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MacArthur Sutinka Taikintis
*

Isz Amerikos Prieszo Vieliavo

RUSAI PABŪGO
“AMERIKOS BALSO 

UŽPUOLIMO”

NEW YORK. (LAIC) — 
Vilniaus Radijo jau Vasario 
15, 16 ir 17 d., transliavo 
LGP/b agitacijos skyriaus pra- 
neszimus apie “ Amerikos Bal
so’’ Lietuviszkus pertiekimus, 
ir ta proga naudojo “sukelti 
daugiau karingumo ’ ’ Vasario 
18-tos dienos “rinkimams.“

Maskolių propaganda LTSR 
skelbė, kad Lietuviszkieji

.'V--V:

AMBASADORIUS
UŽSIGINA

Nepasitrauks Isz Vie
tos, Nors Intartas

NEW YORK, N. Y. — Wm. 
O’Dwyer, buvęs New York 
miesto mayoras ir dabar Ame-

Eroplanas Dingo 
Su 53 Žmones 

Arti Airijos

‘ ‘ Amerikos Balso ’ ’ pertieki- 
mai reiszkia “imperialistiszka
užpuolimą priesz taikingąja 
Lietuviu tauta. Amerika jiesz- 
ko nauju auku Pabaltijy, ir
Lietuviu tauta duos reikiama
atsakyma Amerikoniszkiems 
vergu pirkliams ir užpuoli
kams.“ Szi “linija“ buvo nuo
lat kartojama agitatorių.

Kad kaltinimas apie “nauju 
auku, jiesžkojima“ neliktu ne
pamatuotas, Sovietu saugumo 
organai isz anksto pasiruosze 
veikti; Nauju auku parūpinti.

Vasario 10 ir 12 dd., posė
džiavo LKP/b C. K. Vilniuje, 
Kaune ir “rajonu“ sekretaria- 
tuose vyko ‘ ‘ atvyko ’ ’ pasitari
mai. CK patvarkymai
paaiszkejo, apart tiek, kad in- 
sakyta ruoszti masinius “dar
ko kliases“ mitingus protestui 
“priesz Amerikos imperializ
mą priesz LTSR.“ Tokie susi
rinkimai invyko, policijai žmo
nes prievarta suvarius, Vasa
rio gale ir Kovo pradžioje. Ta 
proga, pramones ir žemes ūkio 
baudžiauninkai buvo privers-

Szitiedu Amerikiecziai ka
reiviai nuplesze nuo Yong- 
dong miesto vartų szita prie-

zija kuvo in pat frunta per 
visa ta muszi del Seoul mies
to. Szitie kareiviai kelis sy-

szo vieliava. Yongdong 
miestelis randasi prie pat
Seoul miesto, in kuri dvide- 
szimts penkta divizija buvo 
pirmutine ineiti. Szita divi-

ti pasižadėti “dirbti daugiau 
ir smarkiau, pakelti gamyba, 
kaipo inrodyma savo draugin-

■ gumo Sovietu Sanjungai.“
Jau priesz Kovo 2 diena po

licija griebėsi dvieju veiksmu:
1— Prasidėjo suetl mimai 

žmonių, kurie susiraszineje su 
Amerika, Vakaru Vokietija ir 
Britanija;

2— Sustiprinta radijo priim
tuvu kontrole, ypatingai pro
vincijoje kur da tebe yra smul-

Nuteisė Žmogžudį

dar ne- RUs kiekiai Maskvoje gamintu 
baterijų. Miesteliu radijo pri
imtuvai yra injungti in “radi
jo mazgus“ ir tegali gauti vie
tos stotis.

Vilniaus milicijos vadas 
Szostakovskij insake sunaikin
ti radijo dalis, lemputes ir ba
terijas taisymo vietose ir pri
vačiose rankose.

“Premieras“ Meczys Gedvi
las savo kalboje pareiszke, kad 
svetimu radijo transliacijų 
klausytojai esą “sznipai ir isz-
davikai.“ Panaszias kalbas 
Kaune pasakė Komjaunimo 
pareigūnas Feodorin ir “Kom
jaunimo Tiesos ’ ’ redaktorius 
Kudriavcev.

‘Valymai’ LKP b Baig
ti, Administracijoje I

Tebeeina !

NEW YCRK. — Pagal tik 
ka gautus davinius, LKP /b na
riu “valymai“ Lietuvoje jau

Chicagoje Teisėjas Julius baigti. Po Pervuchino atlik - 
Miner nuteisė mirties baus- 'tos nariu “patikrinimo,“ MVD
me Bernice Davis, kuris bu
vo nužudęs du policijantu.

Tai pirmas sykis Ameri
kos istorijoje, kad teisėjas 
be prisiekusuju sztabo, pa
smerkė žmogų mirties baus
me. Paprastai teisėjas reika
lauja kad trylika prisieku
suju žmonių tame teisme da
lyvautu, kai eina klausimas 
del mirties bausmes.

kius kuvo užėmė Seoul mie 
ta, bet kelis kartus kuvo is.
vyti ir turėjo gryžti skersai 
Han upe.

□ 00

Niekas Nesustabdo

rikos Ambasadorius Meksikoje 
staeziai pasakė laikrasztinin- 
kams kad jis neketina atsisa
kyti, pasitraukti isz tos vietos, 
nepaisant to kad jis dabar yra 
intartas, kad jis buvb razbai- 

1 ninku, gengstėriu papirktas 
kai jis buvo Now Yorko mies
to mayoras.

John P. Crane Ugnagesiu

Amerikos Kareiviai Apvaiksz- 
ežioj a Velykas Ant Karo Lauko 
Korėjoje; Italija Perka Anglių 
\Isz Amerikos; Generolas Mac-

Draugijos Prezidentas, po pri- 
sieka teisme yra pasakęs, kad

i jis davė O’Dwyeriui deszimts 
tuksta neziu doleriu, ir miesto 
Vandenio Komisijos Virszinin-
kui James J. Moran, net pen
kios deszimts penkis tukstan-

Arthur Kvieczia Kinijos Kom
unistu Vada Pasitarti

ežius doleriu. O
Senatoriai pataria Preziden

tui Trumanui patarti O’ Dwye- 
riui paežiam pasitraukti, kad 
nereikėtų ji iszmesti ir taip 
jam sarmata padaryti.

VELYKOS KARO
LAUKE

EROPLANAS DINGO TOKYO, JAPONIJA. — Amerikos Ge
nerolas MacArthuris sako, kad jis pasiren-

LONDON, ANGLIJA. — | . . . . . , . •
Didelis kariszkas Amerikos ges derintis ir pasitarti apie taika ar pa- 

ercplanas skrisdamas isz Ame- Įjau|,as su Kinijos KomUnistll Vadll. J1S SZI- 
rikos m Anglija dingo apie asz- . .
tuoni szimtai myliu nuo Airi- taip pranesze lipdamas in savo eroplana ir 
įjos, marese, Ant jo skrido s|<rjS(Įainas in Korėjos karo frunta.
penkios deszimts trys žmones,

Yra priežodis Amerikoje 
kad niekas negali sustabdyti 
paczto. Pacztoriai nepaiso 
nei sniego, nei lytaus, nei au
dru, bet veža ir nesza paczta 
in tolimiausius krasztus.

Czia pacztorius Joe Trom
bley savo darba atliko, pacz
ta isznesziojo ant paeziuožu, 
kai ulyczios buvo ledu nulie
tos.

KAIP AMERIKOJE 
GIMĖ GALI GAUTI 
GIMIMO - MIRTIES 

METRIKUS

WASHINGTON, D. C. — 
Invairiais atvejais Suvien. Val
stybių gyventojams reikalinga 
patikrinti amžių arba piliety
be.

Gimimo Metrikai kutinai rei
kalingi gauti pirma darbo lei
dimą, vairuotojo leidimą; Gi

KORĖJA. — “Jis prisikėlė! 
Eikite, pasakykite jo Mokyti- 
iams kad Jis eina pirma jusu!“

Prisikėlimo szvente, Velykos 
buvo szveneziamos ir ant karo 
frunto, Korėjoje. Buvo Szven- 
tos Miszios ir pamaldos, bet te
nai jau nebuvo Veiyku parodos 
kaip buvo didesniuose musu 
miestuose.

Marinai, jurininkai ir karei
viai susirinko tinkamai ap- 
vaikszczioti ta szvente, kiek
vienas sulyg savo tikėjimo.

Stalas, lentyna ar automobi- 
liaus viražus sudarė altorių.

Kai kurie kareiviai turėjo 
laukti iki vakaro, kol kapelio
nas suspėjo juos aplankyti. Kai 
kurie kapelionai penkis ar sze- 
szis sykius laike Velykų pa
maldas. Bet buvo mažas skir
tumas tarp paprastos Nedėlios 
ir Velykų Szventes, nes jokiu 
papuoszalu nebuvo tenai ant 
karo lauko.

kapelionas Kunigas Francis 
W. Kelly isz Upper Darby, Phi-

kuriu tarpe buvo keli augszti jjs ka(j Tal]tl| SanjllIlgOS aUllŲOS
karininkai. # t , • , ' , .

Szimtai eroplanu ir daug lai- jau beveik isz viso Korėjos Pietinio krasz- 
-via Miete* JeaeMet k JtęiM 

su B-29 eroplanu, per radija džiusios kad Kinijos armijos nėra jau to- 
pranesze kad jis ant mariu už- . . v 1 . .. i j
tiko kelis mažus laivelius ir kios galingos, ir uz tai dabar |1S duoda 
mate deganezius ženklus, bet Kinijos vadui proga derintis ir baigti ta 
negalėjo per žemai nusileisti. ,

(Tasa Ant 4 Puslapio) nelemta koi3.

Kariuomenes
Europai

pareigūnas Agafon Pundov mimo Metrikai yra reikalingi ladelphia, Pa., per pamokslą 
buvo paskirtas ‘sunaikintoum.’ kada žmogus praszo Sociales ant karo lauko pasakė karei- 
Netrukus jo veiklos pasekmes Apdraudos Mokeszcziu. Ne- viams; “Szitas karas nėra vien 
pasireiksz stebėtinai pakeiti- kuriose atsitikimuose mirties +pK cįeĮ Korėjos kraszto, bet ka- 
mais LKP/b partijos virszune- paliudijimas irgi reikalingas. ras priesz viso pasaulio bedie
ve. Sziuo metu, Maskvos Kiekvienoj valstijoj randasi vybe!“
VKP/b Orgbiuras tvirtina nan Bureau arba Division of Vital k lionai> Protestonai 
ja LKP/b pareigunu sudėti. Statistics, paprastai valstijos . . ..
~ .. . t T . ■ .• t i __ _ kaip ir Katalikai sako, kad jieGegužio, I ma diena, Ltetuvo- sostinėje. Iszkyrus Vermont F

' je bus paskelbta isztikimybes valstija, kur galima gauti Gi- vieno nori, suteikti nors 
i (Tasa Ant 4 Puslapio) | (Tasa Ant 4 Puslapio) kiek vilties savo kareiviams.

Apsaugos Sekre. George 
C. Marshall pranesza kad 
Prezidentas Trumanas su
tinka siunsti dar keturias 
Amerikos divizijas in Euro
pa. Tai reiszkia, mes turėsi
me Europoje apie keturis 
szimtus tukstaneziu karei
viu. Karininkai sako kad net 
ir tiek neužteks, kad reikes 
kelis sykiu tiek Amerikos

Generolas MacArthuris sako kad Kini
jos armija ir pati valdžia negali ilgai toki 
kara vesti, nes negali savo kareiviams ga
na karui reikalingu daigtu pristatyti.

Jis sako, kad jis pasirengęs pasitarti ir 
pasiszneketi su prieszo vadais ant karo lau
ko, bet tuo paežiu sykiu, jis sako, jis yra 
pasirengęs ta kara tęsti toliau ir vei per
žengti per ta trisdeszimts asztunta linija ir 
vytis tuos Komunistus prie pat Rusijos ir 
Kinijos rubežiaus.

Kiniecziai, iki sziol jautiesi baisiai ga
lingi, ir mislino kad niekas jiems kelia 
nepastos. Jie jau gyriesi, kad jie Ameri- 
kieczius ii įstums in juras, bet dabar jie 
patys mato kad visa ta ju galybe iszgara- 
vo, nes jie ant visu fruntu traukiasi, ir 
niekur negali atsilaikyti.

kareiviu Europoje, jeigu 
mes norime pastoti Sovie- i 
tams kelia. SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT



mahaHoy City, Fa.

Kas Girdėt Greitas Bėgikas

Maskvos laikrasztis “Ran 
donoji Žvaigžde” raszo kad 
musu vaikai net ir vaiku dar
želyje, ir pirmame mokslo sky
riuje yra mokinami kaip ka
riauti priesz Sovietus. Laik
rasztis raszo kad Amerikos 
mokyklos mokina savo jaunus 
mokinius A-Be-Celes, ir aisz- 
kina kad raide “A” reiszkia 
atomine: o raide “B” reiszkia 
bomba.

Szimtos žmonų, Bremen 
mieste Vokietijoje rado laisz- 
kus pasiustus ju vyrams. 
Laiszkai buvo rausvos spalvos 
ir labai gražiai kvepėjo. Žino
mas dalykas, tos moterėles 
tuos savo vyru laiszkus per
skaitė. Ir sztai ka jos rado;

11 Mano Mylimasis;
Labai gailiuosiu, kad asz 

negalėjau su tavimi susitikti, 
bet kodėl tu mane nepaszauki 
ant telefono. Paszauk tuojaus; 
asz tavęs laukiu. Mano naujas 
telefono numeris yra.... Bu- 
cziuoju tavo saldžias lupeles. 
Magdute. ’ ’

Visos tos moterėlės, inirtu- 
sios tuojaus griebėsi, už savo 
telefonu paszaukti ta Magdute 
ir pasakyti kad jos jai kaitimus 
nuraus. Kai jos paszauke ta te
lefono numeri, labai malonus 
balsas atsiliepe. Czia moterisz- 
ku naujausios mados drabužiu 
sztoras. Mes turime labai, daug 
labai gražiu suknelių, skrybe- 
laicziu ir paltu gražioms mote
rims. Ir viskas pas mus dabar- 
tik pusiau kasztuoja. Praszome 
užeiti ir pasižiūrėti.

Tas sztoras labai gera bizni; 
dare per visa ta san vaite, kai 
tos moterėles buvo taip inir- 
tusios ant savo vyru apie ta 
Magdute, kuri tik buvo darbi
ninke tame sztore.

Y. DonDon Gehrmann laimėjo 
mylės lenktynes New York 
mieste. Tik puse žingsniu 
paskui ji yra slaptos polici
jos F.B.I. agentas Fred 
Wilt. Lenktynes buvo laiko
mos in Madison Square Gar-

den, New York, N.
Gehrmann, laimėdamas szi- 
tas lenktynes gauna Baxter 
garbes dovana, kaipo g’rei- 
cziausias bėgikas visoje 
Amerikoje.

Lietuvos Generalinio Budrys-llatas, Juzefą, Anta,

Konsulato New Yorke
Pajieszkomi Asmenys

bet isz tu kliubu, ir saliunu Diepcnbrock susipesize įsu savo 
Vaszingtone, kaip Mayflower devyniolikos metu amžiaus 

žmona Lela, ir pasakė jai kad 
jis gaus divorsa ir kad dabar 
jiedu pasidalys viską per puse.

vieszbutyje, hotelyje, Vaszing
tone, kur musu didžiūnai, val
dovai alkanas lenkia, stiklelius 
tusztina ir instatytnus mums Jis nuėjo in skiepą,“ atsineszė
iszmislina. . kirvi ir piela ir jau buvo !be-

-------------------------pradėjęs visus baldus in puse
Edą kaip arklys, dirba kaip' skaldyti, bet paskui buvo per- 

gaidys. . spėtas kad jo žmona gali ir gal-
------- 1— • į va per puse perskelti ir liovėsi 

Bet tik sziandien yra. su ry-! tokio pasidalinimo.
tojum Dievo valia. -------- ::--------

Dabar, kai jau ima Daktarus 
in vaiska, tai mažesnieji mies
teliai gal pasiliks visai be Dak
taro. Dvi veteranu, buvusiu ka
reiviu ligonines West Virgini
joje dabar negali atsidaryti už 
tai, kad tarp tu dvieju ligoni
niu randasi tik vienas Dakta
ras.

Augszti karininkai sako kad 
labai galimas daigtas, kad Ki- 
niecziai Komunistai, gali ne už 
ilgo tukstaneziais mesti savo 
ginklus ir pasiduoti. Kiniecziai 
taip daro; jie kariauja su tuo, 
kuris yra didesnis ar galinges
nis.

Mes daug kartu skaitome ir 
girdime kad dabar vis daugiau 
ir daugiau žmonių eina in'baiž- 
nyczia. Gal ir taip; bet nėpa- 
mirszkime kad sziomis dieno
mis randasi daug daugiau žmo
nių kurie in nei jokia bažny- 
czia ne eina!

Eina gandai kad Sovietu Ru
sijos Užsienio Ministeris An
drei -Vyszinskis - serga. Jeigu 
bus keturiu didžiųjų .susirinki
mas, tai Andrei Gromyko grei- 
czi ausin atstovaus Rusija.

SKAITYKIT
= “SAULE”
PLATINKIT

* Aleksa, Izidorius, Jonas ir 
Vincas isz Tauragės ap.

Balnys, Jonas isz Paukszcziu 
km., Žaslių vi., Traku ap.

Balynaiite, isz Strielcziu (ar 
Kulabiszkin) km., Butrimonių 
vi., Alytaus ap.

Baužys (Bovžys) Kazimie-' 
ras.

Bernotas, Vladas, isz Stane- 
liu km., Gruzdžiu vi., Sziauliu 
ap.

Bovžys (Baužys?) Kazimie
ras.

Dvužaskaite, Fruzina, nuo 
Poniuneliu.

Kontrimaite, Brone, atvyku
si isz Apraudes km., Rietavo 
vi., Telsziu ap.

Marozaite, Anele, isz Taura
gės m.

Martiszius, Juozas, isz Szuo- 
piu km., Sintautų vi.

Mielinskas (Molinskis), An
tanas, Jonas ir Vincas.

Naujalis, Povilas isz Szla- 
vantu km., Szventežerio vi..’ 
Seinų ap.

Palionis, isz Vicziunu kin.,Į 
A. Panemunes vi., Kauno ap. į

Povilonis, Juozas ir Stasys,! 
abu vede Tamokaitytes.

Savukynas, Antanas, isz Pa- 
veliuones km., Szventežerio vi., 
Seinų ap.

Stankeviczius, isz Mardosu 
km., Balbieriszkio vi., Mari
jampolės ap.

Survila, isz Szaltupio km., 
Daugeliszkio vi., Szvenczioniu 
ap. x

Tamokaitytes' (dvi) iszteke- 
jusios už Juozo ir Stasio Povi- 
loniu (Povilonis).

Tuskenis, Jonas ir Petras isz 
Sziauliu km., Anykszcziu vi.

Žakeviczius, Juozas ir Pet
ras, isz Jovaisziu km., prie Lei
palingio.

Žuvele, Petras isz Gudžiunu 
km., Kėdainių ap.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in Consulate General 
of Lithuania 41 West 82nd St. 
New York 24, N. Y.

nas, Vytautas, ,Alvyd, Vilius 
gia. Cytynowicz,

—Jonas, Wa.scisla.va, Janina, 
V. Ryzard H. Tucker, 'Georgia. 
Juknevieziute-Juzefą, St. Mo
nica, Calif. Šliogeriene—Pau-j 
liną, Santa Monica, Calif. V ai-' 

! czieauskienė—Teofile, Los An-' 
gėlės 37, Calif.

—BALE Centras.

JUOKAI

Didžiauses
mano 

o busi
Tėvas — Mokinkis 

sūneli vis teip gerai, 
dideliu žmogum, didesniu už 
mane.

Sūnelis — Didesniu už te
veli nebusiu, ba mamyte sa
ko, jog tėvelis yra didžiau
siu asilu ant svieto!

Geras Balsas
turiMikas — Tavo pati 

labai puiku baisa!
Juozas — Et! Tu ja girdi 

giedante, nes jeigu 
girstum ja, kaip su 
vaidijasi, tai rots 
kaip gerkle atidaro!

tu isz- 
manim 
balsas,

Anglijoje tikrai maisto^ g |IllTi/|1
trūksta ir trumpa: Anglas gau- & V gJlavtJ AzUlllC*! 
na tik už devynis centus mėsos ___________ -
del visos sanvaites.

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

Vaszingtonas p e r s p e j a 
Szveicarijos valdžia, kad mes 
busime priversti nutraukti, vi- 

vis

Neveskie

Kai tie kurie gyvena isz gra
sinimo isz pihigu, gembleriai, 
Anglijoje paskelbė kad jie ne
tiki kad karas iszkils per 1952 
metus ir kai jie pasakė kad jie 
padės penkis szimtus doleriu 
priesz viena doleri ant laižylbu,
Simon Slovitt tuojaus padėjo sa bizni su jais, jeigu jie 
penkis szimtus doleriu. Jis da- siuns tiek daug visko Sovie- 
bar gali laimėti du szimtu pen
kios deszimts tukstaneziu do-į 
leriu, ar taika per ateinahcziusi 
metus.

tams.

Neveskie, vaikine, 
Neveskie paezios! 
Neteksi, vaikine,

Ponia Swartout, Detroit 
mieste pareikalavo divorso, 
pasiaiszkindama kad jos vyras 
jai abi akis apdaužė. Ji gavo 
divorsa.

Nejieszkok kvailiu su žibu-! 
r in. rasi ir patamsy.

Southport mieste, Anglijoje, 
vienas darbininkas, trisde- 
szimts penkių metu amžiaus, 
James Clarkson, paliko savo 
darba ir szoko in vandeni isz- 
gelbeti žmogų, kuris butu pri
gerės. Miesto Kauncilmonas, 
H. H. Barber paaiszkino kad 
darbininkui nuo pedes yra nu- 
muszta penkios deszimts ketu-

• ri centai, nes jis savo darba bu- 
i vo palikes del pusantros val'an- 

Keturios deszimts szesziu' dos. 
metu amžiaus Thomas R. An
derson, Los Angeles mieste ga
vo divorsa nuo savo žmonos, 
kai jis teisėjui pasiskundė, kad 
jo žmona buvo savo papūga 
iszmokinus spiegti in ji kas ry
tas: “Tu Durniau! Kvaily! Be
proti !’■’

Ateina žinios, (bet mums ne 
naujienos), kad Sovietai ge-

Liuosybes saldžios! 
Pabuvus su vyru 
Pati nors metus, 
Nekarta ji meta 
Ir myli kitus. 
Norėsi pas dranga, 
Kaimyną užeit, — 
Pati susiraukus 
Neleis tave greit. 
Nueisi pas Icku 
Nors stiklą isztraukt, 
Kad varga nuo saves 
Nors syki nubraukt,— 
Pati namie bando 
Visaip tave dergt, 
O kaip tik pareisi, 
Pradės tuoj ir'verkt,

riau szeria szunis, negu maiti- Už būvi, tėvynė 
nes jie tuos Atseis tau kovot, —na darbininkus, 

szunius variuoja susekti tuos 
žmones kurie nori isz kalėjimu 
pabėgti.

NEW YORK. — Apie Pane- 
Kovo (Mar.) 26-ta diena, laivu 
“General Sturgis” in New 
Yorka ir apie Balandžio (Apr.) 
in New Orleans, Al., atvyksta 
s'zie Lietuviai Tremtiniai:

In New York:
i Adomkaitis — Norkertas, Leo
kadija, Danute ir Alfis, South 
Boston, Mass. Auksetinaitis— 
Jonas ir Eugenia, Chicago, Ill. 
Geibaviezius1—Vladislovas, Or
well, Ohio. Imbras—Regina, 
Keistutis Chicago, Ill. Istunas 
—Feliksas,, Philadelphia 35, 
Pa. Kurpusia — Petras, Wau- 

I kegan, Ill. Nainys — Eelena, 
Česlovas ir Bronislovas, Cleve
land, Ohio. Palaitis—Gusta
vas, Julija, Elvyra, Jonas Val
demaras ir Johanne, Hartford, 
Conn. Senkeviezius — Mečis
lovas ir Veronika, Philadelp
hia, Pa. Sluszys—Antanas,
Chicago, Ill. Stasiūnas—Kos
tas, Veronika, Austrą ir Vikto
rija, Grand Rapids, Mich.
Zeikus — Vincas, Bernadete, 
Edmundas ir Violeta, Chicago 
16, Ill.

Didžiausias mums 'pavojus j 
yra ne.isz Korėjos karo lauko,'

Pati iszsisziepus 
Tuojau ims vaitot, 
Neveskie, vaikine, 
Neveskie paezios:

.St. Louis mieste dvideszimts Neteksi, vaikine, 
devynių metu amžiaus James1 Liuosybes saldžios!

In New Orleans, Al.i ’
1 Auceviczius—Vytautas, 
Į Hollywood, Calif.

North

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

No. 120 Dvi istorijos apie 
; Valukas isz girios ir Ant ne- 
' muno. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

. No. 127 Trys istorijos apie
i Duktė Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie geie> Kuczios Žemaites vaizde- 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 Įįs> Gudras Piemenlis, Isz ko 

! puslapiu. 15c.
No. 129 Keturios istorijos:

Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme,
Beda, Tamsumus prigauna. 58
puslapiu. 15c. . - - ----------

No. 132 Trys istorijos apie No. 176 A-Be-Oela arba pra- 
Anglorius isz Valpnczijos, Ko- džia skaitymo ir raszymo, del 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- Lietuviszku vaiku. 25c.

Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis. Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c. G 

• • •'No. 166 Trys istorijos apie 
Simus Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

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

j No. 175 Pasiskaitymo kny-

į 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 
apie 
15c 

apie

No. 176% Trys Istorijos 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu. 25c.

Kitokios Knygos

kueziu plepejimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

' No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c,

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- I

į czna. 40 puslapiu. 15c.
No. 144 Penkios istorijos 

apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berną- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 

į ežios nakti. 61 puslapiu. 15c. 
! No. 148 Dvi istorijos apie 
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
! apie Duktė akmenoriaus, Kla- 

No. 101 Kapitonas Velnias. ra, NUSprestasis, Ant kiek už- 
didele moferes paslaptį. 61 pus. 

15c.
No. 151 Penkios istorijos a- 

apraszymas, pįe Vaitas Szvilpikas, Pas mer-

Kam Tai?
Kaplarnas in Mauszku re

kruto: Dabar esi kareiviam, 
ir privalai ginti tėvynė ati
duodamas už ja paskutini la- 
sza kraujo!

Mauszkus — 
kaplarna, asz 
tiktai už kam 
duot?

Nu, ponas 
labai ginsiu 
krauja ati-

Redakcija “Saule” sudeda 
szirdinga acziu, visiems tiems 
katrie platina laikraszti ir ra
gina kitus prie skaitymo!

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu knygų t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

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

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Offieium. 15c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1951 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
40., arba 3 už $1.00.

Puikus apraszymas, 
knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas 
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. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga-i Žydas ir Du Draugai. 136 pus- 
linga ypata galybe meiles, Ra- lapių 25c. 
ganiszka lazdele, Boba kaip i^,i No. 
visos bobos, teipgi juokai, ro- apie Kapitonas 
dos, trumpi pasakaitymai ir t. danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz-' 
t. 52 puslapiu. 15c. tyre, Prigautas vagis. 60 pus. j

No. 112 Trys apysakos apie! 15C, 
pinigai galva-žudžiai, Ražam No. 160 Keturiolika istori- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv ju apie Po laikui, Onytės lai- 
Kristupa, Juokingi szposelei, me, Per neatsargumu in balta 
Kaip traukt giliukningai eini- vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
ki ir kiti szposelei. 20c. pats Jėzus ir miszke medžiai,

No. 116 Istorija apie Siera- Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu- mirimą, saule, menesi, 
slapiu. 15c. - dės ir kitus dangiszkus. kunus, I Mahanoy City, Pa.

ga, Gražios akys, Tarnas, Varg- 
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras

apie
Nuo-

apie
Kaip Užsisakyti Knygas:

158 Keturios istorijos 
Stormfield

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tiu 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu. 

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:

žvaigž-j SAULE PUBLISHING CO.,
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kimi-' kilniausia ir doriausia mergai-

Isz Kraugeringos Revoliucijos
Mielas vaikeli, kaip vienos ju in 'budeli, maldaudavo su asz- j0, ant paties dugno seno

“ -Į aromis neužgaulioti ju nekal- go, o ant virszaus jaunos mer-j te. Jos grože buvo žinoma net 
gėlės. Asz stovėjau nuo ju per' užsieniuose. Taigi, kuomet pa- 
keturis žingsnius. Baisus regi- sklydo gandas, ja busiant nu- 
nys! In jas žiūrėdama pati no
rėjau kaveikiaus numirti!

sau patinkamiausius,' 
gabendavos juos in galvažu- 
dyscziu vieta, kur liepdavo 
jiems žiūrėt in nekaltu 'žmonių 
kraujai, tryksztanti isz po bai
sios maszinerijos peilio. Kaip- 
ka. da... brrr, net ’baisu pa- 
mislyti, tas kankiniu kraujas 
užtaszkydavo net ant mus, dra
bužiu !

Ir tas dažnai atsitikdavo, 
mamute?

— Ar dažnai? Kasdiena,

J^ĮAMYTE,* kas tai yra “Tero-I ninku 
oras?” Asz teip dažnai gir-' 

džiu ta žodi, klausia mažas Jo
nukas savo motinos.

— Teroras, vaikeli, tai bu
vo tokia gadyne, kuomet rodė
si, pragaras apsivieszpatavo 
ant žemes, o žmonyse tartum 
'buvo insikimyje tamsybes 
aniuolai. Valdovu vietas užėmė 
žmogžudžiai, pleszikai ir ka
pojo galvas visiems, kas ju 
kraūgeriszkiems norams nepa
taikaudavo. Prosenuoliu krik-! mano balandėli, giliotina užda- 

‘ ' ‘ ‘ ......... vo be paliaubos. Nugalabintu
žmonių skaiezius buvo toks di
delis, kad visa žudymo pasteles 
būdavo krauju papludusi. Ak 
’Sutvertojau! Koks tai baisus 
buvo reginys! Kartais isz bai
mes imdavome verkti, trauktis 
atgal, arba akis surankutemis 
užsidengdavome, kad to viso 
nematyti; bet tie beszirdžiai 
žmones-žverys nutverdavo mus 
su savo kraujuotais nagais ir 
reumodami pristumdavo vėl 

t prie eszafoto areziau, ir ture- 
'' baisiau- ' Gavome su dre'banczia isz nuo- 

piktaderystes, užtraukia-^ gasczi° ir gailesio szirdžia te- 
TPi’inln -nn-n myti kiekviena tironiszko pei- _ \ JJ d'U •

ežiai. Kasugi tie liuosybes skel- nusileidimą ant vis naujos 
bėjai? Gi dažniausiai paprasti; aukos sprando. Viena diena, 

’pliuszkiai, tinginiai, vagiliai, buvo paskutine,, maicziau 
bedieviai ir jiems panaszus.1 cl^idcszimts penkiems žmo- 
Juk tai vardan tos liuosybes' nems galvas nukertant.

o tavo i — Dvideszimts penkiems!
— Taip, dvideszimts pen

kiems, sūneli.
— Ir tu juos tikrai matei, 

mamute ?
— Kaip nemaezius, vaike, 

tokiu regėjimu niekados nega
li pamirszti. Viens tik atsimini
mas mane papurto.

Terp tu kilniu auku buvo 
I vienas kunigas rimtas senelis 
prie žilo plauko. Jam buvo 
skirta pirmutiniam ta diena 

1 peržengti nuožmios skerdynes 
laiptus. Atsistojęs ant eszafoto 
atsigryžo in savo draugus, pa
smerktus tokiam jau pritiki
mui kaip ir jis pats, ir norėjo 
isztart kelis suraminimo žo
džius. Bet vos spėjo lupas pra
verti, užgaudė bubnai ir per
trauke jo kalba. Tada jis pake
le aksi in dangų ir isztiesdamas 
ant ju gaivu subraklytas rete
žiais savo rankas, suteikė jiems 
visatini iszriszima, kuri visi tie 
garsios laisves kankiniai pri
ėmė beklupuodami ir žegneda- 
miesi dideliu kryžium.

Bet budelio butą, nekantraus, 
priesz ji buvo mat kupeta tos 
ruszies darbo. Tai nieko ne
laukdamas, nutvėrė kunigą 
parvertė ji ant grindų užleido 
maszinos peili ant sprando ir 
beregint sidabrine galva nu
sirito nuo senelio pecziu.

Kiti pasmerktieji visi klūpo
jo ir meldėsi laukdami savo ei
lios.

Ant kruvinos pliatformes, 
pastotes, ėjo senukai pili spėkų 
ir ramus kaimo žmones, kurie 
be abejones 'buvo szeimynu tė
vais, ir moters visokio amžio. 
Isz visu tu auku, pastebėjau, 
kad moters ypacz skubinos 
prie mirties.

Matau, kad tavo nustebusios 
akutes klausia, del ko tai taip ?

szczioniszkos baisios atsitiki
mos, dora, tikėjimas, visa buvo 
krauju apmokama. Užtekdavo 
vieszai isztarti Jėzaus varda, 
persižegnoti arba kilstelti ke
pure, einant pro bažnyczia 
sztai ir veda ant eszafoto, kur 
be jokio teismo skaitydavo ap
kaltinimo akta ir nukirzdaivo 
galva.

Kaip užaugsi, mano sūneli 
neužsitikek perdaug tokiems 
bicziuoliams, kurie nuolat kal
ba apie liuosybe, kadangi var-l 
de liuosybes daroma 1_____
sios 
ma sunkiausiu

mano jaunesnis brolis, 
dėdukas buvo apkriksztytas 
tamsiame pogrindyje, o asz 
priėmiau pirma Komunija isz 
kunigo ranku, laikanczio Szv 
Miszias slapczia.

— Mamyte, isz kur-gi atsi
rado tokie pikti žmones, kad 
gali žudyti kitus?

— Tokiu piktadariu yra dvi 
ruszies, vienį pasipūtėliai arba 
amžini meždiotojai tuszczios 
garbes, kurie atsiekimui savo 
tikslo nesigaili ne gyvasties 
žmogaus, ne turto; antriojiegi, 
tai paprasti szaldros, kurie da
ro 'bloga bytik bloga daryti. 
Žinai, priesz lietu visos strai- 
ges iszlenda isz po žemes teip- 
pat ir tie žmones. Juos tik re
voliucijos mete galima sutikti. 
Isz kur jie atsiranda, ka jie 
dirba, kas jie do vieni papras
tame laike, niekas nežino, nes 
ju tuomet niekas nemato. Bet 
kaip veik piktaderystes valan
da iszmusze, sztai ir jie atsiran
da it bliedinga vabalai ant 
žmogaus kūno. Ju veidai nuož
mus instinktai žveriszki. Ap
skritai, jie neskaitlingi, vienok 
instengia sukelti didele baime 
ramiu žmonių iszirdyse. Revo
liucijos mete juk tai tie gaiva
lai užsiima sznipininkysteis, 
iszdavystes, žandaru amatais; 
jie buvo liudininkai, teisėjais ir 
iszpildytojais kruvinu pasmer
kimu su savo draugelka gilioti
na, arba nukirtimas galvos.

—• Ar tu, mamyte, niekad 
nematei giliotinuojant?

— O, sūneli, netik maeziau, 
bet buvau priversta matyti; 
sunku apsakyti, ka tie induke 
sutvėrimai neiszgalvoja.

— Kaip tai? Nejau-gi, ma
myte jie verte žiūrėti, kaip 
žmonėms galvas kapojo? Tie 
žvėrys!

— Teip, vaikeli, tikri žvė
rys, ir man ding paszelesniu už 
juos nerastum visame pasauly
je. Jie sužinodavo apie szeimy- 
nas, kuriose būdavo vaiku, ir 
tuoj atsiųsdavo in ju namus
ginkluotus savo tarnus, tie pa- $1.00. 
sirinke terp mergaieziu ir ber- Co„ Mahanoy City, Pa., U.S.A.

— Isz adatos vežimą pri
skaldo.

UU" Sieniniai Kalendoriai 
1951m., 15 coliu ploczio, 23% 
coliu ilgio. Po 40c., arba 3 už

Adresas: Saule Publ.,

atejo eilia, budeliai savo žve-
riszkame insiutime, pirm nu-1 tybes; bet žmogaus žvėries nu-' 
kirsiant jai galva iszgedino lupta isz tikėjimo ir doros rūbo 
blausiai jai galva iszedino szirdis neat jausdavo tu aszaru, 
biauriai po visu niekingu vep-' nesuprasdavo kilnesniu žmo- 
1__ Taigi, tos szventos gaus jausmu. Jau tai pasige-lu akimis.
duszios akivaizdoje taip bai- rejimui savo aukos sopuliais, 
saus pažeminimo pamirszdavo jau tai intikimui isztvirkurios1 
net apie mirti, trokszdamos minios žemiems geiduliams elg-__
vien ka veiklaus isznykti isz davosi su jomis kaip beprotis šia. savo pažystama! 
akiu doriszkai supuvusios pub- piktas gyvulys. Prijuokinęs 
likos.

Vargszias tos moterėles, atsi jus ir pats prisigėrės nekaltu 
gulusios po giltines daigui, isz-j aszaru, sztai, eidavo prie už-

„. Prijuokinęs
invales sau panaszius žiureto-

tiesravo savo surisztas rankas

>***>♦>*>♦>***,(.************’.
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Giedojo kūma Baltruviene, 
O asz po Velykų 

pradėsiu:
Apie Illinois steite, 
Vyrukai naktimis 

baladojesi, 
Su mergyczioms 

genioj esi.
Publika negali pasilsėti,

• Turi kaip ant szuniu 
sekti, 

Su lazda szonus 
pataisyti, 

Ir galvas <suskaldyti.
* * *

Szitokis balu'kas, 
Per Velykas tai vyruti 

ne kas, 
Kokis miestelis arti 

Makanojaus, 
Baluka padare.

Vakarėlis prasidėjo, 
Su alum ir guzute, 
Po tam prasidėjo 

linksmybe, 
Ir sztai girtybe, 
Nuo ko prasidėjo 

tikra kare.
Vyrukai kumcziavoisi, 

Vienas kitam reže, 
Beveik visi blekai 

gavo, 
O vienas pataikė kitam 

in vidurius, 
Net smarve pasidarė.

Policija pribuvo, 
O narsunus suresztino, 

Ir fainos užmokėjo.
Tai mat, vis per 

girtybe, 
Kvailybe ir tamsybe.

Karas pasibaigę, 
Ir viskas nutila.

* * *
Vienas vyrelis raszo: 

Viską galima permainyt 
už doleri, 

Net ir karszcziause 
meile.

Bet doleris neužims 
vietosi, 

Meiles ir tėvynės, 
Ir tosios nepermainysi, 

Kad ir bostytum!
* * *

Girdėjau kad Szamukuoise 
puikios mergeles, 

Kaip Morczines kataites, 
O po pakampes kniaukia, 

Katinėlius szaukia, 
O jus mergeles 

pasitaisykite, 
Juoku isz saves 

nedarykite, 
Ba kaip Baltruviene 

pribus, 
Tada susimylejimo nebus 
Kaip su koczelu užskus.

kankinta, visos apielinkes žmo- 
' nes susispietė. Vieni, kad pa-

baigimo kruvinos koniedijos ir 
nukirsdavo galva, po tam pra
dėdavo tas paezias liūto žaisles 
su sekanezia auka.

Ypatingai >man insidemejo 
paskutine tos dienos nekalta 
auka, jauna graži, aniuoliszko Reikia ju gailestis ir jiems at- 
veido mergyte. Ji galėjo būti leisti, kaip tiedu aniuoĮu. Rei- 
kokios penkiolikos ar szeszioli- kia isz viso ko pasinaudoti, 
kos metu amžiaus. Buvo apsi- Piktądejai, apie kuriuos tu 
rėdžiusi baltais rūbeliais. Kad kalbi, mumyse inskiepyja ne
uždėjus ant- galvos balta velio- apykanta, pasibiaurejima prie 
na, \ ‘ ’___ „„1____________ r.„.
prie Pirmosios Szv. Komuni-' mus mokina eiti ju pėdomis, 
jos. Szviesus plauku garbiniai Paveizda, asz palikau dėkinga 
buvo dailiai suszukuoti ant ant visados tai mažai kankin- 
virszgalvio, bet ne del kokio tinai už suteikta man pavyzdi, 
vyliaus vien kad palengvinti kurio nepamirsziu per visa sa- 
budeliui iszpildima jo biau- vo gyvenimą.
raus amato. Kaklas Įeinąs, bai-j ■ — Kokio pavy zdžio, ma
tas, skaistus kaip gulbes. Žiu- myte?
rint in ja vos galėjai intiketi,! 
kad sztai už miliutas ar dvieju 
ji nukirs trikampis žmogsker- 
dystes inagis!

Jos szvelnios manieros sty
gavo ja. priklausant augsztes- 
nei žmonių draugijai. Turbut 
ja paliko pabaigai kad privers
ti iszgerti iki paskutiniam la- 
szui žiaurios mirties taure. Isz nuti, labai naudingi.

— Vargsze mamyte, kiek’ lydėti su Vieszpaties malda in 
tu iszkentejai ir ta jaunoji 
mergyte! Ar nežinai jos vardo, .
asz ja teip myliu, kaip geriau-' žybe, da kiti kad prisistebėti, 

į i kaip jos nekaltybe kovos su bu- j
Ne, vaikeli asz apie ja tik’ ^eliu žiaurumu. Ji ta žinojo ir' 

danguje dažinosiu, ir tikrai ti- jaute. Jos kalėjime tuomet bu-( 
kiuosi ja ten sueisiant, kadan- vo daugiau moterių, 
gi dažnai prie jos szaukdavau- prietelku, kanezios draugiu, 
si.

amžinasti ta dangaus aniuoleli; 
kiti-gi kad pasigėrėti jos gro-

giminiu

kraugeringos revoliucijos!
----- GALAS-----

Svarbi Pertrauka
Jonas — Tai nevažiuosi 

Petnyczioje in New Yorka?
Petras — Už niek ant svie

to nevažuotau!
Jonas — Mažas esi, jog 

turi savyje guslus ir tiki jog 
Petnyczioje atsitinka nelai
me!

Petras — Tai ne tas broli- 
ti! Tik del to, jog Sukatoje 
bus pede, tai turėsiu pinigu, 
o sziandien esmių nuogas 
kaip piplys!

Diena priesz jos mirti tos ne- 
Ak, kokie niekszai tie laimingos moters baisiai neri- 

manstavo už savo drauge, ne 
dėlto, kad jai reikes mirti, 'bet: 
dėlto kad budelis norės ja pa-Į 
žeminancziai isznaudoti Valen- 
cijos budelis buvo pragarsejes 
storžievyste ir begėdyste. Ant 
laimes gera mintis blykstelėjo 
mergaites galvoje, prisiūti prie 
savo kūno marszkinius, kuriais 
vilkėjo. Netrukus gavo adata, 
storu siulu ir pradėjo ta sopu
linga darba apsaugojimui sa
vo nekaltybes.

Dienai breksztant sargai atė
jo ja vesti ant eszafoto. Mer
gaite buvo jau pasiruoszus su 
kunu ir siela. Jos drauges atsi
sveikino a su aszaromiš, besi- 
ramindamos neužilgio vėl pa- 
simatysianczios laimingesnia- i 
me pasaulyje. Su giliotina toje \ 
gadynėje žmones jau teip bu- 
vo apsipratę, kad ne jos nela- 
bai baidėsi tokia mirties ruszia. 
Kada ji užlipo ant eszafoto, ra- 
clo jau budeli jos belaukianti.' 
Matant priesz save tokia, skais- <[ 
ežia nekaltybe, budelis nusi- " 
szypsojo gaszliai, tarytum hi-

jos budeliai, kaip asz j u neap- 
kencziu!

— Alano balandėli, nerei
kia jokio žmogaus neapkesti. — Kiekyieno pirsztai in sa

ve riesti.

sakytumai ji pasirengusi revoliucijos auku pavyzdis
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— Kuklumo nekaltybes, 
mielas vaikeli. Kuomet ja pri- 
riszo prie baisios lentos, varg
diene ji labiau, regimai rūpino
si tuomi, kad jos nekaltu sąna
riu neapnuogintu, negu tri
kampiu mirties inagiu, kaban- 
cziu ant jos kudikiszko kaklo.

Szitokie pavydžiai, mano Jo- * i
Žmones

nekaltu ir žydriu jos akiu ma- per juos kur kas geriau pažins-j 
tesi tyra, gryna, skaiti kaip jos ta dorybes verte, nei per sausa 
balti rūbeliai, siela. Tai buvo mokinimą, pamokslus ir i 
tikras aniuolelis, nuo kurio ne
galėjau akis atitraukti per visa 
jos kanczia. Ligi sziol da nie
kas taip szaldus veido nemate! 
Ant skerdynes užėjo lengvais 
žingsniais su aniuoliszka szyp
sena ant raudonu lupueziu.

Pagal tu žmogzuclziu nu
sprendimą, budelis pirm nuga- 
labisant atimdavo viską nuo 
aukos, ka tik su savim turėda
vo.

Ja apžiūrėjęs, rado vien ke- 
szeniukyje rožancziu ir kaulo 
ritinėlius, kuriais be abejones 
žaizdavo su jaunesniu broliuku tai reikalauja kraujo savo tik- 
ar maža sesute. Atsiprasze rojo brolio.
vargszele savo budelio, kad Auka, apie kuria tau kal'be-

priebaudas. Szia tau da viens 
pavyzdis isz baisios revoliuci
jos meto:

Bretanija tuo laik, man ro
dos, buvo labiausiai iszmegina- 
ma už kitas Prancūzijos pro- 
vinsijas. Nebuvo miesto, ne 
kaimo, kuriame nekankinta 
Kataliku. Visur kapojo galvas 
ir visur tikėjimas ir isztikimy- 
be kerojosi ant niekadejystes, 
sparnu Niekszyste ir dideli 
prasižengimai visuomet yra 
kurstomi apjakusio pavydlu- 
mo, to pavydlumo, kuris nere-

si avinėli. “Eik sziai piliete” ' 
net ^are *iai ^raugerys isztiesdamas '' 

sutersztus nagus priesz savo ' 
auka; “žinai, reikia tave nure- ' 
dyti, pirm kol busi patrumpin- ' 
ta. ’ ’ <

— Bereikalinga, prieteliau ; 
asz jau už tave pasidarbavau, ! 
tarė mergele.

— Gerai, gerai, piliete, — 
atžeria budelis, perdaug ne
smarkauk; ne tau mane mo
kinti szito amato.

Szitai tarės, stvėrė merginai 
už apikakles, norėdamas ja isz- 
nuoginti. Bet syki patraukęs, 
daugiau nemėgino. Pamatęs isz 
po kiekvieno dygsnio iszsisun-Į 
kint krauja, atszoko nuo savo 
aukos per žingsni, paguldė ja

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

virszaus nieko negalėjo jam siu, priklauso augsztesnes klia-’ po giltines peiliu ir greituoju 
palikti ir besiartindama prie sos draugijai. Ji gyveno Dau- nukirto jai galva.
mirties maszinos pažiurėjo in phine’je ir vadinosi Bonfils. ir teip nekalta mergaite už- 
įsusirinkusia minia taip meiliai -------—’ ------  1 ’ ” •
jog visi, kurie turėjo sziokia 
tokia szirdi apsipylė aszaromis.'

Apsivieszpatavo nuožmi ty-1
I-a, visu akys buvo insmeigtos 
in ta kūdiki.

Tada ji pravėrė lupas ir 
prabilo:

“Mieli tautiecziai, dovanoju 
jums už savo mirti.”

Tie žodžiai pasklido ant mil- 
žiniszkojo placziaus ir pauksz- 
czio saldu cziulbejimas, arba 
aniuoliszka melodija.

Tie, kurie verke, pradėjo 
gaikszeti; kiti eme szaukti su
simylejimo !

Bet revoliucija nepripažysta 
gailestingumo. Budelis nieko 
nelaukdamas nutvėrė savo au
ka kraujais apkrekejusiomis 
rankomis, paguldė po giljoti
nos peiliu ir atliko kas jam bu
vo liepta.

Po tam tas pats kraugeris 
paėmė jos galva už geltonu 
plauku iszkeles parode susi
rinkimui ir sudavęs jai per vei
dą inmete in nereikalinga bal
da in gurbą, kuriame jau 24 
panasziu kankiniu galvos gule-

ir vadinosi Bonfils.
Nepamirszk, vaikeli, tai szven- geso su kilnia szypsena ant vai- 
tosios vardas. j kiszku

Buvo tai Valencijoje. Isz vi- zaus ir
so Dauphine ji buvo gražiausia tine doros ir nekaltybes, auka

XL4.J.JLlj L4.1. J.l.AV'VI.Ct.AAliCv " .

Marijos vardus, kankin-1

64 pus. Did. 5x7 col 
Dabar Po 25c.
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Velykos perėjo pas mus 
malsziai.

— Oras buvo gražus ir ve- 
singas del Szv. Velykoms, bet 
visos paneles ir moterėles galė
jo .savo gražias sukneles ir 
skrybėlaitės- nesziotis ir vi
siems parodyti. Baznycziose | 
buvo matyti daug žmonių isz 
priežasties szventes.

— Antra diena Vel\ ku (Pa- ■ 
nedelyje) kasiyklos nedirbo.

— Jonas Markauskas, 14: 
metu amžiaus, nuo 538 M . Ma 
hanoy uly., su savo draugais: 
Vincas Menalis ir Juozais Grift 
galiūnas, kurie praleido savo 
laika giraitėje arti Locust Val
ley, nelaime atsitiko Ketverge 
5:30 valanda popiet, del Jonui1 
Markauskui, kur jis turėjo su- 
savim karabina, ir pradėjo 
pyszkinete in cieliu, o isiz paS-

RUSAI PABŪGO
AMERIKOS BALSO

UŽPUOLIMO”
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

AMERIKIETES 
UŽMIRSZO

Leit, Generolas Matthew 
B. Ridgeway užsimeta ant 
pecziu blanketa, nes tenai 
baisiai szalta. Jis su Leite
nantu Generolu George Stra- 
temeyer pasitaria apie Su
won apylinkes kara. Leite
nantas Generolas Strateme-

yer yra penkto lakunu szta- 
ho komandorius.

Generolas Douglas Mac- 
Arthuris tos Leitenantus la
bai augsztai iszgyre, saky
damas kad jie savo darba la
bai gerai žino ir atlieka.

kutino sziuvo kulka, trenke at
gal ir pataikė Jonui in sma
krą ir gavosi in smegenis. Ne
laimingas vaikas likos nuvež
tas in Locust Mt. ligonbute, 
kur jis pasimirė szeszta valan
da vakare. Velionis gimė Ma- 
hanojuje, baigės Szv. Juozapo 
parapijos mokyklos mokslo, ir 
buvo pirmo meto mokslo stu
dentas Mahanoy City High 
School. Paliko savo tėvelius 
Jonus Markauskus ir broli 
Pranciszku. Laidotuves invy- 
ko Panedelyje, su apeigomis 
Szv. Juozapo 'bažnyczioje de
vinta valanda ryte, ir palaido
tas in parapijos kapines.

— Seredoj pripuola Szv.
Jono Kapistrano, o Tautines mimo arba Mirties Rekordus 
vardines, Burkvydas. Ir ta isz Town Clerk arba City Clerk 
diena: 1933 metuose Nacziai 
pasmerkiu visus Žydus, Žydai 
turi nesziofi cegelius, kaip ko-Į 
ki szupęs; 1949 m., Louis A.
Johnson yra prisiegdintas kai
po Amerikos Apsaugos Sekre- arba Divisions.
torius. Galima asmeniszkai įmeti in

— Pranciszkus Yodeszka, tekia instaga arba laiszku pa-
x _____ Gauti Gimimo ar-

mede, N. J., lankėsi pas savo ba Mirties Certifikata reikia u^ate darbininkai gauna infor 
tėvelius, pons. P. Yodeszkus, paduoti: 1—pilna varda gimu-
405 W. Centre uly., ir pažinsiu- šio arba Mirusio asmens, 2—- 
mus, taipgi atlankė 
redakcija. Acziu už atsilanky- 
ma. Pranciszkus turi užsiemi-j 
ma su DuPont kompanija.

— Ketverge SS. Jono ir1 
Kirilo, Tautines vardines Ei
kis. Ir ta diena 1638 metuose 
pirmieji Szvedai atvažiavo in 
Amerika ir apsigyveno prie 
Delaware upes.
•. — Petnyczioj Menulio del- 
czia; taipgi Szvento Jono Kli- 
mako. Ir ta diena 1867 m., 
Amerika nupirko Alaskos 
kraszta nuo Rusijos; 1282 m., 
“Sicilijos Niszparai,” tukstan- pradžia, del ankstyvesnių re- 
cziai Prancūzu buvo iszžudyta kordu patartina kreiptis in Ci- 
Palmeros mieste Italijoje.

KAIP AMERIKOJE 
GIMĖ GALI GAUTI 
GIMIMO - MIRTIES 

METRIKUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tame mieste kur asmuo gimė 
arba mirė. Kiti dideli miestai, 
kaip New Yorkas, Bostonas, 
Baltimore, New Orleans turi 
savo Vital Statistics Bureaus

su savo pacziule, isz Ruime- reikalauti.

in Immigration and Naturali
zation Service, Department of 
Justice, Washington, D. C. Jei
gu asmenis turi “Citizenship 
Status,’’ Pilietybes Certifika- 
tas bus iszduotas.

D vie jais budais galima gauti 
Mirties Rekordus Amerikos Pi- 
liecziu mirusiu kitose svetimo
se szalyse.

1— Kiekviena szalis turi sa
vo atskira užsiregistravimo 
sistema ir galima gauti kopija 
mirties certifikato nuoraszo pa 
siųsdami laiszka in Vital Sta
ti tics Registration Office toje 
szalyje. Bet kiekvienoje szaly 
j e ta instaiga kitaip vadinama, 
reikia sužinoti tikslinga VUldll.

2— Suvien. Valstybių Kon-

SSSR, Partijai ir Stalinui de
klaracija, Lietuvos CK sudėtis 
pasikeis, ir bus formalis galas 
‘valymams.”
Kas kita su administracijos 

tarnautojais. Ten valdymai te- 
be eis ilga laika. Maskvoje nu
sistatyta isz tarnybos atleisti 
visus tarnautojus, kurie buvo 
Lietuvoje pasilikę Naciu oku- 
pcaijos, užgyventa metais ir 
negali inrodyti bendradarbia
vę su Bolszevikiniu pogrindžiu. 
Nuo Sausio 1-ma diena, minis
terijose, apygardų ir rajonu in- 
staigo.se nebeliko ‘nepartiniu’ 
tarnautoju atsakingose parei
gose. Dabar szi akcija perke
liama in kolchozus, ir visos in- 
staigos apsodinamos Rusais.

Vienkart spartinamas smul
kiu kolūkiu naikinimas, jau 
sunaikinta apie 4,000 ir stam
biu “ agrogorodu ’ ’ steigimas. 
Szis pertvarkymas daro krasz- 
tui neapskaieziuojamu ekono
miniu nuostoliu, bet-gi leidžia 
‘ ‘ saugumo organams ’ ’ nau j ai 
tikrinti gyventoju isztikimuma 
ir palengvina surasti 100,000 
“savanoriu” prie Volgos ir 
Turkmėnijoje.

Europietes Vagia 
Amerikiecziu 

Vyrus
(Tasa)

Ir galima surasti tukstan- 
czius kitu tokiu nelaimingu ir 
liudnu szeimynos pakrikimu 
del Vokietaicziu. Ar tai butu 
augsztas karininkas, eilinis ka
reivis, mokslinczius ar papras
tas Amerikietis darbininkas, 
Vokietaitėms buvo mažas daly
kas, bile tik Amerikietis; o 
Amerikieežiams rodos nebuvo 
paisoma kokia ta mergpalaike 
bus: Ar stora ar plona ar szlai- 
ve ar kreiva, bile tik sugulove.

Dabar iszkyla klausimas: 
Kokia tu Vokietaicziu jiega 
ant Amerikiecziu vyru? Ka jos 
turi, ko trūksta Amerikietems 
merginoms ir moterims? Ar 
ežia tik paprastas vaisius per
galėtojo virsz nugalėtojo? Ar 
ežia tik pergales aukos? O gal 
Amerikietes trūksta to, ka Vo
kietaites turi?

Asz daug ginezu esu girdė
jus tarp Amerikiecziu, kurios 
dirba Vokietijoje. Beveik visos 
sutinka kad ežia yra vien tik 
lyties klausimas. Visos Ameri
kietes sako kad musu vyrai, 
prie tu Vokietaicziu prilimpa
už tai kad jos musu vyru lyties mo negalima trumpai kalbėti, kiszkumas neinpyko ir neisz- 
aistras moka kaip patenkinti.

Musu merginos ir moterys 
beveik visados, su piktumu, sa
ko kad visos tos Vokietaites 
yra paskutinio kurpalo kek
szes.

Jos sako, kad nei viena Ame
rikiete nesutiktu sugulti su vy
ru už viena pakele cigaretu, 
kaip Vokietaites daro.

“Tos Vokietaites eis gulti su 
bet kokiu Amerikiecziu kuris 
jom užpundys pietus ar vaka
rienė. Kur Amerikietis gautu 
tokia sugulove Amerikoje?” 
Jos sako.

Bet szitokis iszrokavimas 
gal tiktu musu Bingeliams, bet 
ka sakyti apie musu ženotus 
kareivius? Jie suardo savo 
szeimynas del tu Vokietaicziu, 
ar mes jas vadinsime suguloves 
ar staeziai kekszes. Szitie že- 
noti vyrai dabar gyvena su 
Vokietaitėmis ir augina j u vai
kus ir visai pamirszta apie sa
vo žmonas Amerikoje. Už pa-

esu pati maezius, ir jos nėra to- mieste. Ji buvo gera Szeiminin- 
kios jau gražuoles.”

“Ne, jos ne gražuoles,” ji 
man lėtai atsake. “Jos negalė
tu nei del akymirksnio pa
traukti Amerikieczio aki Ame
rikoje. Ar tu matei tas Vokie- jausmą kad jis yra viso svieto 
taites ant musu laivo. Nei vie- bosas.” 
nas Amerikietis nei nežvilgte- 
retu in jas namie.

Asz turėjau prisipažinti kad bosas ir jam niekas nerūpėjo 
tai josios szventa tiesa. Bet asz 
vėliau dažinojau, kad dvi isz 
tu mergpalaikiu buvo iszteke- 
jusios už dvieju divorsotu 
Amerikiecziu. Ir tiedu Ameri
kiecziai buvo gave divorsus ir drąsiau pasiaiszkinti? 
nuo savo žmonų, kai jiedu bu
vo susitikę su szitomis merg- 
palaikemis,

Olga in mane pažiurėjo ir sa
ke: “Asz susitikau su pulki
ninku vakar saliune. Jis grysz- 
ta in Amerika gauti divorsa 
nuo savo žmonos ir paskui va
žiuoja atgal in Vokietija pas ma syki tave pamaiziau asz sau 
savo sugulove. Užsikvieskiva sakiau: “Sztai kur mergina 
ji pas mus szi vakara del arba- kuri gali save apsirūpinti ir 
teles ir tada galėsime jo pa
klausti ka jis ir tokie kaip jis 
mato in tas mergpalaikes, Vo
kietaites. ’ ’

Pulkininkas sutiko ir atėjo.
Ir buvo verta daugiau negu vi- iszrodei tokia gabi, 
sa ta arbatėlė ir sznapsas kuri graži ir galinga, kad tau ma- 
jis iszgere, iszgirsti kaip ir ka nes visai nereikejo. Isz tikro 
jis mislina. ! asz bijojau prie tavęs prieiti,

“Asz mislinu asz galiu jud- kad tu nemislytai kad asz ko- 
viem pasakyti ka jus norite ži- kis mulkis ar durnius, su ku

riuo tu užsidėtai. Asz kartais 
manau kad tavo tas savaran-

ke, ir rūpinosi .mano darbu ir 
pasisekimu. Asz ežia kalbu: 
apie visai kas kita. Vokietaites 
ir visos Europietes duoda vy
rui ta savimi pasitikėjimą, ta

Asz nematau jokio skirtu
mo. Mano vyras visados buvo

apie szeimynos tvarka.” atsa
ke Olga,

“Kai ponia manes pilnai ne
supranta, ’ ’ atsake pulkininkas. 
“Ar man butu valia aiszkiau

“Labai norecziau.”
“Asz mislinu, kad ir tavo 

vyras galėjo būti baisiai ner- 
vuotas su tavimi. Asz tave te- 
mijau saliune. Tu esi labai gra
ži moteris. Bet kuris vyras in 
tave aki mestu. Tu iszrodai 
baisiai brangi. Bet kai asz pir-

apsižiūrėti. Nei vienas isz szi- 
tu mulkiu ja nesuvilios.” Ma
tai, man nebuvo jokio noro pri
eiti prie tavęs ir szalia tavęs 
atsisėsti, už tai, kad tu man 

naginga,

Latviai Apie Mus
noti,” jis pradėjo. “Trumpai 
sakant.... bet ant szio klausi-

Saules” Gimimo ar mirties diena, 3— 
varda vietos kur gimė ar mirė, 
4—lyti ir rase, 5— tėvu vardus 
(ypacz svarbu del gimimo me
trikų) .

Jeigu Gimimo Metrikai ne
buvo užpildyti, ta instaiga pa
tars kaip galima gauti “Delay- EROPLANAS DINGO 
ed Birth Certificate.”

Kaina, preke yra puse arba 
vienas doleris. Pinigai turi 
būti siuncziami su praszymu.

Daugelis valstijų pradėjo 
laikyti Gimimo ir Mirties Re
kordus tik su szio szimtmeczio

NEW YORK. — Vienitelis 
Amerikoje Latviu laikrasztis 
“Laiks,” leidžiamas du kartu 
sanvaiteje, gražiai atžymėjo 
L i e t u v os Nepriklausomybes 
Paskelbimo sukakti.

Vasario 14-tos laidoje, pa
skelbtas ęditorialas “Kopigi 
Likteni” (Bendras Likimas) 
ir ilgas straipsnis, “Miljons ak- 
tiva eina par Lietuvas neatka- 
ribų” (Milijonas veiklioje fe- 
vo už Lietuvos Nepriklausomy
be), kame vykusiai, pagal pa
sikalbėjimo su LAIC davinius, 
apibudinta Amerikos Lietuviu 
istorija, j u susitelkimas, invai- 
rios pastangos.

Vasario 17-tos laidoje, pra- 
neszta apie “Amerikos Valso”

macijas apie visu Amerikos 
piliecziu mirti savo rajonuose.

Gauti nuorasza mirties re
kordu, paliudinimu paruosztu 
civiliams ir jūreiviams, raszy- 
kite in Division of Protective 
Services; Department of State, Lietuviszkos tarnybos pradžia 
Washington, D. C. —C.

Europietes, ne vien tik Vokie- gąsdino tavo vyra. Asz kar- 
taites duoda vyru jaustis kad tais manau kad tavo vyras jau- 
jis yra bosas, kad jis viską tiesi kad jis visai nėra reika- 
tvarko, kad jo žmona ant jo vi- lingas tavo gyvenimui. Ar tu 
siszkai pasitiki. Asz nesakau tikrai manai kad tavo vyras 
kad tik reikia vyrui parūpinti 
jo pypke ir taboka ar jo kries- 
la. Mano žmona man taip visa-J 
dos patarnaudavo Detroit

mislino kad jis yra tau reika
lingas?’’

(BUS DAUGIAU)

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pa-

indeta viena Lietuvos partiza
nu nuotrauka (Isz Lithuanian 
Bulletin), paskelbtas da vienas 
vedamasis, “Minejuni un Re- 
alitates” (Spėliojimai ir Tik- kele cigaretu jie sau nusipirkę 
rove), ir praneszimas apie Lat- žmonas be žiedo ir be szliubo. 
viu-Lietuviu Vienybes veikla.

Latviu ‘Szauliai’ 
Insileidžiami

Ragauna Arbata PERKA ANGLIŲ»

Keli laivai greitai buvo 
siunsti in ta vieta.

Lakunu sztabo virszininkai 
sako, kad dar yra vilties kad 
nors keli iszsigelbejo isz to ero
plano, jeigu tas lakūnas mate

ty, Town arba County Clerk kelis mažus laivelius ir degan- 
tame mieste, miestelyje arka

Williamsport, Pa. — Ponia apskrityje kur gimimas arba 
Mary Dannaker Pennsylvani- mirtis invyko. 
jos geležinkelio inžinieriaus Dviejais budais galima gauti 
žmona ir asztuoniu vaiku mo- . pilietybes inrodyma arba gimi- 
tina buvo suvažinėta ir už- mo paliudinimus, kada Ameri- 
muszta, ji ėjo skersai geležiu- l*0s piliecziai gimė kitame ______ __ _____ ____
kelio begiu, relių, netoli, nuo kraszte ne Suvien. Valstybėse: gR daktarais ir slaugėmis, lau- 
Williamsport miesto. Trauki- Alaskoj, Hawaii, Puerto Rico 
nys kuris ja suvažinėjo važia- arba Virgin Salose:
vo isz Philadelphia in Buffalo 1—Visiems gimimams rapor- 
miesta. - tuotams Suvien. Valstybes

, , - —- - ■ ■ ---- T------ -Konsulams svetimose szalyse,
Iszmintingi Žodeliai DePartment °f state> Passport TV4 t t 4 d 4 t IF 4-4 d V* i O T1Division, Washington 25, D. 

C., paruosz, pagal praszyma, 
laiszka, kuris pateiks visus tik
rus paliudimus, arba pristatys 

| rekordo fotostatine kopija.
2—Visiems gimimams, kurie 

nebuvo raportuoti Suvien. Val-

RYMAS, ITALIJA. — Itali
jos valdžia pranesza, kad ji 
sziais metais pirks isz Ameri
kos 1,200,000 tonu anglių.

Pirmiau Italija pirkia vo ang 
lis isz kitu Europos krasztu. 
bet dabartie krasztai negali 
tiek anglių pristatyti, nes jie 

i neturi gana sau.
Pradžioje sziu metu Italija 

pirko keturis szimtus tukstan- 
-cziu tonu anglių isz musu.

Del Amerikos mainieriams 
tokios žinios yra geros ir malo
nios, nes reiszkia kad jiems bus 
nors biski daugiau darbo szia 
vasara, kai visi mažiau anglių 
vartuoja ir mainos už tai mažai 
dirba.

Walter Heller, geros arba
tėlės žinovu sztabo narys, 
ragauna arbata. Visi tokie 
arbatėlės žinovai buvo susi
rinkę New York mieste del 
seimo. Jie sako kad jie gali 
pasakyti kokia yra ta arba
tėlė ir net isz kur ji pareina 
isz skonio ar smoko.

Ir tie musu kareiviai iszrodo 
patenkinti, ir visai nenori nei 
kalbėti apie savo paliktąsias 
žmonas Amerikoje. Ir jie tas 
savo suguloves, ar kekszes ne
apleidžia; jie yra joms isztiki- 
mi.

Ir negalima sakyti, kad mu
su kareiviai neturi progos su
sieiti ir susipažinti su Ameri
kietėms Vokietijoje, nes ten 
randasi daug neženotu Ameri
kiecziu.
kietes merginos, kurios taip 
plusta ant tu Vokietaicziu, sė
di sau namie kas vakaras, kai 
musu Amerikiecziai kareiviai 
seka paskui Vokietaites. Kaip 
paparezio žiedas yra pamatyti 
Amerikiete su Amerikiecziu 
Vokietijoje.

Asz prisimeniau Olga, kuri 
stovėjo ant laivo ir žiurėjo in 
alsuojanezias bangas.

“Ar ta Vokietaite buvo gra
ži?” Asz jos paklausiau.

“Asz ja tik syki maeziau. 
Bet pletkalos sako, ,kad ji buvo

‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.NEW YORK. — Latvijos 
charge d’ affaires Julijaus Fel- 
dmanio pastangų pasekmėje, 
“DP” Komisija Vasario 12 nu
tarė, kad priklausymas prie 
Latvijos Aizsargu (tai Latviu 
“Szauliu Sanjunga”) “nepa- 
stoja kelio” Amerikon insileis- 
ti. Tuo tarpu, Vokiecziu mobi
lizuotu in “Latviszkaji Legi- 
jona” asmenų klausimas lieka 
neiszsprestas, nepaisant dau
geli opastangu.

ALT’ui, VILK’ui ir Lietu
vos Pasiuntinimas Washingto
ne ir Londone reikėjo keliais 
atvejais griežtai intervenuoti 
priesz kelis metus, kai “Ben
drakeleiviu” insigalejimo lai
kais buvę Lietuvos Sziauliu 
Sanjungos nariai buvo szalina- 
mi isz “DP” stovyklų ir pri- 

’skaitomi prie “Faszistu.” ’ , paprasta mergpalaike.
rio nebotu galima gyventi! I —LAĮC

czias pageltos szviesas.
Brigados Generolas Paul T. 

Cullen, isz Barksdale Field, 
Shreveport, Louisiana buvo 
ant to eroplano, ir kelį kiti aug
uti karininkai.

Du armijos dideli eroplanai

kia Shannon mieste žodžio 
skristi in ta vieta su pagelba.
S

■o —

Gal Ir Teisybe
Mariute — Asz noringai 

eitau už vyro, kad tiktai ras- 
tau vyra, su kuriuom butu 
galima gyventi!

Agota — O sesyte, labai 
greitai gali rasti! Bet sun-

— Žodžiais kailiniu nepa
siųsi. -

Ar prausk ar neprausk var
na, ji vis vienokia.

— Geriau nepradėjus, kaip 
nepabaigus.
‘ — Devyni amatai, dęszim- tybiu Konsulams Užsienyje,, _ kiau yra rasti vyra, be ku 

aplikacijos turi būti pasiustos itas 'badas.

— Žodis žvirbliu iszlekia, 
jaueziu pargryžta.

Saule Publishing Co 
' Mahanoy City, Pa. - - U.

Bet tos musu Ameri- 
kurios taip

‘Asz daug tokiu vyrvagiu

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir
... MALDA . , .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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