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Isz Amerikos 300 PAMETE UNIJA
' Kaltina Komunistus Ir

Komunistą ValentinoPRASZO
PASIAUKOJIMO

Naujas Prezidentas j 
Dwight Eisenhoweris

WASHINGTON, D. C. —
Vaszingtone Republikonai su- 
ruosze paroda del savo naujo 
Prezidento Dwight D. Eisen- 
howerio, Utarninke.

Pus asztunto szimto tuks- I 
tanczio žmonių susirinko pa- i

CAMDEN, N. J. — Daugiau 
kaip trys szimtai unijos darbi
ninku in Campbell Soup kom-, 
panija pasitraukė isz savo uni
jos, už tai kad “tos unijos tiks
las yra Komunistiszkas.”

Tu darbininku, kurie pamė
tė ta unija, atstovas vieszai ir 
stac iai pasakė, kad visi jie da
bar pasitraukia isz tos unijos 
už tai kad Anthony Valentino 
buvo dar syki iszrinktas ju 
unijos biznio agentu.

Š itas Anthony Valentino 
buvo valdžios teismo nuteistas 
ir pasmerktas Spalio (Oct.) 
dvideszimts ketvirta diena, už 
tai kad jis po prisieka buvo 
prisiekęs, kad jis nieko bendro 
neturi su Komunistais ar su 
Komunistu Partija. Vėliau bu
vo priparodyta kad szitas dar
bininku unijos vadas, Anthony 
Valentino, ne tik bendradar
biavo su Komunistais, bet pats kas eroplanas buvo nusiautas

Nedelioj. Ji nuszove karabinai 
Komunistu nuo žemes.

Kitas Laivyno eroplanas nu
krito ir nuskendo kai jo lakū
nas stengiesi iszgelbeti de-
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Mažutis Jerry Allen, su
nns Major Rarnock Harwell, 
visai nieko nesibijo, nesibijo 
net ir kaukolių, kurias jo te-

Kaukoles Zabovos

vas renka ir cziedina. Mažu
tis net drąsiai ir liežuvi ro
do toms kaukolėms. Tokiu 
kaukolių jo tėvas turi su-

virsz szimto ir dar vis dau
giau renka ir perkasi.
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KAREIVIS
ISZLAISVINTAS

Buvo Intartas Už
Miegojimą Ant

Sargybos

L4 hit I Ab

ŽINIOS ISZ
PAVERGTOJE

TEVYNEJE

Kodėl “Desaskuoti” 
Miszkinis, Keliuotis 

Drasdauskas?

Kad ir kaip stengiasi Bolsze- 
vikai Lietuviai tauta subolsze- 
vikinti ir surusinti, vienok 
jiems vis tiek nepavyksta pa
laužti Lietuviu dvasinio atspa
rumo. Tai rodo dažni ypacz 
szviesucmenes, mokslininku 
puolimai ir plūdimai. Tiek per 
LKP VII suvažiavima, tiek ki
tomis progomis net pats A. 
Snieczkus, nirszdamas isz pyk
ai io, prisipažino, kad pvz. “ne
leistinai atsilieka Lietuviu 
Kalbos Institutas, kuris per ei
le metu, žymia dalimi del jo

Prezidentas
Dwight D. Eisenhower

sveikinti nauja Prezidentą.
Kai paroda pasibaigė apie 

septinta valanda vakare, Ame
rika jau tikrai žinojo kad jau 
dabar randasi naujas Prezi
dentas, nauja partija, ir nauja 
valdžia.

Paroda turėjo tęstis per dvi 
valandas bet tikrumoje ta pa
roda tesiesi net keturias va
landas.

Eisenhoweris, per savo pra
kalba pasakė visiems, kad jo 
ir visu Amerikiecziu pareiga 
yra saugoti ne vien tik Ameri
kos kraszta, bet visa svietą.

Jis sake kad visi Amerikie- Į
(Tasa Ant 4 Puslapio)

yra Komunistas.
Bet kiti tos unijos nariai sa- 

i ko kad nebutu gana iszmesti 
vien tik ta Komunistą Valenti
no, nes toje unijoje randasi
baisiai daug intakingu Komu- szimts lakunu, kurie buvo nu- 

' nistu. szauti.
Jie teipgi sako kad jiems Laivyno Sztabas sa.m kad 

gaila ir skaudu pasitraukti nei vienas lakūnas neouvo pei 
nuo CIO unijos bet jiems kitos daug sužeistas.
iszeities nėra nes ta po visa Kariszkas “Mariner” laivas 
kraszta pagarsėjusi darbinin- pribuvo ir paėmė vienuolika tu 
ku unija yra, savo “virszuneje 
perdem Komunistiszka.”

Darbininkai, kurie pasitrau
kė isz szitos unijos sako jie 
duokliū. nemokės tokiai unijai 
kuria Komunistai valdo.

Geriausia Mezgėja

lakunu isz mariu. Bet isz viso 
buvo trylika lakunu.

Ju eroplanas, nukritęs, užsi
degė ir greitai nuskendo.

Kitose nelaimėse toje pa- 
czioje vietoje keturiolika lakū
nu dingo, kuriu Laivyno laivai 
ir eroplanai dabar jieszko.

Naujas Prezidentas Dwight 
D. Eisenhoweris, padarydamas 
savo prisieka užlaikyti musu 
kraszto Konstitucija ir prade
damas savo prakalba, sukalbę- ; 
jo malda in Visagali Vieszpati 
Dievą, kad. Jis jam padėtu ge
rai ir teisingai vesti mus, mu
su kraszta ir visa žmonija in 
szventa taika ir ramybe.

Jeigu visi kiti Republikonai deszimts keturiu 
paseke naujo Prezidento Ei-. 
senhowerio pavyzdi, tai viskas 
bus tvarkoj.

SZIACZIUS
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TRIJŲ TIKĖJIMU
VADAI

Aukoja Maldas Už 
Prezidentą

WASHINGTON, D. C. — 
Kataliku Arkivyskupas, Žydu ! 
Rabinas ir Episkopalu Vysku
pas vieszai ir iszkilmingai pa
aukojo savo maldas už nauja 
Prezidentą Dwight D. Eisen- i 
howeri.

Kataliku Arkivyskupas Pat- į 
riek A. O’Boyle prasze Dievo 
malones naujam Prezidentui, 
kad jis gerai ir teisingai val
dytu musu kraszta; kad Szven- 
toji Dvasia jam kelia in szvie- 
sa ir taika nuszviestu.

Jis savo maldoje sake, kad 
visi žino kad naujo Prezidento 
pareigos yra sunkios, ir kad 
jam reikia Dievo pagelbos.

Taippat ir Žydu Rabinas ir 
Protestonu Vyskupas iszsi- 
reiszke per savo maldas ir pra
kalbas.

T
1^ ‘

Margaret Okihara, Japo
ne, Brooklyne, ežia parodo 
savo mezgima, už kuri ji 
k; me j o pirma garbes vieta 
ir gavo penkis szimtus dole
riu, per geriausiu mezgeju 
rungtynes. Amerikietis, vy
ras la'gnejo pirma garbes 
vieta už gražiausi staltieses 
numezgima.

U.S.A. EROPLANAS
NUSZAUTAS

TAIPEH, FORMOSA. —
Amerikos Laivyno Sztabas 
pranesze kad Laivyno karisz-

TĖVAS
PARVAŽIAVO

“Szokit Vaikai;
Szoksiu Asz”

WASHINGTON, D. C. — 
Republikonai, po dvideszimts 
metu isztremtyje, keleve kaip 
Žydai per dykumas, gautinai 
pasiekė jiems prižadėta krasz- 
ta, sugryžo in rojų, Vaszingto-

szimts metuVtguT’isztremti.
Dabar, per visa sanvaite, 

Republikonai dūkia, baliavuo- 
ja ir džiaugiasi.

Fo dvideszimts metu Repub- 
likcnai vėl sugryszta in Vasz- 
ingtona!

Nors Repub'ikonai dabar 
Vaszingtone ba’iavuoja, nors 
jietant rytojaus gal aimanos 
‘ ‘ Dul-dul-dul-dul d u 1 d e 1 e, 
Skauda Mano Galvele”; bet 
visi jie gerai žino kad dabar 
ant ju galvos ir ant ju sanžines 
krinta baisi pareiga ne vien 
tik musu krasztui, bet visam 
svietui, visai žmonijai!

Ne tik Amerikos,
svieto ateitis dabar Republiko- 
nu rankose.

KITAS SUKILIMAS
KALĖJIME

Sargus

FORT MEADE, MD. — 
Jaunas New Jersey valstijos 
kareivis, kuris buvo pasmerk
tas ant deszimts metu prie sun
kaus darbo kalėjime, už tai 
kad jis užmigo, kai jam reikėjo 
eiti sargyba, buvo kariszko 
teismo iszteisintas ir iszlais- 
vintas.

Kai kariszko teismo tardyto
jai jo klausinėjo, jis tik trum
pai vis atsake: “Asz nieko ne- 
astimenu”.

Per teismą paaiszkejo kad 
tas kareivis Warren G. McCon
nell, Korėjoje per tris dienas
dirbo ir per tas naktis ėjo sar- vadovo Prof. Balczikonio kal- 
gyba, ir taip buvo nuvargęs be įeS) neinvykdo darbo planu ir 
poilsio ir be miego, kad jis u z- neduoda jokios mokslines pro- 
migo, kai jam buvo insakyta dukcijos.” Žinoma, tie veiki- 
eiti sargyba. mu butu “invykdyti”, jei Lie-

Kai kariszkas teismas Korė- tuviu kalbos žodyne ar kuria-
S U M U S Z T 4 S ji TasmerKe ant deszimts me nors moksliniame leidiny 

metu prie sunkaus darbo, butu kiekviename puslapyje 
Amerikos laikrasztininkai “pagarbintas” Stalinas, isz- 
kaip vienas sukilo ir pareikala- auksztinta Rusu kalba ir kita, 
vo kito teismo. Karo Sztabas Kaip invertinamas kiekvie- 
isz pradžios nepaisė laikrasžti- nas, kad ir menkiausias, nariu 
ninku, bet paskui jau pamate ar nenariu nuo partijos direk- 
kad ežia jau ne taikos ir kad tyvu nukrypimas, parodo toli- 
kariszkas teismas turi skaity- mesni to paties Snieczkaus žo-

■ tis su teisybe.
Kai tas kareivis buvo gavės 

antra proga pasiaiszkinti, tai 
viskas paaiszkejo ir jis buvo 
iszteisintas ir iszlaisvintas.

Metu Žmogelis
Apdaužytas

PITTSBUPGH, PA. — Lai
kydami keturis ka’ejimo sar
gus nelaisvėje, daugiau kaip 
tūkstantis vienas szimtas kali
niu in Western State kalėjimą, 
drąsiai prieszinosi vyriausy
bei.

i Kaliniai tranko, daužo ir de- 
i gina viską, taip parodydami 

savo nepasitenkinimą.
Kalėjimo virszininkas, John 

W. Claudy, laukdamas susi- 
link'mo, sako kad nei vien?s 
isz kaliniu nepabėgo ir kad 
sargai nei vieno szuvio dar nė
ra paleidę in tuos sukilusius 
kalinus. Jis taipgi sako kad jis 
už jokius pinigus nesiderins 
su ta'is sukilėliais kaliniais. Jis 
pranešza kad visi tu ka’iniu 
uždegti gaisrai yra užgesinti, 
b. st kad tie kaliniai dar vis ne-; 
pasiduoda.

Va’stybines policijos pulki- naikintas, 
ninkas, C. M. Wilhelm, kuris 
yra teipgi ir policijos komisi- 
jonieiius pats asmeniszkai pri
buvo, prižiūrėti ir tvarka ves
ti, kai valstijos policija buvo 
iszszaukta in pagelba tame ka- 

bet viso lejime.
Jis su kalėjimo virszininku,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

FOTTSTOWN, PA. —
Charles Rosenberg, septynios 

metu am- 1 liaus s iauezius buvo baisiai 
Eumusztas savo sztore.

Jo marti, Ponia Anne Rosen
berg ji užtiko be žado apt 
grindų. Ji policijai pasakė kai 
kai ji užtiko ta seneli, nepažys
tamas vyras, apie 25 metu am
žiaus stovėjo virsz jo, kai jis 
gulėjo ant grindų.

Seneliui buvo galva praskel-į 
ta ir jo veidas buvo labai suža
lotas.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LENKTYNIŲ
AUTOMOBILIUS

Užmusze Deszimts 
Žmonių Argentinoje

Mes ir per ana, Antra Pasau
lini Kara raszeme ir sakeme, 
kad nėra jokios teisybes kai 
kariszkas teismas tardo, teisia 
ar pasmerkia kareivi, nes to
kiame teisme dalyvauja vien 
tik karininkai. O kai eilinis ka 
reivis yra intartas, tai jis buvo 
intartas karininko, o paskui 
kiti karininkai ta kareivi tei
sia. Czia nėra jokos teisybes. 
Jeigu kareivis turi būti teisia
mas, tai ant teisėju sztabo tu
rėtu būti tiek eiliniu kareiviu 
kiek yra karininku. Ar dar ge
riau ir teisingiau butu, jeigu 
valdžios teismas kareivius 
teistu.

Nes ssitaip iszeina per toki
BUENOS AIRES, ARGEN

TINA. — lenktynių automo
bilius nulėkė nuo lenktynių ke- teismą: karininkas intaria ei- 
lio, persi"auže per tvora ir už- 
musze de'z'mts žmonių. Ta au- 
tomoli iu vairavo Italijos gar
sus automobi'iu lenktynių 
draiverys, Giuseppe Farina.

Trudes imts žmonių buvo 
sužeista toje nelaimėje. Pats 
to automobiliaus draiverys, 
Farina nebuvo nei sužeistas, 
bet jo automobi’ius buvo su-

džiai, pasakyti partijos suva
žiavime: Savo laiku ‘‘buvo de
maskuoti Drazdauskas (Szolo- 
chovo ir kt. Sovietiniu raszyto- 
ju vienas isz firmųju vertėju 
in Lietuviu kalba;, Miszkinis, 
Kaplanas, Keliuotis ir kiti” 
buržuazinio kosmopolitizmo 
skelbėjai literatu tarpe, kurie 
mėgino apszmeižti geriausius 
tarybines Lietuviu literatūros 
veikalus. Kai kurie literatai 
nutylėdavo gilu priszakiniu 
Lietuviu raszytoju Janonio, 
Regraczio, Montvilos, Salomė
jos Neries, Cvirkos patriotiz
mą.” Snieczkui net ir Korsa
kas “nusiszalines nuo Lietuviu 
tarybines literatūros iszvysty- 
mo klausimu nuszvietimo”, be 
to, “Silpnai dalyvavęs spren
džiant tikrus kultūrinio paliki
mo klausimus ’ ’ ir padaręs visa 
eile “paikingu klaidu”.

lini kareivi, kiti karininkai yra 
to karininko draugai ir jie ki
taip nenuspręs kaip tas kari
ninkas intars.

Jeigu Amerikoje yra laisve 
ir lygybe, tai karininkui nėra 
vietos tokiame teisme, nes ne- 
1a nei geresnis, nei didesnis už 
eilini kareivi.

Mes per ana kara mateme 
per daug naujai iszkeptu, pien-

Kai jo automobilius nulėkė burniu karininku, kurie strak- 
ruo lenktynių kelio, jis sten- sėjo kaip girtas priesz pietus, 
giesi ji pasukti nuo vieno žmo- Mes Vaszingtone, per Demo- 
niu būrelio, bet pataikė in ki
ta.

Jis su savo automobiliu to
se lenktynėse buvo penktas 
nuo pirmutinio, kai ta nelaime 
atsitiko.

kratų va’dyma mateme per 
daug tokiu pilvūzu karininku, 
kurie už stalo tupėjo ir garbes 
ženklus ant savo pilvotu mar- 
szkiniu krovė.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kaip Turi Būti 
Garbinamas Stalinas

no žino Lietuvis: Laimingas 
gyvens visados. Szlzove tau, 
taikos inkvepejau! Tau, Stali
ne, teve brangus! Szlove tau, 
szlove begaline. Szlove tau per

Parodo kad ir per Stalino gi
mimo diena, Gruodžio 21 die
na, jo vardu pareikszti garbi
nimai. Neutralus stebėtojai pa
žymi, kad svetur tikincziuju 
net Vieszpats Dievas nėra taip 
garbinamas, kaip dabar kad 
garbinamas Stalinas. Sakysim, 
Gruodžio 17 d., per Vilniaus 
radi j a buvo iszsiusta “Stalino 
Daina”,' taip szlovinanti Lie
tuvos pavergėja: “Prie Nemu-

(Tasa Aht 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
JYra sipejama, kad apie sep

tynios deszimts penki tukstan- 
cziai žmonių žiūrėjo in ir ma
te tas iszkilmingas Eisenhowe- 
rio investūves Vaszingtone per 
televizija.

Kai Trumanas Ibuvo invez- 
dintas keturi metai atgal, tele
vizija pasiekė tik apie septy
niolika miestu ir ibuvo apie asz- 
tuoni s z i m t a i tukstancziu 
televizijų. Da'bar Amerikoje 
randasi daugiau kaip dvide- 
szinits vienas milijonas televi
zijų.

Dabar galima staeziai saky
ti, kad prasideda nauja, gady
ne. Republikonu darbas ir at
sakomybe nėra ibaikos. Jie da
bar turi per keturis metus pa
rodyti kad jie yra geresni ir 
gudresni negu Demokratai bu
vo per dvideszimts metu.

Visi biznieriai Vaszingtone 
džiaugiasi nes biznis 'buvo ge
ras per tas iszkilmes. Jie norė
tu kad kas metai butu naujas 

<
Prezidentas iszrinktas, nes ta
da jau jiems tikrai butu geras 
biznis.

' TEISMAS

Ant rytojaus po to iszkil- 
mingo Prezidento Dwight D. 
Eisenhowerio invezdinimo, 'bu
vo daug skaudžiu galvelių, ir 
beveik visi Vaszingtone 'butu 
galeje graudžiai sudainoti 
‘1 Dul-dul-dul-dul D u 1 d e 1 e, 
Skauda Mano Galvele”. 
Sznapsas ir szampanas upe
liais tenai plauke, o alaus buvo’ 
visas tvanas.

Ir buvo del ko džiaugtis ir 
baliavuoti. Nes pirma syki in 
dvideSzimts metu Repuibliko
nai galėjo atsiimti valdžios va
deles.

Isz visu ketiniu Amerikos 
veju 'buvo suvažiavę Ltopubli- 
konu Partijos at.-ioyai ir szu- 
lai i u tas investūves. Republi- 
konu Partijos vadai buvo pa
samdė traukinius, e r o planus 
ir autobusus, nuveszti visus, 
kurie norėjo važiuoti ir pama
tyti kaip būva Amerikos Pre
zidentas invezdintas.

Vaszingtone dabar visi 
kraustosi: Vieni insikrausto, o 
Demokratai iszsikrausto. Tre
kai, diena ir nakti iszveža ir 
atveža visokiu ponu rakandus 
ir kitus daigius. Republikonu 
Partijos iszrinkti ar paskirti 
žmones dabar turi bėdos susi
rasti vieta Vaszingtone, nes 
daug Demokratu, nors nęteke 
savo sziltu vietų, dar vis pasi
lieka Vaszingtone.

Kunigužis Daktaras Albert 
P. Shirkey, klebonas Vaszing
tone, pasmerkdamas atidary- 
ma naujo Republikonu kliu'bo, 
saliuno, kuris dabar randasi 
netoli nuo Balt-namu, piktai 
pastebėjo: “Kai mes dazinome 
kad kai kurie isz musu garsin
giausių ir garbingiausiu val
džios atstovu, yra isz savo ki- 
szeniaus prisidėję ir padeje 
per rinkimus, mes tik galime 
atsidusti, ir in dangų szaukti: 
“Dieve, susimylėk ant Ameri
kos!”

Pypkes Durnai

Kongresmenas Franklin D. 
Roosevelt jaunasis, pasiaisz- 
kindamas kad jis nedalyvaus 
Eisenhowerio invezdinimo isz- 
kilmese, trumpai pasakė: 
“Asz esu tikras kad niekas 
manes szita syki nepasiges.

Jeigu kas tikisi ar laukia 
kad Repu'bl ikonai dabar tuo- 
jaus visokiu permainų padarys 
tokis žmogus labai liūdnai ap- 
sivils. Reipublikonai eis isz lė
to, nieko greitai nepermainys 
ir nepanaikys. Jie palauks, pa
žiuręs ir paskui, labai isz lėto 
pradės savotiszkai mainyti ir 
tvarkyti.

Visi viesz'bucziu savininkai 
Vaszingtone dabar labai džiau
giasi, nes biznis Ibuvo labai ge
ras per tas Prezidento inves- 
tuves. Nebuvo niekur galima 
gauti kambaris nors del per- 
nakvojimo.

Kai Eisenhoweris buvo in- 
vezdintas ir tapo Amerikos 
Prezidentu, tai tuo paežiu sy
kiu buvęs Prezidentas Truma- 
nas jau iszvaziavo ir gryszo in 
savo miestą, ir be jokiu iszkil- 
miu, be jokio szumo, taps tik 
paprastas Amerikos pilietis, 
kaip ir mes esame.

Jeigu Trumanas dabar bus 
spakainas ir nesikisz in Demo
kratu Partijos vadovyste, jis 
gali tapti taikingas ir visu 
gerbiamas žmogus, kaipo bu
vęs Prezidentas ir paprastas 
Amerikos pilietis.

Kas Atspės Likimą?
Vai sunkus-sunkus musu 

likimas,
Amžius pertrumpas siekiams- 
... .troszkimams.
Keliai, takeliai visi dygliuoti, 
Vargu-vargeliai neiszmieruoti. 
Nors eitum, eitum nakti ir 

diena,
Rasi ta pati: liūdėsi viena.
Daug, daug pasaulyj visko 

pritirta,
Geras nuo blogo tik neatskirta. 
Nori-nenori atspet-surasti 
Kokis likimas tau lemta-skirta 
Kur-gi žinyczia, jei daug 

pritirta?
Silpnais juk esam daug ka 

suprasti.
Atspėkit laime, džiaugsma ir 

būvi; •
Ka-gi lemtine kuriam 

paskyrė?
Skurdą ar laime, gal kam 

gerbūvi,
O kas gi žino, kol nepatirta. 
Kova, karione krūtinėj kila, 
Skaudus likimas gyventi 

skirta,
Vai-gi atspėkit, man pasakykit 
Duokit, kas galit, žinyczia 

tvirta!
Siekiai, troszkimai, tikslai, 

rytojus
Toliaus gyventi atspėk, ar 

vesis;
Gal tiktai siekiu vien 

atbudimas
Keliais bežengiant prieszingai 

rasis?

“Talmudo Paslaptys
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Adresas:

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

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

vėjo medžiu.
Gaidų namas stovėjo szale 

bažnycziO'S, tik toliau truputi 
nuo kelio ir pridengtas pusėti
nu sodnu, kad žiburiai languo
se mirgėjo tarp lapu ir szaku 
tartum, vilko akys; pasuko 
staeziai prie* jo, bet kad tar
pais purvyno buvo iki keliu ir 
suszalušio sniego gabalai tven
kė kelia, tai ėjo pamaži, ap
lenkdami kliūtis, tartum, ty- 
czia dadedami kelio, bet nepai
sant in tai greit atsidūrė palei 
tvora. Andrius liepe ramiai už
silaikyti ir pats, pasilenkęs 
prie lango, dirstelėjo.

Baltoj, gana ruimingoj šlu
boj, papuosztuoj szventuju pa
veikslais, žibėjo lempa, prie 
lubu prikabinta, o už stalo sė
dėjo keletas žmonių, va.ka.rie- 
niuodami ir tyliai kalbėdami.

Pecziuj dege ugnis, kad net 
puse stu'bos skendo raudonose 
liepsnose, o kokia tai mergina 
vaikszcziojo po st ubą, supda
ma ant ranku maža rėkianti 
vaika.

— Namie, yra, sukuždėjo 
Andrius, sugryžes prie vals- 
tiecziu, drebėjo visas ir ka tik 
galėjo kalbėti, patardamas, 
kad puse žmonių užeitu nuo 
lauko ir kiemo.

Bet greit atsigavęs, ėjo pir
mutinis, jau priėjo prie durų, 
kuomet kur tai kieme szmies 
gailiai sustaugė; sustojo.

— Tai musiszkiai su jais 
apsidirbo. Eime! O jeigu mė
gintu ginties, lazdomis biaury- 
bes, nesigailet! Sukuždėjo An
drius, truktelėjo malunininka, 
persižegnojo ir drąsiai inejo in 
stuba, paskui valstiecziai pa
niurę, žiaurus.

jStuboj sujudo. Gaidos nuo 
stalo paszoko, iszsižiojo nu- 
'blanke, bet greit senis atsikvo- 
xszejo, atsisėdo, truktelėjo sunu 
ir, tartum, draugiszkai szypso- 
damasis suszuko:

— Sveiki! Ho! Ho! Kokie 
svecziai! Ir malūnininkas! Ir 
Audrins! Visa draugija!

-— Sėskitės kaimynai! Pri
dūrė suims, bailiai žiūrėdamas 
in valstieczius ir nenoriai kisz- 
daraas szaukszta bliudan.

Bet niekas nesedo, nei ran
kos nepadavė del pasisveikini
mo, sustojo, tartum, stulpai, be 
judėjimo, tik Andrius iszejo 
priekyn ir tarė žiauriai:

— Palikite valgi, turime 
s vai b esi i i reik al a.

— Reikalą? Mums svar
besne vakariene! Burbtelėjo su 
pasidžiavimu senis.

— Kad sakau palikt, tai 
palikt! Suriko Andrius.

— Žiūrėkite, tartum vir- 
szininkas svetimoj stuboj szu-' 
kauja.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais J

160 Puslapiu <[
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ![ 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. ![ 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu: Į>

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Jį

Captain Elizabeth F. Johnson, A.N.C.,
Jdsf Back From Korea, Gives You Her Answer

“IT SAVES LIVES —that’s 
what happens to the blood we 
give!” said Army Nurse, Cap
tain Elizabeth F. Johnson 
when the question was put to 
her at a local blood donor 
center recently.

“I was stationed at an Army 
Hospital in Korea,” she con

tinued. “Not close to any bat
tle front, but where the biggest 
battle of all goes on—the battle 
for life. Day after day I’ve 
seen the blood you donate 
bring shocked and wounded 
men literally ‘back from the 
dead.’ And it’s blood—and 
blood alone—that does it.”

Yes, .-blood z-s saving lives in 
Korea at the front—and far be
hind the combat areas. But re
member — here at home, .too, 
blood is also needed by other 
thousands in our civilian hospi
tals. What’s more, it is vital to 
our national defense that we 
build a reserve of plasma against

the possibility of an enemy 
bombing attack on our cities 
and factories.

What happens to the blood 
you give? Well, this you can be 
sure of: No matter where it goes 
. .this priceless, painless gift 
you give will some day save an 
American life! *

NATIONAL BLOOD PROGRAM

SOW
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dideliu puslapiu, 35c.
No.Ill—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. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

No.1’19—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
iio. 58 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.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
zmas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbainihka, 
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, 
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- 
• veizdos, Nedaejusia Žudinsta,

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 Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis 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 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 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

18014—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c. i

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
l‘5c.

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

No.198—įGromata 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

— Šūkauju, ir klausyt tu
ri, nevidone tu!

Gaidas paszoko, baime juos 
paėmė, nublanko, rankos dre
bėjo, bet rode dantis, tartum, 
vilkai ant visko pasirengė.

— Ko norite? Užklauso 
jaunesnis, prislėgtu, sznypsz- 
ezianeziu balsu.

— Teismo ir bausmes jums 
vagis! Baisiai suriko Andrius.

Tie žodžiai nukrito ant ju, 
tartum lubos, kad net pasilen
kė truputi.

— BUS DAUGIAU —

Sztai geriause jiems užra- 
szykite laikraszti-“Saule” isz 
kurio turės džiaugsma per visa 
meta, o tas jums kasztuos ma
žai ir be jokio rupesezio.

KATALOGAS 
KNYGŲ*

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

szito Katalogo 
No. 1953t L/TRASKAUSKAS * i _____

J LIETUVISZKAS Z 
J GRABORIUS 2
* Laidoja Kunus Numirėliu.*
* Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams $
į :: Reikalams :: 2
: —— ?* 535 WEST CENTRE STREET *
į Telefonas Nr. 78 jį
£ MAHANOY CITY, PENNA. ?

Pirkie U. S. Bonus

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177

Pakutninkae, Ar Paszaukt 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.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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

Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
No.201—Istorija apie Amži

na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pilkius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti ’Knygas:

Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos’ Pinigus 
siuskit^ per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

frsgF 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,, - Ų. S. A.

t
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:: TEISMAS ::
QTAJGA duris trukszmingai 

atsidarė, ir vejas in stuba 
insiverže, o isz tamsaus priean- j 
gio pradėjo grūsties valstie- | 
ežiai tylus, paniurę, net nepa- J 
garbine, kad malūnininkas 
kaip laike szaukszta taip ir su
stojo, žiūrėdamas in visus pla- 
cziai atvertom akim.

— Kas tai jus taip daug! i 
M urmtelejo.

— 0 dar daugiau lauke: 
laukia,, tarė Andrius, iszlysda- 
mas pirmyn.

— Ar tai koki reikalą tu
rite?

— Gali suprast, kad ne 
szposaut atėjome, atsilielpe 
vienas, uždarydamas duris.

— Tai prisėskite, * greit 
baigsiu vakarien i not i.

— Lai jums eina in sveika
ta. Luktersime.

Malūnininkas pradėjo greit 
valgyti, o valstiecziai susėdo 
ant suolo, tai Szildesi prieszais 
peeziu, atidžiai temydami in 
Andriu, kursai atsisėdo szale 
stalo ir užsimanste.
' — Netikės laikas, ka? Už- 

k 1 a u se mal u n i 11 i i ik as.
— Paprastai, kaip Kovo 

mėnesyj, i
— Taip visados priesz pa

vasari.
Ir ant to nutruko, tik tylu

moj barszkejo in bliuda malū
nininko szauksztas, ir ant kie
mo kažin kas daužo klumpėmis 
in siena, norėdamas purvyną 
nukratyt, ir tarpais vejas truk
szmingai suduodavo in siena, Į 
o lietaus laszaii skambino in ra
sotus langus.

— Onuk! Szuktelejo malū
nininkas, szluostydamas!s ran
kove usus.

Isz gretimo kambario iszejo 
stora mergele, gana graži ir

Ant Gavėnios

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus. Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

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

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

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi
li auskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c., pagal 
Nauja būda 25c.

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

miestiszkai pasipuoszus, greit 
pervede akim valstieczius ir, 
surinkus indus nuo stalo, siū
buodama iszejo.

— Kas per reikalas? Pra
dėjo malūnininkas barszkyda- 
mas in tabakierlja.

Bet nei viena ranka neiszsi- 
tiese prie tabokos, tik greitai 
veidai visu apsinauke, tai

* 4- * * 4 4 * 4- 4- * * 4-4- 4- * X- * 4 4 4- * M- 4- * * >

Aplaikau 'žinute nuo vieno 
d ra ugo

Kur skamba, szitaip: 
Kokis tai m an d ras,

Kuris mėgdavo juoktis 
isz žmonių,

Ana diena užklausė 
tūlos moterėles,

Isz didelio miesto:
“Kode] Dievas! sutvėrė

Isz Adomo kaulo motere, 
Ir kode! sykiu nesutvėrė 

jai ir tarnaite?”*
Moterėle nors buvo nemokyta 

Bet neužmirszo kad turėjo 
burnoje liežuvi,

Ir taip jam atkirto:
‘ ‘ Todėl, kad Adom as 

nesugryždavo namo
Su suplyszusiom paneziakom, 

Nereikejo jam prosy t 
marszkiniu,

Ir prisuvinet guziku 
prie kelnių. .

Jis niekados nesėdėdavo
Saliunoje lyg pusiaunakti 

Ir nepyko kad sugry'ždamas 
namo, 

Užtikdavo J ievute verkanezia. 
Jis negero arielkos nei alaus, 

Nelosze isz kazyru, 
Neruke ir nekramtė 

c z ju-tab ako, 
Ir neiszdare tokiu baisybių 
Kiek jo iszgamos impedžiai 

iszdaro,O ir nebuvo tokiu asilu 
kokiu tu ponuli esmi!” 

Ponas Mandrelas nusistebėjo 
tokiu atsakymu, 

Nuleidęs uosi, atsisveikino 
su moterėlė, 

Ir nuėjo toliausi.

* * k
Ne tik Filadelfijoj, 

Bet ir kitur yra ne vienas 
girtuoklis daedes, 

Kurie pacziaš vestuose turi, 
O ant ju visai nežiūri, 
Uždarbi visa urvose 

praleidžia, 
Paežiai biednai nei cento 

nenuleidžia,.
Vaikeliai tėtulio nesulaukia.* 
Isz'badeja duonutes! szaukia.

(■) kad jus, latrai, gerdami 
užspringtumet, 

Arba ant virvutes 
pasitemptumet, 

Ir kitos dienos nesulauktumei.
* * *

Turiu ant to ir užbaigti ir
. iszsimiegot, 

Nes rytoj in kita apylinkia 
reikia važiuot, 

Ir jum kitam numare daug 
pagiedosiu. 

viens, tai kits kostelėjo ir rū
pestingai galva kraps^te, o vi
si žiurėjo in Andriu, kursai 
iszsitiese ir, insmeiges bandan- 
czias akis in malunininka, pa
lengva tarė:

— Atėjome, kad mums va
gius iszduotumet.

Malūnininkas paszoko, akis 
pastate, rankas iszkete ir suri
ko:

— Vardan Dievo Tėvo ir 
Sunaus! O asz iszkur tai galiu 
žinoti?

—■ Mesmanome, kad tik 
jus vieni galite žinoti! Tarė ty
liau Andrius ir pakilo, paskui 
ji ir valstiecziai nuo suolo pa
kilo, o apsupę ji ratu, tartum 
siena, insmeige in ji žingei
džiais ir asztrias akis, tartum, 
tuos vanago nagus, net jis pa
raudonavo.

— Atėjome pas jus teisy
bes sužinot! Tvirtai tarė An
drius.

-t- Ir turite mums pasakyt, 
turite! Atantrino valstiecziai, 
kureziais, bet žiauriais balsais.

— Kokia teisybe? Gal 
jums galvoj negerai? Isz kur 
asz galiu žinoti ? Ar tai asz vie
na ranka su vagimis laikau, ar 
ka? Kalbėjo greitai, drdban- 
cziom rankom intraukdamas 
lempa.

— Mes žinome, kad tu tei
singas, ibef vagilis pažysti. 
Kaip-gi ? Rudeniop pavogė 
jums arklius, o jus nieko, ne
senai jums pinigus pavogė, net 
ir kamaroj sugavote, o jus vėl 
nieko, tai teisman neskundet, 
nei žemsargiui nepraneszet.

— O kam ? Kad dar pridėt ? 
Ka man gelbes teismas, arba 
žemsargis ? Gal tik veja su
gaut ir atvest man ji pririszta. 
Lai jiems ten atlygins ant pas
kutinio teismo už mano skriau
das.

— Isz to mes tik matome, 
kad bijoties vagius iszduoti.

— Kad žinoeziau, dovano- 
cziau nuostolius ir neiszduo- 

cdanI Tartimi man viskas už- 
dyka.

— O jus vis ta pati, per
kirto jam asztriai Andrius. Ne 
ginezyties ežia atėjome, tik 
teisybes, o kad skubiname, nes 
ten ant.kiemo žmones laukia ir 
stubose, tai draugiszkai .mel
džiame, pasakykit, kas pavo
gė jus pinigus ?

— Kad žinoeziau, tai jau 
butu žinoję apie tai ir teismai 
ir visas sodžius, karsztai teisi
nosi, nerimastingai 'žiūrėda
mas in užkietėjusius, apsiniau
kusius veidus, bet Andrius ne
kantriai riktelėjo, piktai žib
telėjo akim, o prilaikydamas ji 
už brusloto, tarė trumpai ir 
kietai.

— Ka pasakėte, neteisybe! 
Bet kaip patvirtinsite ta su 
prisaika bažnyczioj, tai intike- 
sime ir atleisime jus.

Malūnininkas net tuptelejo 
ir kalbėjo, tartum, per juokus. 
He! He! Juokai, matau, ar ko
kios plynes, tartum, per užga
vėnes, isztikruju, kaip ateisite 
prie ko visa minia, o priversi
te lazdomis, tai jums ant visko 
prisieks, ant ko tik panorėsite. 
Teisybe jums kalbu, nieko ne
žinau ir jokiu vagiu nepažys

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

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

tu. Norite tikėkite, o ne, tai ne, 
'bet'prie prisaikos manės ne- 
priversite, nes jus ne teismas, 
pakilo ir su pasididžiaįvimu 
pervede akim per minia.

— Tai-gi, atėjome ežia kai
po teismas, teisingai baudžian
tis! Tarė Andrius tai]) tvirtai, 
kaduszsigandes malūnininkas 
paszoko, negalėdamas nei žo
džio is’ztarti.

Valstiecziai stovėjo paniu
rus, tylinti, insmeige in ji že- 
rinezias akis, mindami kojo
mis, taip žiaurus, taip kupini 
kokio tai rimtumo, kad nežino
jo, ka daryti, vien tik prakai
tą nuo kaktos ir plikes vale ir 
1 e ] >c z i o j o p er gigai i d usi o m ak i m 
in •žiaurius, nenusileidžian- 
czius veidus, nes suprato, kad 
ežia ne szposai, kad ežia, pra
sideda kas tai baisaus.

Prisėdo pagaliau ant suolo 
ir, traukdamas laiks in laika 
taboka, drutinosi, ka tai nu
tari, kuomet Andrius priėjo 
prie jo ir tarė iszkilmingai:

Ir teisybes nenorite 'pasakyt, 
ir prisiekt jums'baisu. Isz to 
aiszkiai matosi, kad jus su va
gimis suokalby esate!

Tartum perkūnas szale jo 
trenke, taip greit paszoko, kad 
net suolas ant žemes parvirto.

— Jėzau, Marija! Asz suo
kalby su vagimis1! Ir man tai 
kalbate?!

— Tariau ir dar atkarto
siu!

— Ir mes ta pat atkartosi
me! Visi suszuko, ir visu ran
kos piktai in ji iszsitese, o 
žiaurus veidai pasilenke prie 
jo, tartum, tie asztrus snapai, 
pasiruosze draskyt.

Bet ant tru'kszmo inbego 
Ona ir sustojo, tartum, prikal
ta.

— Kas ežia dairosi? Klau
se persigandus.

Nusileido kumszezios, pra
dėjo kosėt, o kažinkas piktai 
tarė:

— Nereikia ežia bobų, isz- 
girs ir su liežiuviu nubėgs.

— Lai sau eina., isz kur at
ėjo.

— Visztu vezdet, o ne in 
vyru reikalus uosi kiszt! U'že 
kassyk garsiau. Onute užpy- 
kus trenkdama durimis isžbe- 
go.

O A11 d pi u s, i sz t i e s d a r n as
ranka vėl tarė:

— Ta sakau jums, malū
nininke, kad atėjo jau laikas 
baust ir teist!

— Ir daryt pasauly tvar
ka !

— Ir pikta naikyt, o užvest 
teisingumą, krito žiaurus, sun
kus žodžiai, ir sugniaužtos 
kumszezios drebėjo priesz jo 
pa m el in a v u s i v e i d a.

— Bijokites Dievo! Žmo
nes, ko jus norite? Kuom asz 
prasikaltau? Stenėjo persigan
dęs, in visas puses dairydama
sis, bet Andrius jau nepaisy
damas jo, pradėjo greit kalbė
ti, tyliai ir taip tvirtai, kad net 
szaltis visus pereme;

— Jeigu nenorite isizipažint 
kaltas esate ir teisman ji, vy
rai, veskite pas hažnyczia. Vi
sus teisman, kas žmones 
skriaudžia, in teisinga teismą 
ant sunkios bausmes. Imkite ji 
vyrai!

— Jėzus, Marija! Žmones! 
Mikcziojo mirtinos baimes ap
imtas, be nuovokoj dairyda
masis, kuomet valstiecziai prie 
jo artinosi. Žmones! Kaip-gi 
galiu pasakyti ? Prisiekiau. 
Padegs, arba ulžmusz mane, 
kaip iszduosiu. Jėzau miela- 
szirdingiausisij Paleiskyt ma-

ne ! Viską pasakysiu! Pasaky- [ 
siu! Kriokė, nes jau ji laike nu
tvėrė keletas ranku ir prie do
ru vilko.

Ilgai negalėjo 'žodžio pra
tari, 'parkrito ant stalo ir sun
kiai alsavo, ąpsupo ji, kažin
kas jam vandens padavė, o ki
ti draugiszkai kalbėjo:

— Nieko nesibijokite, kas 
su žmonėmis eina, tam plaukas 
nuo galvos nenukris.

— Tik visia teisybe iszpa- 
žinkite.

— Žinojome, kad teisingi 
esate ii- vagius invairdysite.

Malūnininkas raitėsi, tar
tum, sliekas sumindžiotas, me
te ji tai in karszti, tai in szalti, 
nes raudonavo ir balo, ant vis
ko jau pasiruoszes, bet priesz 
pasakysiant, dirstelėjo in gre
tima kambarį.

Ona szmeksztelejo duryse, 
tartum, nuo ju atsiekdama, 
paskui dirstelėjo per Įauga ir, 
pagalios atsistojęs priesz žmo
nes, persižegnojo ir tarė:

— Kaip per szventa isizpa- 
žinti sakau teisybe, kad abu
du Gaidos ir starsza.

Nutilo visi, sustojo, vieni in 
kitus žiūrėdami, tik girdėjosi 
sunkus krūtiniu alsavimas; 
pirmas Andrius atsiliepe:

— Taip ir mes maneme, 
tik tikrai negalėjome sakyt. 
Bet dalbai- jau žinome ko mums 
reikia. Žinome, szunsnukiai! O 
prakeikti galvažudžiai, trenke 
kumsziczia in stala. Reikia 
piktžoles isz paszaknu iszraut, 
kad nei atžalų neliktu. Abudu 
Gaidos! Tėvas su šuneliu, o 
trecziasis starsza? Na, tai var
dan Dievo eisime pas juos, o 
jus, malūnininke, siu mumis, 
idant su teisybe jiems in akis 
stoti.

— O tai eisiu ir pasakysiu! 
Tartum, akmuo man nuo kru
tinės nuslinko. O stosiu ir pa
sakysiu, kad yra vagis ir gal
važudžiai. Dieve, žinojau, k a 
daro, o bijojausi žodi isztart. 
0 kad jis kaulus susilaužytu 
už mano nuodėmė, juk in akis 
žmonėms gedinausi pažiūrėt, 
skundėsi už vagystas. Niekszai 
arklius man iszvede, atsipir
kau per starsza, neatidavė. 
Paskui sugavau kamaroj, vi
sus atėmė, peiliais grasino, dar 
prisiegt turėjau, kad ju neisz- 
duosiu! O galvažudžiai!

— Visa apielinke per juos 
nukentejo.

— ■ Kiek tai arkliu žmo
nėms pavogė, kiek karvių, 
kiek tai]) gerybes!

— Viską galėjo, nes star
sza per pirsztus žiurėjo ir da
linosi.

— Puotavo isz mus gero, 
lai dabar užmoka.

— Kad visi sako, tai ir asz 
dabar pasakysiu, kažkas atsi
liepe. Žinau, kad kunigą u'ž 
laikraszczius iszdave, Gaidos 
virszininkui paskundė.

— Ka? Net kunigą paskun
dė?

— Tai ir mergeles isz kra- 
sos, ka vaikus mokino, jie tu
rėjo iszduot?

— O gi jie! Jie! Žinoma, 
tvirtino, malūnininkas.

—- Tai ir tuos Žydus girio
je ne kas kitas apžiurėjo.

— O kas daugiau, kad ne 
Gaidos! O jie! Velniai! Judo- 
sziai! Galvažudžiai. Pradėjo 
keikt, kojomis trepsent, lazdas 
miklint, piktumas augo szirdy- 
se, akys žėrėjo, o sugniaužtos 
kumszezios drebėjo virsz gai
vu.

— Užbaigt su jais! Nu
baust szunsnukius! Teisman 
juos! Teisman!

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

— Eikim greieziau, kad 
neisztruktu mums, szauke An
drius.

— .Gyviems oda nulupt !
— Ir lazdomis kaip szunis 

pasiutusius užmuszt! Szukavo 
gru šilam i esi laukan. t

Malūnininkas užgesino žibu
rį ir iszejo su kitais.O kuomet visi iszejo isz na
mu, Ona kysztelejo isz už są
sparos, žiurėjo baimingai kur 
tai tai]) eina tokioj nakty ir 
del ko ?

Nes isztikruju buvo Kovo 
naktis szalta, vėjuota ir drėg
na. Lietus su sniegu musze in 
veidus, net kvapa užtraukdavo 
vejas szvilpe sodnuose ir pute 
isz visu pusiu, o nuo suminksz- 
tejusiu lauku, kur 'baltavo tai 
juodavo lysves snieguotos, pu
te drėgnas vejas ir iki kaulu 
pereme szalcziu, bet v&lstie- 
cziai nieko nepaisydami, ėjo 
tvirtai, tik purvynas Hyszko 
isz po ju kojų. Ėjo slapta, grei
tai pro stulbas, pei, tartum, 
kūmai nuilsę susėdo pasilsėt 
szale kelio, sodnuose susirietė, 
tik kr eigai snieguoti matėsi, 
tartum, baltos mergeliu skepe
tos tarp linguojaneziu medžiu.

Andrius ėjo visu prieszaki 
ii- tyliai dare tvarka, kuomet 
kas isz eiles iszbego, bego prie 
langu, baladojo ir szauke:

— Eik! Laikas!
'Staiga geso žiburiai ir durys 

girgždėjo, o tamsus szeszeliai 
slinko isz stubu ir, cziupine- 
dami lazdomis kelia, vienijosi 
prie minios.

Ėjo kas syk daugiau, tyliau, 
atydžiau in visas szalis dairy
damiesi.

Staiga Andrius bailiai apsi
dairė, nes aiszkiai girdėjo 
sizleipsenima per ptfrvyna, tar
tum, kas pasikui juos bego, o 
koksai tai szeszelis praslinko 
pro juos patvoriais, ibet kuo
met sustojo, viskas nutilo ir 
dingo, tik vejas szlamszte ir 
kur-ne-kur szuo sulojo.

Ėjo dar pa.maižiau, bet ne 
vienas jhu 'baimingai žegnojo
si, nevienas atsiduso, o ne vie
na ir szaltis papurtė, vienok 
nei vienas žodžio nepratarė, 
nei attgal užsigryžo, ėjo visi 
lygiai priekyn, tartum, tas ne 
sulaikomas debesys, ka tai pa
lengva slinkdamas auga ir di
dinasi, kol staiga trenks, arba, 
ledais žeme apibers.

Bet kuomet ėjo pro smukle,

Sieniniai Kalendoriai 1953m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio ■ 

OP Po 40?) arba 3 už $1.00 "ISJ
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Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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tai viens, tai kits intrauke ma
lonu smukles kvapa ir norėjo 
inszokt susiszildyt, Ibet An
drius nieko neleido, surinko 
visus krūvon ir iszvede in 
vieszkelio vidurį, nes veik sza
le stovėjo žemsargio namas. 
Jau isztolo 'baltavo jo 'Sienos ir 
girdėjosi linksmus armonikos 
balsai.

Sustojo prięsza.is, kvapa. už
laikydami, o Andrius kuždėjo 
vaikinams:

— Gerai dabokite, o kaip 
tik varpai sąskambis, tai visi 
in stuba, už sprando ant žemes 
ir suriszt niekadeja. Tik žiūrė
kite, kad neiszslpruktu, pri
dirbtu bėdos. Tik isztyko, kad 
nepa baidyt.

Keliolika vaikinu iszsiskirs- 
te tamsumoje.

Minia-gi ėjo staeziai ir grei
eziau ant vieiszosios vietos už 
kiemo, kur tik pora žiburiuku 
žibėjo, toliau dar matėsi baž- 
nyczia, tarp siubuojaneziu nuo 

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
/

— Su'batoj (pripuola Szv. 
Timetiejo, o Tautine Vardine: 
Rainis; Ir ta diena: 1939 m., 
žemes drebėjimas in Chilo, 
miestai sugriauti, trisdes'zimts 
tukstancziu žmonių žuvo; 1848 
m., buvo surasta aukso Cali- 
f orai jos valstijoje, 'žmones i&'z 
visu krasztu ir pasaulio galu 
skitbinosi in 'Californija jiesz- 
koti ir kasti to aukso.

— Ki ta sanvaitte: Nedel ioj 
treczia. Nedelia po Trijų Kara
lių, taipgi Szvento Povilo atsi
vertimo, o Tautine Vardine: 
Patole; Ir ta diena: 1932 m., 
Japonai insibriauja in Shang
hai. Amerika (U.S.) perspėja 
Japonus gerbti Amerikos pi- 
liecziu teises tame mieste; 1946 
m., Mainioriu bosas John L. 
Lewisas su savo unija prisijun
gia prie Darbo Federacijos, isz 
kurios jis su savo mainieriais 
buvo pasitraukęs 1936 metuo
se.

' I

— Panędelyje pripuola Szv. 
Polikarpo, o Tautine Vardine: 
Szarke. Taipgi ta diena: 1889 
metuose gimė Generolas Doug
las MacArthnris, kuris 'buvo 
Arini jos Sztabo, skyrio, ir Pre
zidento Harry Truma.no pra
darytas, už tai, kad jis prasze 
jr reikalavo tokio karo Korė
joje, kuri dabar ir Armijos 
Sztabas ir Prezidentas Tru- 
mąnas dabar rengiasi vesti; 
1939 m., Barcelona miestas pa
siduoda, Ispanijos tautininkai 
traukiasi in kalnus nuo Komu
nistu; 1947 m., garsi gražuole: 
ir Metropolitan Operos daini
ninke ir Hollywood losziko, 
Grace Moore, keturios de- 
szimts penkių metu amžiaus, 
žuvo eroplano nelaimėjo Co
penhagen mieste. Toje nelai
mėje žuvo ir Szvedijob Kara
laitis Gustavus Adolphas. Isz 
viso dvideszimts žmonių žuvo 
szitoje nelaimėjo; 1951 m., 
Anglijos valdžia dar mažiau 
mėsos paskiria savo ’žmonėms. 
Anglai dalbai’ gauna tik treczia 
dali maisto prilyginus prie 
kiek jie gaudavo per pati ką
rą.

— Utarninke pripuola Szv. 
Jono Kryzosimo, o Tautine. 
Vardine: Laiba. Taipgi ta die
na: 1941 m., Wendell Wilkie, 
kuris buvo kandidatas in Pre
zidentus, pasitaria su Anglijos 
Premieriu Winston Churchil- 
lui, Londone; 1943 m., Ameri
kos bombnesziai pirma syki 
aptemdo Vokietijos kraszta su 
savo szeszeliais ir bombarduo
ja svarbiausias vietas.

— Gerai žinomas fabrikan
tas, ponas Vincas Little ir sū
nūs Vincukas, isz Shenadoro, 
motoravo in miestą, kurie at
lankė “Saules” Redakcija, at
naujinti prenumerata už laik- 
rašzti del motinėlės, ponia Ag
nieszka Little, kuri yra musu

Liūdesio Valandoj Szaukite

A. V. Yerusaviczius
NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS
+

Laidoja Kuniis Numirėliu; pa
samdo automobilius del Laidotu
vių, Kriksztyniu, Vestuvių ir 
Kitokiams Reikalams.

63 Main St., Pottsville, Pa.
Telefonas, Pottsville 856

Pirkie U. S. Bonus

sena skaitytoja, ir myli skaity
ti “Saule”. — Acziu už atsi- į 
lankvma.

Į■ ' ——■ ■ ———
Maizeville, Pa. — Jonas j 

Drazdys, angliakasis, staiga I 
susirgo Utarninko ryta prie j 
darbo Gilberton kasyklose, li
kos tuojaus nuvežtas in namus, 
kur nelaimingas žmogelis pasi
mirė ta pati diena 8:30 valan
da. Tyrinėjimas parodo kad
velionis mirė nuo szirdies ata- 
ko. Velionis gimė Now Yorke, 
bodamas da jaunas, jo tevelei 
a.a. Jonas ir Marijona Drazdai 
apsigyveno Maizevillejc dau
gelis metu atgal. Paliko savo 
paezia Mare (Bendinskiute); 
du sunin: Juozą, kuris tarnau
ja Laivynoje in Bremerton, 
Wash.,ir Joną, isz Philadel
phia; dvi dukterys: Teresa,pa
ti John Chrin, Frackville ir 
Glesa, namie, taipgi viena anū
ką John .Chrin; keturis bro
lius * Viktora, Philadelphia; 
Alberta ir Alfonsą, Gilberton 
ir Juozą, mieste. Laidos Suka
tos ryta, su apiegomis Szv. 
Liudviko bažnyczioje, devinta 
valanda ir palaidos in parapi
jos kapines Frackville jo. Gra
bo rius V. Menkieviezius lai
dos.

Shenandoah, Pa. — Jurgis 
Budraviczius (Budrow), nuo 
47 William Penu kaimelio, ku
ris turėjo užsiėmimą, kaipo fi- 
rėbosum in Hammond anglia- 
kasyklose, likos surastas ne
gyvas szute ant szeszto levelio, 
szlope prie Buck ganguei, pra
ėjimas, per kita, fair-bosa Ed
vardą Klima, isz Centralia. Ko- 
neris John Cooke, isz Girard- 
villes, tyčines nelaime. Velio
nis gimęs Mahanojuje. Prigu
lėjo prie Mahanoy City Eagles 
Kliubo. Paliko dideliame nu
liūdime paezia Anelė (Melaus- 
kiute) ir sunu Leoną namie, 
taipgi du brolius: Juozą isz 
San Diego, California ir Joną, 
Mahanoy City, dvi seserys: 
Ona, pati Nicholas Lipp, Ma
hanoy City ir Maine, pati Geo. 
Davis, Shenandoah. Velionis • 
prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos. Laidotuves invyks Su
katos ryta, su apiegomis Szv. 
Jurgio 'bažnyczioje, ir palai
dos in parapijos kapines. Gra- 
borius Vincas Monkieviczius ! 
laidos.

Wilkes-Barre, Pa. — Pons.' 
Petro J. ir Helenos Karasząus- j 
ku, isz Lynwood, duktė Joana 
gavo praneszima, kad ji pa
sekmingai padare Pennsylva- 
nijos egzaminus del slauges, 
nurse. Panele Joana yra užbai-

• Mėgsta Policijantus

Mažutis, kuris sako kad 
jo vardas yra Billie Brown, 
bet nežino kur jis gyvena, 
buvo policijantu paimtas. 
Czia policijantas Thomas

gus Hanover Township Me
morial High School ir Wilkes- 
Barre General Hospital School 
of Nursing ir dabar yra szios 
ligonbutes sztalbo nare. Ji taip
gi lanko Wilkes. College to
liau mokintis ir gilinant slau
ges mokslą.

— Margarieta Vizgaitienc, 
nuo 267 Andover uly., pasimi- 
rcFSausio‘12-ta diena, o palai
dota Sausio 15-ta diena su
a pi ego mis Szvencz. Trejybes 
bažnyczioje, devinta, valanda i 
ryte ir palaidota in parapijos 
kapines. Velione gimė Lietu
voje, atvyko in Amerika. 1907 
metuose. Paliko dideliame nu
liūdimo savo vyra, keturias 
dukterys, keturis sūnūs ir 28 
anukus ir 8 pro-anukus.

Brockton, Mass. — Szitame į 
mieste yra statoma nauja Lie
tuviu bažnyczia ir gal užbaigs 
apie Velykas. Parapijos kld ie
nas yra Kunigas Pr. Strakaus- 
kas. Bažnyczios vardas pakeis
tas, pirmiau buvo Szv. Roko, 
o dabar per parapijiecziu bal
savimo paskyrė Szv. Kazimie- į 
rio varda.

PRASZO
PASIAUKOJIMO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ežiai dabar turi pasiaukoti ne 
ven tik del savo kraszta, bet 
del viso pasaulio.

Jis sako kad jis jokiu per
mainų greitai nedarys, bet pa
lauks kol jis ir jo partija da- 
žinos i pamatys kaip dalykai 
stovi.

SZIACZIUS
SUMUSZTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Policijos Saržentas sako kad 
isz visko iszrodo kad tas nepa
žystamas jaunas vyrukas no
rėjo ta sene’i apvogti, bet pas
kui iszsigando ir nieko nepa- 
siemes, pabėgo.

Policijantai dažinojo koki 
automobiliu tas jaunas vyru
kas vairavo, ir dabar jo ir jo 
automobiliaus jieszko.

--------------------------JL_

KITAS SUKILIMAS
KALĖJIME

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

John W. Claudy sako kad visi 
tie kaliniai turį pasiduoti be 
jokiu derybų ar sanlygu pirm

Turner palinksmina mažuti 
kuriam policijanto kepure 
užsidėjęs sau sėdi ir rodos 
yra patenkintas. Jam namai 
rodos visai nei nerupi.

Szitas gražus paveikslas 
buvo nutrauktas ant Nation
al Golf Course, Augusta, 
Georgia, kur Prezidentas 
Eisenhoweris praleido ke
lias dienas pasilsėti.

Szitie maži pipirukai da

negu tvarka bus vėl investa in i 
ta kalėjimą.

Gubernatorius Fine, kuris | 
yra Vaszingtone del Preziden
to Dwight Eisenhowedio isz- 
kilmingo invezdinimo sako 
kad nebus jokiu derybų su tais 
sukilėliais. Jis sako kad jis 
pats asmeniszkai atvyks in 
Pittsburgha, jeigu bus reika
las. Jis sako kad kai visi kali
niai pasiduos ar bus per smur
tą numalszinti, tai tik tada jis ' 
sutiks iszklausyti visu j u skun
du, o ne pirmiau.

Gubernatorius Fine tuojaus 
pasiuntė valstijos bendra ad
vokatą Robert E. Woodside ir 
kelis jo pagelbininkus in Pitts- 
burgha.

Jeigu tie kaliniai nepasi
duos, tai Gubernatorius Fine 
sako jis iszszauks vaiska juos 
numalszinti su karabinais.

Kaliniai paleido viena suim
ta kalėjimo sarga, penkios de- 
szimts asztuoniu metu amžiaus 
Frank Dougherty, ir tuo pa
ežiu sykiu inteike net trylika

see your local lamp bulb dealer

OR YOUR LOCAL LAMP BULB DEALER

SAVE is*...

Naujo Prezidento Anūkai PAVERGTOJE
TEVENEJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bar gales bovintis ant žoles 
prie Balt-Namu, kai ju 
tėvukas tenai bus bosas. Isz 
kaires in deszine randasi 
Dwight jaunasis, Zuzana, 
(ant motinos ranku) Ponia 
Eisenhower ir Barbara Ann.

pareikalavimu isz kalėjimo į 
sztabo.

Daugiau kaip penki szimtai i 
policijantu buyo greitai pa- 
siunsta in ta kalėjimą. Vėliau 
dar apie keturi szimtai polici
jantu pribuvo.

Už keliu valandų po to suki
limo, sukilėliai kaliniai pasiun
tė trumpa raszta kalėjimo vir- 
szininkui, kad jeigu jis paye-, 
lins jiems iszneszti kelis ser- 
ganezius kalinius isz to kaleji- 
mo, tai jie paleis suimtus sar
gus. Kalėjimo virszininkas su
tiko. Serganti kaliniai buvo 
iszneszti, bet sargai nebuvo 
paleisti, kaip buvo kaliniu pri
žadėta.

Kalėjimas randasi ant Ohio 
upes kranto. Kai tik tie kali
niai sukilo, tai Amerikos ka-' 
riszkas laivas priplaukė prie 
to kalėjimo ir visa ji nuszviete j 
su szviesomis ir visus savo ka
rabinus pasuko in ta kalėjimą. 
Keli kaliniai buvo užsilipę ant 
kalėjimo stogo, bet kai tik pa
mate ta kariszka laiva, greitai 

Get Reddy’s 
BARGAIN BAG 

of lamp bulbs!
Act now! In this bargain bag you get seven 

bulbs in the sizes you use most, fill up empty 
sockets around your home now . . . for comfort, 
convenience and safety in seeing. Stock up 
now! Save 18£ a bag!

J u tėvas Major John Eisen
howeris yra parvažiavęs isz 
Korėjos. Jam tenai dabar 
nėra vietos, nes, kai jo tėvas 
yra viso kraszto Prezidentas 
tai sūnūs negali savo gyvybe 
in pavoju statyti.

nulipo atgal in kalėjimą.
Pittsburgho policijos virszi

ninkas James Slusser tiems 
kaliniams pasakė: “Jums nė
ra jokios vilties isz ežia pabėg
ti. Pirmas kuris pasirodys bus 
nuszautas. ’ ’

Policijantai nespėjo szitus 
sukilėlius numalszinti, kai ka
liniai in Bellfonte kalėjimą pa- 
nasziai sukilo priesz savo ka
lėjimo sargus ir vyriausybe.

KAREIVIS
ISZLAISVINTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Naciu Vokietijoje, ir priesz 
tai Prūsuose ir dabar Sovietu 
Rusijoje karininkai yra visa
galiai ponai, bet ežia Amerika, 
laisves ir lygybes szalis, kur 
augszcziausias karininkas nėra 
augsztesnis ar didesnis už pa
prasta darbininką. Karininkas 
Amerikoje turi atsiminti kad 
jis yra paprasto Amerikieczio 
tarnas, o ne valdovas. 

amžius visus!” Ir mažieji Lie
tuviukai, organizuojami prie
varta in pionierius pravertoji 
kelia ir “draugoves”, “turi 
duoti tokius priesaikos žo
džius: “Kovai už Lenino Sta
lino siekimus bukit pasiryžę!” 
Atsako: “Visada pasiryžę!” 
Arba sztai Gruodžio 16 diena 
19:31 vai. “Jaunimo valandė
lės” gale prie mikrofono pri
eina Pedagoginio Instituto 3- 
czio kurso studente Aldona 
Karužaite ir apie “Stalino tė
vynė” taip prabyla: “TS yra 
jaunystes ir laimes tėvynė. Ma
no uždavinys baigus mokslą 
bus mokyti kolukiecziu vaikus 
mylėti musu didi j i dranga ir 
mokytoja Stalina”.

Vilniaus Kalba S.
Korėjai

Pasirodo, Lietuviai ne tik 
vežami in Korėja kaip “kariai 
savanoriai”, bet ir raginami 
“padėti Korėjos liaudies de
mokratinei, respublikai”. Vil
niaus miesto vykdomojo komi
teto vardu minimoji respubli
ka parasre laiszka, suraszyta 
in geltona szilka ir papuoszta 
Sz. Korėjos vėliava, kuri, Vil
niaus radijo praneszimu, vyk
domasis komitetas nutarė 
“saugoti kaip darbo žmonių 
relikvija”. Vilniaus vykd. ko
mitetas in ta laiszka atsake žo
džiais, papuoszta gražiais Lię- 
tuViszkais papuoszimais, ku
riame pažymi, kad Korėją 
“drg. StaUno ir TS pagelbės 

j dėka prisikėlė isz griuvėsiu’’* 
Toliau palinkėta, kad “krasz- 
te nebeliktu nei vieno užgyven
to”.

Vilniaus radijo 16 d., prane
szimu, Klaipėdoje buvo su- 
szauktas “Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus skyrių, pirmininku” 
ir pavaduotoju susirinkimas, 
kuriame svarstyti tinkamu ir 
darbo budu reikalai, aiszkinti 
Raud. Kryžiaus uždaviniai 
kaime. Po susirinkimo pasida-
lyta Raud. Kryžiaus vardu va
romos agitacijos patirtimi.

Sovietinėmis žuvimis inžu- 
vinamas ir Nemune žemupys, 
kad ir žuvys butu kitokios, at
sieit, geresnes nei “buržuazi
niais laikais”. Žemupyje 2000 
ha vandens rajonas esąs spe
cialiai paskirtas žuvivaisai.

i Bplszevikai giriasi, kad jau 
■ esą inlėista naujos ruszies žu- 
vu 50,000, o iki penkmeczio pa
baigos bus inžuvinta dar 
50,000.

Vilniuje vykusiame 7-me 
kom. jaunimo suvažiavime, 
posėdžiavusiame Filharmoni
jos buste, buvo iszkilmingai 
pareikszta, kad “komjaunimas 
yra isztikimas partijos pagel- 
tininkas. 10,000 komjaunuoliu 
yra stachanovie ežiai ir duoda 
pavyzdi kitiems”. Suvažiavi- 
ma pradėjo ir apyskaitini pra
neszima padare CK sekr. Ra
guotis. Pažymėtina, kad suva
žiavime dalyvavo žymus Rusu 
skaiezius. Iszrinktas 9 ašmenų 
CK biuras, 1 sekretorium isz- 
rinktas Petkeviczius, sekreto
riais, Silejevas, Czepulis, Gri
gonis, Ratkute.

—BUS DAUGIAU—<

Skaitykit “Saule”

Truma.no

