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EISENHOWERIO
PAGELBININKAI

Naujas Valdžios 
Sztabas Patarėjai

NEW YORK, N. Y. — Dirs- 
telkime in kelis isz Gen. D. 
Eisenhowerio pasirinktu ,val
džios sztabo nariu, kurie jam ■ 
padės va1 d žios reikalus vesti 
per ateinanczius keturis me
tus:

Sherman Adams užims aug- 
szcziausia vieta. Jis yra biz
nierius isz New Hampshire. Jis 
daugiausia ves Administraci
jos darba. Jis yra Vaszingtono 
didžiūnams visai svetimas ir 
jie vargiai galės ji pavergti ar 
prisikalbinti.

Thomas Stephens yra Gu
bernatoriaus Thomas Dewey 
draugas, geras advokatas ir 
isztikimas partijos žmogus, 
kuri net ir Senatorius Robert 
Taft myli. Jis bus baisiai inta- 
kingas valdžioje.

Major Generolas Wilton 
Persons. (Czia Dwight Eisen- 
howeris gal klaida padare.) 
Senas Eisenhowerio draugas 
karininkas, kuris yra daug sy
kiu sflšikirtes su Kongresu ir i 
Senatu. Jis yra nagingas, gud
rus, syktas ir kytras. Bet visa 
tai gali atbulai atsi'iepti ant 
Eisenhowerio. 'Mums iszrodo 
kad szitas paskyrimas yra ne
lemtas. Tankiai geri draugai 
daug daugiau žalos gali žmo
gui padaryti negu neprieteliai.

.James Hagerty, kitas Gu
bernatoriaus Dewey žmogus, 
tvarkys laikrasztininku reika
lus. Jis yra intakingas ir pro
tingas žmogus, ir palaikys ge
rus santykius , tarp valdžios 
sztabo ir redakcijų.

Arthur Vandenberg, Sena
toriaus Vandenberg sūnūs pri
žiuręs ir tvarkys Prezidento 
svecziu priėmimą. Jis yra pa
sipūtės, puikus, ir didingas 
žmogus, kuris didingai nesza- 
si. Tai ir czia ne tokis geras 
paskyrimas. Jis daug žmonių 
supykins.

Gabriel Hauge, dar kitas 
Gubernatoriaus Dewey žmo
gus. Mokytas ir protingas. Jis 
prekyboje patars Eisenhowe- 
riui. Jis yra ne tik protingas 
bet ir proto daug turi. Jis daug 
padės visiems ant viso szta
bo.

Sinclair Weeks, isz senos ir 
turtingos Bostono szeimynos, 
bankierius ir didelis biznie
rius. Jis, kaipo Prekybos Sek
retorius daug padės valdžia 
kaslink Užsienio Prekybos, nes 
jis jau seniai gera bizni daro su 
sidabru beveik visuose pasau
lio krasztuose.

Prekybos Po-Sekretorius, 
Walter Williams, isz Seattle, 
yra geras biznierius, adminis
tratorius ir moka kaip su žmo
nėmis apsieiti. Jis bus baisiai 
didele pagelba Prekybos Sek
retoriui Weeks.

Darbo Sekretorius, Martin

Prancūzai, po keliu metu 
sunkaus darbo ir daug pini
go, atidarė dideli kanala, 
pavadinta Donzere-Mondra- 
gon, Rhone slėnyje. Prancū
zams kasztavo daugiau kaip

Durkin, darbininku unijos va-! 
das, taipgi lakai tinkamas. Jis 
yra geras Katalikas, unijos ; 
žmogus, darbininku vadas, | 
nuolankus ir supratlyvas. Ji 
myli ne tik darbininkai, bet ir 
fabrikantai. Tai, kaip papar- 
czio žiedas, retenybe. Tik tiek 
gal būti bėdos kad jis yra AFL 
unijos atstovas ir yra CIO uni
jai prieszingas. Ir dar kita be
da tai kad jis yra Stevensono 
Demokratas ir už tai Senato
rius Taft jo neapkenczia. Bet 
Eisenhoweriui jis yra reika
lingas, kaipo geras Demokra
tas, jeigu Eisenhoweris ketin
tu vėl stoti in rinkimus 1956 
metais, kai jam reiketu dau
giau pagelbės isz darbininku 
uniju.

Intaria Komunistus

Augszcziausio Amerikos 
Teismo Teisėjas Robert 
Jackson, kuris dalyvavo 
Nuremberg sprendimuose ir 
bylose, dabar drąsiai sako 
kad jis yra tikras, kad ne 
Naciai, bet patys Sovietai 
yra kalti už Katyn mišzko 
skerdynes, kur penkiolika 
tukstancziu Lenku karinin
ku buvo iszžudyta, 1940 me
tuose. Sovietai kaltina Na
cius.

du szimtai dvideszimts mili
jonu doleriu. Dalis tu pinigu 
atėjo isz Amerikos Marshal 
plano. Szitas kanalas turi 
tris didžius fabrikus elektra 
gaminti del viso to slėnio.

KETURI NE- '■
AMERIKIECmi

PRAVARYTI

14 Intartu Komunistu 
Pasilieka Tautu

Sanjungoje

NEW YORK. — Tautu San- 
jungos virszininkai pravarė 
keturis Ne-Amerikieczius dar
bininkus, kurie yra intarti kad 
jie yra Komunistai.

Penktas darbininkas buvo 
paties Sekretoriaus Trygve 
Lie pravarytas už nepadoru
mą.

Tie penki pravaryti darbi
ninkai isz Tautu Sanjungos

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ŽEMES !
DREBĖJIMAS .

PACIFIKE
I —

BERKLEY, CALIF. — Ne- i 
mažas žemes drebėjimas iszti- i 
ko ant Pietų Pacifikos mariu, 
tarp New Guinea ir Solomon 
Salų.

Ca'ifornijos Universitetas, 
kuris seka po visa svietą žemes 
drebėjimus, sako kad tas že
mes sudrebejimas atsitiko apie 
szeszi tukstancziai myliu nuo 
Perkely, California, Pacifiko 
marese. Ta vieta kur žeme taip 
sudrėbėjo yra gana toli nuo ke
lio, kuri busimasis Amerikos 
Prezidentas Dwight D. Eisen-; 
howeris pasirinko, skristi in 
Korėja. Bet vistiek buvo pa
skirta ke’i laivai datirti kaip 
placziai ir kaip toli tas žemes 
drebėjimas buvo, kad nesuda
rytu jokio pavojaus Eisenho
weriui.

TRUMANAS
PUOLASI ANT
MAC’ARTHURIO

Sako Generolas Ji j Į- .r Į
Baisiai Suvedžiojo;

Jam Melavo

WASHINGTON, D. C. — 
P rezidentas Harry Trumanas į 
piktai atmete visus patarimus 
kad jis dabar nusilenktu ir pa
sitartu su busimuoju Preziden
tu Dwight D. Eisenhoweriu ar 
su Generolu Douglas MacAr
thur apie Korėjos karo užbai
gimą.

Prez. Trumanas sako kad 
Dwight Eisenhowerio per Rin
kimus pasižadėjimas asmenisz- 
kai važiuoti in Korejo buvo tik 
Politine Propaganda, nes nei 
jis, nei kas kitas nieko gero ne
galėjo padaryti per tokia ke
lione. Prez. Trumanas sako, 
kad jis pats butu priesz tai in 
Korėja nuvažiavęs, jeigu jis 
butu mates nors kokia vilti ka 
gero padaryti.

Prez. Trumanas sako, kad i 
jeigu Generolas MacArthuris 
tikrai ka nors žino apie Korė
ja, tai jo szvehta pareiga tuo- 
jaus viską pasakyti savo vy
resniesiems kar (pinkams. . Jis Į 
primina tam, anot jo, Ponui | 
MacArthuriui- kad jis dar vis į 
gauna gera alga isz Armijos 
ir už tai yra Armijos tarnas. 
Jeigu jis ka žino, tai tegu jis i 
tuojaus pasako.

Dwight Eisenhoweris sutiko 
pasiszneketi su Gen. Douglas 
MacArthur, kai tik jis su- 
grysz isz Korėjos.

I

“Mums iszrodo, kad czia su- i 
augę ir mokyti žmones elgiasi 
kaip maži vaikai, vieni ki
tiems nenusileisdami ir ker- 
szindami. ’ ’

Isz tikrųjų, jeigu Generolas 
D. MacArthuris tikrai žino 
kaip ta Korėjos kara greitai 
užbaigti, tai jo szventa parei
ga tuojaus viską Prez. Truma- 
nui pasakyti, nežiūrint kaip 
jiedu pykstasi!

Jeigu taip dalykai stovi, tai 
del tu dvieju piktumo ir kersz- 
to musu vaikai žūva ant karo 
lauko. Reiketu juos nubausti.i

Bet jeigu Gen. MacArthur 
tiktai erzina Prez. Trumana ir 
Dwight Eisenhoweri su to- į 
kiais gandais, tai jis visai be į 
sarmatos, nes tukstancziai tė
vu deda savo paskutiniaja vil
ti ant jo žodžiu kad ju vaikai 
iszliktu gyvi.

Mes neesame iszeje jokiu ka- 
riszku ar dipliomatiszku moks
lu ir mažai ka žinome apie to
kius svarbius reika’us ir klau
simus, bet jeigu musu karinin
kai kalba apie didesnes armi
jas, daugiau ginklu, daugiau 
musu vaiku, kodėl nei vienas 
isz ju nei neprasižioja apie ta 
musu “Atomine Bomba?” Jei
gu jau mes priversti kariauti, 
tai kodėl ne su tais ginklais 1 
kuriuos mes dabar turime?

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ISZ VOKIETIJOS * Inpedinis

ISZ MUSU
VEIKSNIU VEIKLOS

— Gen. Dwight Eisenho
weri iszrinkus naujuoju JAV 
prezidentu, jam VLIKo ir 
Vykdomosios Tarybos vardu 
buvo pasiusta tokio turinio 
sveikinimo telegrama: “Vy
liausiojo Lietuvos Iszlaisvini- 
mo Komiteto ir Vykdomosios 
Tarybos vardu praszome pri
imti nuoszirdžiausius sveikini
mus ir geriausius linkėjimus 
sėkmingai eiti Jusu atsakingas 
pareigas. Mes tvirtai tikime, 
kad Jums vadovaujant Sovie
tu pa vergtos tautos atgaus sa
vo Laisve ir Nepriklausomybe, 
tarp ju ir musu tėvynė Lietu
va”. Sveikinimą pasirasze 
mons. M. Krupaviczius, VLIK 
I irmininkas, ir K. Zaikauskas, 
Vykdomosios Tarybos Pirmi
ninkas.

— Amerikos Balsas savo 
daneszimoje isz Europos Lap- 
kricrio 12 diena pardavė pasi- 
kalbejima su VLIKo Vykdo-' 
mosios Tarybos pirmininku K. 
Zaikausku apie darba Lietu
vos laisvinimo bare, Vykd. Ta- 
ryb os santykius su in vairiais 
veiksniais, Lietuviu bendruo- j 
meniu invairiuose krasztuose j 
veikla, JAV Lietuviu indeli in ' 
laisvinimo kova ir kt., tikrais i 
klausimais.

Del iszrinkimo Gen. Eisen
howerio Amerikos Prezidentu 
VT I irmininkas pareiszke, 
kad tiek Demokratai, tiek Re- 
pub'ikonai yra nusistatė 
priesz Diktatūras, žmogaus 
niekinimą ir jo pagrindiniu

Vidujines Apsaugos Sargyba

Czia helikopteris parodo 
kaip kutu galima iszgelbeti 
žmones isz augsztu kambaru 
per kara, jeigu tokie kamba
riai butu subombarduoti. 
Szitokie eroplanai yra taip 
intaisyti kad jie gali ant vie
tos stovėti padangėse ir ga
li beveik bet kur nusileisti. 
Jiems nereikia ilgu, iszties- 

j teisiu varžymą. Svarbiausia: 
abeji pripažinsta Sovietu pa
vergtoms tautoms teise in 
Laisve ir Nepriklausoma gy
venimą. Taigi, Gen. Eisenho- 

i we:io laimėjimas yra laidas, 
i kad tas Amerikos žmonių nu- 
i sistatymas bus tęsiamas su ne- 
'''mažesniu ryžtingumu ir atei- 
i tyje.

Savo žodyje Lietuviams pa- 
' vergtoje Tėvynėj e Vykd. Ta
rybos Pirmininkas pažymėjo, 
kad laisvajame pasaulyje ju 
vargai ir kanczios gerai žino- 

i mos, bet mums taip pat žino
mos ir jaucziamos laisvojo pa
saulio priesz raudonąja Urani
ja auganczios jiegos. Tėra tik 
laiko klausimas, kada tos jie- 
gcs tars savo sprendžiamaji 
žodi szviesesniam pavergtųjų 
tautu rytojui užtikrinti. Lietu
viai tevyneje paraginti be rei
kalo nestatyti savo gyvybių 
pavojun ir taupyti jiegas 
sprendžiamai va1 andai.

— VLIKo Vykdomosios 
Tarybos narys M. Brakas ruo- 
sziasi su szeimyna iszkelauti 
in Amerika. VLIKo ir Vykd. 
Tarybos sluogsniuose svarsto
mas jo inpedinio klausimas. 
Mažosios Lietuvos Tarybos 
prezidiumas M. BržSko inpedi- 
niu Vykdomojoje Taryboje 
pristatė Martyna Gelžini, Ma
žosios Lietuvos Tarybos nari.

— Didžiosios Britanijos 
Lietuviu Sanjungos VI-jo su
važiavimo vardu Sanjungos 
pirmininkas M. Bajorinas at
siuntė sveikinimą Vykd. Tary
bai, linkėdamas sėkmės Lietu
vos laisvinimo xiarbe.

— Isz Rymos praneszima,

tu keliu insibegti kai jie pa
kyla in padanges. Czia paro
doma kaip butu galima žmo
gų iszgelbeti isz sugriuvu
siu kambariu, jeigu jis butu 
užgriautas kuriame to namo 
augSztame kambaryje.

Szitos pratybos buvo su
rengto^ in Olney miestą, In
diana valstijoje.

Asztuoniolikos metu am
žiaus Karalaitis A k i k i t o 
Tsugu-No-Miya,- Imperato
riaus Hirohito sūnūs, buvo 
paskelbtas inpediniu auksa- 
žiedes sosto. Tai karaliszkos 
apeigos kurios yra Japonu 
laike mos per daugiau kaip 
tūkstanti du szimtu metu.

kad LDS S. Lozoraitis, priesz 
iszvažiuodamas in Bonna, ap: 

Į lanke Vokietijos Ambasadorių 
Ilymdje vdn’ Brėntario. Būda
mas Vokietijoje, S. Lozoraitis 
susitiks su prel. M. Krupavi- 
czium, VLIKo pirmininku. ’

— Rymos Klubo, kuriame 
dalyvauja Italijos politikai ir 
Užsienio Diplicmatai, susirin
kime min. S. Lozoraitis buvo 
pristtatytas Italijos ministe- 
riui pirmininkui ir Užsienio 
reikalu Ministeriui. Pasikalbė
jime su A. De Gasperiu Min.' S.
Lozoraitis padėkojo jam už tai 
kad savo kalboj parlamente 
jis primine, jog Sovietu Sąn- 

(Tasa Ant 4 Puslapio).

KALĖDŲ DOVANOS 
IR TAKSOS ;

WASHINGTON, D. C. — 
Biznieriai džiaugiasi kad biz
nis geras, kad pelnas nepras
tas. Daug biznierių, isz to 
džiaugsmo, norėtu savo darbi
ninkams nors kiek savo pelno 
padovanoti.

Bet va’džia pranesza kad 
jeigu biznierius paskirs kiek 
savo pelno savo darbininkams, 
jis vistiek už visa ta pelną tu
rės Taksas mokėti. Ne tik jis 
turės Taksas už tokias dova
nas mokėti, bet ir tie darbi
ninkai, kurie tas dovanas gaus 
turės isz savo puses Taksas 
mokėti.

Bet jeigu biznieris nori sa
vo kostumeriams ka nors pa
dovanoti, tai viskas tvarkoj. 
Jis gali tokias dovanas nu- 
muszti nuo savo Taksu ir kos- 
tumelis neturi už tokias do
vanas nei cento Taksu mokėti

Mes per daug apie tokius da
lykus nežinome ir nesupranta
me, bet kur nors, kaip nors, 
czia negardžiai smirda.



Kas Girdėt Tik iki Nauju Metu!

Kai , Dwight Eieenhoweris 
nutarė važiuoti iii Korėja, tai 
jis pasekė kito Generolo pa
vyzdi, nepaklausydamas Pre
zidento Trumauo. Prez. Tru- 
manas (buvo jarn įpasakos eiti 
in pekla! 

• • •
Viltis Taikos Korėjoje ima 

-iszgaruoti. Tautu Sanjunga 
dabar beveik vieszai - prisipa- 

- žinsta kad ji yra bejiege.

Dwight Kisenhoweris da
bar turės pasirinkti: Ar kara 
tęsti vis ilgiau, ar smarkiai už
sipulti ir be jokiu derybų tuos 
Korieczius ir Kinieczius su- 
muszti ir pareikalauti kad jie 
pasiduotu.

Beveik visi Tolimu Rytu ži
novai sako, kad. Rusija neisz- 
drystu Treczia Pasaulini Kara 
pradėti, jeigu Kisenhoweris 

■ nutartu dabar visu smarkumu 
pultis ant Korėjos Komunistu 
ir paskelbtu kara .priėsz Kini
ja. Jie sako kad 'Rusija nepri
sirengus tokiam karui.

D. Kisenhoweris. ne už ilgo 
pasiaiszkins kaip jis buvo su
vedžiotas kaslipk Korėjos 
klausimo, kai jam visos žinios 
nebuvo suteiktos. Jis sako, kad 
Prez. Trumanas su visu savo 
sztabu sulaikė daug labai svar
biu ir stacziai pavojingu žinių 
apie Korėja.

Dabar, naujas valdžios szta- 
bas, Eisenhowerio pasirinktais, 
daug daugiau žino negu gali 
mr.diysta vieszai paskelbti,, 
.ypatingai ka,slink musu krasz- 
, to užsienio politikos. Jie lau
kia kol Kisenhoweris užims 
Trmnano vieta Vaszingtone.

Nors jie nedrysta vieszai 
kalbėti ir laikrasztininkams 
uždraudžia skelbti, galima spė
ti apie ka. tos žinios bus, kai jie 
bus priversti pasakyti ka. jie 
žino.

Galinamos beveik už puse 
kainos tinkamiausios ilgiems 
žiemos vakarams ir Kalėdų do
vanoms knygos:

‘Szliuptarniai.’ Pirma kny
ga, kurioje tiek daug pasakyta 
apie Amerikos lietuviu gyveni 
mo sunkumus, vargus ir kovas 
del lietuvybės. 652 puslapiai, 
Jono Szliupo, “dėdės” Szeruo 
ir kun. Demskio atvaizdai, kai
na tik 3 doleriai.

‘Szirdies Bumai.’ Amerikos 
lietuviu gyveninio romanas, 
pirmas apie szirtli, iliusipuotas 
450 puslapiu, kaina 4 doleriai.

‘t'zikagos Szeszeliai.’ Sep
tynios noveles, baisesnes už 
Upton Sinčiai r’io KAISTA, 
iliuost rimtos, 316 puslapiu, 
kaina 3 doleriai.

Visos 3 knygos sykiu tik už 
6 dolerius! Bet szita beprotisz- 
kai numuszta kaina galios tik 
iki Nauju Metu. Todėl nelau
kite rytojaus, bet tuoj kiszkite 
in voką 6 dolerius ir siuskite:

Dr. Alg. Margeris,
3325 South Halsted Street, 

Chicago 8, Ill.
Persiuntimo kasztus 

apmokame.

aiszku kad toki kara toliau 
vesti neinmanoma. Eisenhowe- 
riui telieka vienintelis kelias: 
Kara Korėjoje padidinti, dau
giau ginklu ir kareiviu pa- 
siunsti ir visiszkai nugalėti ne 
tik Komiuiistu Korieczius bet 
ir Kinieczius. Tada jie ant ke
liu parpuolė praszys taikos, 
kaip Japonai prasze.

Generolas MacArthuris sako 
kad jis žino kaip ta kara grei
tai užbaigti. Jis sako kad jis 
Kisenhoweriui pasakys, jeigu 
Kisenhoweris uores dažinoti. 
Czia abejotina ar katras isz 
judviejų tikrai ka nors tikro 
žino.

Nors nei vienas isz augsztu 
žmonių Vaszingtone, ar New 
York mieste, prie Eisenhowe
rio dar nieko nesako, bet Ko
rėjos Paliaubų klausimas. yra 
opiausias ir pavojingiausias.

Eina gandai kad Kinieeziai 
Komunistai labai nori paliau
bų ar taikos, kad jiems jau in- 

. sipyko tas karas Korėjoje. Bet 
jiems rankos surisztos, Stali
nas jiems nepavelina taikintis.

Kinijos Komunistu kariszki 
vadai labai norėjo priimti In
dijos pasiulinta. taika Korėjo
je. Ir net dabar, nežiūrint kad 
Kremlinas almėto ta patari- 
ma. daug augsztu Kiniecziu 

.. dar ir dabar laukia tokios ar in 
ta pąnaszios taikos.

Pypkes Durnai

KALĖDŲ X
X SVEIKINIMAI 

« --
NEW YORK. - Kalėdos ar

tinasi. žmones jau pradeda 
ruosztis szventems.

Aiszku, kad ypacz sziniet 
mes visi atsiminsime savo gi
mines ir draugus tolimuose 
vietose.

Musu draugai už mariu lais
vose krasztiiose ir už Geležines 
Uždangos ir mus 'prisimins. 
Yra musu szventa pareiga isz- 
tiesti szienis draugiszkumo ir 
pagelios ranka. Toki ryszi blo
gos valios žmones' jau seniai 
stengia nutraukti.

Kaip mes galime parodyti 
savo mylimiems kad jie ųeuž- 
m i rszt i

Kaikuriems galime pasiusti 
dovanele, kitus, musu.dovane
les nepasieks. Jau per kiek lai
ko “Common Council for Ame
rican Unity” ragina Ameri- 
kiecziiis raszyti savo drau
gams Užsienyje*. Paneigti So
vietu propaganda. Ir aiszku, 
kad Kalėdų proga, szie musu 
laiszkai ueiszpašakytai svar
bus. Geriau negu bet kokia 
propaganda jie pareiszkia. mu
su laisves troszkimus.

Sziniet patartume visiems 
vietoj laiszko pasiusti “Kalė
dų Kortele.”

Sziandien krautuvėse gali
me rasti gražiausiu, tinka
miausiu korteliu. Jos ženklina 
gera valia; szeimynos gyveni
mą Amerikoje, draugiszkumo 
dvasia ir Amerikos taikos sie
kinius. Mes visi žinome kad So
vietai pastaruoju metu nuvaiz- 
duoja nms kaipo Imperialistu 
kraszta. Pas mus mažai žmo- 
niszkmno. Kaip tik kortele 
perduos; visai kiloki vaizdu.

Pasinaudokime szia proga. 
Sziniet-pasirinkime kuo tinka
miausia kortele, sinskime savo 
vilties žodi savo draugams ir 
pažystamams. Kaip mums pa
tiems yra malonu sulaukti Ka
lėdų sveikinimą nuo seniai už- 
mirszto draugo, taigi dabar 

■ mes atsiminkime tokius drau
gus. Tegul jis žino kad nėra 
nžmirszti! —C.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

— Tai eik sau po velniu!

ŽYDAS KAJIMAS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Kv’A - B - CELA"WBS

In Žinyną Einu

< Ka Kisenhoweris darys apie 
/ , Korėja.' Niekas, dar nežino. 

, Jam aiszku kad taikingai ne- 
galima užbaigti. Jam teipgi

>
 “LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 

Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas-50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se

tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co.. Mahanoy City, Pa.

Tamsu, tylu visai 
In žinyną einu < 
Tau neszu dovanu, 
Tamsu, tylu visai 
Kelio asz nematau 
Asz neszu malda tau, 
Asz neszu tau dainų 
In žinyną einu 
Tau neszu dovanu 
Kodrin tavo takai 
Tamsuma apsupti. 
Ar toli ar arti 
Nežinau. Kodrin tu, 
Nors žaibas nesakai 
Isz auksztuju skliautu 
Kodrin tavo takai 
Tamsuma apsupti. 
Tamsu, tylu visai 
Kelio asz nematau, 
Nejaugi niekas nebeina 
Jau in Tavo žinyną 
Pasiskusti kent Tau 
Tais vargais, kur kankina 
Nejaugi mirė malda, 
Kuri dvasia ju kele. 
Ar tas kelias užžele, 
Kur juos vede tada. » 
Nejauji niekas nebeina 
Pasiskustu bent Tau 
Ant vargu kur kankina.

— BUS DAUGIAU —

arba pradžia 
SKAITYMO 

.. .ir... 
RASZYMO

— Gerai! Sėsk szale manės 
tai pasikalbėsim.

Kajimas paklausė Andriaus 
ir atsi.-edo ant žemes; užsidegė 
po papirosą. Ilga laika žiurėjo 
viens iii kita su veidu žmonių, 
kurie viens kita gerai žino, o 
taip-gi žino, koki reikalai juos 
risza, bet isz kuriu nei viens 
nenor pradėt kalbėti.

Kajimni ant galo nusibodo 
tas tylėjimas.

— Ko tu Audriau szian
dien toks? Ar lupos tau suli
po, ar ka?

— Karszta ir gana!
Tu iszmiiitingas, atsiva- 

riai avis in pagiri, kad pa
ežiam atsigulti krūmuose, o 
avys.

—- Lyg tai mano ?
— Ka, kad ne tavo, kad tu 

jas pardavineji.
Andrius susiraukė. Nepali

ko jam tokia (pakraipa, kalbos, 
pažiurėjo isz paniūru in Kaji
ma, kuris meiliai szyipsodama- 
sis, pradėjo pamaži kalbėti, 
gretindamassis vis artyn.

— Klausyk, Andriau, tu 
žinai, ko asz czion atėjau to
kiam karsztįje ir asz žinau, 
nes mes jau ne nuo sziandien 
prekiaujame. Ka ežia kalbeli! 
Tu žinai, kad asz noriu pigiai 
nusipirkti aviu, o asz žinau, 
kad tu pigiai parduodi avis. 
Gersi degtines.

—: Duok szia,n!
Kajimas iszsitrauke isz ki- 

szianiaus bonka. Pats trlikte- 
le viena gnrkszni ir atidavė ja 
in rankas Andriui, kuris prili
pi prie boitkos, kaip vaikas 
prie motinos krūties ir trauke, 
trauke kol nieko neliko. Kaji
mas nudžiugęs pažiurėjo in ji.

Tau, Andriau, priderėtu in 
vieta trejokiu i o arklio nusi
samdyti, visa baezka pilve pa- 
nesztmn, Gera turi kosere!

Andrius atsikrankszte ir nu
sijuokė. Patiko jam tas pagy
rimas: .

—- Na, o avys?
— Kokios avys?
— Tos, ka norėjai pirkti.
— Lyg asz norėjau, pirkti ? 

Klause Kajimas, lyg pirma syk 
savo gyvenime apie toki daly
ką girdėtu: Avys! Galiu pirk
ti ir avis, bet man arkliu rei
kia.

— Ko man eiti po velniu? 
Dauginus kaip po puspenkto 
negausi.

— Tai neparduosiu.
—y Neparduosiu. Lengva 

tau pasakyti: neparduosiu, bet 
kur tu, Andriau, gausi pinigu, 
ka tau reikia ? Na, uždėsiu po 
pusauksini ant kožnos.

— Neparduosiu, kai]) tik 
po du rubliu ir gana! Ka tu 
misliji Žyde, asz del tavęs san- 
žines neteksiu ?

— Sanžine? Kas tai yra. 
sanžine ? Kur tu ja nusipirkai ! 
dar, Andriau? Ar atsimeni j 
Vaitiekaus jauti ?

Degtine takszejo Andriui in i 
smilkinius; sugniaužė mesz- I 
lungiszkai rankas ir riktelėjo: į 
Jauti?

— Kajime, tylėk, szuns- 
sniTki, ha neiszkesiu!

— Na, muszk! Muszk! Tu 
žmogžudy, vagie! Asz tave isz- 
duosiu, eisi in stula, su jiusi su 
kaulais, kai]) man neparduos! 
po szeszis auksinus!

—■ Tai iszduok, szunic*! Bet 
atsimink: Kol asz supusiu ka
lėjime, tai, kaip . mane gyva 
matai, tave kaip szuui sugro
siu!

— BUS DAUGIAU —

PLATINKIT “SAULE”

I dideliu puslapiu, 35c.

i

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

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

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

& 7 ‘ NOVENA”)
Stebuklingo Medaliko 

pi Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

r

— Ko man dūkti? Sakau, 
kad man arkliu reik, bet asz 
galiu ir avis nupirkti, kad tik 
tau intikti. Tu žinai, Audriau, 
jog asz tavo prietelius.

— Kiek duosi?
— O kiek tu nori ? Lyg tai 

mano tavoras, ar ka ?.
— Po du rubliu.
— Ajai, po du rubliu. Tu, 

Andriau, Ubai gudrus! Kur tu 
iržgimiai ? Po du rubliu. Tai 
man parduos ponas Nedziels- 
kis, didelis daigias! Po du rub
liu. Ar tu, Andriau, matai avis 
po du rubliu? Tai tokios dide
les, kai]) versziai, kaip dideli 
versziai, regi, po du rubliu! 
Kam da man ‘burna auszinti!
Tegul tau bus ant sveikatos ta 
arielka ir papirosai, kad asz 
taip g.Tvas bueziau, po du rub
liu!

Norėjo, atsistoti, bet An
drius sulaikė ji už skverno.

— Sėsk! O kiek duosi?
— Ka asz galiu duoti? Asž 

nieko negaliu duoti. Asz duo
siu po keturis auksinius.

— Donai Biznieriai! Geis
dami apteikt savo gerus kos- 
tumerius, privalo isz laiko 
duoti aispaudyt Sieninius Ka
lendorius ant 1953 m., ir iszsi- 
rinkt kokiu nori iszrinkt. Da
bar laikas užsikalbyt ir nelau- 
kyt ilgai, nes kas pirmesnis, 
ta.s galės iszrinkti puikesnius! 
— “Saules” Redakcija.

“Saule” gražiausia ir tin-' 
kalniausia dovana, nuo Lietu
vio, Lietuviui.

Trys Istorijos 
Velniszka Maluna, 
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai. 
Adresas:

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

KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo
No. 1952

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

♦

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

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

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

No.103—Vaidcloia, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czjb iszimta isz Lietuviszku

No.111—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 
h-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. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki j 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vietai; 
Ka pasakė katras pacziųojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

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

No. 123—Se p ty n i os i s toT i j o s: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

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

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

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

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

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

No.140—Apie Maža. Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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

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

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka. Berrtadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

No.T50—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. z 61 puslapiu, 20c.

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

Nb.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

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

No.l 55—Szakinis Nedoras
Žydas, Du Draugai. 136 pusią-

užlieku. Su paveikslais. 177 piu, 35c.

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztinki; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta M a 1 d a 
Var.gszo; Geras Medėjus. 20c.

K'o.172—Apie Duktė Mariu; 
Srnolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

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

No.l 76—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

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

No.l 80—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

18014—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c. .

No.194—^Trumpas Kafali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Pilianskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35flr

No.l 96—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. 1971A, 25c.

No.198—.Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

IIJF Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Paeztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino 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 “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S. A.



‘JJA ULE” MAHANOY CITY, PA.

A Žydas Kajimas 4
CENA kumelka vos-ne-vos 

vilko menka vežimėli. Vel
tui (dovanai) mažas Mekelis 
szmagojo botagu, veltui truk- 
cziojo vienitele vadžia ir gai
šiai cziulpsejo, kumelka e,jo 
koja už kojos, vienok ėjo be- 
paliovos nepaisydama, ant 
smilcziu ir kaitros, kaip aus 
apgudintasis prirakintas prie 
vežimėlio, kursai nepailsta, ži
nodamas jog, eiti ir vežti turi.

Mekelis 'buvo vežime ne vie
nas: isz po sziaudu ir nusviru
sio skeezio (lietsargio) užpa
kalyje jo styrėjo ant dugno 
pusragažiu pora senu czebatu 
ir skvernai nurudusiu szverne- 
lio, savininkas ju regimai mie
gojo, nes veltui Mekelis tarpas 
nuo tarpo ji sznekino. Ant galo 
klausinėjo pusbalsiai, lyg nei 
bijodamas iszbudinti mieganti 
ir klausinėjo tik norėdamas 
pakakinti kalbėjimo norą. Va
žiavo taip turbūt ilgiaus nei 
valanda, kad isz užkalnio pasi
rodė kaimas, ir Mekelis sustab
dė arki i.

■— Tat ei e!
—' Hm....
— Tatele... Žagariai!
Iszskestas skėtis parvirto ir 

pamaži isz gilumos vežimėlio 
. iszlindo Mekelio tatele. O buvo 

in ka ipažiureti! Iszpradžiu at
sisėdo vežime, pasiraivė ir nu
sižiovavo pora kartu; paskui 
nusispjovė, pasikaso pakauszi, 
kažin ka murmėdamas po Jie
sia ir vėl nusižiovavo ilgokai, 
taip kad net Mekelis iszsižio- 
jo nusižiovauti. Tai-gi ir jis 
nusižio'vavo, pasikasė paausį, 
žiūrėdamas in tęva, kuris vis 
■murkė ir dabar lyg ka kramtė. 
Bet tėvas žioptelėjo dar syki 
pasismauk© aksomine kepure 
ir szuktelejo.

— iGenig! Fur a veiter!
Kumelka vėl pradėjo eiti ko

ja už kojos smiltėtu keliu, mi
si baidydama resva vuodega 
muszias, kurios bjauriai gyle.

Neužilgo sustojo prieszai 
narna.

Isztolo buvo tai paprasti 
kaimiszki namai, sziandais 
dengta, iszarti, 'bet prisižiure- 
dams, galėjai veik užtemyti 
dideli skirtumą nu kitu kai- 
miszku užimu. Nematyti buvo 
nei vežimo, nei žagres, nei ake- 
cziu; lingyne nesivoliojo mei
tėlis, nei szuvo negulėjo ant 
prienamio, nėi visztos nevaik- 
szeziojo po kiemą, užtai kelios 
ožkos grauže tvoras ir pora žą
sų jieszkojo įkaisto ant seno
vės'sanszlavyno. Paežiam na
me, apart vienu duriu vidury
je, vedaneziu iri priemene, 
prie kampo senovės kamaros ' 
buvo iszkirstos kitos ir visa- Į 
dos adaros iki gale,'buvo drau- ' 
ge ir langu del menko krome- 
lio.

Su'barszkejus vežimui, tin- į 
giai iszejus isz kromelio Žy- ■ 
dauka su vaiku prie krūties. 
Du kampai suterszto ezep- 
cziaus buvo nusileidę ant ly
giai sutersztos jekes, amžinai 
atsektos del parankumo ma
žam Didei, kuris ir dabar cziul- 
be pieną isz liesos motinos
krūties.

— Tai tu, Kajimai ? Gerai, 
kad parvažiavai, kalbėjo Žy- 
diszkai in vyra, kuris rangėsi 
isz vežimo.

— Ne, bet, ir pradėjo liu-' 
Saja ranka traukti isz vežimo

j visokius daigius, koki ten 
i sziaiidnse buvo. Užoziuope ka- 
! reiviszka blokine. Paėmė ja in

* BALTRUVIENE J 

•K-K-K-K-K*** ***** X-K**-* ******->*-»
Ana diena sutikau žmogeli, 
Kuris labai rugojo ant savo 

vaiku, 
Kurie užsimano visokiu 

dalyku,
Ypatingai jeigu randasi 

vienturtis kūdikis,
O tėvas su motina nekarta 
Atima sau szmoteli duonos 

isz 'burnos, 
Kad užganadint užsimanymns 

tokiu vaiku.
Su a ogia toki vaikai, 

Pripranta prie visoko,
Ir geidžia kad jiems tėvai 

nieko neat sakinėtu, 
Kada pastoja vyrais ar 

moterems,
O jeigu tėvai atsako ju 

pageidimus,
Tada imasi prie visokiu budn, 
Kad-ju norai butu užganadinti.
Ana diena aplaikau žinia isz 

1 Vest u,
Kad kokis tai vyrukas, 

*Nužude savo motinėlė, 
Kad jam nedave pinigu, 
Po tam pats sau atėmė 

gyvastį!
Kėlės sanvaites adgal 

sutikau žmogeli,
Kuris rugojo priesz mane, 
Ir melde duoti jam rodą,

Ka turi daryti,
Kad jo sūnelis kanecz 

Užsimanė kad jam nupirktu už 
Paskutinius pinigus autoibyla.
-Mat, levas nendre jo iszleisti 

paskutinius dolerius,
O kada staeziai pasakė 

šimeliui,
Kad nepirks autobyliu, 

Tai tasai sūnelis iszpiszkejo 
, ant freitu, 

Ir riežine kur dingo!
j Asz tam žmogelui atsakau:

Gerai kad atsikratė nuo tokio 
kaltūno,

N ori n t s tėvu szirdys likos 
sugraudintos.

* * *
Musu mielimi skaitytojai 

tankiai skundžiasi,
Kad dykanskaieziai labai 
vagia laikraszti “Saule,”

Kaip meszkos medų. 
Mano rodą tokia-.

Nužiurokite kas yra vagis, 
Ir apskunskite iii valdžia, 

O už tai bus nubausti gerai, 
Nes paeztas tokius vagius

Baudž’ui be jokios 
miela szirdystes!

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka 

Per paczta, 25 Centai 
Adresas:

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

m

mori, ir nupirkau už sz.esz.is 
skatikus.

Tai pavojinga!
— Patepliosini, kas pažins! 
Inejo abudu in narna,

ant

atėjo

lis tuom tarpu u'žvažiavi 
kiemo.

Kajimas sodžiuje dai
niai apsigyveno. Isz kur 
ir ka isz tikruju velke, 
kaime gerai nežinojo. *| 
metus, priimtas kuopos, 
pirko ant lieitaeijos ant’ nki- 

Prie

sodyba Poloni in<

jaus paraudavo jo^ pasilikda
mas t.k pora lysziu, kurias jam 
ūkininkai apardavo, pats o'rin 
ežioje kronieli insteige, o 7aniJ ’ 
pati jo Sore apart druskos to į 
bako, siūlu, geležies, adatų i 
szmero, skepetu, vinių, kuvpj 
kin, skiltuvu ir diržu parda-' 
vmejo slapta degtille už pini I 
gus, aid 'b,argo arba, už užsto 
vus, kaip kur davėsi. Vadino
si tai,

darbi.
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Be to dar abudu su

Kaip tik vyrai iszvažiuoja in 
laukus ir griueziose lieka tik 
vkmios bobos, Sore dėjosi in ; 
gurbeli bonka degtines, trupu- j 
Ii varioku in kiszeniu, kartais1 
galuka raikszezio arba kiški 
siūlu ir ėjo per kainui grinezia 
nuo grinezios, neva ko pasi- į 
klausti arba apie ka pasiroda- j 
vyti ir už valandos ar dvieju 
grjzo su gurbu pilnu kiauszi- 
fiiu, sūriu, s'Įiosku sviesto, bet 
visada l>e degtines, o kartais 
*•’ be pinigu.

'koksai būdas prekiavimo 
Imvo jos vienos savasezia. Ka- 
Jmias ėjo ant medžiokles, ka
na vyrai buvo namieje ir su ju 
smia ingyja tus paežius daig
ins, kiek dar ju Sore pirmiaus 
neiszviliojo. () kad ranka, ran
ka mazgoja, tai progai atsitai- 
kms pateisindavo kokia Vai- 
liekiene arba Matjosziene, kuri 
nesant vyrui namieje pardavė 
><mei kiausziniu, arba sviesto 
»z kvatierka degtines ir neži- 
m>jo dabar ka, striukai atsiti-

, saviszkiui pasakyti.
<as tai, Vaitiekau, jus 

susidarkė ir nenor

17 VASW^ •

Ar jus matot Vaitiekau 

- vieto net visztos ir tos apgau
dinėja! Baltruvieiie man taipgi

O asz lyg girdėjau kad 

❖
Kajimas pirkliauja. su 

ponas 
retkar- 
ia, szi 

ta perkrato, pridyrba sumiszi- 
nio ir vėl iszvažiuoja in kitus

jinmi su tuom dar geriaus. 
“Toks didelis ponas su tokiu 
menku Žydeliu, gal nenorėtu 

■ nas akamonas, su kuriuom juk 
galima szi-ta padaryti: nupirk
ti, duokim sau, arkli, apie kuri 
pranesz.iine bus paraszyta: 
“krito ta ir ta diena,” arba 
kiek nors javu su pristatymu 
arba be pristatymo, galima

j kartais pinigu paskolinti už 
i uoperdideli palūki trisde- 

szimts szeszis nuo szimezius 
ant metu, gauti degtines del 
iszvežimo “iii užrubeži,” o jau 
kaip nieko kito nepasitaiko, 
tai dar galima tarpininkauti

prie pirkimo ir pardavimo, ap
siimti pristatyti cigaru, arba 
Austrijinio parako. Vis ir su 
tuom galina kiek nors Uždirb
ti. O Kajimas bevelija taip 
“ padoriai ” pelnanti, nei kaip 
skoliti ūkininkams pinigais už 
palakius labiausiai nuo tada., 
kaip ‘"tie kainai” užmusze vy
ra, jo tikros sesers Jokvetkes, 
Szliome Jaskeli isz Bridynes. 
Kas isz to, ka iu Siberija isz- 
drumbejo! Kartais tam tikru 
budo duodasi persipraszyti ir 
pinigu paskolija, vienok nie
kad neduoda pats, tik per bro
li Senderi Liirfta, kuris ir apie 
atemima rūpinasi už ka nekuri 
nuoszimti ima. “Tas kalba Ka
jimas paežiai: didelis ir sta- 
cziokas grubijonas, tai gal su 
tais kainais rietis, tegul ir jis 
už tai ka nors uždirba.”

Bet dar ežia negalas jo kru
tumui. Kajimas atiteisia ir ki
tus kokius reikalus, tikrai 
taipgi padorius, kaip ir anie. 
Tankiai nakti kažin kas pas ji 
atvažiuoja, barksztelia. tris 
syk in langinyczia, ir Kajimas 
ji insileidžia: Kartais atvykė
lis pats iszvažiuoja, tik palie
ka kokius ten daigtus, o ne
karta drauge su Kajimu isz 
grinezios iszsmunka ir kažin 
kur jie važiuoja. Kartais neži
nia kas ateina ir kokia pora 
dienu kam bari je už kromelio 
patuni, isz kur tik nakti ma
žiukėm durelėm iszeina in dar
žu. Pats Kajimas labai tankiai 
isz namu iszvažiuoja, kartais 
ima su savim Mek.eli, kad sau
gotu arklius ir nesyk! tik už 
dvieju dienu sugryžta. Vienok 
kur važiuoja ir ka veikia, nie
kam nepasakoja, net pati jo 
apie tai neklausinėja. Per tai 
įiedyvai, kad prie to tuointim- 
pinio užsiėmimo pirma laiko 
paseno, kad ant jo indubusiu 
iszJblyszknsiu veidu apžėlusiu 
reta ruda barzda, buvo isz- 
spausta žyme amžino nuoalsio. 
Nedavalge ir nedamiegojo, 
amžinai vaikydamasis paskui 
skatiku.

Ir sziandien, vos tik inejo 
iii grinezia ir sukalbėjo pote
rius, jau kažin ka atsiminė.

Prasivėrė duris in kroma ir 
paklausė.

— O Andrius czion nebu
vo ? •

— Katras? Avinis?
— Na, avinis.
— K a jis bus!
K a j i m as u žsim isl i j o.
— Gudrus! Su'burbleno ir 

pradėjo vaikszczioti po grin
ezia. Bet neilgai taip tęsęsi: 
po valandelse greieziau susi
raukė, negu, nusiszypsojo sa- 
viszkai sumislyjes ir lieipe pa
ežiai atneszti bonka degtines 
ir papirosu.

Sore nuėjo in bulvių rusi, at
metė in .-zona gidinezias ten 
szluotas ir isztrauke isz smil- 
cziu pūsle Su degtine, kuria po 
prikyszte in grinezia atsinesze. 
Neužilgo reikalautoji bonka 
daringtos degtines stovėjo ant 
stalo, kada resztas atsidūrė 
kambarije už kromelio.

Kajimas pgeme dvi dėžutės 
papirosu, bonka su degtine in- 
sidejo iii bedugni szvernelio 
kiszeniu ir prie duriu patrau
kė.

— Kur tu eini?
— In pagiri.
— Toks karsztis!
Bet Kajimas tik pecziais 

truktele ir iszejo. Kas jam su 
karszcziu! Ir jei isz kelio tuoj 
in krūmynus sviedesi, tai tik
rai nedelto, kad nuo saules pa
sislėpti. Ėjo tenai, nesitikeda- 
inos nieko sutikti.

Eidamas mislijo. Pinniau- 
siai: Kur dabar gudrius avis 
gano ? Jei jis nusivarė in. seną
jį pūdymą, tai jau jokio giszef- 
to jiadaryti negalima, nes An
drius butu, vidurije lauku ir 
jokio priėjimo prie jo neimtu, 
tai yra, priėjimas 'butu, lik 
kožnas juos drauge pamatytu, 
net jo mažiulis Dide, jei ka su
prastu; bet jei Andrius atsiva
rė avis ant pūdymo in pagiri, 
tai turėtu krūmuose gulėti, ta
da bus galima prie jo prieiti ir 
su jum pakalbėti taip, kad. 
nieks ju nematytu, jei tik szu- 
va, ka su jum vaikszezioja. O 
kaip Andrius nenorės? Ko jam 
nenorėti? Tai norėti ir kiek! 
Czia nėr jokios kalbos.

Eidamas Kajimas sykis! nuo 
sykio isz revo in rėva dirstelia, 
ant galo nuszvito jo veidas: 
avys ganėsi pagirije.

Isztikro Andrius avis in pa
giri atsivarė, o pats krūmuose 
užvirto.

Buvo tai vaikinas kaip nen
dre tiesus, petingas ir stam
bus. Kaime merginos per ji isz 
galvos ėjo,- nes nieks taip 
smarkiai nepaszokdavo, kaip 
Andrius, kada inszeldavo. Prie 
visokiu jis prisiszlejuodavo ir 
neviena turėjo ant sanžines, 
bet labiausiai jam pamėgdavo 
Magde, duktė Blažio, kuri 
taip-gi ji mylėjo. Jau butu su 
jaja apsivedęs, nes jau du me
nesiai kaip sukako jam dvide- 
szirnts antri metai ir per liosus 
isztrauke burta (liosa) namon 
eiti, bet senis Blažys nei klau
syti nenorėjo apie Andriu, nes 
visaip ant jo kalbėjo. Rodos 
jam nieks nieko neužmetinejo, 
jei tik ka ant kumszczios buvo 
pergreitas, bet nekurie jam 
padyvyjo, kad su Kajimu susi
deda, ‘ ‘ nes tai Žydas, ka Viesz- 
pati Jezu nnkryžiąvoj ir po 
sudus balado jasi.” Neseniai 
net szauke Kajima tyrinėtojas, 
kada dingo dvaro arkliai ir, 
nors Kajimas sausas isz pro- 
vos iszejo, senis Blažys savisz- 
kai kalbėjo, kad Kajimas va
gis, o Andrius sėbras ir nei ne- 
mislijo leisti už jo dukterį.

Bet in akis nieks nedryso 
taip Andriui pasakyt. Tegul 
pabandytu! Tai užsmaugtu 
kaip žvynbli savo geležines© 
rankose, kurias jau nevienas 
pajuto, kada neatsargiai pasi
pynė jam szokant, karezemo- 
je arba jomarke. Bijojosi jo vi
si, bet Andrius nei vieno nesi
baido, nei saviszku, nei akamo- 
no, pagaliaus nei paties pono- 
Ir sziandien jam akamonas 
aiszkiai liepe ginti in rugiena, 
o jis sumurmėjo ka po nosia 
apie karszti ir nusivarė avis in 
pndATua in pagiri, pats atsigu
lė krūmuose, o svis paliko prie
žiūroje Margio, kuris jas gerai 
dabojo.

0 gal tame turėjo koki apsi- 
rokavima, nes keli syk pakilo 
ir klausė, ar neiszgirs ko.

Czia Margis pradėjo baisiai 
loti. Net banda kaimene pame- 
•te ir prie Andriaus pribėgo, 
mislydamas kad ansai užmigo, 
ir jo lojimo negirdi, bet An
drius tik paspyrejo ji ir szuva 
unksdamas nubėgo ant pūdy
mo. Krūmai tuom tarpu vis ar- 
eziaus sznabždejo ir tarp 'ža
liu lazdynu pasirodė Kajimas.

Andrius dirstelėjo in ji ir 
nusispjovė.

— Sveikas gyvas, Andriau!
— Atnesziai tabako?
— Koks tu karnas! Asz tau 

sakau: -sveikas o tu tuojaus 
tabako. Žinoma, atnesziau pa
pirosu.

(Taaa Ant 2 puslapio) ,
• -.i-'- . K-.. *
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ZiniosVietines
— Tik devynios dienos iki 

Kalėdų!
— Szia sanvaite pripuola. 

Czvertis meto, pasninkas.: Se
redoj, Petnyczioj ir Sulbatoj.

r .
— Seredoj pripuola Szv. 

Lozoriaus, o Tautine Vardine: 
Grinius. Pasninkas. Ir ta die
na: 1939 m.,-Naciai savo ka- 
riszka laiva ‘ ‘ Graif Spec ’ ’ nu
skandino prie Montevideo 
miesto'Pietų Amerikoje. Jiems 
buvo taip Hitlerio insakyta, 
kad tas kariszkas laivas nepa
pultu in Amerikiecziu rankas. 
Szitas “Graif Spee” Naciu ka
riszkas laivas sizifuose vande
nyse t;'bojo prekybiniu Angli
jos laivu, kurie veže aliejų ir 
gazoliną. Anglijos ir Amerikos 
karo sztabas tyczia iszleido ži
nąs kad vienas Anglijos pre
kybinis laivas plaukia in Ang
lija su aliejum. Naciu szpiegai 
Sužinojo, kaip Amerikos ir 
Anglijos sztabas norėjo kad jie 
sužinotu. Sztai prekybinu lai
vas veszdamas szimtusi tuks- 
taneziu goreziu aliejaus ir ga
zolino, iszplauke. Vien tik ka
pitonas žinojo kad jis yra 

-Amerikos ir Anglijos didžiau
siu kariszku laivu sekamas. 
Kai jis buvo iszplaukes kelis 
szimtus mylu in mares, Naciu 
“Graf Spec” ji pasivijo ir su
stabdė, paleisdamas kelis szu- 
vius virsž jo stojo. Tada pasi
girdo szuviai isz didžiausiu ka
rabinu nuo Amerikos ir Angli
jos laivyno. “ Graf Spee” laivo 
kapitonas tuojaus suprato kad 
czia. jam ir jo laivui nevieta ir 
jis neszesi kiek tik jis galėjo; 
1903 m., pirmas eroplanas pa
kilo virsz žemes; Amerikos La
kūnu Diena; 1906 m., Busi jos 
valdžia paskelbė Suvalkų Gu
bernijoje karo stovi; 1926 m., 
Demokratine Lietuvos valdžia 
nuversta..

— Ketverge pripuola. Szv. 
Auxentino, o Tautine Vardine: 
Gotvila. Ir ta diena: 1796 m., 
pirmutinis savaitrasztis “ Sun
day Monitor” pradėjo eiti 
Amerikoje; 1917 m., AsztuO- 
nioliktas priedas prie Ameri
kos Konstitucijos pridėtas. 
Svaiginantieji gėrimai, kaip 
arelka, sznapsas, vynas ir alus 

> uždraustas Amerikoje. Razbai- 
ninkai pradėjo gera geszefta 
varyti, pardavinėdami tuos 
gėralus slaptomis; 1865 m., 
Amerikoje panaikinta vergys
te.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Nemezijo, o Tautine Vardine: 
Rimante. Ir ta diena, pasnin
kas. Taipgi ta diena 1319 m., 
in Lietuva atplūdo Kryžeiviai, 
norėdami ja pavergti; 1934 m., 
Japonijos Taryba nutarė pa
naikinti Vaszingtono Laivyno 
sutarti, padaryta 1922 metuo
se; 1937 m., Rusija nugalabųio 
dar asztuonis savo augsztus 
virszininkus už neisztikimuma 
savo krasztui.
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— Musu senas skaitytojas, Į 
ponas1 Antanas Einikis, isz ; 
New Philadelfijos r a n d a s i Į 
Pottsville ligonbuteje. — Mes 
visi vėliname ponui Einikui 
greito pasveikimo.

— Buvus miesto gyventoja 
Leona V., 22 metu amžiaus, pa
ti Joseph Tsafos (po tėvais 
Leoną MuhutsĮkiute, slauge, 
nuo 331 W. Mahanoy uly., 
mieste) gyvenant 10837 C-C 
Lane Northeast Village, Phila
delphia, Pa., eidama skersai 
ulyczios likos'pataikinta per 
automobiliu, ir likos mirtinai 
sužeista, ji buvo tuojaus nu- 

’ vežta in Nazareth ligonbute 
kur pasimirė Seredos vakara 
apie 8:05 valanda. Nelaime at
sitiko Seredoj 3-czia valanda 
po piet. Velione gimė Maha- 
nojuje Vasario 14 d., 1930 m., 
baigus Mahanoy City High 
School, taipgi slauges mokslą 
isz Ashland ligonbute. Paliko 
dideliame nuliudime savo' vy
ra Juozapa; du sunu Juozuką 
ir Larry, taipgi savo motinėlė 
ponia Julija Mahutskiene, 
mieste; jos tėvelis mirė 1950 
metuose. Laidotuves invyko 
Panedelio ryta isz Gralboriaus 
H. B. Mulligan koplyczios, 
1119 W. Lehigh Ave., su apie- 
gomis Nativity Luteroniu baž- 
n vežioję, 17th ir Tioga uly., 
Philadelphia, 11 valanda, ir 
palaidota in tos parapijos ka
pines.

— Petnyczioj, Gruodžio 19 
diena, 6:15 valanda ryte, isz- 
vaižuoš in Wilkes-Barre, Pa., 
del daktariszko peržiūrėjimo, 
69 vyrukai, kurie likos pa- 
szaukti del kariszkos tarnys- 
tos. Žemiau paduodame var
dus t uju kurie apleis iisz:

Mahanoy City: John Ziolko, 
Daniel Poreca, Jr., Bernard Si- 
sak, James Chatas, Thomas 
Fogarty, Robert Eckrode, Jo
seph Kurdinsky, Joseph Lo- 
watti, Anthony Stranix, John 
Yakmovich, Cyril Smith, 'Ste
phen Kohan, David Dunsa- 
vage, Michael DiBaggio.

Patriotic Hill: Robert Sala
kas.

Morea: John Mesch, Michael 
Cominsky, Jr., John MehaL 
sky.

Bowmans: Edward Bradbu
ry, Jr.

St. Nicholas: John Kanute, 
Robert Gallagher.

Buck Mountain: Francis J. 
Biashock, Louis Flaim.

Jacksons; John Nolan.
Park 'Crest: Albert Seward. 
Hosensock: Calvin Stride.
Big Mine Run: Joseph Gal

lagher.
Ashland: Ronald Wetzel, 

Paul Rollenhagen, Robert Css
man, William Fanelli, John 
Polich, Clyde Waizenegger, 
Lester-Hebert, William Leis
ter, James Conner.

Frackville: Metro Halupa, 
Jr., John Robbins, Ralph Tre- 
gembo, Martin Olsen, Jr., Jo
seph Gaverick, Ronald Jones, 
Howard English, Alex Prock, 
Joseph Pereira, Joseph Costa,

Sieniniai Kalendoriai 1953m
15 col., ploczio x 23-3/4 cok, ilgio
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Kur nors Korėjoje, del at
sargos negalima skelbti kur, 
Pietų Korėjos raitininkai 
iszmegina Amerikos karabi
nus, kurie buvo jiems pri-

Thomas Schaeffer.
Homesville: John Coughlin, j
Millersville: Charles Beli- 

ney.
Girardville: Joseph Ketus- 

ky, Joseph Luscan, Lewis Mu- 
redda, John Horan, Robert 
Teufel, Joseph Cress,

Lavelle: Lee Lieb, Ray Kel
ler.
- Gordon: William Dando.

Yatesville: Joseph Schlinler.
Barnesville: Albert Smulli- 

gan, Russell Smith.
New Philadelphia: Edward 

Schneider, Michael Belecanech 
ir Robert Gregaitis.

Middleport: Peter Paiko.
RD3, Pottsville: Earl Ben- 

singer.

Sukilėliu Ginklai

ALGŲ SUVALDY
MAS PAKRIKĘS

WASHINGTON, D. C. — 
Kai Prez. Trumanas sauvalisz- 
kai insikiszo in Mainieriu Algų 
pakėlimo klausima, ir nustatė 
kad mainieriai gali gauti $1.90 
ant dienos daugiau, nežiūrint 
ka Valdžios Komisija apie tai 
buvo nusprendus, jis suardė 
visa algų nustatyma ir suval
dymą visame kraszte!

I Jeigu taip galima pasielgti 
su mainieriu klausimu, tai visu 
kitu fabriku darbininkai taip 
pat reikalaus. O jeigu nėra 
galima suvaldyti algas, tai jau 
nei klausimo negalima iszkelti 
apie pragyvenimo brangumo 
suvaldyma.

Reiszkia, valdžia be jiegos 
ir dabar lieka tik žvieriszkas 
instatymas, kad vilkas, vilką 
es.

Prezidentas Trumanas, savo 
draugams baisiai isztikimas 
žmogus, mainieriu bosui, John 
L. Lewisui atsilykino, už tai 
kad Lewisas nutraukė mainie
riu straikas per Rinkimus. Už 
toki isztikimuma visiems da
bar pragyvenimas dar labiau 
pabrangs. (Anglys patiems 
mainieriams tuojaus pabran
go).

Kenya miesto policijantas 
laiko savo rankose užtrucin- 
tas strides, kurias sukilėliai 
kurie save vadinasi Mau 
Mau, vartuoja Kenya apy
linkėje. Szitie sukilėliai, ar 
Mau Mau draugystes nariai 
nori isz savo kraszto iszva- 
ryti ar iszžudyti visus baltus 
žmones, kurios jie vadina 
atėjūnais ir žmonių isznau- 
dotojais. 

------------
Pirkie U. S. Bonus Sziandien1

Mahanoy City, Pa

Pietų Korėjos Raitininkai

siunsti. Jie savo arklius yra 
gave ar isz Mongolijos ar isz 
Japonijos. Japonai pirmiau
sia Koriecziams pristatė to
kius arklius del armijos.

37 ŽMONES ŽUVO
HAMILTON, BERMUDA.— 

Trisdeszimts septyni žmones 
žuvo, kai didis Cuban Eropla- 
nu Kompanijos eroplanas skris 

! damas isz Madrid, Ispanijos in 
Havana nukrito in mares, apie 
pustreczios mylios nuo Bermu
da Salos kranto.

Tik keturi iszliko gyvi. Trys 
moterys ir vienas vyras iszliko 
isz tos nelaimes, kai didelis ke- 
turiu inžinu DC-4 “Star of the 
Orient” eroplanas nukrito. 
Važiavo trisdeszimts trys ke
leiviai ir trisdeszimts lakūnai.

Nelaime atsitiko kaip tik 
priesz auszra, anksti isz ryto. 
Eroplanas ka tik buvo pakilęs 
nuo Kindley Field, Bermuda.

Buvo sunku prie nukritusio 
eroplano prisiartinti, nes ma
riu bangos buvo dideles ir au
dringos. Eroplanas užsidegė 
kai nukrito.

Kai kurie žmones sako, kad

Dabar mažai kur randasi 
raitininku armijoje, nes be
veik visur automobiliai, tro- 
kai ir motorckliai arkliu vie
ta užėmė.

sai ne, kaip tik anaiptol. Pirm 
negu mes raszeme apie Lewisa 
ir Prezidentą Trumana, mes 
pasikalbėjome su daug mai- 
nieriu. Beveik visi vienbalsiai 
sake kad jie visai nenori to al
gų pakėlimo! Jie patys mato 
kad juo dadgiau jie gaus ant 
dienos, juo brangiau bus ang
lys, o juo brangiau bus anglys, 
juo mažiau anglių žmones 
pirks, juo mažiau darbo bus 
mainieriams! Jie ir dabar daug 
uždirba ant dietios, bet mažai 
dienu gauna dirbti, kaip tik už 
tai kad jie tiek daug ant po- 
pieros uždirba, bet ne ant 
pedes!

AMERIKA
REIKALAUJA SAVO

EROPLANO
Sovietai Kurti, Nieko 

Nežino, Nieko 
Nesupranta

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia yra pareika
lavus kad Sovietu Rusija 
mums sugražintu Prekybini 
eroplana, kuris buvo privers
tas nusileisti in Komunistiszka 
Vengrija pernai.

Maskvai buvo, per laiszka 
insakyta, kad jeigu Sovietai 
negali ta eroplana mums su
gražinti, tai ji turi mums už
mokėti $98,779.29, su szesztu 
procentu. Pats eroplanas kasz- 
tavo $98,436.40, o ka jis veže 
kasztavo $2,342.89.

Amerikos valdžia yra pa
siuntus kelis laiszkus ne tik in 
Maskva, bet ir in Budapeszta, 
Vengrija. Valdžia reikalauja 
ne tik savo eroplano bet ir ke- 
turiu lakunu, kurie buvo ant 
to eroplano.

Ka musu valdžia darys jei
gu Vengrija ir Rusija nesutiks 
ant musu pareikalavimu dar 
nebuvo galima dažinoti.

Amerikos valdžia užsimokė
jo Vengrijai $123,605.15, kaipo 
bauda už to eroplano, per klai
da užvažiavima yiršz to krasz- 
to, kai tas krasztas pareikala
vo tiek pinigu pirm negu tie 
musu lakūnai buvo paleisti.

SKAITYKIT SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

---------------------------------------- ;-------

KETURI NE- 
AMERIKIECZIAI

PRAVARYTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

yra Piliecziai Anglijos, Pran
cūzijos ir Skandinavijos.

Bet Amerikos valdžios At
stovai sako, kad dar keturioli
ka intartu žmonių laiko augsz- 
tas vietas toje Sanjungoje.

Vėliau buvo paskelbta kad 
isz dvieju tukstancziu Ameri- 
kiecziu, Tautu Sanjungoje, 
daugiau kaip keturios de- 
szimts yra intartu kaipo Ko
munistai, Komunizu draugai. 
Tautu Sanjunga yra prava
rius dvideszimts szeszis isz szi- 
tu intartu žmonių.

Mums ne tokie dyvai kad to
kie žmones yra dabar pravaro
mi isz Tautu Sanjungos darbu, 
bet kad jie ten galėjo inlysti 
isz pat pradžios.

Kai jauna mergina nori gau
ti tik sekretorkos darba val
džioje, tai FBI policija pasiun- 
czia savo agenta kad ir keletą 
szimtu, myliu, pasiteirauti ne 
tik apie ta mergina ir jos tėvus 
bet ir apie jos ir jos tėvu 
draugus, gimines ir pažysta
mus. O ežia, tokioje svarbio
je vietoje Komunistai gali in
lysti.

Nepaprastas Sliekas

Czia nepaprastas gamtos 
szposas; sliekas su vienu 
sprandu bet su dvejais kū
nais ar uodegomis. Vienas 
dailyde, karpinterys rado 
szita slieką ir pasiuntė ji in 
Arizona valstijos zoologijos 
kambarius, kad tie mokslin- 
cziai paaiszkintu kas ir kaip 
czia atsitiko.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

j Make today 
/ /ourfiilay 
to/ United States 
defense Boats

SAPNAS MOTINOS

ISZ VOKIETIJOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

junga yra okupavusi Lietuva, 
Estija ir Latvija, sulaužydama 
savo iszkilmingai pasiraszyta- 
sias nepuolimo sutartis su Bal
tijos Valstybėmis.

— Ryszium su Szventuju : 
Metu jubiliejum Jo Szventybe 
Popiežius Pijus XII apdova
nojo Lietuvos ministeri prie 
Szventojo Sosto S. Girdvaini 
aukso kryžiaus ir Pasiuntiny
bes attache S. Lozoraiti jun. 
bronzos kryžiaus ordinais.

— Prie Pietų Vokietijos 
radiofono Stuttgarte ruoszia- 
mose Rytu veikimuose disku
sijose, kuriose dalyvauja Vo- 
kiecziu visuomenes politikai 
ir pavergtu Rytu Europos tau
tu atstovai, Lapkriczio 12 die
na buvo svarstoma Prof. Fr. 
Valiaveco isz Pietu-Rytu Insti
tuto Munchene skaityta pa
skaita “Vokiecziai Europos 
pietrycziu krasztuose”. Isz 
Lietuviu puses dalyvavo M. 
Brakas ir V. Banaitis.

— Laikraszcziu redakcijos 
ir atskiri asmenys praszomi 
ELTAI skiriamus laikrasz- 
czius, svetimos spaudos atsilie
pimus apie Lietuva, pastabas 
ir visa kita medžiaga siusti 
sziuo adresu: (14b) Reutlin
gen, Lederstr. 94.

AMERIKOS SEKRE
TORIUS PARYŽIUJE

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 
Amerikos Sekretorius, Dean 
Achesonas yra nuskridęs in 
Paryžių, dalyvauti Sziaures 
Atlanto Sutarties Posėdyje, * 
kuris prasidėjo Panedelyje.,

Jis pasakė: “Gaila man, kad 
szitas posėdis yra mano pasku
tinis, ir kad asz toliau nebega- 
lesiu dalyvauti ir jums padė
ti. Bet asz visomis galiomis 
stengsiuos jums padėti, kai asz 
sugrysziu in paprasta Ameri- 
kieczio gyvenimą.

Su juo yra nuvažiavęs Iždo 
Sekretorius John Snyder ir 
Bendros Apsaugos Adminis
tratorius, W. Averell Harri
man. ' . J ,

TRUMANAS
PUOLASI ANT
MAC’ARTHURIO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kam mes cziediname ta “Ato
mine Bomba?’’ “Kodėl mes ta 
Atomine ir vandinilo “Hydro
gen” Bomba mėginame ant 
ožkų, žiurkių ir kiaulių? Argi 
netutu daug geriau ja iszmė- 
ginti ant musu prieszu ir taip 
iszgelbeti nuo mirties szimtus, 
jeigu ne tukstanczius savo vai- 
uk?!”

SZVENCZIAUSIOS
Viėsz. Jėzaus if

. . . MALDA ...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szveh- 

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

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.
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