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Nepasakys Kurie Da-i 
lyviai Yra Komunistai!

WASHINGTON, D. C. — 
Donald Henderson, kairiosios 
unijos dalies vadas, staeziai 
pasakė, kad jis Senato Komisi
jai nepasakys. Jis sako, kad ne 
Senatorių biznis ar jis yra Ko
munistas, ar ne. Jis tas pats su 
jo draugais.

Senatorius McCarthy .sako, 
kad szitas Komunistas, palai
kydamas labai svarbia vieta 
“Amerikos Balso” Komisijo
je, dabar stveriasi už musu, 
kraszto* Konstitucijos ir sako 
kad niekas negali ji priversti 
in tokius klausymus atsakyti.

Szitas Komunistas Hender
son yra Iždininkas Sekretorius 
labai dideles ir intakingos 
darbiningu unijos, Indiana 
valstijoje. Szita jo darbininku 
kuopa pirmiaus prigulėjo prie 
‘ ‘ CIO ’ ’ unijos, bet paskui buvo 
iszmesta, už tai kad beveik vi
si szitos kuopos vadai yra Ko
munistai.

Jau dabar ima visiems pa- 
aiszketi kokie žmones veda vi
sa ta musu “Amerikos Baisa“ 
in svetimus krasztus.

Paprastas žmogelis mažai ka 
gali padaryti priesz tokia 
kvaila tvarka, kuri mums isz- 
perejo tiek daug Rauduonuju 
augsztose vietose, bet kiekvie
nas isz musu galime Lietuvisz- 
ka szpyga parodyti, vietoj ža
liu bumaszku, kai tokie nenau
dėliai, musu kraszto iszdavi- 
kai. Komunistai vėl vaju ves 
del daugiau pinigu ta “Ameri
kos Baisa” palaigyti.

Tik taip musu valdininkai 
susipras ir in protą sugrysz ir 
tekius žuligus iszmes ir tinka
mus, isztikimus žmones . pasi- 
samdys.

Iki tada, nei cento “Ameri
kos Balsui”. Jis savo tikslą ne 
tik kad neatliko, bet baisiai 
daug iszkados yra padaręs.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DU INTARTI SUIMTI i

PUĖBLO, COLORADO. — 
Apsiginklavęs vyras su savo 
mergina, intartas už bankos 
apvagima buvo labai lengvai 
suimtas.

Dvideszimts trijų metu am
žiaus Louis Albert Sturgis ir 

dvideszimts metu amžiaus Vir
ginia May Iser paspruko nuo j 
policijantu, kurie jųdviejų 
jieszkojo per kelias valandas.

Kai jiedu buvo suimti, poli-! 
cijantai ant ju rado asztuonis 
tukstanezius doleriu.

Jiedu yra “FBI” policijos 
intarti už apvogimą Rosedale 
Bankos in Kansas City, Kan
sas. Ta banka buvo apvogta 
ant $48,907.00.

POSĖDIS

Vishinskis Su Padup- 
czninkais Atvažiavo
UNITED NATIONS, N. Y.

— Nauji Amerikos atstovai da
bar rengiasi eiti in posėdi 
priesz Komunistu veteranus, 
Tautu Sanjungoje.

Svarbiausias klausimas da
bar yra: Ka daryti apie ta Ko
rėjos Kara?

Vishinskis atvažiavo ant 
“Queen Mary” laivo su savo 
padupezninkais Vaclav David, 
isz Czekcslovakijos, Stanislaw 
Skrzesezewski isz Lenkijos, 
Kuzma Kisselev isz Baltosios 
Rusijos, ir A. M. Baranovsky 
isz Ukrainu.

Vishinskis nieko nesako apie 
savo veikimus ar ka jis ketina 
daryti ar sakyti apie ta Korė
jos klausima. Bet visi beveik 
staeziai sako kad jis prieszin- 
sis A merikos nusistatymui’ ta 
kara tenai baigti.

Kad Vishinskis tyli tai visai 
ne dyvai, nes jis turi tylėti, kol 
jam bus pasakyta kas sakyti 
isz Kremano. Bet szita syki ir 
Amerikos atstovai tyli ir nieko 
nesako. O ta Amerikiecziu tyla 
baisiai inpykina Sovietu Atsto
vus, nes jie paprastai isz anks
to žinodavo ka musu atstovai 
sakys. Nors musu atstovai tyli
bet jau aiszku kad jie nenusi
leis nei ant vieno punkto So
vietams szita syki.

Penkios deszimts keturiu 
krasztu atstovai sutinka su 
Amerikos nusistatymu. Vien 
tik Rusija su savo padupeznin
kais dar vis prieszinasi.

Jau atėjo laikas, kada So
vietu Rusijos delegatai turi tu
pėti, tylėti ir kitu klausytis. Ir 
jau beveik laikas.

SOVIETAS LAIK- 
RASZTININKAS

ISZVARYTAS
THE HAGUE, NEDERLAN- 

DIJA. — Sovietu laikraszti- 
ninkas Lev Konstantinovic, 
b uvo* suaresztuotas Holandijo- 
je Gruodžio dvideszimts tre- 
czia dieną už tai kad jis sten
giesi sužinoti slaptu to kraszto 
žinių. Jis buvo intartas kaipo 
Sovietu Rusijos szpiegas.

Jam buvo dabar insakyta 
kuo greieziausiai iszsikrausty- 
ti isz to kraszto. Jis bus iszva- 
rytas kai tik bus galima jam 
parūpinti reikalingus rasztus, 
kaip pasportus ir vizas.

Gaspadine — Kur gavai 
Lauriuk toki dirželi?

P iemeniukas — JKrome 
pirkau.

Gaspadine — Kiek jis mo
ka?

Piemeniukas — Nežinau.
Gaspadine — Taip kaip?
Piemeniukas — Nebuvo 

krome kupeziaus, kai asz ji 
pirkau!

Jieszkodamas Raudo
nųjų Pats Paraudonavo

I :_____
WASHINGTON, D. C. — 

Szitame invykyje tarp vienos 
moteris?kes ir vieno Kongres
meno, gal randasi kokis nors 
pamokinimas ir kitiems.

Ta moteriszke yra Ponia Ag
nes E. Meyer, kuri save vadi
nasi žurnaliste ir paszelpos 
darbininke. Ji yra žmona Eu
gene Meyer, kuris yra Wash
ington Pešt laikraszczio sztabo 
pirmininkas.

Tas Kongresmonas yra Ha
ro1 d Himmel Veide, Repub.i- 
konas isz Illinois va’stijos, ku
ris yra pirmininkas Komisijos 
kuri yra nusistaezius įsivaryti 
visus netinkamus žmones isz 
valdžios darbu.

Szeszios deszimts szesziu 
metu amžiaus Ponia Meyer 
yra garsi raszytoja, ir yra 
daug pasidarbavus Amerikos 
mokykloms.

Keturios deszimts dvieju 
metu amžiaus Kongresmonas 
Veide taipgi yra susirupines 
Amerikos mokyklomis. Jo ko
misija pranesza kad ji dabar 
pasirengus iszguiti isz Ameri
kos kolegijų ir universitetu ne
tinkamus žmones, kaip Komu
nistus ar Komunistu užtarėjus.

Na, szita moteriszke ir szi- 
tas Kongresmonas nei nepaži
no vienas kito, bet vistiek susi
kirto ir susipesze. Sztai kaip
atsitiko:

Amerikos mokyklų adminis- į 
tratoriai turėjo savo seimą in 
Atlantic City, N. J. Jie pasi
kvietė Ponia Meyer pasakyti 
prakalbas, nes ji yra Amerikos 
Vieszuju Mokyklų Komisijos 
nare. Per savo prakalbas ji pa
dare kelias pastabas apie tuos 
tyrinėjimus, kuriuos Kongres- į 
monas Veide ir Senatoriai Mc
Carthy ir Jenner dabar rengia. 
Tcs pastabos visai nebuvo 
tiems ponams palankios.

Ji staeziai pasakė kad jeigu 
szita trejata nebus sustabdyta, 
tai jau laisve musu mokyklose 
yra mirus.

Paskui ji pastebėjo kad tik 
mažo proto žmogus, kuriam
keliu szulu tiuksta, pareika-

.1 lautu kad Kongreso knygyno 
virszininkas, vieszai paženk
lintu visas knygas, kurios ka 
priesz musu va’džia sako. Ji 
paklausė to Kongresmono ar 
jis žino kiek knygų tame kny- į 
gynė randasi? (Tas knygynas 

ituri virsz devynių milijonu 
knygų, neskaitant žurnalu, 
rankraszCzHu ir sąsiuviniu.)

Tokis žmogus, ji sake tikrai 
nežino pats ka jis kalba.

Aiszkus dalykas, garbingam 
Kongresmonui baisiai nepati- 

! ko. Jis pasipūtė, supyko ir tuo- 
jaus atsikirto:

“Labai žingeidu žinoti, kad 
Sovietu laikrasztis Moscow 
Pravda, Balandžio 30, 1947, la- ;

I b ai gražiai aprasze apie Ponia 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Senatorius Bridges Sa
ko Reikia Baigti Kara

Korėjoje

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius Bridges, Republi- 
konas isz New Hampshire, sa
ko kad Amerikiecziai” turėtu 
paleisti kelias atomines bom
bas ant Komunistu Korėjoje, 
jeigu taip butu galima greitai 
ta kara užbaigti.

Jis sako kad jis nepataria ta 
baisia atomine bomba bet kur 
ar bet kada vartuoti, bet jeigu 
tokies bombos užbaigtu ta ka
ra ir iszgelbetu nors vieno 
Amerikieczio kareivio gyvastį, 
tai jis sako taip ir daryti.

Jis teipgi Prezidentui Eisen- 
howeriui pritaria užkirsti visa 
Kinijos pakranti, kad prieszui 
nebutu galima gauti daugiau 
ginklu.

’ Senatorius toliau sako kad 
reikia dabar nutraukti visus 
tuos palszyvus pasitarimus 
Korėjoje, nes isz tu pasitarimu 
nieko gero nebuvo ir nebus!

Kasiink pageltos kitiems 
krasztams Senatorius Bridges 
sako kad mes turėtume tik 

tuos krasztus szelpti, kurie pa- 
’ tys dabar stengiasi atsistatyti 
1 ir kurie su mumis bendradar - 

bauja, o kitiems nieko neduoti.

BUVĘS SENATORIUS 
NUSIŽUDĖ

WASHINGTON, D. C. — 
Buvęs Senatorius Robert M. 
LaFollette, sūnūs garsaus tė
vo, nusiszove savo namuose. Jo 
sekretorius W. R. Vigt prane- 
sze apie savo boso nusižudini- 
ma.

Jis sako jo besąs, kuris pra
laimėjo rinkimus kai Joseph 
R. McCarthy jo vieta užėmė, 
visa ryta savo ofise dirbo kaip 
paprastai, paskui nuėjo namo 
ir paszauke savo žmona per te
lefoną, praszydarnas kad ji pa
reitu namo. Ji tuo laiku buvo 
in mitinga Rauduonojo Kry
žiaus.

Kai ji parvažiavo namo ji 
rado savo vyra jau negyva ant 
grindų. Jo rankoje buvo mažas 

Snieczkus Gavo 
Lenino Ordiną

SSSR aukszcziausios tarybos 
prezidiumo Sausio 6 diena in- 
saku Snieczkus savo 50 metu 
sukakties proga “už nuopel
nus partijai ir Tarybų Valsty
bei” apdovanotas Lenino ordi
nu. Vienas isz žymiausiu jo 
“nuopelnu”: kad, Bolszeviki- 
ne terminologija tariant, “LT
SR daugiau kaip 60,000 vals- 
tiecziu susijungė in kolūkius,” 
o paties sukaktuvininko, par
davusio kraszta užgyventams 
iszsižadejo ne tik motina, bet 
ir kiti szeimynos nariai. Vie
nok Bolszevikai, nepaisydami 
to, vis tiek akiplesziszkai me
luoja: “Draugui Stalinui as- 
meniszkai rūpinantis, kyla 

j Lietuvoje lauku derlingumas 
ir gyvuliu produktingumas. 
Agituoja diena ir nakti. Vary
ti judinimes nors “rinkimu” 
naudojimai jau isz anksto ži
nomi, siuneziami visi, net ir 
studentai. Sausio 10 diena Ve
terinarijos akademijos judini
mu kolektyvo vardu buvo pa- 
sigiita per radiją, kad tik ju 
surinktinas invykde daugiau 
kaip 1,000 pasznekesiu su rin
kėjais.” Geriausiai.veikian-
czios asist. A. Lazdausko ir A. 
Vaicziulio judinimes grupes. 
Kai kur jie budi diena ir nak
ti, ir patys nežino, kam toji ko
medija reikalinga.

Nori “Apsisaugoti ir 
Ateicziai”

Kad nepasikartotu tarp Bol- 
szeviku kariu ta pati istorija, 
kuri taip ryszkiai iszkilo in 
virsiu per 2 kara, būtent: kad 
ju kariai nebėgtu ir ateity pas 
priesza, stengiamasi Ameri- 
kieczitis pavaizduoti kuo žiau
riausiai, nurodant, kad jie 
“masiszkai žudą karo belais
vius”. Tai ju propaganda sten
giasi pabrėžti kiekviena proga 

i kad ir pvz. Gruodžio 23 diena, 
pateikiant placziu paaiszkini- 
mu prie žinios apie Gromyko 
“laimejima” Jungtinėse Tau
tose, apkaltinus Amerikieczius 
“tvarkingai masiniu budu žu
dant belaisvius”. Kad žmones 
nega’etu iszgirsti tiesos žodžio 
ir pasiklausyti Amerikos Bal
so ar kitu Laisvių Europos ra
dijo, jau ir Lietuvoje tvarkin
gai pleeziama radiofikacija. ” 
Ežiais metais numatoma radio
fikuoti dar visa eile rajonu ko
lūkiu, kad tuo budu asmeniniai 
aparatai “pasidarytu neberei
kalingi.”

“Kauno Jura.”

Kaip kitur, taip ir Lietuvoje 
Bolszevikai, statydami elekt
ros jiegaines, prie Kauno nu
mato padaryti “Kauno Jura”. 
Kaip ji turės atrodyti, per lite- 
aturine valandėlė Gruodžio 29 I

i d., 21.12 vai. paskaitė Kauno 
muzikines dramos aktorius K. 
Genys. Smarkiai puolės A. 
Lange, kalbėtojas pažymėjo,

1 I

revolveris isz kurio buvo tik 
vienas szuvis paleistas.

Jo sekretorius Voigt sako 
kad trys ar keturi metai atgal 
Senatorius buvo susirgęs szir- 
dies liga, bet pasveiko. Bet nuo 
to laiko jis vis rūpinosi savo 
sveikata.

Jo žmona sako kad jis nieka
dos nieko neprasitarė apie sa
ves nusižudinima. Jis buvo 
penkios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus.

Jis per visa savo gyvenimą 
nesveikavo. Jis buvo privers
tas du syk’u nutraukti savo 
mokslo kursus kolegijoje del 
ligos. Jo tėvas buvo gavės jam 
daria kaipo tarnas Vaszingto- 
no Baltuosiuose Kaipbaruose, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Į kad Nemunas numatomas už
tvenkti aukszcziau Kauno prie 
Petrasziunu ar Pažaislio. Beto
no reikes statyti 300,000 mt. j 
Tada “Kauno elektrines szvie- 
sa apszvies visa Lietuva, o in- 

! statyba pasipils tarybiniai spe- 
: cialistai, technikai, iszdygs isz- 
tisas darbininku miestelis.” Ir 
taip visur skelbiama, kad Kui- 
biszevo ir Stalingrado elektri
nes esanezios galingiausios vi-

; same pasaulyje, nes ju srove 
tekanti 410,000 voltu stipru
mu. 12 Kėdainių kol., ukiu sta
to ant Dubysos hidroelektrine, 
kuri aprūpins elektros jiega 
kol., ukius ir MTS. Mažeikiu 
apskrity statoma Lietuvos ir

i Latvijos kolchozininku “tarp- 
kolukine hidroelektros stotis.” 
Giriamasi, kad tokiu stoeziu 
esanezios 87.

Sovietinis Sportas

Petrozavodske invyko tarp j 
6 Sovietiniu valstybių cziuoži- 
mo varžybos, kurias laimėjo 
karelai-suomiai. Sov. Lietuvos 
komanda atsidūrė 5 vietoj. 
Kauno radijo Sausio 13 diena, 
praneszimu, Leningrade invy- 
ko’Sov. Sanjungos ‘Spartako’ 
komandų krepszinio turnyras, 
khriame pirmąją vieta isz visu 
komanda laimėjo Kauno

i “Spartako” jaunieji krepszi- 
ninkai. Jie nugalėjo Maskvos 
“Spartako” komanda santy
kiu 49:43. Per Vilniaus radiją 
sektinais sporto meisteriais

I Sausio 12 d., nurodyti: dalyva
vęs olimpinėje rinktinėje krep- ■ 
szininkas Stonkus isz Telsziu, 
disko meisteris V. Mikėnas, le
do rutulio “Spartako” koman-

i dos kapitonas Vytas Antani
na s ir kiti.
Liberalu Internacionalo Vykd. 
Komiteto Posėdis Amsterdame

Sausio 3-4 dienomis Amster
dame invyko eilinis Liberalu 
Internacionalo vykdimo Ko
miteto posėdis. Egzilams Libe
ralams atstovavo Prof. S. Žy- ,

i mantas, Egzilams Liberalu Ko-1 
miteto Gen. Sekretorius ir T. 
Kunicki. Liberalu Internacio
nalo vykd. komiteto pose-

i džiams pirmininkavo Liberalu 
Internacionalo Prezidentas 
Belgu Senatorius R. Motz, Bel
gu Liberalu partijos pirminin,- 
kas. Posėdy dalyvavo J. H.

I MacCulium Scott (Bitu Libe
ralu grupe), Liberalu Interna
cionalo gen. sekretorius, A. 
Lauridan (Belgu grupe), J. 
Coutard (Prancuzu^’rupe), H. 
A. Kluthe, Dr. Middelhauve 
(Vokiecziu grupe), H. M. Sin
clair (Kanada), Liberalu In
ternacionalo iždininkas, E r. j 
W. Bretscher (Szveicaru gru
pe): “Neue Zuricher Zeitung” 
redaktorius, B. Svahnstrom 
(Szvedu grupe), min. Feders- 

į piel (Danu grupe, garsus Danu 
rezistencijos vienas vadu) ir 
kt. Rolandu Liberalu partijos 
atstovas dalyvavo stebėtojų, 
Holandu, Liberalu partija 

i sziuo metu svarsto klausima 
1 (Tasa Ant 4 Puslapio)

Užplūdo Berlyną; Visi 
Neszasi Isz Berlyno

BERLYNAS, VOK. — Dau
giau kaip pusketvirto tukstan- 
czio Vokiecziu isz Rytu Vo
kietijos dabar neszasi, kiek tik 
jie gali, isz Sovietu valdomųjų 
vietų.

Jie, rodos, visai nepaiso So
vietu grasinimu, kad jeigu jie 
butu suimti, jie butu ant vie
tos suszaūdyti. Jie dabar sako 
geriau ant sykio mirti, negu 
Sovietu nelaisvėje smerdeti.

Sovietai toliau grasina, sa
kydami kad visu tu pabėgėliu 
szeimynos bus griežtai nubaus
tos. Nuo visu ju giminiu žeme, 
namai ir visas turtas bus atim
tas, ir visi jie bus pasmerkti 
ant deszimts metu in kalėjimą.

Bet, nežiūrint visu tu asztriu 
grasinimu, Vokiecziai tukstan- 
czia:s neszasi isz Rytu Vokie
tijos.

Per viena diena daugiau 
kaip pusketvirto tukstaneziu 
Vokiecziu pabėgo nuo Sovietu 
isz Rytu Vokietijos.

Dvideszimts penki tukstan- 
cziai pabėgo per Sausio mene
si, ir, kai szita straipsni raszo- 
me, tai szi, Vasario menesi yra 
jau pabege daugiau kaip tris- 
deszimts tukstaneziu.

Tiek daug Vokiecziu dabar 
prastosi kad mes juos priimtu-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

CHURCHILL PADĖ
KOJO SOVIETAMS

Rusija Padovanojo 
$252,000 Potvanio

Nukentiejiisiems

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos Ministeris, Winston 
Churchillis, gražiai padėkojo 
Sovietu Rusijos Ambasadoriui 
Andrei A. Gromyko, už Rusi
jos dovana, 90,000 svaru (apie 
$252,000) del Anglijos žmonių, 
kurie yra taip baisiai nuken
tėję nuo tu potvaniu.

Churchillis pranesze Angli
jos valdžios Tarybai, kad jis 
yra pakvietęs Gromyko užeiti 
in jo ofisą ir asmeniszkai pri
imti Anglijos padėkos žodi.

Sovietu Rusijos czekiai del 
tcs paszelpines dovanos buvo 
Londono Mayoriu inteikti. 
Londono Maj oras yra tos ko
misijos del suszelpimo pirmi
ninkas.

Tai treczias tokis Sovietu 
Rusijos paszelpos suteikimas 
in tris sanvaites. .• .A -

Sovietai yra pasiuntė tokias 
paszelpos dovanas Holandijai 
ir Iranui. Irano krasztas bai
siai nukentejo nuo didelio že
mes sudrebejimo.

Amerikos Dipliomatai sako, 
kad Sovietai szitaip dabar pa
rodo savo mielaszirdyste, no
rėdami atitraukti tuos krasz
tus nuo musu kraszto!

i



"SAULI” MAHANOY CITY, PA,

Kas Girdėt
Musu valdžia mažai ka sako 

apie Kinijos apsupimą ant vi
su krantu, už tai kad jie patys 
dar aiszkiai nėra nusistatė 
kaiip tai 'bus galima padaryi.

Bet jau dabar iszrodo, kad 
nei Amerika, nei Tautu San- 
junga ta darba neatliks, bet 
paves Chiang Kai-shekui, isz 
Formosa Salos.

Amerika jam pristatys daug 
musu senesniu kariszku laivu, 
kuriu mes dabar visai nevar- 
tuojame.

Jau dabar, be jokio paskel
bimo Kiniecziu Komunistu lai
vai yra stabdomi ant mariu.

Amerikos v a 1 d ž i a duos 
Chiang Kai-shekui ir daug ka
riszku eroplanu. Tuos eroipla- 
nus vairina Kinįecziai, kurie 
dabar ežia, Amerikoje mokina
si.

Už visa ta ipagelba Amerika 
praszys pavelinimo insitaisyti 
savo eroplanams vietas ant 
Formosa Salos. \

Matyti kad Prez. Dwight Ei- 
senhoweris iszlaiko savo- žodi. 
Jis per Rinkimus buvo priža
dėjęs kai]p nors baigti ta ne
lemta kara Korėjoje.

Antras žingsnis bus intikinti 
ar kad ir priversti kitus Ali- 
jantus sumažinti ar visrszkai 
nutraukti bizni su Komunis- 
tiszka Kinija. Czia didžiausia 
beda bus su Anglija, kuri bai
siai dideli bizni varo su tais 
Komunistais.

Amerikos valdžios sztabas 
gerai žino kad szitokie žings
niai priesz Kinieczius Komu
nistus sudaro dideli pavoju del 
trcczio pasaulinio karo, bet jie 
yra iszrokave kad kitos iszei- 
ties nėra.

Amerikos karininkai nenori 
kariauti priesz visa Kinija, nes 
jie beveik stacziai sako kad ne
būtu galima visus Kinieczius 
sumus'zti. Bet jie teipgi turi 
vilties kad nei Kiniecziai Ko
munistai nei Sovietai neisz- 
drys paskelbti pasaulini kara.

Rusija gal pristatys Kinie- 
cziams submarinu, povandeni
niu laivu, bet Amerikos kari
ninkai tikisi tokius submari- 
nus iszvaikyti isz tu vandenų.

Nors Prezidentas Eisenho- 
weris nesutinka .su Generolu 
Douglas MacArthuriu, vienok 
visa Eisenhowerio tvarka Ko
rėjoje yra sulyg MacArthurio 
patarimais, už kuriuos buvęs 
Prez. Harry Trumanas ji nu
baudė ir pravarė isz tos augsz- 
to-s kariszkos vietos keli metai 
atgal.

J • ' • •
Visa tvarka, dabar Korėjoje 

ir Kinijoje yra kariszka, ne 
Dipliomatiszka, kaip Truma
nas norėjo viską vesti.

■ • • —————
Pragyvenimas jau ima at

pigti. Maistas jau biski piges
nis, nors tai'p- mums isz. Vasz- 
ingtono pranesza. Daugiausia 
atpigs visokia mėsa. Visztiena 
bus daaug pigesne, nes sziais 
metais ūkininkai užsiaugino 

per daug tu visztu ir turės pi
giau jas parduoti.

Raudos miestuose dar vis ei
na augsztyn, brangsta. Mamo
se raudos ima pulti, atpigti, 
nes vis1’mažiau ir mažiau mai- 
nieriu dilba. Jaunesni iszva- 
žiuoja in virszines ir gauna 
darbus in kariszkus fabrikus.

Dauguma žmonių sziais me
tais turės daugiau Taksu mo
kėti negu pernai.

Viesžbucziu, lieteliu savi
ninkai Floridoje bėdavojo kad 
szia. žiema biv.nts buvo pradas! 
Jie ketina palaikyti augs’ztas 
prekes, kasztus už kambarius 
iki pabaigos Kovo (Mar.) me
nesio. Paprastai jie atpigina 
savo vieszbucziu kambarius 
pradžioje Kovo menesio. Jie 
sako, kad jie dabar negali taip 
padaryti, nes jie per giliai in 
skyle iriejo szia 'žiema, kai 
daug mažiau svecziu atsilankė 
in Florida, negu kitais motais.

Muving-Pikczieriu biznis vi
sai prastas! Televizija visa ta 
ju bizni sugadino. 4

Kai kurie augszti valdinin
kai sako kad Amerika turėtu 
taip padaryti, nepaisant, ka. 
Tautu San junga nutarė ar 
kaip nusistatys. Iszrodo, kad 
taip ir bus.

~~~~ , , ————
Už kiekviena naujai gimusi 

kūdiki, szeimyna .gauna, apie 
trisdeszimts trijų doleriu ver
tes drabužiu naujai gimusiam.

Pypkes Durnai

Ka Tai Reiszkia?

Ka tai reiszkia, kad saulute 
Nebeszildo taip labai, 
Nekraipina smagus lietutis 
Ir neblyksi jau žaibai?
Ka tai reiszkia, kad gėlėlės 
Visos liovėsi žydėt,
Ir dar likusieje paukszteliai 
Nebenori nei cziulbet?
Ka tai reiszkia, kad nuo 

medžiu
Staiga lapai nubirę j e 
Ir kvapsningieji žolynai 
Viena diena nurudeje?
Ka tai reiszkia, kad jau dainos 
Nebeskamba po laukus, 
Girios, pievos, laukai mainos, 
Nėra kaimenių po miszkus? 
Ka tai reiszkia, kad mergeles 
Vainikėliu nebepina, 
Kad, kas Nedėlios rytelis 
Savo galvas nedabina?
Ka tai reiszkia, kad padange 
Apsidengus debesiais, 
Kad musu gamtuže brangi 
Apmirė po puvėsiais?
O tai reiszkia rudenėlio 
Atkeliavima pas mus, 
Ir skaiseziosios vasarėlės 
Iszejima pas kitus.

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

Po 40< arba 3 už $1.00 "WJ .
Adresas:

SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

KAM GRESIA ISZ- 
TREMIMAS PAGAL 
NAUJAU IMIGRACI- 
CIJOS INSTATYMA

NEYV YORK. — Isztremi- 
mas isz Jungtiniu Valstybių 
(Amerikos) nėra jau tokia di
dele dalyka, kaip kam gali at
rodyti, sprendžiant isz veiki- 
miniu duomenų.

Pagal juos, 1951 metais bu
vo isztremima 13,544 svetim- 
szaliai, o 673,169 patys paliko 
szi kraszta jiems iszkelus in- 
statymas. Dažniausiai svetim
szaliui leidžiama, paežiam isz 
szio kraszto iszvykti, jei jis nė
ra nusikaltęs pogrindžio veik
la., kriminaliniu, piktadariniu 
kokiu nusikaltimu ar narkoti
kais.
Daugiausia Isztremti Netei

singai Atvykę
Szi e skaieziai isz pirmo 

žvilgsnio yra. imponuojantys. 
96% isz 686,713 buvo asmenys 
in szi kraszta atvykę neteisin
gai* ir ju didžiuma Meksikie- 
cziai, kurie perbėga per rubo- 
žio jieszkodami šzaime kraszte 
darbo. Tsz 13,544 syetimszaliu 
isztremtuotu prievarta 1951 
metais vos 1,537 buvo sugra
žinti Europon. Beveik puse isz 
szio skaieziaus. buvo asmenys 
kuriu buvo pasibaigęs vizos 
terminas. Vienas % isz ju buvo 
atvykę neteisingai. Isz liku
siųjų 99 buvo sugražinti Euro
pon nes buvo rasta jog jie yra 
piktadariniai, 26 dėlto jog jie 
buvo jau ankszcziau isz szio 
kraszto isztremti, 11 del svei
katos sumetimu, 9 del pogrin
džio veikimo 7 del proto ligos, 
4 del nemoralumo ir 3 kaip 
narkotiku.

Didesne dalimi naujasis imi
gracijos MacCarran-Walter in- 
statymas numato beveik tas 
paczias’priežastis kaip ir sena
sis instatymas kuriomis re
miantis svetimszalis gali būti 
isz szio kraszto paszalintas. 
Tik kaikurios priežastys bus 
uoliau pritaikomos. Bendrai 
imant yra isztremtuojami szie 
asmenys. Neteisingai in szi 
kraszta atvykę, piktadariai 
nusikaltėliai, politiniai nusi
kaltėliai ir asmenys kurie gali 
tapti visuomenes naszta.. Kai
kurios sziu priezas’cziu pasi
naikina po penkių metu nuo 
invažiavimo dienos, bet kitos 
gali būti pritaikytos kiekvienu 
metu.

Neteisėtai Atvykę
Svetimszalis laikomas netei

sėtai atvykusiu jei jis nuszoka 
nuo laivo, prasmunka per ru- 
•bežio, nesvarbu kokiu budu ne
turėdamas sienai pereiti doku
mentu. Svetimszalis laikomas', 
neteisingai atvykusiu ir tuo at
veju jei jis viza gauna nuslė
pęs kokius nors pabudimus. 
Ankstyvesnių instatymu, jei 
svetimszaliui byla už szia prie
žastį neiszkeliama trijų'ar pen
kių metu laikotarpyje szie kal
tinimai vėliau negalioja. Da
bar juos galima svetimszaliui 
iszkelti kiekvienu laikiu.

Teisėtai atvykęs svetimsza
lis gali būti isztremtuotas jei 
jis pirmųjų penkių metu laiko
tarpyje 'buna teismo nubaustas 
už moralini nusikaltimą. Jei 
pas ji randama automatiszki 
ginklai laikomi be leidimo, jei 
jis sznipineja, nesiduoda pa- | 
imamas in kariuomene. Isz- j 
tremtavimo priežastimi laiko
ma ir kitu svetimszaliu netei
sėtas invedimas in szi kraszta 
jam dar negavus Amerikos pi • 
iietybes.

Nemorales Ir Pogrindžio 
Nusikaltimai

Tikrai bus isztremtuoti sve
ti mszaliai apkaltinti ir nuteis
ti kaip narkotiku ir nedorisz- 
kumos palaikytojai; pr-ijaulczia 
ir instoje in visiszkume orga
nizacija; asmenys tape visuo
menes naszta jiems dar neta
pus naturalizuotais piliecziais; 
sv^timszaliai kurie apsivedė ar 
isztekejo uiž Amerikos pilieczio 
tik tam kad patektu -in szi 
kraszta; Svetimszaliai laiku 
sąmoningai nepranesze savo 
adreso ar pasilikę sziame 
kraszte ilgiau negu jiems lei
džia viza. — C.

‘Talmudo Paslaptys
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

Adresas:
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GIPSINIS VYTIS

(Tasa nuo 3-czio puslapio) 

kuriame Mantvila buvo sąna
riu urėdo ir vertelga.

Buk kaip nebūk, pristavas 
tu rojo i sz]) i 1 d y t i polici neisferio 
palidpima. Iszsirinko del to at- 
sakaneziausia laika, pusiau 
treczia valanda po pietų, ir nu
ėjo. Žinojo jis gerai kad Mant
vila. tada papietuojes ruko ci
garą, o petam vėl eina in ban
ka. *

Stasys Mantvila, vienas isz 
turtingiausiuju Lietuvos dvar
poniu, valdytojas daugelio na
mu Vilniuje, sąnarys. Vilniaus 
žemiszkojo banko, labai nusi
stebėjo, kada lekajus danesze 
jam apie atėjima pristavo. 
Tuoj vienok nurimo ir liepė ji 
paszaukti in vidų.

Policijos tarnas inejo, pasi
lenkė žemai, ponas ant pasvei
kinimo szaltai, bet patogiai at
sake, kviesdamas ji prisėsti.

Czion turi būti koks nors 
nesupratimas? Pamislio Mant
vila ir, neliaudamas rūkyti sa
vo cigara, leisdamas isz bur
nos plonas srioves pilkai gelto
nu durnu, temijo in stora. poli- 
cijauta, kuris sėdėdamas ant 
kėdės jautėsi esąs dideliai ne
mielame padėjimo. Nežinojo 
ne ka. szneketi, nekaip pradėti.

— Sziai ponas policmeiste
ris perdavė man, kad iszgau- 
cziau nuo jus nekoki ten pasi- 
raszyma, isztaire jis pagalios 
urediszku balsu ir isztraukes 
isz kiszeniaus laiszkeli, padavė 
ji namu gaspadoriui.

Tas pradėjo laiszkeli skaityt 
ir temytinai pyko, akyse ma
tyt buvo nerimastis. Perskai
tęs, sugražino laiszkeli prista- 
vui ir tarė szaltai: praszau pa

sakyti ponui policmeisteriui, 
kad jokiu ’ženklu ant .mano 
namu nesiranda, taigi ir jokiu 
pasiraszymu, kad juos panai
kinti, asz negaliu duoti.

Pristavas matyt kitokio at- j 
sakymo nuo M an t vilo nei ne
laukė, priėmė ji ramiai, tik į 
iszplctojes laiszkeli prasze jo, 
kad ta atsakyma. savo ranka. ! 
paraszytu ant to pat laiszko.

Mantvila. padcjo'cigara, pri
sitraukė stovinezia ant stalo į 
szpižine. su raszalu bonkute, I 
paėmė plunksna ir, ant gana j 
jau suglemžtos popieros, pa- 
rasze ta pat, ka sake prįstavui, 
kad jokiu ženklu ant jo namu 
ant Grigorinio Prospekto nėr, 
todėl ir jokiu pasiraszymu jis 
negali duoti kas link anų pa
naikinimo.
' Ta pat diena pasklido po 
miestą gandas, jog policija, 
policmeisteriui liepiant, atėjo 
pas Mantvila, kad nulaužt nuo 
jo naujai pastatytu namu sto
go paveiksią su ncieriumi, bet 
tas pasiprieszino ir nuimti ne- 
daleido, ir kad dabar Mantvi
la už ta politiszka. peržengimą 
bus smarkiai nubaustas admi- 
n is t ra t y v iszk u Jnųl u.

— TOLTAUS BUS —
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KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1953

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

dideliu puslapiu, 35c.
No.lll—Sziupinis (3 dalis) 

talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 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- 
žnas 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 Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

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

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
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, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Mąlunas 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 JSzvil- 
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.

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 Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c. .

No.166—Apie Sūnūs 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 

i Paveikslai. 20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia 

Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 

i Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

180^2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus 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.

Np.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

ĮUV 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*, - U. S. A.
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Pamokinanti Apraszy- 
mai Isz Žmonių Ir

Patarimu
(Tasa)

Kur Ir Kaip Gauna 
Druska

J

Į)AUG visokiu daigtu suval
go žmogus, bet yra du daig

tu, be kuriu negail apseiti: 
Duona, ir druska. Isz ko ir kaip 
daro duona, musu szeiminin- 
keis labai gerai ‘žino, bet pa
klausus, iszkur mesi gauname 
druska;, kažin ar katra pasaky
tu. Daugumas žino tiktai kad 
vyras, pardavės javu ar szeip 
ko, parsiveža, druskos isz mies
telio nuo Žydo. Taigi, kad mu
su szeimininkes'žinotu, isz kur 
gauna, taip reikalinga mums 
druska, asz joms czionai apie 
tai papasakosiu placziau. Dau
giausiai druskos iszkasa isz po 
žemes. Daugelyje vietų, kur ' 
prie pat žemes pavirsziaus, o 
kur ir gana gilei, randa dide
lius plotus su taip vadinama 
akmenine druska. Druskos 
sluoksniai kaip kur užima ke
lius varstus, viorstus, skersai 
ir iszilgai. Teip, Iszpanijoj vie
noj vietoj druskos kasykla už
ima arti dvieju viorstu ilgio-, o 
gilumas vietomis siekia iki 
szimta penkis deszimts sieks
niu. Sunku iszreikszti tu ka
syklų gražuma, katrose drus
kos gabalai, apszviesti saules 
spinduliais, blizga kaip ’bran
giausi deimantai. Vietomis 
druska taip "gryna, ir giedri, 
kaip krisztolas, vietomis gi 
melsva ir rausva. Dar geresnes 
ir garsesnes kasyklos yra Aus
trijoj, dviejose vietose Bochm- 
joj ir Veliczkoj, netoli Krioka
vo® miesto. In tas kasyklas ve
da sauliniai, per kuriuos gali 
nusileisti kopecziomis arba 
viiidu, kur tailpgi išbraukia, ir 
druskos statines -ant virszaus. 
Kasyklų viduje taip intaisyta, 
kad be .jokios baimes gal i vaik- 
sczioti. Virszuj szuliniu platu
mas iki dvieju sieksniu, giliaus 
jie truputi platesni. Virszui, 
kad negriūtu žemes, sauliniai 
iszgrysti medinomis lentomis, 
o žemiau nereikia, jokiu grisiu, 
nes tenai sienos, isz druskos 
arba molio, susimaisziusio su 
druska, laikosi paežio®. Boch- 
nijoj .kasyklos ne teip turtin
gos druska, kaip Veliczkoj. 
Bocbnijoj szimta penkis de
szimts sieksniu po žeme isz- 
versta gatve, ulyczia. iki trijų 
viorstu ilgio, ir daugiaus ne
kaip, szimto sieksniu ploczio- 
Žinoma, visa ta ulyczia atsira
do iszlaužus isz tos vietos drus
ka. Ir dabar tenai darbininkai 
bė paliovos kasasi gilyn, lauž
dami isz po savo kojų druska 
ir taip taisydami naujas uly- 
czias.

Bochnijos kasyklų negalima

^Pirkie U. S. Bonus!
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vienok sulyginti su Veliczkos 
kasyklomis. Tenai kasyklos tę
siasi ipo visu Veliczkos miestu, 
ir kasmet eina platyn. Deszim- 
tyje vietų tenai iszkasti szuli- 
nia.i druskos statinėms isz- 
traukti, o vienuoliktas szulinys 
intaisytas isz .po žemes prisi- 
sunkiancziam vandeniui iszpil- 
ii. Keleivys, patekės in tas ka
syklas, nemažai stebiasi szva- 
rumui iszvestu po žeme uly- 
cziu. Daugelyje vietų tenai isz- 
kaltos isz druskos koplyczios, 
iszredytos paveikslais, priesz 
katruos diena, ir n akt i be per
trūkio žiba žiburėliai. Tarn ki- J.
tu inžymiausia koplyczia Szv. 
Antano, keturiu sieksniu su- 
virszum aukszczio, isizkalta vi
sa dideliame druskos gabale. 
Vietomis isz ulycziu veda du
rys in didelius kambarius; vie
nuose sudėtos druskos stati
nes, katros dar neisztrauktos 
ant virszausi, kitose intaisytos 
arklides, kur visados, laiko ko
kia trisdeszimts arkliu, drus
kai po žeme vežioti; kitur vėl 
intaisytos daržines, kur laiko 
arkliams paszara. Druska toj 
kasykloj juo giliau, juo gry
nesne,. o padzioj apaczioj ji la
bai gryna ir szviesi, kaip krisz
tolas. Isz szitos druskos dirba 
torielkelius, stiklelius ir viso- 

ž.kins mažmožius, katruos pas
kui parduoda atsilankantiem- 
siems tose kasyklose kelei
viams. Veliczkos kasyklose 
prie žiburio dirba dažnai kokia 
1500 žmonių, ir iszkasa per me
tus szeszis szimtus milijonu 
pudu druskos suvirszum. Oras 
tose kasyklose labai tyras ir 
sveikas. Nelaimingi atsitiki
mai tenai labai reti. Abi kasyk- 
li Bocbnijoj ir Veliczkoj užima 
po žeme dvylika viorstu sker
sai. Vienok nereikia mislyti, 
kad tuom jau druskos plotai 
pasibaigia; jie galbūt dar per 
kelius viorstus ar daugiaus tę
siasi in visas szalis.

Bet ne tiktai isz pažemiu isz- 
kasa (]l!lbikil; aini gtilHla teipgi 
isz insisurejusiu szaltiniu ir 
ežeru. Žinomas daigtas, kad 
druska tirpsta ir szaltam ir 
sziltam vandenyje. Pertai jei
gu vandens gysla, sunkdamosi 
po žeme, pataiko ant ploto su 
akmenine druska, tai toksai 
vanduo insisuri. Todėl tankiai 
atsitinka, kad žmogus, kasda
mas szulini, užtinka gysla in- 
sisurejusio vandens. Žinoma., 
tokiame atsitikime jis skaito 
savo darba per nieką, nes tokio 
vandens negali vartoti. Teisy
be', tokio vandens negalima 
gerti, bet užtai isz jo galima 
gauti druska, tik žinoma, reikia 
mokėti su tuom vandeniu aip- 
seiti. Atsiminkime czionai kad 
jeigu mes likusia nuo valgio 
sriuba, supylė puodeliu ir pa
state ant ugnies ilgai virintu- 
mem, tai ta sriuba pasiliktu 
labai sūri, ir nebegaletumem 
jos srėbti. Nėr dalis vandens 
isz sriubos, pavirtus in gara 
iszsiskirtu, o ta pati druska, 
palikus mažesnėje vandens da
lyje, padarytu ja sūresne. Jei- 
git mes ilgai laikytumėm puo
deli ant ugnies, tai vanduo iš
garuotu visas, ant dugno1 pasi
liktu tik sausa druska. Tokiu 
p at bud u gal ima iszgaruodinti 
vandeni, pasemta, isz insisure
jusiu szaltiniu ir ežeru ir gauti 
sausa druska. Tik pilt insisu- 
rejusi vandeni tiesiog in puo
dus ir virint ant ugnies atseitu 
perbrangiai, ir darbas eitu ga
na nesparcziai. Dėlto netoli 
nuo ins i sūrėjusio szaltinio ar 
ežero sukala isz lentų labai il
ga siaura skrynia, abypusiai 

tos skrynios iszilgai užtveria, 
po aukszta. tvora virszuj tu 
tvorų pritaiso kita skrynia. 
Tarp abieju tvorų prikrauja. 
nuo virszaus iki apaczios žaga
ru. In virszutine skrynia trau
kia isz szaltinio arba ežero su-

Asz jums sakysu kad, 
Užvydejimas: tai szirdies 

skandis,
M i s ] em is p i k t - s z a s z i s.

ir dusziai pragari®.
Užvydejimas tai trucyznn 

szaltinis, 
Isz kurio visai žmonijai 
tratinantis vanduo teka.

Bot niekur tiek užvydejimu 
nematyt,

Kaip taip e Lietuviu.
Eikime mes prie mergeliu, 

Jaunikaieziu, moterių ar vyru, 
Visur ta tratinanti 

Užvydejimo szaltini rasime.
Sztai, gera mergele gauna 

gera vyreli, 
Bet jos drauge jai jo pavydi 
Ir pradeda nebūtus daigtus 

ant jo iszmislyti!
Daugeli kartu ir po szliubiii, 
Kada mergele jau pasilieka 

moteriszke,
Ir susikuria sau laiminga 

gyvenimą,
Jos drauge jai to pavydi ir 

Pradeda ant gero visaip 
iszmislinet, 

Ir ju gyvenimą ardyti.
Arba jeigu iszmintingesnis 

žmogus,
Duoda, augsztesni mokslą 

savo vaikui, ar dukrelei, 
Kad sau ir visuomenei butu 

naudingu, 
Tai jam pradeda pavydėti, 

Ima savo kaimyną pasziept, 
Kad jis savo vaika ponu 
Ar tinginiu nori padaryti 

ir taip t o liaus. r
Bet tokiu užvydejimu 

Žmogus negali būti laimingu, 
Tik pasilieka amžinu 

Isztvirkeliu ir skurdžium.
Užvydejimas tankiai ■ 

insiszaknija 
Tamsesniųjų žmonių szirdyse 

Nes tamsus žmogus savo laime 
tik turtuose mato, 

O negalėdamas ja pasiekti, 
Kitiems ju pavydi.

Sanžines balso, kuris sako 
Kad žmogaus laime yra 

Gerame savo pareigu atlikime, 
Gailestingume, prakilnume 

savo broliu meileje, 
Tai jis to balso negirdi.

Užvydus žmogus, tai amžinos 
duszios ir kunoi ligonis.

Tokis žmogus niekados 
ramios valandos neranda,
Ir nėra vertas žmogaus 

vardoi
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ru vandeni ir leidžia ji varvėti didelius karszczius, kada vari
ant žagaru. Kolei insisurejes 
vanduo, varvėdamas nuo sza- 
keles ant szakeles pasiekia, 
apatine skrynia, daugumas 
vandens iszgaruoja. ir insisure
jes skystimas pusėtinai sutirsz- 
ta. Tas darbas geriau sekasi, 
kada oras sziltas ir vėjuotas. 
Davė sutirsztejusiam skysti
mui truputi nusistoti, pila ji 
isz žemutines skrynios in pla- 
czius, bet negilius’katilus ir vi
rina. Vanduo nuo karszczio 
veikiai iszgaruoja, o ant dugno 
palieka balta druska, katra, 
i szdžio v in e parduoda.

Kitose sziltose szalyse gauna 
druska da pigiau. Vasara per

Gipsinis A Vytis
RAIKAI Naiviszku burtu ir 

viadintumo jau ant visados 
prasilinko. Sziandien misingi
nes stovyklos jau nekalba, 
kaip kitąkart in žmones ir ak
meniniai stabai garsiu vyru 
nedvasuoja, apleidę savo ak
menines vietas, in gyvenimus 
žmonių, kad savo szaltuose 
globesiuose užgalabinti nedora 
prasižengėli priesz doriszku- į 

m a.
Randasi vienok szalys, ku- Į 

riose da ir sziandien tokie pa-1 
veikslai, kaip gipso stovylos, Į 
pridirba nemenkiaus triuksz- j 
mo, kaip kad senovėj užkeroti i 
szpukai. Viena isz tokiu szaliu 
yra, bejuok, nediduke, su be
veik trimi milijonais nelaimin
gu gyventoju, Lietuva.

Dalykas tame. Daugelis Lie- 
tuviszkuju magnatu, arba ga
ivini kurie, žinoma, laiko save 
už Lenkus ir Lenkiszkai kalba, 
turi koki tai pa,traukimą prie 
dailavimos. Reikia pripažinti, 
kad kaip kada jie ant dailavi
mos paisipažysta, ypatingai ant 
s k u 1 p t u r o, is z d ro žine j imos.

Stasys Mantvila, vienas isz 
Vilniaus didižtureziu, kuris sa
vo kilme.niokojęs iszvesti net 
nuo .Gedimino, taipgi prigulėjo 
prie tokiu galybu. Jis netik 
mėgo daildaryste teplioryste ir 
skulptūra, bet buvo tiesiog in 
tai insimylejes, nors po Rusu 
valdžia tokia meile nevisada 
buna be pavojaus.

Taigi, kad Stasys pradėjo 
statyti del saves naujus namus 
ant Grigorians Prospekto, nau
jos, dailios, placzios ulyczios 
Vilniaus miesto, nėr dyvo, kad 
tie namai, da neapdailinti, ro
de jau ženklus naujausios ar
chitektūros ir buvo nepapras
tu dabu del gana apleistos, se
nos, Lietuvos sostapiles. Priesz 
juos buvo keturi syk tiek žiop
liu, ka priesz kitus naujai sta
tomus Vilniuj namus, imant 
net nuo laiku paskutinio Lenk
ui eezio.

Žiopsantiejie tik tada liovė 
priklinesi darbininkams, kada 
jau namai buvo suvis užbaig
ti. Du darbininku like, tiesa, 
da szvaistesi ant stogo, dailino 
kažin ka ten isz pryszakio, bet 
ant tu jau niekas nepaisė.

Tuom tarpu, ant tos vietos, 
kur jiedu sukinosi, ant stogo, 
viena ipuik'u ryta pasirodo di
delis gipsinis czytas, su pui
kiai is'zdirbtu paveikslu ricie- 
riaus arba vyczio, sizarvuoto, 
su szaszoku ant galvos; laike 
jis danga ir dideli karda tiese- 
jej rankoj. Paveikslas iszrode 
suvis kaip atskyri, puikiai isz- 
dirbta ypata.

Tas naujai pastatytas Stasio 
namas stovėjo, lyg tyczia, prie- 
szais vietini Vilniaus apskri- 

duo greitai virsta in gara, pa- 
kraszcziuose suriuju ežeru ka
sa duobes ir leidžia in jas isz 
ežeru vandeni. Tasai vanduo, 
kada saule labai kaitina, iszga
ruoja, o druska palieka, ant 
dugno. Kitose vietose druska 
atseina da pigiau. Taip sztai 
Saratovo ir Astrakaniaus gu
bernijose (nuo musu in rytpie- 
czius) ir daugelyje vietų Sibe- 
rijoje yra daug tokiu ežeru, 
kuriu vanduo taip insisurejes, 
kad vasara druska pati nusi- 
stoja stora pluta ant dugno. 
Patiekti tiktai iszgriebti ja isz 
vandens.

—GALAS—

ęzio' karisizkaji suda. Anksti 
ryta, styrinti ant jo gipsini vy
ti pirmiausiai žinoma, užtemi- 
jo, visokie vežėjai, virėjos ei- 
nanezios ant rinkos ir kitos 
mažmožiszkos ypatos1, bet, vie
nu isz pirmutiniu, buvo taipgi 
ir maž daug svarbesne ypata, 
pagelbininkas sūdo, majoras 
V ib riki n as.

Ateidavo Vibrikinas in sū
dą visados ankseziaus už kitus. 
Atėjo, atsisėdo už stalo ant pa
prastos vietos ir sztai, ant prie- 
szakio naujai 'pastatytu priesz 
suda namu mato paveiksią vi
duramžinio ricieriaus.

Majorui anas iszkart pasi
rodė pažvelgt in u ir galimu 
but dvejaip suprastu. Jis ant 
tokiu dalyku gerai pasipažino. 
Teisybe, ginklai to ricieriaus 
nuduoti senoviszkai, bet vei
das, bauginantis žvilgis, abel- 
nai, iszrode dideliai neisztiki- 
mu. Tuom labiaus, kad tas vy
tis atkreiptas buvo ant buto 
kariszkojo sūdo, o pro sūdo bu
to kampa žiurėjo tiesiog ant 
iszsipletiisuiu už Vilijos kazer- 
miu.

Majoras Vibrikinas vienok 
insigilino in savo kancelerisz- 
kas popieras ir apie gipsini vy
ti nustojo tuom tarpu mįsles. 
Bet neteip lengvai nusiramino 
kitos oficialiszko.s ypatos, ku
rios ji isznetycziu praeidamos 
arba pravažiuodamos mate.

Taigi, apskriezio kareivisz- 
kame siude ir kituose uredisz- 
kuose butuose Vilniaus miesto, 
žemesni ir kiek augsztesni ure- 
dininkai, ta ir ateinanezia. die
na, daug kalbėjo apie gipsini 
vyti. Tie, kurie buvo isztiki- 
mesni valdžios tarnai, kalbėjo' 
daugiaus, kurie buvo menkiaus 
savo urėdo tarnystei atsidavė,

A - B - CELA=^i
arba pradžia 
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kalbėjo mažiaus, bet visi kal
bėjo, mine ir rodavijosi, kokiu 
būdu ir kas prie to ricieriaus 
turi kibti. Kad ji ten priesz su
do butą ir prieszais kazermes 
negalima palikti, apie tai nie
kas neabejojo.

Kada1 teip menkesni redo 
sargai tik nedrąsiai rengėsi ka
riauti su gipsiniu vycziu ant 
Stasio stogo, pasitaiko, kad 
Grigoriniu Prospektu pora 
greitu bėriu veže policmeisteri 
Klingebergi. Ta pati Klinge- 
bergi, kuris paskiaus ant visos 
pasaulės pagarsėjo kražiecziu 
sk e r s t u v emi s. KI in gebergi s 
buvo tadada. tik Vilniaus po
licmeisteriu. Patraukė jis savo 
vėžėj a už ap i k ak les, kas r eis z- 
ke: “sustok!” Vėže j as. sustab
dė arklius, vežimas sustoj veik 
priesz pat Stasio Ma.ntvilo 
naujaji narna. Rustus polic
meisteris pasistiebė ir per ke
lias miliutas veizdėjo isz visu 
pusiu in gipsini paveiksią, po 
tam ženklyvai nusiszypsojo, 
nusijuokė, atsisėdo' vėl in veži
mą ir, s’pirdams galu bato vežė
ja in užpakali, davė ženklą, 
kad važiuotu toliaus.

Po keliu dienu, pas Vilniaus 
gubernariu atėjo raportas nuo 
policmeisterio, kursai skambė
jo taip: Bajoras ir dvarponis 
Stasys Mantvila, žinomas isz- 
savo “patraukimo prie lenkys
tes” (kada, ir kame tokie jo pa
traukimai apsireiszke, apie 
tai raportas neminėjo), pasi
statęs ant Grigorinio Prospek
to sau naujus namus, ant sto
go anų pritvirtino stovyla ap
siginklavusio vyczio, kuris 
aiszkiai rodo savije didi 
prieszinguma valdžiai, nes jo 
durtuvas ir veidas, pridengtas 
szaszoku, atkreiptas tiesiog 
prieszais namus kariszkojo ap
skriezio sūdo ir prieszais ka
zermes; o kadangi pagal redo 
p ada v a d i j ima, v art o j imas
ženklu ant namu, drapanų, pa
kinkymu ir t. p., asztriai yra 
užginta, tai jis, policmeisteris, 
turi garbe perstatyti general
gubernatoriui, kad minėtas ba
joras Mantvila butu nusztriuo- 
puotas už virsz iszreikszta pra
sikaltimą ’ penkiais szimtais 
rubliu.

Tuom pat laiku pristavui 
pirmosios dalies miesto, žino
mam mieste storuliui, buvo isz- 
siustas paliepimas, kad nueitu 
pas valdytoja namu Mantvila 
ir palieptu jam iszduoti para-

Sziandien Reikia 
Milijonu Stebuklų

Daugiau kaip szeszios de
szimts milijonu Amerikie- 
cziu gali padaryti daug ste
buklu.

1 Bet kuris Amerikietis nuo 
dvideszimts pirmo meto iki 
penkios deszimts devynių 
metu amžiaus, kuris yra 
sveikas ir sveria szimta de
szimts svaru ar daugiau, ga
li szitokius stebuklus pada
ryti.

Stebuklas kuri visi mes 
galime padaryti, tai iszgel- 
beti žmones nuo mirties.

Ir tokiu stebuklu dabar, 
sziandien reikia.

Nors, kalbant apie stebuk
lus gal skamba keistai, bet 
mes galime nors padėti ste
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s'za, kad per sanvaite laiko nu
ims nuo savo gyvenimo ženklą, 
turinti savije atvirai prieszin- 
ga valdžiai reis'zketi.

Pristavas gavės paliepima 
užsimislio. Nors jis nebuvo ži
novas tiesu Rusiszkosios impe
rijos, ypatingai vietiniu admi- 
nistratyviszku instatymu, ku
rie sziandien perstato toki vy- 
tala, kad jame, kaip tai sakosi, 
ir velnias instriges nusilaužtu 
koja, tu jisai suvis nepermane, 
bet turej jis ilga praktika ir 
iszdirbta jau nuomone, teip, 
jog isizsyk sprendė, kas gene- 
ral-gubernatoriaus kanceleri- 
joj pereis, o kas nepereis. Nes 
ve, jis, kaipo seniai tarnaująs 
žinojo da ir tai, ko neseniai 
užstojęs policmeisteris suvis 
nežinojo, kad perdetinio taip 
vadinamo politiszko skyriausi 
general-gu'bematoriaus kan.ee- 
lerijos dvarelis yra užstatytas 
žemiszkame Vilniaus banke,

(Tasa Ant 2 puslapio)

buklus daryti paaukodami 
biski savo kraujo sužeistie
siems kareiviams.

Ima mažiau negu valanda 
musu laiko paaukoti puse 
kvortos savo kraujo. Tokia 
musu auka gali reikszti skir
tumą kuriam sužeistajam 
tarp gyvasties ir mirties.

Valdžia dabar veda Krau
jo Vaju, kad tie stebuklai 
butu invykdinti musu karei- 

. viams Korėjoje.

Visi yra praszomi ir ragi
nami nueiti in savo miesto 
prirengtas vietas, ar pa- 
szaukti Rauduonaji Kryžių 
ir pasiskirta laika kada bu
tu patogiausia ta kraujo au
ka paaukoti.
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valanda, ugnis kylo namuose, 
pas William McCann, 430 W. 
Centre uly, Kaminas užsidegė. 
Ugnągesiai pribuvo su maszi- 
nomis ir liepsna likos užgesy- 
ta.

— Subatoj pripuola Szv. 
Romano; pasninkas, o Tautisz- 
ka Vardine : Pergula. Taipgi ta 
diena: 1898 metuose Generolas 
Cronje pasidavė ir karas buvo 
baigtas Afrikoje; 1950 m., 
Minksztos anglies mainieriai 
vieszai pasmerkia mainicriu 
bosą, John L. Lewisa,’ kai jis 
inve.de trijų dienu darbo san- 
vaite; 1919 m., Versailles Tai
kos Sutartis, Pirmas Pasauli
nis Karas baigtas; 1865 m., 
Panevėžyje ir Kėdainiuose Ru
sijos valdžia uždare visas Lie
tuviu gimnazijas, mokyklas; 
1950 m., Trisdeszimts du Ang
lai, jurininkai ir keleiviai žu
vo, kai ju maži laiveliai pa
skendo. Jie buvo apleidę savo 
laiva “Clam” kuris teipgi nu
skendo netoli nuo Icelando. 
Menulio permaina: Pilnatis.

— Del daugeliams pažys
tamas miesto gyventojams, 
John Desmond, nuo 410 W. 
Market uly., numirė Nedėlios 
ryta, 10:30 valanda, pas savo 
sunu Joną, mieste Milton. Ve
lionis sirgo per tris sanvaites. 
Per daugelis metu dirbo anlg- 
liakąsyklose. Gimęs Valuose, 
pribuvo in Amerika 1893 me
tuose. Paliko sunu; seseri ir 3 
anu'kus. Prigulėjo Szv. Kaniko 
parapijos mieste. Laidojo Se- 
redos ryta.

— Kita s an v ai te: Nedelioj 
pripuola pirma diena Kovo 
(March), taipgi Szv. Albino, o 
Tautiszko Vardine: Rusne. 
Menulio permainos: Delczia 8, 
Jaunutis 15, Prieszpilnis 22, 
Pilnatis 30. Menesis paszvens- 
tas del Szvento Juozapo.

Kovo menesis yra audrin
gas, szaltas ir sziltas, szlapias 
ir sausas, szis menesis atsisvei
kina su žiema ir pasveikina su 
pavasariu.

Ūkininku priežodžiai: Drėg
nas Kovas, tai ūkininko skaus
mas. Jeigu Kunegundos dieno
je perkūniję griauja, reiks tan
kiai pirsztines užsimauti. Jei
gu szitam menesyje erycziai 
szokineja, tai ateinaneziame 
menesyje tvarte bliaus.

Ir Nedelioj pripuola antra 
Gavenos Nedelia, ir ta diena: 
1815 m., Napaleonas Bona
partas, Prancūzas, sugryžo isz 
isztremties nuo Elba Salos; 
1932 m., Charles Lindberghio 
mažasis kūdikis buvo pavogtas 
isz Hopewell, New Jersey vals
tijos; 1285 m., mire Didysis 

:Lietuyos Kunigaiksztis Trade- 
nis;-1950 m., Daktaras Klaus 
Fuchs buvo nuteistas ant ketu
riolika metu in kalėjimą, jis 
buvo in tarta s ir teismo pa
smerktas už atomines bombos 
gaminimo paslapcziu iszd avi
ma.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Elenos ir Szv. Simplicijos, o 
Tautiszka Vardine: Almene. 
Taipgi ta diena: 1310 m., Lie
tuviai vedami Gelažutes, per
galėjo Vokieczius; 1939 m., 
Kardinolas Pacelli, buvęs Ka
taliku Bažnyczios aug-vaidžios 
Sekretorius, buvo Kardinolu 
iszrinktas Popiežiumi, jis pa
sirinko varda: Popiežius Pijus 
Dvyliktasis; 1949 m., Rumuni
jos Komuniszka valdžia suėmė

konfiskavo visus didesnius 
ukius, farmas, ūkis buvo skai
tomas didelis jeigu buvo szim- 
to trisdeszimts akerin ar dau- I 
giau; 1949 m., Amerikos B-50 
bomiberis atskrido in Fort 
Worth, Texas, užbaigdamas 
pirma toki kelione aplink visa 
pasauli.

— Utarninke pripuola Szv. i 
Kunegundos, o Tautiszka Var- j 
dine: Taleina. Taipgi ta diena: Į 
1311 m., Lietuvos Kunigaiksz
tis Vitenis paveržė isiz Vokie- 
cziii Varmija; 1949 m., James 
Forrestal Apsaugos Sekreto
rius pasitraukė isz savo vietos 
del menkos sveikatos. Prez. H. 
Trumanas sako paskirs Louis 
A. Johnson in jo vieta; 1949 
m., Norvegija atmetė Sovietu 
Rusijos pasiulinima ne užsipuo
limo sutarties, ir sutiko pradė
ti derybas su Vakarais, kas
im k Atlanto Kariszkos Sutar
ties; 1845 m., Florida priimta 
in Suvienytu Valstijų Unija; 
1847 m., Paeztas pavartuojo 
pirmutinius Paczto ženklelius.

— Seredoj pripuola Szvento 
Kaizmiero, Lietuvos globėjo 
szvento, o Tautiszka Vardine: 
Daina.

— Penkios deszimts trijų 
metu amžiaus John Rodriguez 
buvo bi'ski sužeistas su peiliu 
in peczins. Kiek policijantai 
galėjo sužinoti tai szitaip atsi
tiko: John Rodriguez praleido 
visa vakaru ir kelias ryto va
landas baliavuodamas ir ger
damas su savo draugu, szeszios 
deszimts metu amžiaus Joseph 
Vasquez. Begerdami ir beba- 
liavuodami jiedu susiginezino 
ir susipesze. Jiedu sutiko nu
važiuoti in Morea ir tenai su 
kumsztimis savo ginezus už
baigti. Kai jiedu sugryžo in sa
ldina in Mahanoy City, keli 
vyrai tame saliune patemijo 
kad Rodriguez’io paežiai kru
vini. Jiepaszauke daktarai. Bet 
Rodriguez nesutiko apskusti 
savo dranga ir už tai policija 
nieko negalėjo daryti.

Shenandoah, Pa. — Vincas 
Valentis, veteranas, nuo 1151 
W.’ Centre uly., pasimirė Nede
lioj po piet in Locust Mt. li- 
gonbuteje. Likos priimtas in 
ligon’buteje del gydymo Sausio 
7-ta diena. Gimęs Shenadory- 
je. Tarnavo Pirmoj Svietiszkoj 
Kareje. Paliko seseri A. J. Že- 
licniene, isz New Philadelphia; 
keturis brolius: Alberta, An
tanu, Joną ir Juozą visi isz 
miesto. Laidotuves invyko 
Ketverge ryta su apiegomis 
Szv. Jurgio ‘bažnyczioje devin
ta valanda, ir palaidotas in pa
rapijos kapines. Graborius A. 
J. Želionis laidojo.

“Saule” skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
d vasiszkia i, valstybininkai, 
mokslincziai ir darbo, žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.

BUVĘS SENATORIUS 
NUSIŽUDĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

bet jis ir szita darba turėjo 
mesti del nesveikatos.

Stodamas in politika ir kai
po Senatorius jis nuolatos dar
bavosi del darbininku priesz 
dideles kompanijas, kaip jo tė
vas buvo dares.

PLATINKIT “SAULE”

3,500 BĖGA NUO 
KOMUNISTU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

me, kad visi musu insteigti la
geriai yra kimszte prikimszti.

Amerikos Karo Sztabas da
bar yra paskyręs kelis szim- 
tus musu eroplanu szitiems pa
bėgėliams.

Daugiau kaip septyni szim- 
tai szitu pabėgėliu yra kasdien 
su eroplanais iszvežami isz 
Berlyno.

Sovietu kareiviai keletą yra 
paleidę szuvius ant rubežiaus. 
Amerikiecziai in tuos szuvius 
neatsake ir pasitraukė.

KONGRESMONAS
SUKLYDO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ŽINIOS ISZ- 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

KITU AKIMIS
Žymusis Szkotu poetas, ra- 

i szytojas, Ro'bert Bums savo 
| kupletuose pasijuokė, kad bu- į 
i tu gera, jog mes galėtumo sa- 
I   „„t.u- i-tx— „n:—ve pamatyti kitu akimis. “The | 

Common Council For Ameri
can Unity” szitokia progžtbu
vo suteikusi Amerikiecziams | 
priesz keturis metus iszleidusi 11 
rasztas “Ka Europiecziai Gal- i } 

! voja Apie Jungtines Amerikos j | 
Valstybes.” Europos mokyto- ♦ 
jai Nutinka, kad szi raszta ir po 1 I 

nalo vykd. komitetas svarstė; j^f^riu metu yra lygiai tikra, i 
sziuos klausimus: busima Li- , nes Sovietu propaganda uoliai • 
beralu Internacionalo Kongre- i tn0 reikaju Europie'czius “pra- }

SAPNAS MOTINOS SZVENCZ1AUS1OS 
Viesz. Jėzaus ir 

. MALDA . . .

/ \ Motinos Szvcncz.

į instoti in Liberalu Internacio-
! nala. j

Liberalu Internacionalo 
vykd., komitetas pasiuntė tele
grama iszrinktajam JAV, 
(Amerikos) Prezidentui D. Ei- 
senhoweriui. Lib. Internacio-

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

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

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

uzMeyers, ir padekavojo jai 
jos labai malonu laiszka, ku
riame ji buk szitaip buvo ra- 
szius: ‘ ‘ Visi mes labai gerbia
me Sovietu Unija. Visiems ge
riems Amerikiecziams net kok
tu, kai jie iszgirsta visokius 
šmeižtus priesz Sovietus.” 
Szitaip rasze Kongresmonas 
Veide.

Ponia Meyers tuojaus atsi
kirto, staeziai pasakydamas 
kad Gerbiamas Kongresmonas 
meluoja. Ji sake kad ji nieka
dos nėra nei vienam Komunis
tu ar Sovietu laikraszcziui ra- 
szius, kad ji nei neskaito ju 
laikraszcziu.

Kongresmonas atsikirto pa
vadindamas Ponia Meyers me
lage.

Ponios Meyerš vyras, pa
siuntė kelis savo laikraszczio 
redaktorius in Kongreso kny
gyną. Jie greitai sujieszkojo ta 
laiszka, apie kuri Kongresmo- 
nas Veide taip drąsiai rasze.

Laisžkas, tiesa, buvo para- 
szytas. Bet laisžkas buvo ne 
Ponios Meyer, raszytas, bet 
Ponios G. S. Mayer, isz Port 
Clements, British Columbia, 
Canada.

Redaktoriai dar ir tuomi ne
pasitenkino. Jie greitai per te- Į 
lefona, pasiekė ta Ponia G. S. 
Mayer. Ji su savo vyru prisi
pažino kad jiedu ta laiszka bu
vo parasze ir pasiuntė.

Tada J. R. Wiggans, Wash
ington Post laikraszczio vy
riausias redaktorius paszauke ' 
Kongresmona Veide ir jam 
viską gražiai paaiszkino, saky
damas kad jis nieko savo laik- 
rasztyje dar neraszys ir duos 
proga Gerbiamajam Kongres
menui gražiai Ponios Meyer; 
atsipraszyti.

Kongresmonui Veide net 
plaukai pasisziausze. Jis klai
dos niekados nepadaro ir jo
kios bobos neatsipraszys.

Vėliau kai jam ir jo draugai 
staeziai sake kad jis ežia jau 
prasiszoko, jis, paraudonavęs j 
tik ant tiek nusileido, sakyda
mas kad kuris isz jo darbinin
ku suklydo, versdamas ta 
laiszka isz Rusu kalbos. Bet ir i 
Gerbiamas Kongresmonas vėl 
suklydo; laisžkas aiszkiai Ang
lu kalba raszytas ir taip in 
Pravda buvo Anglu kalba in- 
detas.

Ponia Meyer toliau tuos gin
ezus nevede, tik pastebėjo kad 
džentelmonas, klaida padaręs 
greitai atsipraszo, bet gaila 
kad Ponas Veide nėra džentel
monas, bet Kongresmonas.

sa, kuris numatomas Liuksem
burge, Rugpiuczio 18-22 dieno
mis organizuojamos Liberalu 
Internacionalo spaudos tarny
bos: LIMA klausima, Liberalu 
Internacionalo dalyvavima 
UNESCO, organizavima Libe
ralu Sanjudžio Jungtinei Eu
ropai, Egziliniu Liberalu Ko
miteto praneszima, kuri patei
kė komiteto gen. sekretoorius 
prof. S. Žymantas, Vokiecziu 
grupes atstovo Dr. Middel- 
hauve iszkelta klausima vienos 
Europines Liberaliu partijos 
ir kitus dienos klausimus.

Sekantis Liberalu Interna
cionalo vykd. komiteto posėdis 
invyks Balandžio 20 diena 
Manchestery; Balandžio 21 d., 
Manchestery invyks taip pat 
Liberalu Internacionalo tary
bos posėdis.

neszdavo”.
Raszan tieji laiszkus savo gi

minėms Europoje turėtu tai 
prisiminti, jog Sovietu daug 
ka Amerikoje nupaiszo visai 
kitomis spalvomis, negu kad Į iaflijas. spauda ii 
jos yra gyvenime.

Sztai ka sako rasztas: Pir
miausia, jog Amerikiecziai yra 
perdaug sumaterialiszkeje. 
Szitaip galvojo daugumas 
Prancūzijoje, Suomijoje, Ven
grijoje ir Szveicarijoje. Ameri- 
kiccziai esą nekultūringi. Szi- 
tokia nuomone dažniausiai bu
vo sutinkama Prancūzijoje, 
Austrijoje ir Szveicarijoje.

Labai didele dalis Europie
cziu galvoja, ‘beveik 2 isz 5, 
kad daugumas Amerikiecziu 
persekioja ar pritaria Negru 
persekiojimui. Taip galvoja
ma Danijoje, Holandijoje ir

Norvegijoje.
Beveik troczdalis Europos 

I yra insitikinus, jog Amerikos 
‘ * krutameji 

: paveikslu bendroves nėra lais
vos, 'bet suvaldo jamos “didžio
ji biznio” grynai savanaudisz- 
kiems tikslams. Daug kas isz- 
sireiszke szitaip Belgijoje, 
Norvegijoje, C z e k o si o v a k i j o j e 
ir Suomijoje. Beveik tokia pat 
dalis Europiecziu pasisukę ma- 

I na, jog ir visa Amerikos poli- 
i Lika yra suvaldojama “didžio
jo biznio” arba Maskvos teno
ru ta riant 1 ‘ Wall Strceto ’ ’. 
Szitaip 'buvo linkę galvoti ne
maža žmonių ir 
Portugalijoje ir Italijoje.

I
i Mažesne
I pasiseku in tikinti, kad Ameri

kos Politika nustato dauguma 
balsuodama Rinkimuose. Tie 
patys tada patikėjo, kad Ame
rikos spauda, radijas ir knita- 
mnju paveikslu pramone yra 
nuo nieko nepriklausomi.

Szitoks klaidingais Ameri
kos pažinimas gali inszvirsti 
net pavojumi. Pasaulis dar ko 
gero intikes, jog mes esame 
kažkokį monsteriai, material
istai, laukiniai kurie su di
džiausiu pasitenkinimu paka- 
rima juodukus, kada jie nesi
klauso valstybes suvaldo jam o 
radi jaus ar “didžiojo 'biznio” 
leidžiamos spaudos. Kiekviena 
proga turimo pasistengti szi

"T *■

Ispanijoje, Komunistu Sll piktu tikslu su-
biaurota gražiosios Amerikos

puse Europiecziu paveiksią nuplauti savo pric- 
teliu kuriems raszome akyse.

Pirkie U. S. Bonus SziandienI
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wedJirw
your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct!

Let us show you the

created by egency!

me

Naturally, they're important to you I That's why we want you 
to see these invitations for yourself And please don i let that 
costly look mislead you . . - the magic is in flie making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people* who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line "

behave
enclose card
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Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

“AMERIKOS BALSO”
SVIETKAS 
PRIESZINASI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Valdžios Teisėjas Jack Jen
kins nustatė $50,000 kaucija 
abiem. . <

Jiedu taipgi yra intarti už 
nužudinima dvieju savo drau
gu, vagiu, kad jiemdviem liktu 
visas tas grobis.

FBI policija jodu intaria už 
i nužudinima savo dvieju drau
gu, dvideszimts vieno meto 
amžiaus James Calloway Fak-

• nestock ir jo žmonos, dvide- 
' szimts dvieju metu amžiaus, 
' Billie.

Szita porele buvo surasta 
automobilyje suszaudyta. Jie
du buvo surasti keturios die-

: nos po tos vagystes.

SAPNORI US
Su 283 Paveikslais ] 

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5y2 ool. ploczio ! 
Iszaiszkina sapna ir kas ! 
ateitej e stosis. Su priedu ! 
planatu ir visokiu burtu. ] 
Knyga in minksztos po- ! 
pieros virszeliuose. : : . :: ]

Pinigai reikia siusti su į 
užsakymu: ' į

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

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