekada nežymės ju 
nebuvo. Blaivos jo akys juoktis 
juokėsi ir menkiausias daiktas 
džiugino ji lygu maža vaika. 
Žemislzki turtai neturėjo jam 
vertes; kada, kiti agentai, už
dirbanti po pusantro szimto per 
menesi, kas-kart parvažiavę 
trukszmusl kele szeimininkui 
reikalaudami didesnes algos,/) 
Domininkui iszmetinejo apsi-

BALTRUVIENE

Girdėt kad,
Kur ten arti Detroitą, 
Darote biski negerai, 

Jeigu szventa tikėjimą 
iszjnokete,

Ir in Dieva, netikite.
Kalsi bus, kaip smeidis pribus ?

Kaip kūnas atszals,
Ir velnis dnszia paims, 

In .pekla mmesz!
Mat. tikybes savo 

neužlaikote,
Kaip nežmoniszkai gyvenate, 

Jeigu da syki dažinosiu,
Tai apie sudna diena 

pagiedosiu,
Kol ne insipykis.

Ir gerai iszkoliosiu.* * *
Vienas tiligramas taip skamba, 

Kad Binghamptono bobeles 
negerai daro,

Tai gi, pa si t aisy k i te, 
Vyrus ir namelius gerai 

apžiurekit, 
Ba kaip ant. jus vela gavau 

skunda,
Tai lieloSI gausite.

Badai bam!bilaisl trankosi, 
Kur ten in rodauzes lankosi,

Apleidžia namus, 
Ir ravo vyrelius.

Mat, sorkes iszdaro rodauzes, 
O žinau apie kėlės da daugiau, 

Bet. paliksiu ant vėliau.
* * *

Jau tik tam Indianoje,
Pasiuto viena bobele, 

Prisilakus guzutes gerai, 
Savo vyrelei in kaili davai,

Net aki iszda.uže,
Ir lankau vyreli i'szmele, 

Jog negalėjo in darba eiti.
Tai mat bobele,

O bus tau negerai,
Jeigu taip szirdėle darai, 
Tiiresu koczehi panaudoto, 

Per sprandu gerai pakoezote.
* * *

Alano brangiausios rūteles, 
A psimalszy kite truputei i, 
Sukalbėkite kas vakaras 

poterėli,
O tuom ir man palengvinsit, 

Duosite biski atsilsėti

Leopardai,

Szitiedu katinukai iszro- 
do labai gražus ir malonus, 
kai Panele “Jungle Jenny 
Cuprys, isz Williamstown, N. 
J., juodu laiko ant keliu. Jie
du yra tik trijų menesiu se
numo, bet labai greitai auga 
ir stiprėja. Jiedu buvo czia 
in Idlewild atvežti su DC-4 
eroplanu isz Singapore ir

leidimą, Sakydami, kad nerei-i 
kalavus niekas neduos, senis 
peczius trankydavo iszypsoda-; 
mas:

— Kam asz kelsiu triuksz- 
ma, kad man gana, su savim 
nenusinesziu, o su saule nema
nau gyventi! Sziam sykiui 
man isiztenka.

— Iszteįika, bepigu, neisz- 
tekti nuo szimto melu viena mi
line dengdamas, žalioms keli
nėms einant, nei popieroisii, nei 
vakaruszku, nei kitu pavaiszi- 
na. Gali isztekti, bet vienybe 
reikia laikyti, isznaudolojanis 
n e pasiduot i! Reke jauni, agen
tai.

— Kam nieszti tesikaso,1 
sakydavo rimtai senis.

— Pats gali suprasti, kad! 
mes teip kaip Tamsta gyventi 
negalime: gelumzes viena, eile 
su pasiuvimu mažiausiai treje
tais deszimtu rubliu, o kame pa- 
litoninikas, ezebatai, skrybė
lės, da žiūrėk, lazda szeszi, sep
tyni rubliai, truputi geresne ir 
deszimties neteksi, o vakarusz- 
kos, teatrai, neboto kad nesusi
eiti su kitu, susiejęs gi degtino 
neplempsii, kaip koks karna, j 
reikia sziokia tokia bonka kit
ko, pakol žmogus gyvas, patol! 
naudojasi svieto linksmybėmis 
ir dovanomis, ka gyventi kitai]) 
imli ir pasikarti vereziau!

Domininkas juokeisi iiuoszir-! 
džiai isz tu kalbu, kinkavo žila 
galva, sakydamas:

— Kas Jums pasakė, kadi 
to visa reikia? Viskas menai ir 
niekis, kad kažikokiais1 drabu
žiais valkstytis, vistiek kirmi
nai kuna sueisi, ir viskas paliks, 
vynais, gardumynais dnszia ne
nutuks, lai kam czia teip patai
kauti savo norams?

— Pevsieno ir raugo neliko! 
Nutarė apie ji agentai.

Sziandien, kaip ir visada., 
Domininkaisl inejo szypsodamas 
ir apsidairė po kahtora..

— Tai gerai pataikiau, ta
rė, Tamsta viena, asz kaip lik 
ka tai norėjau su Tamsta, pasi
tarti; rodos paisliklausti. Pridė
jo par a ūždamas ir nuleizda- 
mas žemyn akis.

— Rodos? Paklausiau nu
stebusi. Tamsta pagyvenęs, 
greiciziau man gali duoti pata
rimą, ne kai]) isz manojo pasi
naudoti, indomu man, kame da
lykas, tariau isztikrd užintri-

Laukines Kates

Bangkok. Ant to eroplano 
buvo ir kitu laukiniu žvėrių; 
isz viso szimtas trisdeszimts 
trys, kuriu tarpe buvo szeszi 
maži sloniai ir dvideszimts 
trijų pėdu ilgumo gyvate. 
Tie laukiniai žvėrys isz viso 
svėrė apie trylika tukstan- 
cziu svaru ir atkeliavo net 
dvylika tukstaneziu myliu.

guotą, sėskis Tamstele, klau
sau.

— Czia amžis niekai. Asz 
girdėjau, kad Jus knygas ra- 
įsizote, o kad raszole, tai daug 
iszmanole. Jieszkau patarimo 
pas jus. Man riebalas ne vienai 
dienai, lai gerai reikia, pagal
voti.

— Matai, Tamstele, senat
ve artinaisii, vienam kaip tai ne
jauku': nei kam apskalbti akys 
aptemo, tai ir siuvant dygsnio 
nematau, iki sziol viską pasida
rydavau patįs1, bet paskutiniais 
laikais viskas blogyn, o acziu 
Dievui, turiu trobele, daržiuka, 
sodneli, auteliu sakyti, kaip 
tartum nuo viso Svieto atlikęs. 
Ne susirgus yra keletas, o gy
venu teip reikia kas prieinąs, 
pa ga I i a uis', ] rask n t i n ei va ] and ai 
]iriejns, nebus ne kas kunigą 
parvežus, tai nutariau vesti. 
Kaip manote?

Klausimas buvo teip netike- 
laisi, kad isztikruju negalėjau 
atrasti atsakymo savo galvoje. 
Pažvelgiau in Domininką. Pa
raudės, pirsztus nardė szy]>so-

Trumpas Piktumas

Graži Linda Carson isz Re
no, Neveda, baisiai užpyko 
kai viena eroplanu kompani
jos nesutiko jai parduoti ti- 
kieta isz San Francisco in 
Los Angeles, Calif. Ji ant to 
piktumo atsisėdo eroplanu 
stotyje ir nei isz vietos nepa
sijudino, nors, ji buvo visiems 
ant kelio. Bet už keliu minu- 
cziu keli policij antai manda
giai ir grzžiai jai paaiszkino 
kad jai butu geriau jeigu ji 
pati sau ramiai ir gražiai isz- 
eitu. Ji pažiurėjo in polici- 
jantus, ir nieko niekam dau
giau nesakius sau iszejo.

damas, akis žemyn nudures 
kaip mergina Sodiete (tik ne 
dabartine), pirmųjų pirszliu 
sulaukusi.

— Kodėl Tamsta, nevedei 
jaunas būdamas? Paklausiau.

— Neisiupyk Tamstele ' už 
mano kvaila kalba, turiu Tams
tai liesa, pasakyti, bijojau mo- 
teriszkes visa amži, lygu piktos 
dvasios, buvo tam priežastis. 
Pasa.kycziaii jeigu nepailgtu 
besiklausant ta visa, istorija.

— Meldžiau papasakoti, ta
riau.

—= Mat, tai szitaip isizejo: 
turėjau asz motinėlė labai die
vobaiminga duok Dieve jai am
žina. linksmybe. Ji verpalais Už
siėmė. Taigi verps Ii ubą ir pa
sakok man pasakas, o vis dau
giau apie szven tuosius apie 
an i uolu korus kur gieda amži
nybes del Vieszpacziui augsz- 
tybos. Asz klausysiuos, klau- 
isiysiuos, o atgulus teip ir sap
nuoju dangaus karalyste maty
siu an i uolus ir szventuosius, ir 
geruju žmonių duszeles besi- 
liuksminanczias po Rojų. Geri 
buvo laikai, atsidusę senis, ge
ri, bet czia viskas sviete netvir
ta, tai ir tie mano geri laikai 
pasibaigė: motinėlė ingule ir, 
keletą dienu pavaitojus, nuėjo 
namon, palikau vienas, o czia 
ir kariuomene už akiu.

Gerai, kad ir nesulaukė to 
mano iszeinamojo laiko. Da 
sveika būdama lygu prisimis, 
verks liuba nabagėlė; apsi
verkdamas insakydavo, kaip 
kalte kaldavo, kad nepasileis- 
cziau, degtines1 negereziau, 
mergų nekibineziau, privezda- 
ma atsitikima isz Szv. Kazimie
ro gyvenimo, kuris karalaicziu 
būdamas, visu svieto monu ir 
karalystes iszsižadejo del mei
les danga,us karalystes amžino
sios.

— BUS DAUGIAU —

VAGIAI PASMAUGĖ 
SALIUNINKO SUNU

NEWARK, N. J. — Bernard 
Goldberger, trisdeszimts vieno 
meto amžiaus, saliuninko sūnūs 
buvo sumusztas ir paskui pa
smaugtas savo tėvo saliune, kai 
vagiai apvogė saliuna ir pabė
go su $1,700. Jaunausis Gold
berger buvo armijoje per ką
rą, jis buvo su lakūnais Aus
tralijoje ir Pacifiko salose. Va
giai ji baisiai sumusze ir paskui 
su virves galu pasmaugė. Jo la
voną užtiko Joseph Kupper- 
man, kuris tęi saliuna prižiūri 
dienomis.

Policija spėja kad jaunasis 
Goldberger greieziausiai buvo 
pasmaugtas apie antra valanda 
isz ryto, kai jis rengėsi saliuna 
jau uždaryti. Jis ka tik dvi san- 
vaites atgal buvo pargryžes isz 
Floridos po savo vestuvių ir 
dabar gyveno su s,avo žmona 
Pearl ant Johnson Avenue.
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ŽiniosVietines
— Utarninke pripuola SS. 

Kieto ir Mircll.
— Seredoj Szv. Petro Cani- 

sio.
— Ketverge Szv. Povilo 

nuo Kryžių.
— Szimet ‘Motinos Diena’ 

pripuola Nedelioj, Gegužio 
(May) 8-ta diena.

— Svarbios Prakalbos! Isz- 
girskite Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto Pirmi
ninko Prelato M. Krupavi- 
cziaus pranešima apie musu 
senosios tėvynės Lietuvos pa
dėti, Ketverge, Balandžio 28, 
1949 m., 8-ta valanda vakare, 
Szv. Juozapo Parapijos svetai
nėje. Prakalbose dalyvaukime 
patys ir pakvieskime savo 
draugus ir pažinstamus. In ko
va už teisingumą, už musu bro
liu ir seseriu likimą, už musu 
senosios tėvynės Lietuvos lais
ve ir nepriklausomybe! Kvie- 
czia Rengimo Komitetas.

— Antanas Yanonis, nuo 
507 W. Maple Uly., gydosi 
Pottsville ligonbute, po opera
cijos.

— Laidotuves Juozapo Ur
bono'nuo 1311 E. Mahanoy Uly. 
atsibuvo Subatos ryta 9 valan
da su apiegomisi Szv. Juozapo 
bažnyczioje ir palaidotas in pa
rapijos kapines. A. a. Juozapas 
Urbonas numirė Ketverge, 1 ;15 
valanda po pietų, pas ponios 
Veronika Bokienes, sirgdamas 
trumpa laika. Gimė Lietuvoje. 
Buvo angliakasis. Graborius L. 
Traškauskas laidojo.

Shenandoah, Pa. f Kunigo 
Jono Gibo motina Agota Gibie- 
ne pasimirė Subatos vakaru, 
szeszta valanda. Ji ilgai ir la
bai sunkiai sirgo. Velione Ago
ta pareina isz Lietuvos: Suval
kų Redybos, Seinų Apskriczio, 
isz Lazdijų. Ji, kaip ir daug ki
tu Lietuviu, atvažiavo in Ame
rika, kur sutverė gražia Lietu- 
viszka szeimynele. Ji paliko di
deliame nuliudimc: savo vyra 
Petra, sunu Kun. Joną, dukrele 
Mikalina ir broli Igną Narkevi- 
czia. Laidotuves bus Seredos 
ryta, Szvento Jurgio baižnyczio- 
je 9-ta valanda. Iszkilmingas 
igedulio Szv. Miszios prie di
džiojo altoriaus atn.asza.us sū
nūs Kun. Jonas Gibas, isz Szv. 
Andriejaus parapijos, Philadel
phia, Pa., vikaras. Jam prie 
Szv. Misziu patarnaus, Kun. 
Leonas Pecziukeviczius, isz 
Philadelphijos ir Kun. Jeroni
mas J. Bagdonas isz Szv. Vin
cento parapijos, Girardville. 
Per egzekvijas, prie ©zoniniu 
Altorių laikys Szventas Miszias 
Kunigai L. Pecziukeviczius ir 
J. J. Bagdonas, o per iszkilmin
gas Szv. Miszias kurias atna- 
szaus nabasztninkei kunui Ku
nigas J. Gibas prie szoniniu al
torių Szv. Miszias laikys Kuni
gas Juozas Czepukaitis, Szv. 
Andriejaus parapijos klebonas 
isz Philadelphia, Pa.., ir Kuni
gas Cornelius O’Brien, Apriesz- 
kimo P. M. parapijos klebonas 
isz Shenandoah. Visas laidotu
ves apeigas tvarka ir aprūpina 
Graiborius Dominikas Snyder, 
.Gibu szeimynos giminaitis.

“Saules” redakcija iszreisz- 
kia giliausia užuojauta Kuni
gui Jonui Gibui, jo teveliu! ir 
sesutei.

— Juozapas Mikelsaviczius 
nuo 328 So. Market Uly., likos 
sužeistas in tiesa koja per tim- 
berio laike darbo Packer Nr. 5

Szita jauna gražuole pa
gavo didele žiuvi in Neels 
upeli netoli nuo Mount Mit
chell. Bet tokia laime yra re
ta. Sziais metais ypatingai 
visiems žvejotojams buvo la
bai prasta pradžia, nes*buvo 
menulio pilnatis. O kai me
nulis szvieczia tai žuvis visa 
nakti gali matyti ir pasigau
ti visokius bužius ir vabalė

kasyklose, Locust Coal kompa-i 
nijos. Gydosi Locust Ml. ligon
bute.

— Per nupuolimą anglies 
Packer Nr. 4 kasyklose, Petras 
Sinkus, nuo 311 So. Ferguson 
Uly., likos sužeistas in tiesa 
ranka. Gydosi namie.

Girardville, Pa. — Ketverge, 
1:25 valanda po pietų, senas 
gyventojas Antanas Tunilla, 
kuris sirgo ilga laika nuo dusu-- ?lio, numirė Ashland ligonbute. 
Veli on i s gyveno pas J. Gilius 
ant Ogden ulyczios. Buvo ang
liakasis, ir paskutini karta dir
bo Packer Nr. 5 kasyklose ir 
prigulėjo prie Mainieriu Uni
jos. Girnas Lietuvoje, atvyko in 
Amerika, būdamas da jaunas 
vyrukas. Paliko dvi seserys: 
Katarina Yankautelkiene ir F. 
Lakoniene isz miesto; tris bro
lius: Juozapa, Vincą, isz miesto 
ir Prana, Virginijoje. Laidotu-j 
ves invyko Panedelyje isz Men- į 
keviezio Koplyczios, 15 East' 
Cherry Uly., Shenandoah, su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny
czioje 9 valanda ryte, ir palai
dotas in parapijos kapines.

— Marijona. Kulkauskiehe, 
i sz 13 W o o d 1 an d H e igh t s, nu
mirė Petnyczioj, 4:30 vai., po 
pietų, namie, po ilgai ligai. 
Apie keturios deszimte penki 
metai atgal atvyko isz Lietuvos Į 
in Amerika. Prigulėjo prie Szv.! 
Vincento parapijos, Girardvil
le jo. Josio® vyras mirė penki į 
metai atgal. Paliko trys duktė- i 
rys: Ona, namie; Alese Czuplie- 
ne ir Anelia Poszianskiene iisiz 
Girardville; 4 aliukus ir viena 
pro-anuka. Laidotuves atsibus 
Utarninke, isiu Szv. Misziomis 
Szv. Vincento bažnyczioje, 9-ta 
valanda ryte, ir palaidos in pa
rapijos kapines Frackvilleje.

Frackville, Pa. — Prancisz- 
ka Ragažinskicne, naszlc, nuo 
212 N. Sixth Uly., numirė Ket
verge 5:45 valanda ryte, Ash
land ligonbute. Velione gimė 
Lietuvoje. Josios vyras Vincas 
Ragažinskas mirė 1928 metuo
se. Paliko sunu Juozapa, isz 
New Jersey ir dukterį Kon- 

lius ir nėra alkanos kai žve
joto j ai jas ima vilioti.

Jeigu musu skaitytojams 
pasisekė kelias kad ir mažu
te žuvytes susimeszkerioti 
pirma žvejoties diena, tai 
mes juos sveikiname. Mes 
per tris ilgas ir tuszczias va
landas iszsedejome prie 
kranto ir tik tuszczio pilvo 
susilaukėme.

Strusis Su Plieno
Sparnais

MAISTAS
GAL ATPIGS

Paprastai strusis didžiuo
jas savo gražiomis ir spalvo
tomis plunksnomis, bet szi
tas gali girtis kad jis ilga 
kelione atskrido ant plieno 
sparnu, nes taip ir buvo kai 
jis net isz Brazilijos atskrido 
eroplane.

Bonnie Leopold, darbinin
ke ant to eroplano szposus 
kreczia ir nuduoda lyg ji ant 
to strusio kaip ant arklio jo
ja.

stancija, namie. Laidotuves at- j 
sibuvo Subatoje, 10-ta. valandai 
ryte isz Burke’s koplyczios, 217 
S. Lehigh Ave., ir palaidota in 
V. D. L. K. kapines.

Gerai žinomas advoka
tas Osborno Wisansky, nuo 62 
N. Centre Uly., krito negyvas 
savo automobile, Subatoje, apie j 
6-ta valanda, vakare. Daktaras i 
sako kad advokatas numirė nuo l 
szirdies atako. Paliko paezia,| 
du vaikus ir savo motinėlė. Lai-j 
dotuves invyko Panedelyje, 
1:30 valanda popietu ir palai-1 
dotas in Žydu kapines Shena-i 
doryje.

Pottsvįlle, Pa. — Lietuviu 
Motoru Kliubas isz Schuyikillo 
pavietu turėjo savo 12-ta Meti
ni Bankieta, Panedclio vakara, 
Necho Allen svetainėje, Potts- 
villeje, kuriame dalyvavo apie 
200 naries. Buvo sulosztas pui
kus programas del palinksmi-j 
nimo narius.

Lansford, Pa. — Mainieru 
straikos kur teseksi nuo pereita 
Utarninka, pasibaigė Petny- 
czioje.
sngT’yžo prie slavo darba.

mergaite ne tiktai gyvena, bet 
turi visa savo protą ir sanmo- 
ne, nors kulka isz revolverio

Apie 6,000 angliakasai ’ praskėlė jai kakta ir inlindo in 
jos smegenis.

Universiteto Ligonines dak
tarai iszeme isz Judith Crabb 
galvos ta kulka. Operacija bu- tik Komunistai szita miestą už- veda, bst niekados neužbaige. 
vo paini, sunki ir labai pavo- jmS( Kiek dabar kalima maty- 
jinga. ti, tai kai szitas žinias skaitysi-

Maža mergaite Judith Crabb te tai Shanghai miestas jau bus 
pasiėmė savo tėvo revolveri ir 
pradėjo su juo bovintis. Ji pa
spaude gaiduką ir to revolverio 
kulka pataikė jai staeziai in 
kakta. Daktarai dyvinasi ir da
bar sako^ kad mergaite pa
sveiks.

Factoryville, Pa. — Pone J ie
va Gudliauskiene, mylima pati 
pono Vinco Gudliausko, ir sena 
gyventoja isz laike Winola, nu
mirė Ketverge, Balandžio 7-ta 
diena 1949 m., Clark Summit li- 
go-nbute, po ligai, kuri sirgo i!- 

gal a. a., pone J ieva Gudliaus
kiene staiga susirgo nuo para- 
lizuo aUba ‘stroke,’ ir apie trys

Summit ligonbute, kur dakta- 

vasti, bet visi stengimai nepa
siseko ir Dievas paszauke jie in į 
savo karalysta. Velione prigu-1 
lojo prie Szv. Juozapa parapi i 
jos, Duryea, Pa. Paliko dideliu-Į 
me nuliudimc savo vyra Vinca ;: ( 
dvi’duktervs, keturis sūnūs, i 
vienuolika anūku ir viena, pro- , 
anuka. Laidotuves invyko Pa- ' 
nedelyie, Balandžio 11-ta.diena 
1949 m., su Szv. Misziomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje 9-ta. va
landa. ryto, ir kūnas likos palai
dotas in parapijos kapines Du
ryea. Velione buvo “Saules” 
skaitytoja per daugelis metu. 
Lai ilsisi musu sena skaitytoja, 
o Dievas lai suramina likusia 
szeimyna.

WASHINGTON, D. C. — 
Maistas Amerikoje brangus, už 
tai kad valdžia nori kad tas 
maistas butu brangus. Valdžia, 
norėdama pagelbeti ūkinin
kams nuskriaudžia visus kitus.

Valdžia szitaip daro: ji pasa
ko ūkininkui kad nežiūrint 
kiek daug bus kokiu vaisiu, 
ūkininkas gaus nustatyta pre
ke. Jeigu ūkininkas negali par
duoti ka jis užaugino tai vai- 
džia nuo jo nupirk if 
tiek kiek buvo nustatyta, kad 
tam ūkininkui nereikėtų pi
giau parduoti.

Reiszkia, nežiūrint kiek bul-‘ 
viu ūkininkas užaugino, jis nei 
centu pigiau neparduos, nes 
valdžia visas tas atlikusias bul
ves nupirks.

Szitokia tvarka ūkininkui la
bai gera, bet skriaudžia visus 
kitus. Dabar valdžia rengiasi 
kitaip tam ūkininkui padėti. 
Dabar jeigu tas instatymas bu
tu priimtas, valdžia pasakys 
ūkininkui: Jeigu tu sziais me
tais turi per daug bulviu, tai 
parduok jas pigiau, o mes tau 
pridesime, kad tu nenukente-! 
tai. Szitokia tvarka butu gera 
ūkininkui ir visiems kitiems, i 
nes tada daug kas tuojaus at
pigtu.

KULKA KAKTOJ

Mergaite Dar Gyva
ANN HARBOR, MICH. — ;

Graži, garbiniuota trijų metu

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokioms
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.

MAINIERIU BOSAS
PRASISZOKO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

daugiau draiveriu gryžo in sa
vo darbus kol Lewisas ir ta uni
ja turėjo prisipažinti kad tos 
straikos nepavyko. Tie draive- 
riai nebuvo bailus ir jie tuojaus 
pareikalavo, “kad mainieriu 
unija juos suszelptu, jeigu mai
nieriu bosas tas straikas ve J 
da.” Kai jie dažinojo kad jo
kios pagelbos isz tos unijos jie 
negali gauti, jie užpyko 
John Lewiso ir gryžo in 
darbus.

44 ANGLIJOS
JURININKU ŽUVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

karabinus, armotus.
Jurininkai ir karininkai ant 

“Amethyst” laivo buvo arba 
sužeisti arba nužudyti. Szitas 
laivas dabar yra isz visu pusiu 
apsuptas, nes Komunistu armi
jos dabar plaukia skersai szita 
upe. Kiti Anglijos kariszki lai
vai randasi Shanghai uoste, bet 
ir jiems reikes tuoj aus trauktis 
ir isz ežia nes ir Shanghai mies
tas neilgai atsilaikys priesz 
Komunistus.

Isz viso net keturi Anglijos 
laivai buvo užpulti ir gerokai 
apszaudyti. Kaip Anglijos val
džia dabar atsilieps ir ka darys,

Dabar

Bet, Rusija dabar vis kalba 
I apie taika, vis mums taikos ba
landėli siusezia ir parodo, kad 
jokios kariszkos sutarties ne
reikia, nes karo nebus. Stali
nas taip saldžiai dabar liūliuoja 
ir stengiasi visus užmigdinti,

Kardinolas Mindszenty, kai- kacĮ niekas nesirengtu in kara, 
po savo kraszto Kataliku vadas savo kraszto apsapga per 
yra pirmutinis, kuri reikia isz- brangi ir visai nereikalinga, 
naikinti. Tuo paežiu sykiu pati Rusija

Kardinolas Mindszenty, tik- visomis galiomis ginkluojasi li
ras Dievo žmogus, dar būda- gi dantų!

Užsienio Legijonieriu Sukaktuves

Francuzijos Užsienio 
gijonieriai apvaikszczioja 
savo trisdeszimts metu su
kaktuves. Szitie trys legijo- 
nieriai prigulėjo prie to pul
ko kuris taip labai atsižymė
jo in Morocco. Sukaktuviu 
vakaruszkas surengė M. 
Raymond Teruil, Francuzu 
Ambasados prekybinis pata
rėjas, New York mieste.

Tos vakaruszkos yra pava

dar nežinia, bet galime būti ti- mas jaunu kunigėliu, buvo pa
krikai Anglijos Laivyno Szta-smerktas in kalėjimą kai jis 
bas tiems Komunistams nedo- Komunistams prieszinosi. Ha
vanos.

Amerikos ir Anglijos karisz- jįma kai jis ir jiems pasiprie- 
ki laivai Shanghai uoste stovi, szino ir savuosius užtarė. Da- 
pasirenge greitai iszplaukti kai bar Komunistai ta darba toliau

Komunistu rankose.

IRAN SUSIKERTA 
SU RUSIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bet jis tikisi kad visos Vakaru 
tautos su savo Atlanto karisz- 
ka sutartimi rems ir gins Ira
no kraszta jeigu Rusija drystu ^a(j jįs Komunistiszkai 
ant to kraszto užsipulti. Vengrijos valdžiai iszdvikas, 

jis tuomi pareiszke, kad jis yra 
savo krasztui ir savo žmonėms I 

i isztikimas. ’ ’
Szitoki pat darba kitokiais 

budais Sovietai varo Norvegi
joje ir kituose Skandinavijos 
krasztuose. Norvegija nori pri
sidėti prie Amerikos ir Angli
jos ir stoti in ta Atlantiko su
tarti. Rusija to nenori, nes So
vietai ta sutarti suardyti ar pa
likti visai be jiekos Europoje. 
Už tai, dabar, Rusija grasina 
Norvegams. Ji Norvegams siu
tina savo sutarti. Ta Rusijos

ant to kraszto užsipulti.

ant
savo

BLOGI RUSIJOS
DARBAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

vo slapta policija, su savo me 
lagystemis, su savo palszyvais 
teismais ir su savo visokeriopo-; 
mis velnystėmis užkariavo 
Vengrija ir Vengrus pavergė, 
nors dauguma Vengriecziu dra- 
riai ir vieszai pasiprieszino per 
paskutinius laisvus ir teisinkus 
rinkimus.

Vengrai buvo vergai. Rusi sutartis tai kaip gyvam rete- 
jos padupezninkai, savo krasz- žiai lenciūgai.
to iszdavikai savuosius žmones Norvegai žino, ka užkariavi- 
spaude ir kankino. Vien tik inas reiszkia. Naciai ju krasz- 
Kataliku Bažnyczia dryso prie- užkariavo 1940 metuose, 
szintis ir savo vaikus užstoti. Norvegai teipgi gerai žino kas 
Daug Vengriecziu yra Katali- juog įsz įOS neiaįsves įszvede.

Jiems in pagelba stojo ne Rusi-
Tai visiems jau kaip ant del- ja, bet Amerika! To Norvegai 

no buvo aiszku kad Vengrijos greitai nepamirsz. ■ .
užkariavimas nebus pilnas ir 
tikras tol kol ta Bažnyczia ne
bus pavergta. Ka Sovietai ne
galėjo tos Bažnyežios pavergti, 
jiems likos tik viena daryti: Ta 
Bažnyczia isznaikyti! 
jie taip ir daro.

dintos Moroccan michoue. In 
szitokias vakaruszkas ate j as 
žmogus turi valgyti tokius 
valgius, kuriuos žmones in 
Morocco miestą myli ir val
go. J u vardai labai keistai 
skamba, kaip tai: krabeege, 
halab, assabeh baklawa ir ki- 
bily. Mes esame ragavę ir 
valgė Graikiszka baklawa, 
bet nežinome ar tai tas pats 
valgis ar ne. Ta baklawa tai 

dai ji teipgi pasmerkė in kale-

Jie in teismą patraukė Kardi
nolą Mindszenty, ji kankino, 
iszjuoke ir iki gyvos galvos ka
lėjimą pasmerkė. Bet visas tas 
darbas nieko nereiszkia; jie ga
li Kardinola Mindszenty nužu
dyti, bet jo dvasia jiems nepa- 
siseke palaužti. Ta jo didvy- 
riszka dvasia amžinai gyvuos 
kitu Kataliku szirdyse.

Kardinolas Spellman, per sa
vo pamokslą apie Kardinola 
Mindszenty pasakė: “Kai Kar
dinolas Mindszenty prisipažino

yra labai saldus pyragas, ku
ri Graikai labai mėgsta ir pa
sigamina del Velykų.

Isz kaires in deszine: Le- 
gijonieriai veteranai, O ve 
Fronn, Maurice Hammoneau 
ir A. Maurer. Mergina yra 
Anne Helsper, kuri gal buvo 
pakviesta tiktai kad pa
veikslą pagražintu.


