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KomunistaiSuardeDerybas
Isz Amerikos
GREITAS
“JET” EROPLANAS

SUDUŽO

FORT DIX, N. J. — Ameri
kos Lakunu Sztabo greitas 
“Jet” eroplanas nespėjo nuo 
žemes gerai pakilti nuo Mc
Guire aerodromo, kai jis staiga 
stacziai nosimi dure in žeme.

Visu savo smarkumu krisda
mas, jis pataikė in armijos tro- 
ka ant vieszkelio.

Sužeistieji yra baisiai apde
ginti, nes troko ir eroplano ga
zolinas užsidegė.

Lakunu Sztabo Major ir Ka
pitonas žuvo toje nelaimėje.

Visi žuvusieji buvo taip su
deginti, kad nebuvo galima j u 
pažinti. Juos suskaite tik isz j u 
cegeliu ant kaklo ir ant ran
kos.

Tie, kurie mate ta nelaime, 
sako kad tas greitas “Jet” 
eroplanas užsidegė pirm negu 
jis nukrito.

Eroplanas iszkirto ar iszrove 
daugiau kaip du tukstancziu 
pėdu medžiu miszke. Jis jau 
tik pasikeldamas nuo žemes 
skrido apie du szimtu trisde- 
szimts myliu in valanda.

Lakūnai, kurie mate to ero- 
plana pasikeliant, jau nužiūrė
jo ar nujautė, kad ne viskas 
tvarkoj. Jie stengiesi lakūnui, 
Kapitonui Rauh praneszte ir 
jam per radija pasakyto, kad 
jis greitai nusileistu. Bet ne
suspėjo!

Kapitonas William H. Rauh, 
trisdeszimts vieno meto am
žiaus lakūnas, isz Seattle, Was
hington, yra tas pats lakūnas, 
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DIPUKAS NUŽUDĖ
MOTERĮ IR JOS

MOTINA

10 žuvo
Rusas Su Alaus Troku

Susimusze

ALPENA, MICH. — De- 
szimts žmonių žuvo kai didelis

POLITIKA IR MEILE 
NESUDERINAMA

Žmona Nužudė Savo
i • ■ ■
Vyra; Prancuzu Tary

bos Atstovą

Paskui Pats Gala Gavo

Charles R. Sligh, Jr., isz 
Holland, Michigan valstijos, 
Prezidentas Amerikos Fab
rikantu Draugijos, ragina 
Kongresą investi naujas tak
sas ant visu daigtu, iszimant 
maista. Jis sako kad tada 
nebutu reikalo maista tak
šnoti.

Aleksandra Primpkoff, pen
kios deszimts dvieju metu am
žiaus žmona, kurios vyras turi 
saliuna in Passaic, N. J.

Szita poniute ji susipažindi- 
no su Ponia Ona Tulpan, mote
riszke, kuri turėjo apie pen
kios deszimts metu, ir kurios 
vyras teipgi turėjo saliuna. Po
nia Tulpan buvo persiskyrus 
su savo vyru ir jau jieszkojo 
divorso. I

Ji su savo motina Ponia Zu
zana Kaczmasz, septynios de- 
szimts metu moteriszke gyveno 
vasarnamyje in Lakewood 
Township.

Dypukas tuojaus kojomis 
augsztyn insimylejo in szita 
poniute Tulpan ar in jos pini-i 
gus, ir norėjo ja tuojaus vesti, 
kai tik ji gaus divorsa. Bet po
nia Kaczmasz nesutiko. Polici- 
j antai nežino ar ponia Tulpan

Greyhound autobusas ir alaus --------
pilnas trokas susimusze ant ORLEANS, PRANCŪZIJA, 
vieszkelio apie septynios my- — Žmona Prancuzu Tarybos 
lios nuo Alpena miesto. nario, Pierre Chevallier, pasi

žmonės ant atostogų prie aiszkino policijantams, kad ji 
Huron ežero sukrovė matrasus nuszove savo vyra už tai, kad 
ir paklodes ant savo vežimu ir jis mylėjo „savo kraszto politi- 
nuveže sužeistuosius in Alpena ka labiau negu savo žmona.
General ligonine. Juodbruve, trisdeszimts asz-

Daktarai ligoninėje sako tuoniu metu amžiaus Ponia 
kad tarp dvideszimts ir trisde- Yvonne Chevallier buvo su- 
szimts žmonių buvo sužeista, j aresztuota ir kaltinta už savo 

Nelaime atsitiko ant tiesaus vyro nužudinima. Už toki pra- 
vieszkelio, kuris eina stacziai sikaltima ji gali savo juodbru- 
in Thunder Bay, kur daug ves galveles netekti.
žmonių atostogauja. Trokas ir Ji dabar praszosi sau advo

kato, lajerio, Ponios Simone 
Grosobois Lecas, kad ji ja teis
me užtartu. Ji sako kad tik ki
ta moteris suprastu ir invertin- 
tu jos padėti. Bet szita garsi ir 
naginga advokate dabar yra 
iszvažiavus atostogų, ir var
giai stos už szita moteriszke.

Visi Prancūzai nustebo kai 
iszgirdo apie szita žmogžudys
te. Tik ta ryta priesz tai ketu-

autobusas buvo visiszkai su
daužyti.

I• -------------------------------------

WEST POINT 
AKADEMIJA

Turi Būti Mokslo, Ne 
Politikos Instaiga

WEST POINT, N. Y. - Kai I 
visi iszgirdo ir taip baisiai pa-l 
sipiktino kad daugiau kaip de
vynios deszimts studentu aug- 
szcziausioje Amerikos karisz- 
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rios deszimts dvieju metu Che
vallier, Daktaras, Orleans

/ — - - - - /

miesto Mayoras buvo iszrink- 
tas jaunimo draugyseziu Sek
retoriumi.

Labai pagarsėjęs per ana ką
rą, Chevallier atsilankė in 
Kansas City, Amerikoje ir in

automobiliu saugumą ant 
vieszkeliu atsitinka, už tai kad 
žmones per greitai važiuoja.

Pernai Pennsylvanijos vals
tijoje buvo 113,748 nelaimiu su 
automobiliais; 1,534 buvo už- 
muszta ir 62,103 buvo sužeista.

O kiek mažesniu susimuszi-

Wichita, Kansas, praszydamas 
pagelbos atstatyti garsia Joa
nos isz Arko szventove Orleans 
mieste. Viskas tada iszrode 
tvarkoje ir iszrode kad viskas 
tam politikieriui klojasi gerai, 
ir gražiai.

Jo draugai sako kad jis kelis

Amerikos Laivai 
In Kara Priesz Ko- 

mun. Kor ej oj e
Gen. J. Van Fleet Sako: Jeigu 
Paliaubos Nepasiseks Tai Ame- 
rikiecziai Pulsis Visa Jiega Ant 
Korėjos Komunistu Frunto; Po
licija Rado Supuvusi Lavono 
Merginos Arti Trenton, N. J.
BAISUS JAUNIMO 
ISZNAUDOJIMAS

Jaunuoliai, Propagan
dos Varomi, Iszdavi- 

kai, Kersztininkai

BĖKI YNAS, VOKIETIJA.' 
— Amerikiecziai per sziuos pa
staruosius nerimo metus, tik 
visai biski pamate, suprato ir 
pasimokino ka tai reiszkia vi- 
siszkas žmonijos užkariavimas, 
taip vadinamas “totaliraniz- 
mas,” kuris dabar veikia ir

MUNSAN, KORĖJA. — Generolas J. 
A. Van Fleet, pestiniu kareiviu komando- 
rius Korėjoje, sako, kad jis su savo armi
jomis yra pasirengęs sutriuszkinti Komunis
tu armijas ant Korėjos frunto, ta paezia 
diena, kada paliaubų sutarties konferencija
pairs ar bus nutraukta.

Kaesong mieste, Sziaures Korėjos Lei
tenantas Generolas Nam II, vyriausias Ko
munistu pasiuntinys sako, kad Komunistu 
pareikalavimai stovi, kai ir stovėjo ir kad

vieszpatauja Sovietu Rusijos 
užkariautuose krasztuose.

'Mes dabar, biski po biski,

jis nei ant vieno punkto nenusileis. Jis 
reikalauja kad visos sutartys butu padary-

imame suprasti ir pamatyti ta JOS įfisdeSZimtS aSZtUtttOS liUljOS 3T FU- 
tikrai baisu ir pasibaisėtina . ..
vaizda, kur pienburniai, maži bežiaus. Jis sako, kad paliaubų ar taikos

LAKEWOOD, N. J. — Ketu- 
rios deszimts penkių metu am
žiaus Lenkas dypukas nuszove 
moteri in kuria jis buvo insi- 
mylejes, jos motina ir paskui 
sau kulka in kakta paleido.

Jis ir kita moteriszke sužei
dė, kai jis norėjo namus uždeg
ti. Po tam jis dure in miszka, 
kur jis buvo apsuptas. Jis vė
liau iszejo, pasirodė ir paskui 
revolveri pakele prie savo kak
tos ir paleido kulka.

Povilas Yesieviczius atvažia
vo in New York miestą isz Len
kijos apie trys menesiai atgal. 
Tada jis visai nemokėjo Anglu 
kalbos. Jis stojo in vakarine 
mokykla pasimokinti Anglu 
kalbos, New York mieste.

Jis ežia susipažino su Ponia

buvo in ta dypuka insimylejus 
ar ne.

Szitas dypukas gavo darba 
viename Baltgudžio restaura- 
ne, visai netoli nuo to vasarna
mio.

Viena gražu vakara Ponia 
Tulpan su savo motina priėmė 
ta dypuka in savo vasarnami 
ir, rodos, gražiai pasisznekejo. 
Tik sykiu pasigirdo szuviai.

Susiedai sako kad visi trys 
gere alaus, bet ne per daug.

Dypukas, su revolveriu ran
koje, dure in miszka. Kai jis 
buvo policijos ir Susiedu ap
suptas, jis prasze ir szauke: 
“Susimildami neszaukite!” 
Paskui jis pats sau kulka pa
leido in smegenis.-

PER GREITAI 
VAŽIUOJA

Greitumas Sudaro 
Daugiausia Nelaimiu
HARRISBURG, PA. — 

Valstijos žmones kurie tvarko Į

mu ir nelaimiu buvo, kurias 
draiveriai neraportavo, tai gal 
kelis sykius daugiau.

Ir dauguma szitu nelaimiu 
atsitiko per ta labai greita va- 
žiavima, ta baisu skubinima 
važiuoti kur.

| Dar kitas dalykas prisideda 
prie tu nelaimiu. Daugiausia 
tu ne]aimiu atsitinka kai drai
veriai būva nuo dvideszimts 
iki dvideszimts keturiu metu 
amžiaus. Tokie draiveriai yra 
durniausi.

Po tam daugiausia nelaimiu 
atsitinka troku ir autobusu 
draiveriams. Ir ežia negalima 
pateisinti kad jie daugiau ir il
giau vairuoja, ir už tai jiems 
greieziau ir tankiau tokios ne
laimes gali atsitikti. Szitie ięz- 
rokavimai yra skaieziojami 
nuo procento, nuo nuoszimczio.

Ant vieszkeliu daugiausia 
žmonių žuvo po pietų, nuo 
penktos iki szesztos valandos; 
antras pavojingiausias laikas 
kada baisiai daug nelaimiu at
sitinka, tai vakare, nuo asztuo- 
niu iki devynių.

sykius kalbėjo apie persiskyri
mą divorsa nuo savo žmonos, 
už tai kad ji labai intarineda- 
vo, kad jis taip tankiai iszva- 
žiuoja isz savo namu. Jiedu 
buvo apsiženyje 1939 metuose 
po trumpo ir audringo susipa
žinimo.

Chevallier parvažiavo gera
me upe, jis pasakė savo draive- 
riui jo palaukti kol jis persi
mainys savo drabužius. Tarnai 
sako kad jis su savo žmona la
bai susibarė, parvažiavęs na
mo ir kad jis garsiu balsu jos 
užklausė: “Kodėl mes negau
name divorsa?” Jo žmona pri
bėgo prie sziepos, isztrauke 
naujai nusipirkta revolveri ir 
tris szuvius paleido stacziai in 
ji.

* -----------o-----------

— Daug žmonių taip dirba, 
tai eziedina, procevoja del tos 
“juodos dienos,” kad jie ir da
bar nemato kaip gražiai sau
lute szvieczia.

^Pirkie U. S. Bonus!

VaikS2ZtVXS)iS' derybos nieko nenuveiks kol Alijantai, Tautu 
----------------------- -—- Sanjunga ir Amerika sutiks derintis del tos 
Praszo Mielaszirdystes nustatytos linijos.

Korėjos Ambasadorius, 
Daktaras You Chan Yang 
laiko rankoje Raudonos 
Plunksnos plakata, kuris 
yra variuojamas kaipo pa
garsinimas ir paraginimas 
aukoti pinigu del Korėjos. 
Szitas vajus yra vadinamas 
Suvienyto Apsigynimo Fon
das.

Tokyo mieste, Generolas Matthew Ridg
way, Tautu Sanjungos vyriausias koman
doms yra taip pat pasakos, kad jis nei 
per plauko juoduma nepasitrauks ir nenu
sileis Komunistams. Jis sako, kad jo ar
mijos nesitrauks, negrysz ligi tos trisde
szimts asztuntos linijos. Jis toliau sako, 
kad jis gerai žino, kad Komunistai per vi
sas szitas derybas yra sustiprinę savo ei
les ir vis daugiau ir daugiau kareiviu siun- 
ezia in frunta, bet jis sako, kad jo armi
jos yra pasirengusios pultis ant tu Komu
nistu ant visu fruntu, kai tik tos derybos 
bus nutrauktos.

Asztuntos Armijos Komandorius Van 
Fleet sako, kad jis nežino geresnes prie-
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Neramumai Lenkijoje! Stip
rus gandai pasiekia Londoną ir 
sako, kad buvo užmusztas Ru- 
siszkasi karo didvyris, Marsza- 
las Rokolovskis, kuris Lenki
joje ėjo “Gynybos Ministcrio” 
pareigas. Jau keletas sanvai- 
cziu yra žinomas, kad Lenkijo
je vyksta keisti invykiai. Yra 
buvę praneszta apie eile politi
niu žmogžudyseziu; Lenku Ko
munistine spauda yra talpinusi 
Kompartijos nariu, “žuvusiu 
tragi sakomis aplinkybėmis, ’ ’ 
mirties nekrologus. Iszilgai vi
sa Lenkijos pasieni insigaliojo 
labai griežti suvaržymai. Kuš
kiai Lenkams dabar kėrszina, 
bet tuo paežiu sykiu ju bijosi.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% coi- ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

New Yorko Gubernatorius 
Tom Dewey kelione in Toli
muosius Rytus invykusi John 
F. Dulles patarimu. Dewey bu
vo galvojęs vykti in Europa, 
tacziau Dulles jam pataręs, 
kad politiszkai daug maudriau 

in

protingas sumanymas. Dabar 
pasirodo kad taip ir 'bus, kad 
tie ponai, kurie tik už pinigu 
stalo sėdi, in razuma atėjo.

atrodys, jeigu jis važiuos 
Tolimuosius Rytus.

Generolas D. Eisenhoweris 
labai patiko atlankancziu Eu
ropa respublikonu Kongreso 
atstovams, kai netikėtai griež
tai iszsireiszke priesz “Biuro
kratus.” Biurokratai negali 
iszgelbeti Europos.” Pareisz- 
ke Generolas Eisenhoweris, 
“ir tuo labiau jie negali iszgel
beti Amerikos.”

“Saule” tada rasze kad ir in 
jos maža redakcija, per viena 
sanvaite pereina daugiau kaip 
visas tuzinas visokiu vaju, ko- 
lektu ir prąszymu del iszmal- 
dos. Visi tie vajai geri ir pagir
tini, bet jau per daug kad ir 
gero daigto. Nematyti nei galo 
nei kraszto.

savo
nors

Mainieriai, rengdami 
metine “Lietuviu Diena, 
labai geram ir mielaszirdingam 
darbui, nedarė jokiu k o lėkt u, 
neprasze jokios iszmaldos, o 
visgi surengė gražia “Lietuviu 
Diena.”

Galimas daigias, kad Tautu 
San jungos veikla sekaneziais 

' metais bus daugumoje sutelkta 
Paryžiuje. Tautu Sanjungos 
atstovai tariasi, kad Ekonomi
nes, Socialines ir Patikėtiniu 
Tarybų posėdžiai, po ateinan- 
czio rudens Tautu Sanjungos 
sesijos Paryžiuje, kuri grei- 
cziausiai baigsis tik 1952 me
tais’, vasario viduryje, 'butu tę
siami Prancūzijos sostinėje.

Dabar ir musu Lietuviu tar
pe randasi daug tokiu, nese
niai ežia atvykusiu, kurie sta
tosi buvusieji iponai ar neva- 
mokslincziai, pasiszidydami isz 
musu atsidavimo prekybai ir 
darbui, sako kad mes vien tik 
doleri garbiname ir invertina- 
me; bet tuo paežiu sykiu jie 
musu tuos prasmirdusius dole- 
riukus .graibstosi.

Prancūzu karine žvalgyba 
tiria vieno pabėgusio Prancūzo 
belaisvio praneszima, kad In- 
dokinijos sukilėliai naudoja 
naujus autominius Prancuzisz- 
kus ginklus, kurie da nėra pa
siekė Prancūzu armijos.

Nereikia tikėti Italu propa
gandos akltininkams, kad 
Vaszingtonas nepalaiko Italu 
reikalu Trieste mieste. Tai yra 
todėl, kad Roma yra didžiai su
si rūpinusi stiprejaneziais Su
vienytu Valstijų ir Jugoslavi
jos santykiais. Tai reiksz, kad 
Italija turės daugiau rungtis1, 

‘ kad gautu Amerlkiecziu pagel- 
bos. . -

Philadelphijos Raudonojo 
Kryžiaus Ponai, didžiūnai, bu
vo iszkile kaip sakalai ir kaip 
vabalai nusileido. Kai Phila
delphijos Raudonojo Kryžiaus 
kuopa buvo nutarta vesti savo 
vaju ir daryti savo koloidas-, 
rinkliavas sykiu su kitomis 
miesto labdaringomis draugys
tėmis, iponai virszininkai bai
siai inpyko ir jiems tai uždrau
dė. Keli miesto kuopos vadai 
buvo priversti pasitraukti. Bet 
dabar tie ponai ir didžponiai 
nusileido ir sutiko, ir gal biski 
in protą atėjo. ,

Pypkes Durnai
Jeigu taikos laikines paliau

bos Korėjoje butu sėkmingos, 
tada Demokratai greit iszlystu 
in vieszunia, pradedami atei- 
naneziu rinkimu propagandini 
triukszma. Tacziau jeigu rei- 
kala! apsiverstu augsztyn ko
jomis ir isz Korėjos paliaubų 
nieko neisžeitu, tada visa grobi 
nusinesztu respublikonai.

Politikieriai
(Tasa)

Kai tie kivireziai ir nesusi
pratimai tenai iszkilo, ir “Sau
le’/ savo žodi tarė. “Saule” ra
sze kad jau tos kolektos, tie va
jai ir tos rinkliavos, visiems li
gi gyvo kaulo inkiro ir insipy- 
ko, ir sake kad Philadelphijos 
Raudonojo Kryžiaus sumany
mas padaryti viena milžiiiisz- 
ka rinkliava del visu labdarin
gu draugyju yra labai geras ir

Kaip girdėjote per spauda, 
Ruskiai dypukus vis gaude. 
Bet dabar dalykas kitas... 
Juju sztabas uždarytas. 
Dede Šamas jiems pasakė: 
“Baikit siusti, kaip patrakę, 
“Ir arbūzus susikrovė, 
“Lyskit Kremliui in palove!” 
Mato sztabas komisaru... 
Samas sztuku nebedaro,... 
Nusipirkę po baranka, 
Renges sesti in “taczanka.” 
Tik dar vienas komisaras 
Atsistojęs piktai bares: 
Sako: “Niekur nevažiuosim, 
“O jei lys... per nosi duosim!’

(BUS DAUGIAU)

duoda savo tėvus ir tėvelius, 
tampa szriubai ar ratai toje 
velniszkoje maszinoje, kuri 
tramdo ir naikina visa svietą, 
kur brolis broli, sesuo seserį, 
motina dukterį, tėvas sūnūs ir 
atbulai, iszduoda tiems propa
gandos neszejams, Sovietams, 
kur meile yra mirus ir vien tik 
nepasitikėjimas ir neapykanta 
vieszpatauja.

Visas svietas dabar mato 
tuos masinius Komunistu jau
nimo seimus ir susirinkimus, 
kurie daugumoje susidaro isz 
suklydusiu, propaganda vedu
siu Vokiecziu jaunuoliu Rytu 
Vokietijoje.

Vakaru Vokietijos ir Ameri
kos laikrasztininkai spėja kad 
tarp septynių szirntu penkios 
deszimts tukstancziu ir viso 
milijono tokiu jaunuoliu mar- 
sziavo parodose ana sanvaite. 
Jie szukaujo ir spiegte spiege 
Stalino obalsius del taikos ir 
iszreiszke savo neapykanta vi
siems Amerikiecziams.

Sovietu policijantams pigus 
darbas sukelti tokias parodas 
ir tokius pasirodymus ir tokius 
obalsius priesz mus. Hitleris 
buvo taip padaręs daug leng
viau ir daug geriau. Bet Sovie
tai yra patobulinę Hitlerio dar
bą.

Amerikos valdžios sztabas 
prisipažinsta ir Amerikos karo 
sztabas Vokietijoje patvirtina 
tai, kad beveik visi žmones 
anapus tos “Geležines Sienos” 
dabar lieja savo paieža ir paro
do savo neapykanta Amerikie
cziams. Jie prisipažinsta, kad 
Sovietu propaganda yra kur 
kas geresne ir naszesne negu 
musu silpnas Amerikos balsas 
per radija.

Szitie jaunuoliai yra tarp 
szesziu ir dvideszimts keturiu 
metu amžiaus, ir jie visi tikrai 
tiki, kad Amerika rengiasi prie 
karo priesz juos ir kad Ameri
kos kapitalistai juos isznaudo- 
ja.

Sovietai yra sutvėrė invai- 
rias jaunimo organizacijas, 
draugystes, kurios visos yra 
atžagariai nusistacziusios 
priesz Amerikieczius.

Tokias daugystes sutverti 
anapus tos geležines sienos yra 
labai lengva: Vaikas ar mer
gaite, kuri ar kuris neprisira- 
szo prie tu draugyscziu tuoj aus 
atjauczia kad gyvenimas sun
kus, kad susisiekimai ir pats 
pragyvenimas neinmanomas be 
tu draugyscziu. Be tu draugys
cziu jis liekasi kaip penktas ra- 

1 tas, niekam nereikalingas.
Mokslas, draugyste, sportas 

neprieinami be tu draugyscziu. 
Vieszbucziai, atostogų, vaka- 
ciju vietos, sporto arenos, pa
silinksminimo sales tokiam ne- 
klaužadui yra neprieinamos. 
Jis negali nei in teatra nueiti 
jeigu jis nepriguli prie tu drau
gyscziu. Jam nei mokslas nega
limas be tu Priesz-Amerikie- 
czius draugyscziu.

Jaunuolis kuris nepriguli 
prie tokiu drauyscziu yra pa
ženklintas! 'Už tai, mes sako
me, kad Sovietams labai leng
va ir pigu tas savo draugystes 
sutverti ir palaikyti.

“Mes, ežia Amerikoje ap
gailestaujame, kad mes negali
me suvaldyti savo jaunimai” 
Mes galėtume daug isz tu So
vietu pasimokinti ir savo szei- 
mynas geriau susivaldyti ir su
sitvarkyti.

Mes nesakome, kad musu te-I 
vai turėtu pasielgti kaip tie So
vietai, bet musu tėvai galėtu 
daug daugiau pasimokyti apie 
vaiku paklusnumą ir szeimy- 
nos tvarka isz tu Sovietu.

Tenai vaiku pareiga ir prie
derme prižiūrėti ir valdžiai 
praneszti apie savo tėvu pasi
elgimą ir politika. Argi isz to 
musu tėvai negalėtu pasimoky
ti, kad ju pareiga prižiūrėti ir į

viens kitam praneszti apie sa
vo vaiku pasielgimą?

Ka isz viso to mes galime pa
simokinti? Vai, tai kad mes tu
rime dar karszcziau ir da la
biau vesti savo propaganda 
kad tie suklydusieji jaunuoliai 
iszgirstu musu baisa ir daži- 
notu kaip mes gyvename, 
mes norime ir siekiame, ir 
mes jiems tikrai vėliname?

Pavergtoje Lietuvoje
40,000 Kolchozams | tok?° “eis‘eri Lietuvi’ j czika. Kai tas važinėjo

Kadru

ko 
ko

So- 
už-

šiene, Sovietai visur

A.
Po 
skelbe,

kad jis: Rusas ir tik dabar pro
pagandai, jau prireikė ji vėl 
padaryti Lietuviu.

— Jau ir E. Petrauskiene- 
Žalinkeviczaite seka vyro pė
domis: tas padarytas Stalino 
premijos “laureatu,” o ji gavo 
surezsuoti dainų ir szokiu mon
tažą “Klestek, szalie gimtoji.”

Jei jau taip “Virszytu,” ne
reiktu kad ir per sziuos metus 
paruoszti 40,000 žmonių invai- 
riu kolūkiniu kadru, idant jie 
“saugotu visuomenine kol., 
ukiu nuosavyba, kaip akies 
vyzdi, saugotu ja nuo prieszo 
pasikėsinimu” (58 psl.) Sau
gotu tam, kad butu kuo dau--Muzikinis jo vadovas buvo 
giau iszvežti in Rusija. Paga-' 
liau, kam saugoti, jei visi žmo-| i 
nes taip džiaugiasi Stalino sau
le? Ir kur tie prieszai, jei anot i 
Szveicaru radijo, net 99,98 ' 
proc., balsuoja už “tęva ir mo
kytoja?” Ir ka tie “likucziai 
gali padaryti priesz szimtusi 
tukstancziu Bolszeviku kariuo- į 
menes, sznipu, emvedistu ir pa-į 
ežiu Bolszeviku kiekviename 
kolchoze agentu? Taigi, yra ne 
taip. Ju kalbojama jog “pras
menga in praeiti senasis Lietu
vos kaimas, tamsus ir atsilikęs; 
spareziai auga naujas kolūki
nis Lietuvos kaimas su priesza- 
kine tarybine agrotechnika, su 
elektra ir radiju, su kinu ir pir
kia skaitykla.” O mes pridėsi
me: Su visomis tomis gėrybė
mis besinaudojaneziu kolukie- 
cziu vardu ir j u sanskaita Em- 
vedistu naganu, kad tie “isz- 
laisvinti žmones” neužmirsztu 
už savo vergija “padėkos 
reikszti,” jas net savo pavar
dėmis pasiraszydami. Idant 
tuo budu butu suklaidinti ne
bent neiszmanantieji.

Kaip priesz I-ji pas., kara, 
kaip apskaieziuojama, kasmet 
isz Lietuvos iszvykdavo svetur 
per 10,000 Lietuvos jaunimo, 
tai N. Lietuva, žemes naszuma 
ir derliu beveik padvigubinusi, 
suvartojamu kalorijų skai- 
c zium priartėjo prie aukszto 
standarto szaliu, kaip Skandi
navu krasztai, kur kiekvienas 
gyventojas per diena suvartoja 
daugiau kaip 3,000 kalorijų ir 
1938-39 m., svetur apsigyventi 
iszvyko vos 707 asmenys. O 
mirtingumas isz 20 proc., 
priesz I-ji pas. kara 1940 m., 
nukrito iki 12.6. Tik vienose 
JAV jis siekia 10, o tokios 
Anglijos 12.6; Belgijos 12.8; 
Suomijos 13,2. Gi darbingu ir 
sveikatingu žmonių skaiezium 
Lietuva buvo viena isz pirmau- 
janeziu visoj Europoj 1939 m., 
sviesto iszgabenama 17,000 to
nu; kiaulienos 40,913, 1940 m., 
studentu skaiezius (ir tai ne 
Bolszeviku lygmens) sieke arti 
6,000 ir t.t. Gi dabar Bolszevi- 
kai Lietuvos ūki isz pagrindu 
sugriovė ir ta sugriovimą Bol- 
szevikiszka propaganda nori 
pavaizduoti kaip laimėjimus.

— Norėdami da daugiau 
žmonėms apdumti akis, Komu
nistai Lietuvoj stato 3 filmos 
apybraižas: apie raudonąjį 
gesztapininka “raszytoja” A. 
Gudaiti-Guzevieziu ir prie jo ■ 
prideda da Dotnuvos parinki
muos stoti ir Sov. Sanjungos

“Stalininis Laureatas” J. 
Szvedas, o szokiu ir žaidimu, 
toks pat “laureatas” J. Lin
gys.

“NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
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apysaka 
szimtme- 

iszimta isz Lietuviszku 
Su paveikslais. 177

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio
užlieku.
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv.
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Kristupą; Juokingi szposelei; | 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, i 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20 c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 4o pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna.. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigias turi savo vieta; 
Ka pasako katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No. 138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur- 
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 

. Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Matcuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
vėizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkaė, Ar Paszalikt Tę
va Zokoninka Bemadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e - Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No. 146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Sžakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20ė.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargmua in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
nus; Meszla-vcžis; Grapas; Eg-

Ii; Ąržiuolas; Uosis; Budyne. 
/Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isž- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180%—Kvitu K n y g u t o 
Draugystėms, del Kasieriaua 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.l 94—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jėziiso 
Kristuso, pcraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgauy- 
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszcziony'bes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudyihas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphisžkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

težr5 Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Mbni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu. •

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “viskda 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso: : m?
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'l’AS buvo priesz pabaiga 
Londono laiko. Oras buvo 

duslus ir sunkus, kaipo nuilsės 
ar suvargintas ir sunku buvo 
dūsuoti karsztoj trepu kletkoj, 
kurioje is^balus, suvargus ir su 
sUiiesziota juoda ruba apsiren
gus jauna mergina in viražu li
po. Keltuves tame biednanie 
name nebuvo, už tai gi kaip at
sirado aut penkto aukszto, tu
rėjo atsispirti prie sienos, kad 
atsidusti, kol atidarė duris in 
savo namelius — susideden- 
cžius isz poros kambariu ir 
mažos Kucliinos.

Salionike sudžiuvus ir plona 
inoteriszke sėdėjo pasilenkus 
ant stalo ir stengėsi sudėti isz 
karunkeliu kahiieruka.

Iszgirdus atveriant duris, 
pakele galva ir szypsodamos 
paklausė:

— Na ir ka, Mabel ?
— Nagi esu namie, atsake 

jauna mergaite, sėsdama ant 
artimiausios kreses, tarsi, jau 
ant kojų negalėdama susilai
kyti.

— Suvargus ęsi, biednas 
vaikeli, praszneko ponia Eliot. 
Turbut turėjai sunkė diena? 
Ir ežia kaip tik galima dūsuoti, 
teip daug karszta. Tuojaus va
kariene bus gatava, tau atne- 
sziu.

— Bet-gi ne, neapsisun
kink mainai

I t

Bet motina jau nuėjo in 
Kuchina ir tenai pradėjo trus
ties apie vakariene del dukte
rims.

Mabel Eliot buvo patogi, 
juod-ake, dvideszimts dvieju 
metu mergina. Ne didelio ūgio, 
bet dailiu stomeniu apdovano
ta, ji buvo krautuves pardavė
ja, didelėj moterų krautuvėj, 
Rosasind ir Co. Tai buvo laikas 
motoru pirkiniu iszpardavimo, 
taigi tenai iszstovejo deszimts 
valandų ant kojų ir užtai buvo 
teip labai daug nuvargus, kad 
jai net verkti norėjosi.

Motina ir duktė gyveno vie
nos ir nelaikė jokios sau tar
naites; kada> Mabel būdavo 
krautuvėje, jos motina jai virė, 
triuscsi, o liuesais laikais1 dir
bo karunkeles. Ir buvo sau lai
mingos tos dvi daug nereika- 
laujanczios moterys, nors su 
gyvenimu turėjo kovoti, ka tik 
kaip nors užsilaikyti.

Netrukus motina atsistojo 
priesz Mabel su vakariene, su- 
sidedanezia isz puoduko kokos, 
poros szviežiu kiausziniu ir 
duonos su sviestu.

— Naujiena jokiu? Pa
klausė ponia Eliot; taip kaip 
klausia jos kasdiena.

— Jokiu, atsake jai duktė, 
pastatydama puoduką. Krau
tuvėj, kaip paprastai, Susi
spaudimas. Visi jau iszvažine- 
ja. O ka tu, mama, visa diena

! veikiai ? Turiu vilti, kad gal 
pavaikszeziojai ?

— Tiktai in krautuvėlė. 
Taip man norėtum pabaigti ta 
kalniečiu del ponios Benetl. Ji 
turi man už tai užmokėti tris- 
deszimts szilingu, o su juo yra 
gana daug darbo.

— O mes jai paskaitytum 
penkias guineas už toki darba. 
kad tuotarpu tu, mama, akis 
gadini ir/sveikata sau naikini 
už pusantro svaro, kalbėjo Ma
bel. Na turiu pripažinti, kad 
gei iau jaueziasi, pridūrė besi
dairydama po kambarėli, o ta
sai laiszkas, nuo ko, mama?

— Ach, Dieve, apie ji visai 
užmirszau, teip daug buvau 
užimta. Tai tau, mano vaikeli.

Ir pasilenkus1 padavė d akto
rei laiszka.

— Stebėtina, nuo ko jis 
ežia bus.

— Atpleszfk, tai pamatysi.
Kelias miliutas vieszpatavo 

tyla, nes Mabel skaitė laiszka.
— Paklausyk tik mama, ta

re ant galo pakeldama akis. 
Tai nuo tetos Jane MacCurdy.

— Jane McCurdy, paantri
no ponia Elliot neužsiitikeda- 
ma, o ji ka gali žinoti apie 
tavo gyvenimą?

— w Turbut žino, tai dabar 
gana aiszkiu, ir Mabel garsiai 
laiszka perskaitė:

“Glenorche Lodge 
Callander, N. B.

Brangi sesęrena!
Nusistebėsi matomai gavus 

nuo manės laiszka, ba nuo to 
laiko, kaip iszejau už vyro, už 
Jameso McCurdy nieko neturė
jau veikti nei su jokiu Eliotu. 
Alano szeimyna manės iszsiža- 
dejo todėl, kad asz iszejau u’ž 
mažos krautuvėlės savininko 
prasto žmogaus. Mano vyras, 
geriausias isz žmonių buvo už
siėmęs miestui Glasgow dasta- 
tyti valgi ir rodosi, kad tai vie
nus laszinius kuriuos mieste 
pardavinėjo ir kuriu mano gi
mines negalėjo praryti. Dabar 
jisai jau negyvena ir negali 
nieko užrūstinti; o paliko man 
daug mamonos, o asz teip lai
kui bėgant vis labiau ilgstuos 
savis'zkiu. Tavo tėvas, kaip 
girdėjau pasitraukė isz kariu- 
menes, o mirdamas, jus paliko 
labai prastame padėjime su pi
nigais. Pasakota man tėipgi, 
kad tu mano brangi seserena 
esi užimta moterių pirkiniu 
magazine taigi daleidžiu kad 
nežiūrėsi isz virszaus ant tetos, 
turinezios szeszias didžiausias 
viktualu prekybas Gbasgowe ir 
praszau kad mane aplankytum. 
Kas žino ar susipažinę nesusi- 
mylesime. Jei ne tai tas niekam 
neužkenks, o jei teip, tai tas 
viskas gali mums iszeiti ant ge
ro. Kaip man teip ir tau. Pasi
renk tiktai ant to, kad esu vi-

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 33/4x5y2 col.
TIKTAI, 25 Cts.
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Motinos Szvencz. 

sai paprasta ir visiem žinoma 
ypata. Turiu vilti, kad tavo 
motina tau neatsakys pabūti 
viena be tavęs, nors ant san- 
vaites laiko ir kad czionai at
keliautum ateinaiiczioj Seredoj 
1-nia diena Rugipiuczio.

Pasilieku tavo tėvo vyriau
sioji sesuo Jane Eliot McCur
dy. >

— Kas per tikrasis laisz
kas! Atsiliepė Mabel. Galėjo 
tave užpraszyti, mama. Kasi- 
link manes, tai nei nemisliju 
viena važiuoti ir jai ta dalyka 
tuojaus atsakysiu.

— Ach, Mabel, nebuk-gi 
tokia atkakli, užprotestavo po
nia Eliot. Tavo teta beabejo tu
ri gerusn orus1 ir nereikia at
mesti szalin alyvos szakeles, 
kuria mums duoda.

— O ji daug geriau pada
rytu, kad mums gera pinigisz- 
ka czeki duotu! Mano kelione 
treczia kliasa in Szkotija kasz- 
tuotu penkis svarus, o ir rubu 
vizitines neturiu. Priegtam, ten 
mane nori turėti tik “pasikal
bėjimu.” Ne mana, negalima 
su tokiais patyrimais.

— Asz turiu penkis svarus 
be kuriu galiu apsieiti, o kas- 
link rubos, tai juk turi nauja 
kostiumą ir juoda sijoną ir bal
ta bliuzą del vakaro. Taigi, pa- 
raszyk atvažiuosi; padaryk tai 
dėl manes, mano brangi! Janet 
visados buvo smarki ir navat- 
na, bet nežiūrint to visko buvo 
mylimiausia tavo tėvo sesuo ir 
gera abelnai moteriszke.

— 0 kaip mane po poros 
dienu pasius atgal teip kaip 
kokia nepatinkama ruba? O už 
tuos penkis svarus galėtum vi
sa sanvaite praleisti ant kran
to mariu, ba ir tu mama, reika
lauji atilsio! Pamislyk tiktai 
kokias tai per puikias dienas 
turėtumėm praleidžiant laika 
ant mariu kraszto ir da su kny
gomis rankose! Net luoteliu ga
lėtumėm pora sykiu pervažiuo
ti.

— Ne, mano vaikeli, tais 
metais negalima. Praszau tavęs 
pamislyk tik apie viena daigta. 
Jei kokia nelaime man atsi
tiktu, tai nieko tokio nėra 
apart tetos Flint ir jos szeimy- 
nos, o žinai, kad niekados mus 
szirdingai santikiai nevienijo 
ir kad jie nelabai gerai tau 
nuolankus.

— Tai tiktai dėlto, kad 
krautuvėj radau užsiėmimą?

— Ne netikėtai. Mes turi
me sau kuklius namelius ir abi
dvi dirbame ant pragyvenimo 
jeigu turi puiku narna Ken- 
singtone, dvi Ipakajaukas ir 
berniuką su liberija (unifor
ma.) priegtam jie priima pas 
save sveczius, o taipgi ir juos 
kitur- užpraszineja. Turbut jie 
mus kas metai viena syki už- 
praszo ant įpietu, bet tiktai ta
da, kuomet jie buna vieni na
mie.

— Tas teisybe. Bet jie toki 
pat neturtingi kaip ir mes, ma
ma. Turi tik toki paveiksią už
laikyti, o tas tai sunkus daig- 
tas neturintpinigu: otų pas 
juos niekados nėra. Violetta vi
sados yra be cento ir pas mane 
ateina, kada reikia papuoszti 
jekute.

— Tai taipgi kas nors, ko 
nesuprantu. Tu jai nuolatos 
tarnauji, o ji vieton būti tau 
dėkinga, tiktai uosi auksztyn 
rieczia ir daro tau nesmagu
mus.

— Ei, ba tu mama del jos 
neiszdidi. Varginga Violetta li
ko labai iszbovyta, tai visas 
daigias. Bet rodosi, kad kas 
skambina, nayatna kas toksai 
gali būti tokiame laike? Juk

Valstijos kariszka, sargy
biszka policija, kuri susida
ro isz penkių szimtu karisz- 
ku policijantu, su atpr o vin
tais karabinais ir su peiliais 
ant savo karabinu vamzdžiu 
stojo priesz asztuoniu tuks- 
taneziu gauja in Cicero mies- < 
ta, Illinois,

Czia viena juoduku, nigie- 
ru szeimyna, kurios tėvas 
yra Pasaulinio Karo vetera
nas norėjo insikraustyti.
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Girdėjau apie .viena 
merge Ika,

Tikrai niekam netikus,
Kokia tai svetima, 

Isz kito miesto, 
Po kitus miestus 

trankojasi, 
Badai jieszko vaikino.

Girdėt, kad jeigu 
prikimba prie katro, 

Tai jau neatsikrato, 
Kas do vienas, .

Tai szita mergele ant 
to nežiūri,

Bile vaikina turi,
Nepaisant kokis jis 

butu,
Kad tik paimt

jau po asztuoniu.
Mabel pasikėlus nuėjo atida

ryti duris, netrukus juokdama
si insivede savo gimines, Vio
letta ir Montagne Flint.

Violetta buvo teisinga, bet 
nemokanti apsiejimo mergina, 
labai po madai, bet ne visai 
šviežiai apsirengus. Turėjo 
gražia audeklio ruba, marga 
skrybėle, bet suterszta ir baltas 
pirsztinaites. Didelis jos veidas 
buvo apklotas riebia- gražia 
frizūra, o žydraines užmiego
tas akys buvo prieszingos su 
sucziaUptoni pilnom paniekos 
lupom su kuriuom jo buvo la
bai iszdidi, ba tai buvo pri
gimtas szeimyniszkas ženklas 
Eliot’u.

— Turi nusidyviti tetule 
Edit, matant mane teų? vėlame 
laike, tarė sėsdama ant kreses, 
bet norėjau neatbūtinai atras
ti namie Mabel. Matau kad jau 
po vakarienei. Ir paniekinan- 
cziai pažiurėjo in kiausziniu

Valstijos Sargybiszka Policija

Kaimynai, susiedai ir kiti 
kurie susirinko tik pažiopso
ti sutiko ta szeimyna su ak
menimis, lazdomis, tuszczio- 
mis bonkomis ir net su kara
binais. Nors nebuvo nei vie
no szuvio, asztuoniolika 
žmonių buvo sužeista ir jie 
turėjo būti nuveszti in ligo
nines pas Daktarus.

Czia ta gauja veržiasi ant 
valstijos sargy biszkos ka- 
riszkos policijos, kai vienas

norėtu.
Tokiu nemažai czion 

turime, 
In kur tik pažiūrime.

O jeigu katras.
paims,-

Tai tas d at i r s .
Taigi saugokitės nuo . 

tokios valkatos.
* * *

Skulkino mergeles 
susivaidykite, 

Autobiliais nesitrankykite, 
Jau visa publika juokėsi, 

Ir labai piktinasi.
Asz apie jusu visus 

iszdykavimus žinau, 
Ba nuo žmonių girdėjau, 

Bet da apie jus 
nutylėsiu, 

Ir savo koezielo 
nepadėsiu,

Nes kadči pribusiu, 
Kocziosiu kiek galėsiu, 

Nieko 11 e s i g a i 1 c s i u, 
Varda ir pravarde 

pasakysiu.
* * *

Jeigu girtuokliai tėvai, 
Tai jau negerai. 
Nes abudu gere 

per dienas. 
Norints vaikus prižiuretu

luksztus ir tuszczia puoduką, o 
asz turiu tokias puikias žinias.

— Man labai tas smagu, 
atsake ramiai Mrs. Eliot.

— Pamislykite sau, kad 
Seredoj važiuoju in Szkotija. 
Gavau užpraszyma nuo tetos 
Jane, paezios to krautuvinin- 
kelio. Ji nori njanc pažinti ir 
jau matau kaip isz manes pa
darys dievaite ir -savo visu tur- 
ztu paveldeja.

— Turiu vilti kad tada at
minsi apie savo gera broli, Vio, 
insimaisze Alontagne juokda
masis. Ateihancziais metais tu
ri man tenai nusamdyti me
džiokle.

— Pamatysime. Pirmiau sa
vo locnas skolas turiu iszmoke- 
ti. O dabar, Alalbel, pas tave 
atėjau praszyti poros daigtu, o 
tu man neatsakysi, kaip tikras 
aniuolas.

— Nežinojau kad aniuolai 
dirba skrybėlės, patemijo jai 
brolis.

kareivis imasi su vienu isz 
tu užpuoliku, atsiimti savo 
karabina. Jo draugas per ra
diją szaukiasi pagelbos.

Cicero priemiestyje ir 
mieste gyvena baltieji žmo
nes kurie nenori insileisti 
juoduku.

Visi tie Cicero miesto žmo
nes po visa svietą aiszkiai 
apsiszauke.

Ant doraus kelio 
vestu.

Dvi mergeles in miestą 
iszpleszkejo,

Kad Dievulis gerai 
pabartu,

Tokias motinėlės, > 
Kad tokiom pareitu 

galas, 
Tai matote kaip tai 

negerai,
Jeigu negeri tėvai.
O kiek tai randasi 

tarp musu tautos,
Tai jau lakant, 
Su girtuoklais 

tėvais!

Priesz Sudžia

Skundikas — Asz tikrai 
sakau ponui sudžia, jog ta
sai mane prie visu akiu teip 
koliojo, da veluk butu man 
per snuki pora ypu uždavęs!

Apskunstasis: — Tai ko 
man tu žioply apie tai pirmai 
nepasakiai, asz buezia tau 
antausius atpliekiąs su dide
liu noru.

PLATINKI!
HS^SAULE”^ 

— Alatai, negaliu praleisti 
dykai nei minutos: sziandien 
yra Petnyczia, taigi nedaug 
laiko liko, o norecziau, kad pir
mutinis inspudis' butu geras. 
Iszvažiuosiu apie deszimta va
landa isz King Cross ba mano 
tėvas nevelija sau, idant nakti
mis važineeziau.

—. Tas puikiausiai suside
da patemijo ponia Eliot, galė
si dabar važiuoti sykiu su Ala- 
bel kuri teipogi nuo tetos gavo 
užpraszyma.

— Ka? Suszuko Violetta 
greitai paraudus; tavęs užpra- 
sze ?

— Taip, atsake Alabel! Da
bar ka tik mamai perskaieziau 
laiszka ir apie tai mislijau.

— Bet tai perdaug dideles 
iszlaidos! Gal jau negali ir 
mislyti apie tokius daigius? 
Violetos balsas nebuvo tiek 
klausimu kiek kalbumo.

— Ne teip yra, mama rei
kalauja, kad ta tetos užpraszy

ma priimeziau.
— Tikrai nesuprantu del 

ko ? Tenai tu jausies, kaip žu
vis is'ziimta isz vandenio. Teta 
Jane matomai turi puiku na
rna daug tarnu priima sve
czius ir taiso vakarienes, o tas 
viskas tau visiszkai nepritinka.

— Teisybe, insimaisze po
nia Elliot. Alabel lyg sziol nie
kados nedalyvavo jokiose 
linksmybėse, bet taigi todėl 
jau butu geras laikas idant kiš
ki pasimanksztytu ir žmonių 
pamatytu. Tai-gi nusprendžiau 
kad Seredoj važiuos in Szkoti
ja, žinoma treczia kliasa.

— Ach, tokiu kudu su ma
nim negales važiuoti, suszuko 
Violetta, treczia kliasa važinė
ti negaleeziau, kadangi papul- 
cziau visai nereikalingon drau
gijoj!: bet jei busime tame pa- ■.cziame trūkyje tai susitiksime 
Edinburge, tai yra jei Alabel 
tikrai iszsirengs.

— O kaslink to, tai gali but 
rami užtikrino ja. ponią Elliot, 
szaltu, bet tikru balsu, ir Vio
letta manydama, kad jos gi
minaite neturės laiko, jai parė
dus sutaisyti, iszejo laibai neuž- 
ganadinta.

— BUS DAUGIAU —

Dabar jau, rodos vėl sugryžo 
in mada, kad kiekvienas kuris 
pajiegia visa kosere bliauti, ar 
vepszluoti, ar aszaras su Ipra- 
kalbomis isztraukti, siunezia 
dėžutė ar skrybėlaitė del ko- 
lektos.

Vienas Veteranu Adminis- ■ 
tracijos virszininkas, kuriam 
būva kasztai apmokami, parei
kalavo ir gavo gana pinigu del 
kasztu, kai jis iszvažiavo ant 
visos nedėlios žvejoti, žuvauti.

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ir 

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

MTirkie U. S. Bonus!

In these critical times defense at 
home and in the field is everybody’s 
job. A most important part of that job 
is maintaining the economic strength of 
America. That’s a patriotic job every 
American can perform. Series E De
fense Bonds are now a better buy than 
ever before.'^Simply hold those matur
ing E Bonds for another 10 years anid 
you will be better able to bUy that home, 
to educate the young ones, or to retirė. 
It’s aS easy as that. U. S. Tr»a,vry D»pa(tm»nt •
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ZiniosVietines
.— Su'batoj pripuola Szven- 

to. Liudviko, o Tautine szvente 
Gilus. Ir ta diena 1944 metuose 
Paryžius Amerikiecziu nuo 
Naciu iszlaisvintas, szventa 
diena Paryžiuje!

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola penkiolikta Nedelia 
po Sekminių, taipgi Szv. Zefe- 
rino szvente, o Tautine szven- 
tė Gailutis. Ir ta diena: 1934 
metuose Hitleris pareikalauja, 
kad butu sugražinta Saar apy
linkes miestai Vokiecziams, ir 
taipgi pareikalauja kad taika 
butu sudaryta su Franeuzija; 
1920 m., moterys gavo lygias su 
vyrais teises Amerikoje.

— Panedelyje pripuola 
Szv. Juozapo Kalasanctijo, o 
Tautine sZVėiite Vizgirdas.

— Ubarninke Szvento Au
gustino, o Tautine szvente Lim 
tas. Taipgi ta diena 1833 me- 
tuose Vergija panaikinta Ang
lijoje ir visuose jos1 valdomuo
se krasztuose.

szytu in ta Akademija ne kad j fk 

jie tenai mokslo semtųsi, bet', 
kad futbole losztu. Jie gavo ko 
jie prasze ir dabar visa kosere 
spiegia. ![

Jeigu ta West Point karisz- Į» 
ka Akademija nori palaikyti 

jie tukstanczius savo įokį jau neva augszta j!

reivius sutvarkyti ir savo ar- visose kitose akademijose ir turi palaikyti toki augszta 
mijas ant frunto palaikyti. Jis kolegijose.

Tokia vienu studentu ki- kįus sunkius kvotimus, 
tiems pagelba per kvotimus,
nėra naujas dalykas. Mes sta- Akademijos mokytojai, virszi- 
cziai galime ir drystame šaky- ninkai ir rėmėjai, vieszai prisi- 
ti kad nėra tokios mokyklos paginsta, kad per pastaruosius

l Amerikoje, kur vieni studentai keiis metus,

GREITAS
“JET” EROPLANAS ties laikrasztininkams yra pa-

; sakes kad jo kareiviai baisiai 
pyksta kai jie iszgirsta ar pa
siskaito kaip nuolankiai ir

i mandagiai musu atstovai deri
nasi su tais Komunistais. Jis

kuris su tuo paežiu erop anų sako, ka(j j0 kareįvįaį įr visos kitiems tokios pagelbos neduo- doleriu paskirdavo surinkti ir moksliszka laipsni, tegu ji pri- 
nus n 0 ne evynis szim us armijos praszyti praszo kai tu. Ir West Point kariszka prisivilioti prie tos Akademi- moka tiems studentams kurie 
my iu isz c uire aer romo in; -iems kutu pavėlinta derintis Akademija nėra nei geresnė, jos geriausius futbolininkus, atsižymi moksle, o ne tiems ku- 
Chanute Field, Illinois su lie- - .... . .... ... iJ ° _ . .. i* J
karštomis dėl mirtinai sergan- 
cziam kūdikiui.

Szitoje baisioje nelaimėje 
žuvo dvynukai, dvideszimts 
dvieju metu amžiaus, broliukai 
Robertas ir Jurgis Poole, isz 
Camden , New Jersey. Jiedu 
buvo stoję in vaiska tik keturi 
menesiai atgal.

Lakunu Sztabo virszininkai 
dabar sako, kad jie isztirs kaip 
ir kodėl taip atsitiko. Bet var
giai jie ka dažinos, nes nelaime 
taip greitai ir netikėtai atsiti
ko, kad lakūnas William H. 
Rauh, neturėjo nei laiko, nei 
progos nieko praneszti. O kai 
jo eroplanas sudužo, tai baisus 
gaisras viską sunaikino.

mokslo stovi ir iszlaikyti to-

SUDUŽO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Dar to negana! Patys tos
arba pradžia 

SKAITYMO
.. .ir...

RASZYMO

Girardville, Pa. — Juozapas, 
Jonas ir Pranciszkus Berniokai 
isz Detroit, Mich., svecziavosi 
pas savo motinėlė, ponia Elz
bieta Bendokiene ant W. Og
den ulyczios1, taipgi pas gimi
nes ir pažystamus.

TAUTU SANJ. ARMI
JOS PASIRENGE SU- 

TRIUSZKINTI 
KOMUNISTUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

su karabinais ir su karišzkais nei garbingesne už tas kitas. į Jiems mažai rūpėjo tu futboli- rįe moka futbole gerai loszti. 
pabūklais, ns tik tokiu derybų 
Komunistai nori ir tik tokias 
jie supranta.

Nors derybos dabar yra ve
damos, bet musu armijos ir mu- 
su didieji kariszki laivai ren-į West Point kariszka Akade- jeigu jie sukluptu ant futboles 
giasi in kara ir susikirtma, ne- mija reikalauja kad kiekvie- lauko ir jeigu jie neiszlaikytu 
sitikedami, kad kas gero isz tu 
derybų iszeis! *

Jeigu czia reikia ka nors kai- ninku smegenys ar protas, bile Tegu jie pasiunczia savo žval- 
tinti, tai, mums iszrodo, czia 
reikia tuos Akademijos virszi
ninkus kaltinti, ir visa tos
Akademijos tvarka pasmerkti., ma teisingai pravaryti vien tik

1 r r* r* A O 1 --1 — 1 -- ^4- ... « M X

nas studentas garbingai ir ge- raumenų, kojų ir sztyvaus 
rai iszlaikytu sunkiausius sprando kvotimus. Juk jie bu- 
mokslo kursus ir kvotimus. Tai vo pasamdyti ne del savo pro- 
iszrodo geras ir pagirtinas da- to ar smegenų, 
lykas. Bet ar isz tikro taip yra?

Tik pažiūrėkime, kaip yra
MONTEVIDEO, URUGU- rmkami Ue studentai, kandi. West Point kariszka Akademi-

. U fem er'allszpinl datai in ta taip garbinga ir ja po visa svietą pragarsėjo su 
gu kazirmnkai susibarė ir su- mokrfe a . statoma Aka savo futboks Aka.
sipesze ir nutarė viens kitam ' .
atsilyginti dvikovoje.

Ricardo Maria Bianchi ir 
Rafael di Meo susitarė del dvi
kovos. Jiedu atsiskyrė per sze- 
szias pėdas ir isztusztino savo 
revolverius in viens kita. Gem- 
bleriai krito negyvi ant vietos.

ŽUVO DVIKOVOJ

tik ju raumenys buvo gana gUS įn augsztas mokyklas, ko- 
stipros ir kojos gana greitos, t legijas, akademijas ir univer- 

Tokius studentus butu gali- sitetus, ir tenai tegu jie prisivi
lioja ir paperka tuos studentus, 
kurie augsztai savo mokslo sza- 
kose stovi, o ne tuos, raume
ningi, petingi, greiti ir geri 
futboles loszikai.

Kariszka Akademija sam- 
diesi futbolininkus, ir dabar 
nori kad tie futbolininkai tap
tų, per koki stebuklą ir moks- 
lincziai.

Dar ir to negana. Jaunuolis, 
kuris stoja iii futboles rateli,

bet del savo
64 pus. Did. 5x7 col.

Dabar Po 25c.
raumenų.

Pastaraisiais keliais metais SAULE Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

demija: Senatoriai, Kongres- demija sau lygaus neturėjo, West point Akademijoje turi 
•i iszimant Kataliku Universitetą tiek laiko paszvesti, tiek pai

WEST POINT
AKADEMIJA

/ Philadelphia, Pa. — Rugpiu- 
ezio deszimta diena, po gana 
ilgos ligos Frankford ligonbu- 
tėje, pasimirė, ponia Marijona 
Ryta Stankievicziene, penkios 
deszimts metu amžiaus, o lai
dotuves invyko Rugpiuczio 
izėsziolikta diena su iszkilmin- 
gu pamaldų už jos duszia, isz 
Szvento Jono Kanto bažnyczio- 
jė, o kuna palaidojo in kapuose 
Iszganytojaus Pasaulio. Gerai 
Žinomas gra’bprius Domininkas 
Earaminas nuo 2339 E. Alle
ghany Ave., laidojo. Velione 
Marijona Ryta Stankieviczie
ne buvo tai duktė musu gerai 
žindmo inžymaus viengenczio

mones ir geresnes priežasties 
pultis ant Komunistu, kaip kad 
jie dabar suardytu visas tas 
taikos derybas. Jis sako kad 
jam dabar butu pavėlinta viso
mis jiegomis pultis ant tu Ko
munistu, tai tas karas tenai 
tuoj aus baigtųsi!

Jis tik praszo pavelinimo ant 
tu Komunistu dabar pultis.

Jis sako, kad prieszas dabar 
yra labai sužeistas ir savo žeiz- 
das laižosi. Jis laikrasztinin- 
kams yra pasakęs, kad jis ge
rai žino kad didžiausia Komu
nistu beda dabar yra savo ka-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

monai ir kiti augszti politikie
riai paskiria studentus tai 
Akademijai!

Pažindami nemaža politikie
rių, mes nelabai pasitikime ant 
tu j u paskyrimu. Politikierius, 
ar jis bus Kongresmonas, Se-i 
natorius ar pats Prezidentas, 
labiau rūpinsis paskirti toki 
vaika, kurio tėvas ar kurio gi- bet gyvas mokslas, žut-butines 
mines yra intakingi politikoje, grumtynes, lenktynes ir baisus 
kad tam vaikui butu garbe ir 
tam politikieriui nauda.

Jaunuolis, kad ir gabiausias, demijos virszininkai ir sporto 
kad ir mokycziausias, jokiu bu- virszininkas vieszai praszyda- 
du negali stoti in ta Akademi- vo Kongresmonu ir Senatorių 
ja, jeigu jis neturi glaudžiu pa- kad jie paskirtu in ta Akade- 
žincziu ir ryszius su savo apy- mija tokius jaunuolius, kurie 
linkės, savo valstijos politi- yra atsižymeje, ne moksle, bet 
kieriais. O, isz kitos puses, kad 
ir mulkis, bile tik politikieriaus 
sūnūs, tuojaus, be jokio klausi-

Notre Dame, kur teipgi futbo- nįu ioszjmu iszmokti, kad visa 
lininkai yra samdomi del savo j0 diena ir vakaras yra užimtas 

o ne del mokslo ar vįen ^įk futboles loszimo moks
lą iszeiti. Jis knygoms neturi

niu loszimu iszmokti, kad visa 
, jo diena ir vakaras yra užimtas

raumenų, 
proto.

Dar kas reikia atsiminti: laiko. Ta prisipažinsta ir fut- 
Sziandien kolegijų ir universi- boles mokytojas toje Akade- 
tetu futboles loszimas jau ne 
mėgiamasis, draugu sportas,

grumtynes, lenktynes ir baisus 
biznis.

West Point kariszkos Aka-

koje Akademijoje buvo sugau
ti, neteisingai iszduodami kvo
timus ir dabar yra suspenduo
ti jr bus pravaryti, tai visi 
laikraszcziai pradėjo pyszkin- 
ti priesz ir už toki virszininku 
pasielgimą.

Czia szitokis klausimas ne- ------ ,
gali būti taip greitai ar leng- mo, gaus paskyrhna in ta taip 
vai iszrisztas. Gerai suprasti ir garbinga akademija. Tai kur 
invertinti ar iszteisinti ar kai-į czia teisybe, jeigu tas mažu 
tinti tuos studentus, reikia gabumu jaunuolis, kurio tėvas. . ................ . .............. .

mijoje.
Mums iszrodo kad jau laikas 

visus tuos musu augsztu mo
kyklų, kolegijų, akademijų ir 
universitetu mokslinczius ir 
virszininkus sveiko proto ir 
paprasto razumo pamokinti. 
Jeigu jie nori futboles milži
nus, tai tegu jie Lozorių ne> 
gieda, kai tie raumeningi ir 
petingi futbolininką paiszeli 
kramto ir pagelbos jieszkosi 
per mokslo kvotimus.

PLATINKIT “SAULE

DINGO DYPUKE
--------------- -.vįh

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphijos policija iszleido 
in kitu valstijų policijantus 
praszyma jieszkoti dingusios 
Lietuvaites, penkiolikos metu 
amžiaus dypukes, Reginos Lei-. 
taites, kuri su savo tėveliais 
trys metai atgal atvažiavo in 
Amerika. Ji su savo tėveliais 
gyveno ant 1128 Green uly
czios, Philadelphijoje.

Jos motina, Petronėle Lei- 
tiene, sako kad dukrele Regiiia 
dingo isz namu. Kai ji iszejo, ji 
su savimi turėjo apie dvidė- 
szimts szeszis dolerius ir* ke
lias eiles drabužiu. Regina, ėjo 
antra Augsztesniosios Mokyk? 
los skyrių ir kelias valandas 
per sanvaite dirbdavo bieker- 
neje.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso

FUTBOLES LOSZIME!
Tai kuriu velniu visi tie vir

szininkai, dabar, kaip kokios 
davatkėlės, taip baisiai pikti
nasi kad tie raumeningi futbo
lininkai ne tokie rengus ir ne
taip tike prie mokslo ir knygu?j “Saules“ ateitis: Ar ja skaity- 

pirmiau gerai atsiminti ar susi- yra politikoje intakingas, syki Juk jie prasze ir net papirko si, ja indomausies, ar laiku at
pažinti su tokiais kvotimais; instojes in ta Akademija, jau tuos jaunuolius kad jie insira- silyginsi, ar ja paremsi!

BALTIJOJE
SUKILIMAS

STOCKHOLMAŠ. — Balti- 
jos juroje sukilo dalis Lenku

a.a. Klemenso Steponaviczio, 
kurisai tarp kitko buvo instei- 
gu czia didelio sztoro, kromo, 
ir ilgametis Katalikiszko Susi
vienijimo Lietuviu, 20-tos kuo
pos narys. Velione paliko dide
liame nuliudinie, savo vyra Jo
ną; sunu Joną, duktere Dolores 
Patricija; marezia Ona ir anū
ką Joną; taipgi anukute, An
tanina Mūrija ir kitu dar gimi
nu. Kuriems kartu su aptimiau- 

• siems' (o ypaez gi poniai Ago
tai Kleinot-Ragulienei, nabasz- 

■ niūkęs inotinos sesėri), pareisz- 
ikiu šžifdingai viesza užuojau
ta, kondolencija, o naibasznin- 
kai tariu: “Requiescat in pace! 

■'Ir memoriėm deternum!
—K. V.

. ....... a --------------
Trenton, N. J. — Vien tik 

liekanos merginos lavono buvo 
surastos miszke, apie szeszios 
mylios nuo Trenton miesto. Po- 
lieijantai per tyrinėjimus da- 

j žinojo kad tai tos liekanos bu- 
evo Panele Joan Jennings, 20 
-■metu amžiaus merginos isz 

- Penns Grove. Panele Jennings 
‘ buvo pa daktaro priežiūra nuo 
to laiko kada ji buvo Seselių 
Vienuoliu paleista,isz .vienuo- 

r lyno, kur ji 'buvo stovusi tapti 
^Sesele, meniszka. Kai vienuo

lynas, kliosztorius ja atmete, ji 
sugryžo gyventi su savo sese- 

;re, kuri tuo laiku buvo vaiske. 
Abi sesers1 laikinai buvo apsi
gyvenę Stacy-Trent vieszbuty- 
je, Trenton mieste. Jos sesuo 
sako kad ji viena vakara tik

season
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don’t
when you can FREEZE!

Old-fashioned canning time is hot-work, hard-work time. .. 
for days on end. Why swelter in a stifling kitchen when you 
can preserve those same foods more easily, quicker and better 

_ in your home freezer?
Freezing is so simple...and so much safer. No hot jars 

to handle. No long weary boiling time. No tiresome sterilizing. 
No breakage problem! No “roomful” of utensils. No storage 
problem.

But look how much faster freezing is! Take corn on the 
cob: husk the ears... scald them six to ten minutes.. .wrap 
them...and freeze! By contrast, old-fashioned canning of 
corn on the cob requires pressure cooking for at least eighty 
minutes.. .and more than twice that long otherwise! Or 
lima beans: To freeze, simply scald one to two minutes... 
box and freeze. To can, you must first pre-cook and then 
pressure-cook_for 45 minutes. ..and finally pack-away in steril
ized jars, over which you’ve wasted many more hot minutes.

See your electrical appliance retailer today. Order your 
electric freezer now while there’s still plenty of time to take 
advantage of this summer’s big food crops and the season’s 
lowest food prices.

home FREEZING facts
Com is highly adaptable to 

, either cut orfreezing at home up

less space and is the _
prepare for freezing- eitherU the simple directions either

B have tender, pea*

on the cob

way, you can 
corn year-round.

laivyno mainu gaudytojo juri
ninku. Jie užsipuolė ir nugink
lavo laivo karininkus ir pasu
ko lai va in Szvedu uosta Ystad. 
Laivo ingula sudarė trisde- 
szimts trys asmens, isz kuriu 
dvylika iszlipo in kranta ir ga
vo to kraszto pabėgėliu teises.

Szvedu pasienio sargybos 
virszininkas paleido sukilėliu 
žudarytus karininkus ir leido 
Lenku laivui gryžti namo. Su
kilėliai sako, kad laivas yra 
priskirtas prie Kolbergo uosto. 
Ju žygi inkvepe Amerikos ir 
Anglijos radijo žinios ir pra- 
neszimai, paragindami juos 
bėgti nuo Komunistu in Szve- 
dija, kur visi tokie pabėgėliai 
gauna pagelba. Jie kaip tik 
taip ir padare.

■_____________ i ;

KISZASI IN BAŽ- 
NYCZIOS REIKALUS

VENGRIJA. Vengrijos 
Komunistiszka valdžia prane- 
sza ir paskelbia, kad nuo szios 
dienos bažnytine valdžia: Ar
kivyskupai, vyskupai, kunigai, 
vienuolijų virszininkai ir taip 
toliau negali būti skiriami in 
vietas be prezidentines tarybos 
žinios ir pritarimo. Valdžia sa
ko kad Kataliku Bažnyczios 
virszune turi pirmiau pasitar
ti su valdžios atstovais, pirm 
negu busu padarytas bet kokis 
dvaiszkiu paskyrimas.

— Viską suprasi, viską at-
•sau taip iszejo ir nebesugryžo. leisi.


