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Isz Amerikos Motinai Nepavelinta
17,629 TELEGRAMAI I VaŽillOtl In Korėja^

Žmones Raszo In 

Vaszingtona

WASHINGTON, D. C. —
Baltieji ofisai Vaszingtone 
pranesza kad trys dienos atgal 
in Vaszingtona buvo prisiųsta 
17,629 telegramai ir tukstan- 
cziai laiszku, kai Senatorius 
Joseph McCarthy patarė žmo
nėms raszyti in Vaszingtona ir 
reikalauti kad Prez. Dwight 
Eisenhoweris ir jo sztabas pa
keistu savo nusistatymą kas- 
link Užsienio politikos, ir kad 
jokios prekybos neužvestu su 
Komunistiszka Kinija.

Murray Snyder, Baltųjų ofi
su laikrasztininku sztabo padė
jėjas sako kad dar iki sziol ne
buvo galima visu tu telegramų 
ir laiszku suskaityti ir paskir
styti, kurie remia Senatorių 
McCarthy ir kurie užtaria Pre
zidentą Eisenhoweri.

Tokis žmonių atsiliepimas 
geras ženklas, nežiūrint kuri 
isz jųdviejų jie remia, ar Mc
Carthy ar Eisenhoweri, bet 
visgi parodo kad žmonėms ru
pi kas darosi Vaszingtone ir 
kad parodo savo valdininkams 
kad jie turi su paprastais žmo
nėmis skaitytis.

Butu visiems in sveikata jei
gu žmones ir ant kitu klausimu 
panasziai prabiltu. Tada musu

Senio Losziko Žmona

Cziužineja

M

In Lausanne, Szveicarijo- 
je, Ponia Oona O’Neil Chap
lin mokinasi ant ledo cziuži- 
neti. Ja mokina Szveicarijos 
cziampijonas Nigel Brown- 
Rovida.

- Jos vyras Charlie Chaplin 
labai retai kur vieszai pasi
rodo, nuo to laiko kada jis 
iszvažiavo in Europa ir da- 
žinojo kad jis jau nėra pa
geidaujamas Amerikoje.

Bet jo jauna žmona, gar
saus Eugene O’Neil duktė, 

. Oona kasdien su savo vaiku- 
cziais eina paeziužineti.

> Simus Belaisvis Nenori
Gryžti Namo

TOKYO, JAPONIJA. — 
Generolas John E. Hull pasa
kė Poniai Portia Howe, isz Al- *
den, Minnesota, kad jis negali 
jai duoti pavelinima važiuoti 
in Korėja, atlankyti savo sū
naus, kuris yra vienas isz tu 
dvideszimts dvieju Amerikie- 

, ežiu kareiviu, kurie nenori 
gryžti atgal.

Augszcziausias Tolimu Ry
tu Komandcrius jai taip pra- 

1 nesze kai tik ji atvažiavo in 
Tokyo. Ji sako kad ji atvažia
vo tenai, nes ji yra tikra, kad 
jeigu ji gales tik pasiszneketi 

| su savo sunumi, jis sutiks 
gryžti namo.

Valdžia davė jai pasporta 
važiuoti in Japonija, bet vir- 
szininkai net ir tada stengiesi 

1 ja perszneketi.
Karininkai sako kad jos at-

tie valdininkai Vaszingtone 
daug atsargiau ir sanžiningiau' 

i savo darba atliktu, žinodami 
kad ju darbus seka tie, kurie 
juos in tas atsakomingas vie-

1 tas buvo iszrinke,I

KAVA PABRANGO

Puodukas Penkiolika 
Centu

I ____
’ CHICAGO, ILL. — Jeigu
I kuris isz musu skaitytoju atsi
mena, kada kavos puodukas 
kasztavo penktuką, tai jau ne- 
prisipinkite, nes tuomi jus jau 
prisipažinsite kad jau esate 
pasene.

Pirmiau kavos puodukas 
; kasztavo deszimtuka, bet da- 
i bar jau beveik visi restauran- 
| tai Chicagoje paskelbė kad ka
vos puodukas dabar kasztuos 

! penkiolika centu.
Restaurantu atstovas pa- 

aiszkino kad visi restaurantai 
buvo priversti taip kava pa
branginti nes kava visur pa
brango keliais centais ant sva
ro. Ir jis tpliau aiszkino kad 
dabar restaurantuose tarnai ir 
tarnaites, darbininkai daugiau 
mokesties reikalauja.

Dabar jau tik senesnieji ga
li atsiminti kada buvo galima 
nusipirkti nepaprastas cigaras 
už penktuką, iszmaukti skune- 
ri alaus už penktuką, ir gauti 

1 kavos puoduką už penktuką. 
Į Sziandien tas penktukas be

veik neturi vietos žmogaus ki- 
! szeniuje, nes jis mažai ka 
' vertas.

KETURI DAKTARAI
I APVOGTI

YORK, PA. — Keturi dak
tarai, chirurgai, buvo apvogli

silankymas in Korėja gal suar
dytu visa ju darba ir tvarka. 
Jie teipgi aiszkina, kad /jeigu 
szitai motinai butu pavėlinta 
atsilankyti tenai, tai tada Ko
munistai pasiustu tukstan- 
czius palszyvu giminiu kurie 
darba trukdytu ir tvarka su
ardytu.

Panmunjom mieste, kur tie 
kareiviai randasi, Indijos Lei
tenantas Generolas K. S. Thi- 
mayya, sako kad jis pavėlintu 
tai motinai pasikalbėti su savo 
sunumi, jeigu jai pasisektu at
važiuoti in Korėja.

Motina sako kad ji visus sa
vo susitaupintus pinigus isz 
Lankos iszsieme padengti tos 
keliones kasztus, ir kad jos 
bažnyczia, parapijonai teipgi 

i prisidėjo ir tai padėjo. Ji sa
ko kad ji dar vis turi vilties 

! kad viskas ant gero iszeis. Ji 
i sako kad ji tikisi pageltos isz 

Vaszingtono. Kokios pagel- 
i bos ji tikisi isz Vaszingtono ji 
1 nesake.

ant $1,320, kai jie dare opera
cijas in York ligoninėj

Ju kiszeniai buvo iszkraus- 
tyti kai jie buvo persimainė 
drabužius del operacijų. Jie 
buvo palike savo drabužius ant 
septinto augszto, per siena 
nuo operacijų kambario.

Policijantai sueziupo viena 
dartininka, bet vėliau ji palei
do. Tas darbininkas dabar nu
siskundžia, kad policijantai ji 
visai už dyka apdaužė ir ap- 
musze.

Szitie daktarai buvo apvog
ti: Daktaras L. G. Cooper, $800 
Dr. Frank M. Weaver, $300; 
Dr. John F. Bacon, $180; ir Dr. 
Ray W. Keim, $40.

Jie pasigedo savo pinigu kai 
jie sugryžo isz operacijos kam- 

' bario, apie pirma valanda po 
pietų.

Intartas ligonines darbinin
kas yra dvideszimts septynių 
metu amžiaus Robert J. Inners 
isz Stewartstown, Pa. Jis laik- 
rasztininkams vėliau pasi
skundė kad policijantai ji la
bai apdaužė ir kad policijos 
Kapitonas, William J. Farrell 
stovėjo ir žiurėjo. Kapitonas 
užsigynė ir sake kad jo polici
jantai nei rankos neuždėjo ant 
to intarto ligonines darbinin
ko.

PASIVOGĖ
TRAUKINI

Darbininkai Supyko 
Kad Traukinys Buvo

i Sustabdytas
_

TREVIGLIO, ITALIJA. — 
Darbininkai važiavo namo isz 
darbo ant vietinio traukinio, 
kuris isz lėto eina, nes visur 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DIDELIS
BOMBNESZIS

SUDUŽO

Sudegę, Devyni 
Lakūnai Žuvo

EL PASO, TEXAS. —Dide- 
lis B-36 bombneszis, stengda
mas nusileisti per sniegą, au
dra, pataikė in augszta kaina 
ir sudužo. Gazolinas užsidegė 
ir tame baisiame gaisre žuvo 
visi devyni lakūnai.

Vienas laikrasztininkas, ku
ris greitai pribuvo ant tos vie
tos, sako kad tas deszimts in
žinu milžiniszkas tombneszis 
pataikė in szesziu tukstaneziu 
pėdu kaina, apie du szimtu pė
du nuo jo virszunes. Jis sako 
kad tas bombneszis taip sude
gė, kad tik pelenai-tebeliko.

Tokis tombneszis kasztuoja 
$3,500,000 pastatyti. Lakūnai 
kurie žuvo, veže ta eroplana 
isz Carswell Air Force Base, 
Fort Worth, Texas in El Paso, 
Texas.

Visiszkai nieko nebuvo gali
ma matyti per sniegą, ir už tai 
eroplanu radijo inžinieriai 
stengiesi ta eroplana per radi
ją nuleisti isz padangių. Bet 
kas ten atsitiko kad ir jiems 
nepasiseke. Taip eroplana nu
leidžiant su radiju, lakūnas to 
eroplano, taip sakant lekia, 
aklai.

1944 metuose kitas bombne
szis kaip tik toje paezioje vie
toji sudužo. Tada asztuoni la
kūnai žuvo.

Szitokis B-36 tombneszis 
turi net deszimts inžinu—sze- 
szis paprastus inžinus ir ketu
ris “Jet” inžinus ir sveria 
szimta septynios deszimts de
vynis tonus.

Kai s z i t o k i e milžiniszki 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

PER DAUG ALIE
JAUS ISZ KITU

KRASZTU

Mainieriams Daro 
Didele Skriauda

CHICAGO, ILL. — Kon- 
gresmonas Saylos, Republiko- 
nas isz Pennsylvanijos, sako 
kad Amerikos Užsienio Preky- 
tine tvarka kaslink aliejaus 
buvo nustatyta tokiu valdinin
ku kaip Komunistas Harry 
Dexter White ir panasziu.

Jis sako kad kai valdžia tiek 
daug aliejaus perkasi isz sveti
mu krasztu tai ji nuskriaudžia 
mainierius, kurie ir taip jau 
mažai darbo turi nes žmones 
vis daugiau ir daugiau ima 
vartuoti aliejų. Jis sako kad 
jeigu taip toliau bus, tai daug 
kasykliu, mainu užsidarys ir 
mainieriai bus priversti kitur 
darbo jieszkoti, o tada, jeigu 
kitas karas kiltu, tai jau nebū
tu gana mainu ar mainieriu 
pristatyti ar kasti tas anglis!

i. 42 ISZLIKO GYVI

Inžinas Susprogo
Padangėse j 

—
HONOLULU. — Didelis 

Stratocruiser Pan American Į 
kompanijos eroplanas skrido 
virsz Pacifiko mares. Puosznus 

: “Queen of The Pacific” ero
planas veže trisdeszimts sze- 
szis darbininkus, lakūnus ir 
skrido pusketvirto szimto my- 

i liu in valanda. Jis buvo paki- 
i les deszimts tukstaneziu pėdu 
I augsztumo, kai vienas jo inži- 
| nu staiga susprogo.

‘‘Mes greitai pradėjome 
kristi,” sako lakūnas, Kapi
tonas Edward G. Kelly, ‘‘ir 
mes jau nebegalejome ta ero
plana suvaldyti, bet už keliu 
minutu mums pasisekė ji nors 
biski suvaldyti kai nukritome 
ligi penkių tukstaneziu pėdu.”

Po tam eroplanas jau taip 
greitai neskrido ir nusileido li- 

l gi dvieju tukstaneziu pėdu. 
, Kai tik tas inžinas susprogo, 
J inžinierius tucjaus per radija 
j pranesze lakūnams ant John- 
■ son Salos. In kelias minutas 
Į dvieju inžinu SA-16 Grumman 
į eroplanas jau skrido in pagel- 

ba, ir ji susitiko apie pusantro 
szimto myliu nuo tos salos.

Visi keleiviai ant to szlubuo- 
i janezio eroplano jau buvo pa- 
j sirenge szokti in mares. Bet la
kūnas Kapitonas Kelly visiems 
patarė dar palaukti ir neiszsi- 
gasti, nes jis stengsis ta eropla- 

[ na kad ir be vieno inžino pa- 
i sėkmingai nuleisti ant tos sa 
i. los. Jam ir pasisekė:
1 Tai retas atsitikimas, kad 
’ eroplanas taip smarkiai skris- 
• damas nenukristu kai jo inži- 
j nas susprogsta. Visi keleiviai 
labai iszgyre kapitoną ir jo pa
geli ininkus, sakydami kad jie 
jiems yra amžinai dėkingi. Vi
si keleiviai ant Johnson Salos 
gavo kita eroplana in Wake 
Salas ir isz ten in Tokyo.

Kapitonas Kelly teipgi isz 
savo puses iszgyre visus ke- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Sovietai Nepritars Prez. Eisenhoweriui
, Ambasadorius Antru 

Kartu Pas Molotova

WASHINGTON, D. C. — 
Ambasadorius Charles E. Bo
hlen pranesze valdžiai kad jis 
du sykiu atsilankė pas Sovietu 
Rusijos Užsienio Ministeri, 
Molotova, ir stengiesi jam pa- 
aiszkinti kaip svarbu ir reika
linga kad Sovietu Rusija su
tiktu su kitais krasztais, sude- 

i ti visas atomines bombas in 
viena bendra iždą ar vieta, ir 
kad visu krasztu mokslincziai 
ir karininkai bendrai tobulin
tu visus atominius iszradimus, 
ir kad butu insteigta bendra 
komisija prižiūrėti kad visi 

j krasztai laikytųsi tokio susita
rimo.

Už Geležines Uždangos
•-------------------------- O----------- :----------—

Bcviltiszkos Pastangos 
Gelbėti Lietuvos 

Žemes Ūki

Iki sziol su žemes ukiu Sov. 
Sanjungoje buvo apsieinama 
kaip su fabriku. Visi apskai- 
cziavimai buvo daromi tais pa
ežiais pagrindais, kaip ir ko
kios muilo gamybos inmones, 
odų iszdirbimo fabriko ar che
mines laboratorijos. Vadinasi, 
tiek tai ha žemes reikalinga 
tiek tai traktorių, tiek tai kar
vių, arkliu, kiaulių, tiek tai to
nu traszu ir t.t.’, ir isz viso to 
miszinio turi būti gauta tiek 

’ tai centneriu javu, mėsos, dar
žovių, szieno ir t.t. Reikėjo,
kad praeitu 25 metai, kol Bol- j 
szeviku ‘‘prieszakines agro
technikos” iszmincziai insiti- 
kino, jog toks biurokratinis 
skaieziavimas žemes ukiui ne
tinka. Ir Komunistu partijos 
centro komiteto plenumas tu
rėjo ginezuoti, kad pavergtos 
Lietuvos žemes ūkio lygis ne
atitinka žemes ūkio aprūpini
mo technika lygio ir kolūkinė
je santvarkoje slypineziu gali
mybių.

Prie to dar buvo galima pri
dėti, kad jis niekada ir neati
tiks. Du padauginę isz dvieju 
tik matematikoje gausime ke
turis. Žemes ūkyje galima gau- 

1 ti keturis, ir tris, ir septynis, 
nes ežia pastoviu ir griežtai ri
botu dydžiu isz viso nėra. ‘ ‘ Ru
sija 25 metus in savo ūki kiszo 
tukstanezius traktorių, kom
bainu, linaroviu, bulviakasiu ir 
kitdkiu maszinu, pyle milijo
nus centneriu traszku, o pa
sekmes buvo tas, kad ne tik jo
kios pažangos per ta laika ne
padaryta, let dar didele atžan- 
ga. Kodėl taip invyko? Ogi to
dėl, kad tai, ka TSRS Komu
nistai laike ir pavergtos Lietu
vos Spalio menesio 21 diena. 
‘‘Tiesos” apraszomas plenu
mas laiko ‘‘kolūkinėje san

Kremlinas dar nieko tikrai 
nėra pasakęs, bet Maskvos 
laikrasztis ‘‘Pravda” tuojaus 
puolės ir sake kad Amerikos 
Prezidentas Dwight Eisenho
weris su tokiu pasiulinimu jau 
dabar rengia Treczia Pasauli
ni Kara.

Ir ežia, Amerikoje, Komu
nistu laikrasztis ‘Daily Work
er’ raszo kad ant tokio pasiu- 
linimo Rusija niekados nesu
tiks.

Amerikos Sekretorius Dul
les sako kad tokia tvarka butu 
visiems krasztams butu ge
riau, nes panaikintu karo pa
voju. Bet jis teipgi pridėjo 
kad kol tokia tvarka bus iri- 
vesta, mes turime ginkluotis ir 
būti nuolatos pasirenge atsi
ginti nuo prieszo užsipuolimo.

tvarkoje slypineziomis gali
mybėmis”, yra kolūkines san
tvarkos paežiuose giliausiuose 
pagrinduose gludinczios nei
giamybes, būtent: privaezios 
nuosavybes nebuvimas. Szitas 
neinkalkuliuotas didys ir daro 
tai, jog visi teoriniai apskai- 
cziavimai eina niekais, o iszky- 
la vienintele tikrai — žemes 
ūkio bankrotas.

Komunistai labai gerai žino, 
kur yra visu kolūkiniu negero
vių priežastis, tik vengia apie 
ja vieszai kalbėti ir atvirai pri
pažinti, kad kol nebus atstaty- 

i tas privatus ūkininkavimas, 
tol jokios priemones nieko ne
gelbės. Ne tik menas ir moks
las, bet ir ūkis be laisves nega
li vystytis ir gyventi.

Atskiraus ūkininkavimo sie
kimui patenkinti Komunistai 
leido turėti kolukininkams pri- 
vaczius sklypelius, karvute, 
pora aviu, visztu, bet ir nuo ju 
paima mokesezius ir duokle 
valstybei. Kad tai yra labai 
stiprus jausmas, rodo kolek- 

[ tyvininku pastangos visomis 
jiegomis iszlaikyti tuos pasku
tinius nuosavybes trupinius, 
nors jie atnesza daugiau ru- 
pesezio negu pelno.

Suprantama, kad “Naczal- 
ninkas ’ ’ niekada neparodys 
tike rupesezio ir meiles žemes 
ukiui, kiek jo savininkas. Jei 
ant lauko neužaugo ar supuvo, 
tai jo supuvo ir jam neužaugo. 
O ‘‘Naczalninkui” kas, jis vis 
vien gaus savo alga, o pora 
rubliu daugiau ar mažiau do
vanu, tai didelio vaidmens ne
vaidina. Del to užnamymas ir 
reikalauja kelti partinio kadro 
atsakomybe už padėti kol. ūky
je, MTS ir tarybiniame ūkyje, 
uždengti nuasmeninimą ir ne
atsakingumą vadovaujant kol. 
ūkiams. Bet kaip tu, žmogau, 
pakelsi ta atsakomybe ir kaip 
uždengti nuasmeninimą, jei vi
sa kol. ūkio vadovybe susideda 
tik isz virszininku? Sziandie-

'(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerikos Ambasadorius Bo- 
hl»en buvo nuėjės pas Moloto
vą diena priesz tai kada Prez. 
Eisenhoweris savo tas prakal
bas pasakė. Jis Molotovui bu
vo pasakęs kad Amerkios Pre
zidentas labai svarbia prakal
ba pasakys ir jis tuo paežiu sy
kiu padavė Molotovui tos pra
kalbos nuorasza, kad jis galė
tu persiskaityti.

Tautu Sanjunga ateinanti 
menesi suszauks posėdi visu 
nariu kad butu galima pasitar
ti apie nusiginklavimą ir pra
dėti invykdinti Prezidento Ei- 
senhowerio patarima apie su
valdymą ir sutvarkymą atomi
nes jiegos.

Dauguma krasztu sutiks, 
bet didžiausias ir svarbiausias

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Jeigu norėtumėte pasiunsti 

gražia dovana savo vadams ir 
savo virszininkains, tai nebūtu 
geresnes dovanos kaip “Sau
le” isz kurios jie galėtu pasi
mokinti ir dažinoti kaip pa
prasti, tikri ir geri Lietuviai 
gyvena.^, 

' • »
Dabar nauji narnai yra sta

tomi <be' kaminu. Beveik visi 
turi aliejaus, gazo ar elektros 
peezius.

Sztorhinkai dabar turi daug 
bėdos pasisamdyti gana darbi
ninku del priesz Kalėdinio 
'biznio. Marshal Field sztoras, 
Chicagoje, dabar per laikrasz- 
czius garsina: “Užsidirbk ga
na pinigu važiuoti in Florida 
po Kalėdų, ir imk dauba in 
musu sztora. ’ ’

FBI slapta policija pranesza 
kad daugiau kaip puse visu tu 
kurie pernai buvo suaresztuo- 
ti už pavogimą automobiliu 
buvo vaikai jaunesni negu sep
tyniolikos metu.

Nesquehoning ir Tamaqua 
apylinkėje mainieriai vėl Su
streikavo del visai menknie
kiu. Po teisybei, ne mainieriai, 
bet ju unijos kuopos vadai yra 
sustraikave, ir net ir patiems 
mainieriams tos straikos nepa
tinka. Bet jie yra be balso ir 
nieko negali padaryti. Ju kuo
pa iszszauke tas straikas be 
pavelinimo isz Unijos Centro. 
Bet tie mainieriai negali kreip
tis in Centra priesz savo kuo
pa. Taip tie mainieriai yra at
siradę tarp kūjo ir priekalo.

mums tos vainos kasztavo dau- į 
giau kaip tūkstanti bilijonu »
doleriu! O visgi tos taikos ne- 
atsiekeme!

‘Amerikos krasztas tiek insi- 
skolines kad dabar jeigu rei
kėtų ta skola atmokėti tai 
kiekviena szeimyna turėtu už
mokėti po septynis tukstąn- 
czius doleriu. (Skaitoma kad 
apie keturios desžimts du mi
lijonai szeimynu randasi Ame
rikoje.)

Proviso mieste, Illinois vals
tijoje, Notre Daine buvęs fut
bolininkas kuris dabar mokina 
kaip futbole loszti to mieste
lio futbolininkams gali tikrai 
pasigirti ir pasididžiuoti kad 
jo futbolininku ratelis per vi
sa rudeni nei vieno loszimo ne- 
pralosze. Jo vardas yra An
drius Pupils.

Komunistai pradėjo lysti in 
musu valdžia dvideszimts me
tu atgal ir dabar tiek ju privi
so, kad reiketu beveik puse 
darbininku Vaszingtone pra
varyti kad juos iszravejus.

Vladas Dubžinskis, kuris yra 
baigės Bostono Kolegija, da
bar mokina atletikos, sporto in 
Gardner Augsztesniaja Mo
kykla,. Mass., valstijoje.

Pilypas Varnagįs ir Laurea
tas Vilkas laimėjo augszcziau- 
sius laipsnius savo mokslo 
szakoje ir dabar už dyka gales 
stoti in De. Paul Universitetą, 
Chicagoje, tęsti savo mokslus 
toliau. Viso gero abiem!

Kalėdų Szvencziu Pro
ga BALF Pasiuntė In 
Vokietija 5,000 CARE

Maisto Pakietu
BALFo vadovybes pastan

gomis isz Amerikos valdžios 
Lietuviams Tremtiniams nese
niai buvo gauta 55,000 svaru 
maisto, kuri sudaro: cukrus, 
riebalai, konservuota jautienos 
mėsa, kondensuotas' pienas, 
slyvos, pupos ir ryžiai.

Pagal sutarti su valdžia, 
BALFas insipareigojo isz gau
to maisto sudaryti 5,000 Kalė
diniu pakietu ir juos atsabiai

Pypkes Durnai

Nors. . .

inteikti tremtiniams.

džiuose, pasitarimuose, saky
damas pamokslus, o daugiau
siai rūpindamasis ir sieloda- 
masis tremtiniu reikalais.

Visa tai neingiamai atsiliepė 
in jo sveikata ir gydytojai pa
tarė Kan. J. B. Koncziui kuri 
laika pasilsėti.

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

stovėjo senas molinis Liudas, 
du mediniai szauksztai jame 
buvo ir po suolo gulėjo su- 
musztas puodas, ant laiigelo 
gulėjo prastas peilis. Ant sienų 
ant vinių kabojo senos suple- 
szintos drapanos apdulkėju
sios ba jau nuo senei nejudin
tos nuo ten, nes buvo jau ne 
ant aipsiklojimo, ne geros.

Pas pecziu ant kurio jau nuo 
senei ugnis stovėjo isz žarstyta 
krūva pelenu kuruoje jau ne 
vienos anglies ne buvo ne tik
tai žieves nuo bulvių, nes ir 
anglis isz pelenu buvo suvalgy
ta,vandenio nei laszelio, ba. 
viedras1 gulėjo sausas iszvers- 
tas ant grindų.

1 Valdžia dabar nori sustab
dyti ar bent sumažinti “mun- 
szaines” virimą namuose. Da
bar valdžios agentai tykiai 
ima tyyrineti visus tuos žmo
nes, kurie perkasi daugiau 
kaip penkios desžimts svaru 
cukraus ant vieno sykio. Jie 
nori žinoti ka tokie žmones su 
tiek cukraus daro.

1 • •
Daktarka Martha M. Eliot, 

Vaiku Sztabo virszininke 
Amerikoje, mums pranesza 
kad apie 385,000 vaiku tarp de- 
szimts ir septyniolikos metu 
amžiaus patenka in teismą už 
invairius prasikaltimus kas 
metai. Ji teipgi sako kad dau
giau kaip visas milijonas vai
ku ir inergaicziu pateko in po
licijos rankas per tuos metus. 
Keturi isz penkių tokiu yra 
vaikai.

Valdžios agentai teipgi da
bar ima peržiureti salimui ir 
kliubu knygas, New Jersey 
Valstijoje. Jie nori patikrinti 
ar visi tie sali tinai ir kliubai 
teisingai užsimoka savo tak
sas. Ateina mums žinios kad 
tie valdžios agentai ne už ilgo 
atsilankys ir Philadelphijoje.

. Per pastaruosius trisde- 
szimts szeszia metus Amerika 
buvo invelta, intraukta in tris 
pražūtingas vainas. Mums 
kasztavo pusantro milijono nu
žudytu ir sužeistu kareiviu. 
Kai iszrokojame veteranu pen
sijas ir kitas tokias iszlaidas,

Nors ir baisios audros tau 
kelius užstotu,

Nors žmonių liežiuviai malti 
neparstotu,

Tu visu sunkybių niekad 
neatbok,

Tu piktu pavydu tu jau 
nebijok.

Nors tamsybių kalnai priesz 
tave stovėtu,

Nors tėvai, sesutes tau 
atkalbinėtu,

Tu prie savo žodžio vis 
tvirtai stovėk

Ir in tikra meile drąsiai 
intikek.

Nors juodi szeszeliai tau 
takus užstotu,

Nors ledinis lietus veidelius 
kapotu,

Tavo szventa meile ta viską <*
nuveiks

Ir laiminga szviesia ateiti 
suteiks.

Kad szios žemes vejai dulkes 
ir sukeltu.

Ir senųjų tamsius paproczius
prikeltu,

Pilkas debesėlis ta viską
nuplaus,

Padarytas klaidas meilingai 
nupraus.

Nors pasaulio purvą ir priseis 
. iszminti.

Saule motinėlė vis ateis
raminti:

Tavo spindulėliais ji kelius
apszviesz,

Geliu margumynus tau po 
kojų ties.

—--- ★-------

Sziu pakietu sudarymas, 
medžiaga .ir .pristatymas .in 
uosta butu sudarė BALFui di
deles iszlaidas, bet tuo reikalu 
buvo kreiptasi iii CARE, ir jie 
sutiko sudaryti siuntinius .ir 
pristatyti juos iki Bremeno 
uosto Vokietijoj, skaitant po 
viena, doleri už pakinta. Vienok 
ir tai sudarė nemažas iszlaidas, 
todėl BALFo pirmininkui 
lyan. J. B. Koncziui, kaip vie
nam CARE direktorių papra- 
sziti’s, minėta labdaros organi
zacija, sutiko pu,se tu iszlaidu 
padengti savo leszomis. Tuo 
budu visoj szioj operacijoj 
BALFui tenka už pakieta pri
mokėti tik po 50 centu.

Amerikos valdžia szia siun
ta, skaitant urmo .kaina, in- 
vertino 12,750 doleriu.

Szios stambios dovanos ga
vimas ir galimumas su nedide
lėmis iszlaidomis ja pristatyti 
tremtiniams, ry sakiai rodo, ka 
duoda organizuota paszelpbs 
veikla..

Kan. Frof. J. Konczius 
Kalbėjo Washingtone 
Pabaltijo Krasztu Lais

vinimo Klausimu

Praėjusios sanvaites pabai
goje Gruodžio (Dec.) men., 4 
ir 5 d. d., Washington e, D. C., 
Sheraton Park Hotel invyko 
“National Conference for 
Freedom and Peace through 
Liberation ’ ’. Konferencijos 
pirmininkas Kongresmanas O. 
K. Armstrong in.szia konfe
rencija pakvietė Kan. Prof. J. 
B. Koncziu. O. K. Armstrong 
isz anksto papraszius, Kan. 
Konczius dalyvavo diskusijose 
tenia “The Emigre Looks at 
the Policy of Liberation” ir 
padare praneszima Pabaltijo 
krasztu laisvinimo klausimu, 
pabrėždamas, kad Amerikos 
valdžia turi aiszkiai pasisaky
ti del Pabaltijo ir kitu paverg
tu krasztu iszlaisvinimo. Su 
Komunistais nėra, inmanoma 
derėtis, gi Dipliomatiniu san
tykiu palaikymas tarnauja tik 
Sovietu naudai, duodamas 
jiems progoj vesti savo propa
ganda. Sziam Sovietu tikslui, 
atrodo, padeda ir Amerikie- 
cziu spauda, kuri daug dau
giau dėmesio kreipia in invai
rius Rusu pasisakymus negu 
in savo Prezidento kalbas. 
Konferencijoje dalyvavo taip 
pat ir .p.p. D. Krivickas, J. Ra
jeckas, ir K. Szkirpa.

Po konferencijos BALFo 
pirm. Kan. J. B. Konczius isz- 
vyko in Florida poilsiui. Pas
kutiniu metu jis, nežiūrėda
mas ligos nusilpnintos sveika
tos labai aktyviai reiszkesi vi
suomeniniame darbe, dalyvau
damas konferencijose, pose-

PONAS IR :: :: 
:: :: SZIAUCZIUS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)
/

rys iszeinanczios in bromą, vie
nas mažas kalejiminis su gele- %
žiliems sztangoms storoj sie
noj muro gilei, iszkirstas, ma
žai pridavi nėjo szviesois in 
grin'czeĮe ant szlapiu purvinuo- 
tu ir užtarszytu sziaudais grin
dų gulėjo lavonas jaunos mo
tetus, kuri ^baisuose kankese 
gyvaste savo turėjo užbaigt. 
Isztiestos rankos iszkreivihtas 
veidas ir lupos mirtiniu skaus* 

■imi atidarytos placziai akys, 
kuriu nebuvo kam uždaryt, ro
de apie taja baisia valanda', ku
rioje duszia silpna kurni. aplei
do. Buvo pažiniu baisi muszty- 
ne duszios kuri turėjo atsispi- 
rinet priesz liga ir smerti, kol 
nulėkė nuo tos vargingos že
mes in svietą geresni.

Lengva buvo atmint kas ta
ja motore laike prieigyvasties 
ba czion-gi prie josios ant pa
talo dvejetas mažu vaikeliu 
blogai apvilktu iszbliszkusiu ir 
baisiai nuvargusiu verkdami 
ir staukiodami aplink motina 
szauke negyvos savo motinos.

— Motinėlė musu miela 
kelk! Kelk! Ir duoneles mums 
duok, duok, ha valgyt norim!

Tas dvejetas biednu sieratu- 
ku rodos buvo vieno senumo, 
ir veidukai vaikucziu buvo pa- 
naszus vienas in kita buk du 
laszai vandenio kalbėjo, jog 
jiedu abudu drauge turėjo už
gimt.

Tašo jodu motina verkdami 
ir budindami, kada niekada 
žiurėjo ant kuopos žmonių 
kuopiuanezios duryse buk bi
jodami tujų tai vėl buk nusi
stebėjus savo pažiurejima at- 
kreiptavo nuo slenkszczio ir 
gailingai szauke:

Motinėlė! Motinėlė!
Prijautimai buk kalbėjo sie- 

ratoms, jog toji kuopa žmonių 
buvo apreiszkimu paskutines 
didžiausios del ju da nesupran
tamos nelaimes.

Šluboje, kurioje tas viskas 
dėjosi matyt buvo ant kožno 
žingsnio vielias ir didžiausiu 
vargu, nieko joje nebuvo kas 
galėtu žadėt kasdieninia duona 
nei vieno kąsnelio ne buvo ma
tyt ten duonos, arba, ko kito 
idant butu galima atsigųitnuo 
bailaus'bado, nors ta diena. 
Sziaudai ant kuriu gulėjo ne- 
lainjinga inotere Ibuvoi jau pu
siau supuvę, apsivilkus buvo 
jijie in vienus sudriskusius 
skarmali.us, vaikucziai buvo 
neva biski geriau paredinti, 
nes ir ju szle'bukes buvo isz 
vienu szmotejiu suvynuotos ir 
mažai szilde kūnelius nelai
mingu sieratuku.

Kampe ant medinio "suolo

• Nuvargę veidelei, sieratuku 
mažai skyrėsi nuo baltai-gelto- 
no veido numirusios motinos, 
iszdžiuvusios rankeles sieratu 
pasisziausze plaukai, paraudo
navusios akutės nuo verksmo 
rode jiems baisia ateito. Pati 
viena be jokiu pajiegu su dve
jota vaikucziu motere, trosz- 
kindama be laszo vandenio ir 
kąsnio duonos turėjo mirtie 
baisiuose'* kankese! Nevienas 
isz mažu vaikucziu da ne pa
siekė duriu atidarytie, kad pa- 
szauktie pagelbos.

Kokia baisi, • kokia baisi 
.czion smertis turėjo būtie! Nes 
ant galo tarp verksmo ir stenė
jimo vaikucziu turėjo numirt 
ir palikt savo vaikelius, var
ginga motere, neš gal kokis 
spindulėlis džiaugsmo užsi- 
szviete paskutinėje valandoja 
josios gyveninio isztiesta ran
ka laike misingini kryželi, ro
dydama jog nenumirė be vil
ties Dievo.

Sziauczius ir mėsininkas sto
vėdami ant slenkszczio, žiūrė
dami, perskaitė savo szirdyse 
taji laiszka iszpleszta isz dide
les kngyos pilnos nesusektu 
slaptybių, žmogaus gyveninio. 
Abiem aszaros užtemę akis're
gėdami ihajžiulėlius sieratukus 
tokiam vargingam padėjime, 
visokios mislys vaiksztinejo 
jiems galvose, nes gera mislis 
iszganinga biedniem sieratoms 
jiems in galva neužeitinejo.

— Kas do nelaime lauke 
tuosius vaikuczius! Kalbėjo 
pats in save sziauczius pasirė
męs ant duriu. Paims kur gal 
iii kokia, ligonbute? Ubagas 
kokis iszmokins valkatos o 
saugok Dieve nuo viso pikto!

— Eis vargdieniai in svie
tą ir gyvens varguose kankese, 
net lig ne užstos tokia smertis 
kaip patiko czion tai vargszia 
ju motina!

Teip bus su jais! Mislino 
sziauczius žiūrėdamas in siera- 
tujeas.

— BUS DAUGIAU —

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Kaganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
4a. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, ,20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei;

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- 

i ežio isziinta isz Lietuviszku

. • • Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 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 nema
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 
Aiiglorius 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.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 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.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Ncdaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 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, Tamas, 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 Drangai. 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.

Ko.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.

I8OV2—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.

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

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

No.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 Officiūm. 15c

_

Kaip Užsisakyti Knygas: '

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.

IH-r3 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.t - JI. S.
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Apie Kapitoną Tumka Ir Jo
■^Demczika Jeremka^

Vos ' pora miliutu praėjo, 
sztai atsidarę durys ir ineina 
dvylika vyru, vos neszdami la
kai didele kopūstu galva.

— O ka, ar pas jus auga 
loki kopūstai? Paklausė kara
lius Tomkaus.

Maszkoliszka Pasaka Jeremka:

JTOK1ĄM tai laike nežinau 
gana kad tai da buvo ba

dai priesz Kūriką, buvo ten 
kur gilioje Rusijoje, 
vardu Stupaika, kuris turėjo
labai patogu duktere vardu 
Lubeczka, o kad pats tasai ka
raliuj labai mėgo meluot, tai ir 
prižadėjo savo duktere tokiam 
už paezia. atiduot, katras da 
geriau už ji gales’meluot.

Toji žinia pasklydo po visa 
vieszpatyste, o iY daiejo in ausi 
vienam garsingam kapitonui 
.apie Sa.marška apylinke, vadi
nosi Tunika. Ir tasai in save 
tarė:

— O-gi pabandysu, gal pa
siseks gaut, karalaitė už paezia 
ha esmių pusėtinai melagis.

Liepė parengt trejetą ai klin 
ir netrukus viena r) ta leidosi 
su savo demziku Jercmku.

Keliavo palei upe ir paninio 
plaukėtu t i lunku nuo statiny , 
ka pamatęs kapitonas, tau

— Niet bariu, tai ne lankas 
tiktai girnų akmuo.

Tasai atsakymas labai Tuni- 
karalius Į kai paliko, jog net apsakė den- 

czikui -savo mieri, pas ka ke- 
lau je, prisaky dainas, 
saugiai tenais elgtųsi °

Į ka paklaus, kad žinotu

pribuvo 
ant galo pas karalių, o tas da- 

[ žinojus, jog kapitonas pribuvo 
liepe tuojaus stotie priesz'sa- 

■ Ve. Pavieszines ji prigulincziat

kelionei,

—■ Szviesiausias karaliau! 
Pas mus'brukseliuiai kopūstai 
turi galvas daug didesnes; ir 
teip, kada da buvau vaiske.

Kada reikėjo del ju užrau- 
gyt ant žiemos kopūstu, tai 
v ienos galvos užtektavo, o ma
no žinonys turėjo ant visos žie-

I mos ir da prie szimta buczku
idant

ir jeigu
kaip dt- i pardavinėjau. O Jeigu man ne

tiki, tai sžviesiauses karaliau Į
• gali .paklaust mano deneziko

_  Girdėjau apie, apgarsi- 
' u ima jusu iinylistos karaliaus. 
I 1__ A-ha! Tai tu pribuvai, 
* kad mano duktere gaut už pa- 
!' ezia, tai ežia raszo, persitikrin- 
I siu Upie tave ir tavo szposus.

Suplojo rankomis; įliejo tai 
[|ias del kurio l<a tai 
6,.ui»bMejo ir tuojau J' [ 

i vino, o puls s«lo .r l.epe szal 
| saves Tumkai sėst. ...

o kita pusė užtenka del tuks- 
tanezio karvių, ba mano ponas 
daugybe gyvuliu laiko.

— Gerai, stupai sau, tarė 
karalius.

Jeremka iszejo.
Ne trukus innesze agurka 

tokios didybes jog dvylika vy
lu vos galėjo pakelt.

— t) ai- turite tokius agur
kus? Paklausė karalius Tum
kaus.

už jo teket, ba mylėjo koki tai 
kiinigaikszti Vengrini.

Ilgai da melagis melavo, jog 
ežia negalėtum aipie viską ap- 
laszyt, gana, jog po ilgam zau- 
nijimui pasisekė Tunikai, su 
pagelba savo deneziko Jerem
kaus gaut karalaite už paezia. 
Veseile buvo laibai puiki, o ir 
asz ten 'buvau, gardžios ariel- 
keles gavau.

Tai ir viskas.

Ponas ir Sziauczius
Puikus ApraszymasI

— Sžviesiauses karaliau! » **
■ Tai pas mus agurkai didesni: 
ir teip, kada da buvau prie 
vąisko, turėjau rota kareiviu, 
250 vyru. Viena karta traukė
me keliu, priėjome didele upe, 
ant kurios nebuvo tilto o ne 
pergo neradome. Buvo tai va
saros laike turėjau daug agur
ku del kareiviu, liepiau viena

viduri ii- paleist ant svandenio. 
Visi mano viare su bagažais ir 
vežimais in tilpo, isz seklu tu
rėjome irklius ir giluknngai 
gavome ant kito kraszto.

• () jeigu sžviesiauses karalau 
netiki, tai paklausk inano de- 
nesziko Jeremkaus.

— Paszaukite Jeremka, ta
re karalius.

Sztai ir Jeremka czion.
— Ar teisybe k a tavo po

nas kalba, paklausė karalius 
paantrindamas- žodžius Tum
kaus.

— Asz to nemazciau, tiktai 
tiek galu pasakytie del Szvies. 
karaliaus: \ iena karta buvo 
tai rudens laikas, pribuvo pas 
mano/poną ^vecziai. Ant. ryto
jaus pasijudinome visi ant me
džiokles; buvo dvylika ponu, 
kožnas isz ju turėjo po dvylika 
varytoju, o kožnas varytojas 
po 12 kurtu. Tame pasikėlė 
zuikis, szuifes leidosi o mes 
paskui szimis. Ant lisios gulė
jo agurkas sėklinis ir turėjo 
szone skyle iszpuvisia, zuikis 
in skyle inbeg'o, szunes paskui 
o mes paskui szunies; nes teip 
zuikelis mokėjo pasislėpt, jog 
mes per visa diena tam agurke 
zuikio jieszikojome ir negalė
jome surast.

Karalius palingavo su galva 
tarydamas:

— Cliaraszo, stupai sau.
Jeremka iszejo.
— Eisiva pavaikszcziot, ta

rė karalius in Tunika.
Iszejo abudu, o karalius pa

rode Tunikai savo paloci kokio 
kito nesiranda ant svieto ir ta- 
re:

— O ar turite tokius palo- 
cius?

Jeremkaus.
— Pazvait jego, tegul tas 

' Jerenika tuojaus ateina, tarė 
j karalius in savo tarna.

Jeremka,stojo tuojaus.•

ponas kalba? Jog didesni ko
pūstai pas jus ? Tarė karalius.

— Ne galu žinot tikrai 
szvies. karaliau, ba priėmiau 
tarnysta pas mano poną, kada 
jau gal v o a t st auk a, nes darže 
mano pono auga toki kopūstai, 
jog norint yra pas mus' tuks
iantis szeimiynos, tai tiktai isz 

[ puses galvos kopūsto užraugia

— GALAS —

★ BALTRUVIENE

Gal but kad 
Amerikoniszkos merginos nori 

pasirodyt, 
Kaip paižinanczios svietą, 
Bet ant nelaimes, ne visos 

moka, 
Nes visos pažyista svietą ir 

jo inteligencija.
Kartais pamegdžiodamos ta 

aiikszta svietą, 
Visai juokingom ir 

neiszmaiieldms pasirodo.
Tokios netobulos inteligentkos 
Taukiai pasilieka apjuokintos 

Per protingesnius žmonis, 
O jaunikaieziai szalinasi 

taipgi, 
Nuo tokiu poniueziu,

Nes uosi per augsztai užrietus. 
Nenoriu ežia per daug peikti 
Merginas Amerikoniszkas, 

Už j u nemandagu pasielgimą.
Žinoma, ne visos yra tokios,

y^NT s,eno miesto Varszavo- 
je mūrio, kuris sziandien 

jau yra suvis senas ir apleis
tas, ir pagal sena paprotį ne- 
szioja vardu namo Szv. Jono 
kuom atsi'ženklina nuo kitu na
mu ; viena diena, vėlybo rude
nio, susikiiopino aplink niūria 
tamsem brome ir aplinkui ant j
ulyczios akyva kuopa žmonių.

Valanda nuo valandos kuo
pa žmonių visi augo didyn tai 
vaikinai iszsiunte su kokiu rei
kalu in miestą, amatninku, tai 
mo teres su kaszais ant ranku, 
tai Žyldai sznipinedami ar ka 
negales nutargavot ar ka nors 
apgaut ant savo naudos, norint 
tojoje vietoje visai apie tai ne 

’buvo galima nei misiint, ba. ten 
jokio turgaus nebuvo, tai vėl 
kokia valkata apdriskus, kuri 
nežinodama kas atsitiko, o ne
turėdama sau vietos, teipos-gi 
prieina, prie kuopos, džiaug
damasi, jog nors koki laika ga
les praleist aut žiopsojimo ir 
nor purvyne pastovet iszsižio- 
jus, klausdama tu, kurie ja 
stumdė ir spaude kas czion at
sitiko? Kas czion ?

— Sžviesiauses karaliau, 
pas mane tvartai didesni. Ka
da mano paloci budavojo, tai 
viena karta meisteriui, ka sto
gą dirbo, iszpuole isz rankos 
kirvis, turėjo nueite žemyn, 
kad paimtie kirvi, tai kol nuli
po, k roželes pripildė prie kirva- 
koezio lizdą, ir iszvede vaikus, 
o jisai vis nulipinejo. O jeigu 
netiki Sžviesiauses karaliau, 
tai paklauskite mano deneziko.

Paszauke Jeremka, o kara
lius paklausęs, pasakė ka* 
Tunika kalbėjo.

— Asz to nežinau szvie- 
siauses karaliau, ba kaip pri
ėmiau tarnysta pas mano poną, 
tai palocius jau biivp gatavas, 
tiktai tiek galu pasakytie jog 
viena karta užlėkė visztos ant 
stogo, tai leše žvaigždes nuo 
dangaus, o gaidys norėjo galu- 

-ka menulio nulest.
Tas paskutinis melas ingale- 

jo karalių ir prižadėjo Tunikai 
duot duktere už paezia. Nes s e
kada pastate ji priesz karalai
te, tai ne norėjo jokiu spasabu

Doru ir iszmintingu merginu, 
Bet noriu nurodyti ant to, 
Kad pamėgdžiojimas kitu, 
Jokiam žmogui netinka;

Bpkie tokiu kokiu turi būtie, 
Ir elgkis visados pagal savo 

proto ir luomo.
Inteligencijos kožnas, ypacz 

mergina,
Tu r i Į) risitu reti. iszmint ingai, 

Nes paikas didžiavimas 
neiszeina ant gero.

Bukie tokiu kokiu esmi,
O kožnas tave guodos, 
Ir laikys už iszmintga!

* * *
Jeigu tėvai ar tieji kurie

Tikrai ge,rai sergėtu savo 
vaikus,

Nuo piktos intekines,
Tai beabejones svarstykie 

pikto ant svieto
Butu daug lengvesne,

O visuomene ženklyvai butu 
doresne.

T ra tai didžiausias privalumas 
už visus kitus,

Boras auginimais yaiku,
O piktybe p-a didžiausia bloga 

vaikelius auginti..
Yra tai didžiausia skriauda. 
Pildoma del visuomenes ir 

szio svieto.

SKAITYKIT 
’ “SAULE” • 
PLATINKI ! !

Niekas priežasties susikuo- 
pininio nežinojo gerai, jokis 
riksmas ne apreiszkinejo 
musztynes, jokis regėjimas ne 
aiszkino tojo akyvo susirinki
mo. Susikuopinimas tiktai var
tuose bromo' daug didesnis, ne
gu kur, kitur rodė, jog daigias 
akyvas kuris tiek žmonių pri
traukė rastis turi viduryje mu
ro. Nes ir ten malsziu buvo ir 
tiktai kliksmai, juokai, ir kal
bos susi kuopelių da labiaus in- 
strajinejo ausis ka tik pjribuvu- 
siu. Vieni kalbėjo in save, jog 
name tam, vyras niotere užmu- 
sze kiti, jog niotere savo vyra 
trete jog vyras ir pati nutru- 
ezino savo vaikus. Ant galo ki
ti kalbėjo, jog nutvėrė vagi ir 
1.1. Nieko ne žinodami ir mažai 
matydami, akyvi pribuvusiai 
spaudėsi kaip tik gulėdami, 
idant areziau prieite prie muro 
ir pamatyt ta akyva ir teip vi
sus užimanti daigta, lauke, o 
laukdami su kantrybe mies- 
tiszku dykaduoniu, del kuri at
sitikimai ir veikalai yra svar
biausias, svetimi, kas rodos 
suvis užiminet ne reikalautu ir 
neprivalo.

— O ka? Klause storas mė
sininkas savo kaimyno, sziau
czius su skuriniu žiurksztu, o 
ka?

— O palaukime, o vis ka 
nors dasižinosime!

— Nes, kaip sau mislinate? 
kas ten tokio galėtu būtie?

— Arba asz žinau! Gal ko
kia žudinsta! Szlektai ka mes 
teilp vėlai atėjome in czionais, 
dabar nedaeit, nei pamatyt, 
nei dasižinot negalima.

— Na tik nieginkinie-gi 
ponas broliai!! Eikite tiktai 
paskui mane, alkūnes turiu ge
ras, stumsiu in szonius gerai, 
na ir tik persispausini per ta 
akyva kuopa kaip nors ligi 
bromui.

i Tai pasakęs storas mėsinin
kas ome savo alkūnėms teip 
stumdyt in szalis ir remt in 
szonius žmonimis, jog tuojaus

kelis žingsnius pasislinko pir
myn, o sziaucziils pasinaudo
damas isz padaryti tuszczio ke
lio teipigi nuėjo paskui ji.

Pirmutinis atsiliepinėjo iii 
kuopa alkūnėms, o antras lu
poms szauke.

— Praleiskite mane, ba es
mių ten reikalingu.

Ne labai su dideliu ergelu 
gavosi net ligi vartų bromo, 
kuriuos(pralenkė da labiaus su 
spaustoje kuopoje, negu ant 
ulyczios, turėjo susilaikyt ba 
inlindo teip jog ne isz vietos 
pasijudint negalėjo. Mėsinin
kas jau jokios rodos duotie ne
galėjo, ba vos pats iiereke, 
kvapo negalėdamas atgauk 
.Sziauczius ėjo jam in pagelba 
szaukdamas kas kart garsiau 
insidrasines savo geru pasive
dimu. Kas do per szimts kurpe
liu! Leiskit ! Nes turiu kanepz 
nueit in mūra!

Žmonyje, geriau paklausė 
to, negu spaustuse su savo vi
som pajiegom, ba girdėdami, 
jog meisteris turi svarbu rei
kalą in narna, tai biski prasi- 
slinko velei abudu akyvi ir ne
kantrus su prakaitu ant kaiktu 
nuslinko pirmyn prie duriu 
atadarytu vedanezios kaip pa
sirodė in maža grinezele, ku
rios vienas mažas su geležinėm 
grotom langelis, iszeitinejo in 
ulyczia. Durys buvo apsiaub
tos per laimingus, kurie: pir- 
miitinai atbėgo ir pirmutine 
vieta užėmė, del to-gi geriause 
viską galėję matyt kas atsiti-

Prigelbėdami vienas kitam, 
mėsininkas su sziauczium pri
siartino prie slenkszczio ir be 
didelio ergelio dasieke savo 
mierio.

Stubele, kuria pamate priesz 
save buvo tamsi ir pusta, isz 
pradžių ne buvo galima su
prast ir pažint tamsumoje, kas 
galėjo < czion teip akyvai visus 
užimtie ir kas czion tokio na- 
vatno buvo, jog visi teiip kuo- 
pinosi aplink, norėdami ta na- 
va.tna ar stebuklą pamatyt.

Net ant galo abudu mėsinin
kas ir siauezius staigai paregė
jo vargszia, kurios regėjimas, ' 
ne buvo gal vertas tiek ergelio, 
barnio ir sunkios darbo akyvos 
kuopos, kur kožnas kaip galė
damas stengėsi areziau insi- / 
spaust ir ka nors pamatyt sun
kiai darbavos ant to.

Drėgnoj ir žemoj grinczeloje 
isz kurios tik vienos buvo du-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

SAPNORI'US
Su 283 Paveikslais

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:

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A.
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Žinios Vietines
— Tik deszimts dienu ligi 

Kalėdų!
— Ponas Juozais Tamkie- 

viczius isz Catawissa, Pa., no
ri praneszti visiems Lietu
viams kad jisai parduoda tik
ro medaus, o jeigu panoretu- 
met medaus, tai galite palikti 
savo orderi pas jo sunu Edvar
dą Tamkieviczia 613 W. 
Spruce uly., Mahaaidy' City, 
Pa., už ka bus jums dėkingas. •

— Seredoj pripuola Szv. 
Adeles, .Szv, Euzebijaus, o 
Tautiszka Vaidine: Vygandas. 
Pasninkas. Ir ta diena: 1835 
m., baisus gaisras, ugnis, New 
York mieste, penkios deszimts 
dvieju akeriu ploezio namu ir 
ofisu sudege, szeszi szimtai 
septynios deszimts keturi na
mai sudege, pacztas ir South 
Dutch bažuyczia teipgi sudege. 
Iszkados padaryta suvirsz dvi- 
deszimts milijonu d o 1 e r i u; 
.1945 m., trijų didžiųjų Tautu 
Užsienio Ministerial susirinko 
Maskvoje; 1945 m., Prez. Har
ry Trmnanais 'paskiria in Tau
tu Sanjunga Amerikos Sekre
torių Byrnes, Stettinius, Sena
torių Tom Connally ir Ponia 
Eleanor Rooseveltiene; 1770 
m., gimė muzikantas Ludwig 
van Beethoven.

— Social Kliubas kuris pa
state puikia egle prie kampo 
W. Centre ir Catawissa, uly., 
meldžia visu kad juos suszelp- 
t ūme te pinigiszkai, kad galėtu 
padalint dovaneles del vargin
gu vaiku per Kalėdas.

— Ketverge pripuola Szv. 
Lozoriaus ir Szv. Olimpiados, 
naszles, o Tautiszka Vardine: 
Grinius. Taipgi ta diena: 1903 
m., Wright broliams pasiseko 
nuo žemes pakilti su pirmuoju 
eroplanu, jiedu nuskrido nuo 
Kill Devil kalno ligi Kitty 
Hawk lauko. Nors tai buvo la
bai trumpa kelione,'bet tai bu
vo baisiai svarbus žingsnis pir
myn ir augsztyn in padanges; 
1938 m., Vokiecziai, Naciai ka
rininkai susprogdino savo ka
ri szka laivu “Graf Spec” kai 
jie pamate, kad jie jokiu budu 
negali pasprukti isz Montevi
deo uosto, Uruguay kraszte, 
Pietų Amerikoje. Naciu ka- 
riszkas laivas “Graf Spec” 
buvo ežia atplaukęs gauti dau
giau aliejaus ir amunicijos. 
Prie uosto, ant mariu jo lauke 
du Anglijos kariszki laivai. 
Kapitonas to laivo suprato 
kad jam kelias užkirstas ir vie
toj kad papuolus iii Anglijos 
rankas, jis nutarė savo laiva 
pats paskandinti; 1906 m., Ru
sijos valdžia paskelbė suvaiko 
gubernijoje karo stovi; Ameri
kos Lakumu Diena; 1926 m., 
Demokratine Lietuvos valdžia 
nuversta ; 1807 m., gimė poetas 
raszytojas John G. Whittier.

— Nesquehoning ir Tama
qua kasykliu straikos užsibai
gė ir visi mainieriai sugryžo 
prie savo darbo Panedelio ry
ta.
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— Petnyczioj pripuola Szv. 
Rufo ir Szv. Viktorino, o Tau
tiszka Vardine: Gotvila. Taip
gi Pasninkas. Ir ta diena: 1865 
m., Amerikoje pajnaikinta ver
gystėj 1917 m., Asztuoniolik- 
tas priedas prie Amerikos 
Konstitucijos pridėtas. Svaigi
nantieji gėrimai, kaip arielka, 
sznapsas, vynas ir alus už
draustas Amerikoje. Razibai- 
niukaj pradėjo gera bizni va
ryti, pardav i liedami tuos gė
ralus slaptomis; 1796 m., įpir- %
miltinis sanvaitrasztis “Sun
day Monitor” pradėjo eiti 
Amerikoje; 1890 m., gimė isz- 
radejas Edwin Howard Arm
strong.

— Gerai žinomas ūkinin
kas ponas Juozas Tamkievi- 
ezius isz Catawissa, Pa., lankė
si mieste su reikalais ir prie 
tos progos atlankė “Saules” 
Redakcija, atnaujinti savo 
prenumerata už laikraszti 
“Saule”. Acziu u'ž atsilanky- 
ina teipgi ir už Kalėdų dovana.

Vokietijoj Jau Dalina
ma Tremtiniams Kalė

dinės Dovanos
Sziuo n.ietu Lietuviams 

Tremtiniams A’okietijoj dali
nama BALFo atsiustas mais
tas, kuri sudaro 30,000 svaru 
cukraus ir 40,000 svaru svies
to. Gautas maistas prisidės 
prie tremtiniu Kalėdinio stalo 
paruoszimo.

Ta. proga Hannoverio apy
linkes BALFo paszelpos ko
misija atsiuntė padėka BALF 
pirmininkui Kan. J. B. Kon- 
cziui, kuria szirdingai dėkoja 
visiems geros valios Lietu
viams, prisidedantiems prie 
vargszu . szelpimo. Padėkos 
laiszka atsiuntė ir ‘Braunai!, 
Austrijoj, Lietuviai.

Philadelphia, Pa. — Penkios 
deszimts-devynių metu am
žiaus .Jatneš 'Ryanlbuvo suras
tas savo namu skiepe. Jis te
nai buvo pasikoręs. Jo žmona 
Margarita ji rado jau negyva 
ir tuo jaus paszauke policija.

Ji policijantui Naudžiumi! 
paaiszkino kad kai ji parėjo 
namo, ji rado trumpa raszteli 
ant stalo, kuriame jos vyras 
pasakė kad jis nusižudys. Ji 
sako kad jos vyras jau kuri 
laika nesve ikaro ir buvo labai 
susirūpinės apie savo sveikata.

Philadelphia, Pa. — Pasta
roji! laiku ežia diena 19-to 
Lapkriczio pasimirė Jonas 
Brackus, 54 metu amžiaus, o 
Lapkr. 25 d., ponia Aiielia l’et- 
raitiene, 66 metu amž., o Gruo
džio 2-tra diena, Jonas Povi
laitis, 79 motu amž., juos visus 
trys laidojo gerai žinomas mu
su Graborius Domininkas Ba
rami nak Joną Brack u isz baž- 
n vežios Szv. Jurgio, i r palaido-, 
tas in Szv. Kryžiaus kapuose; 
Anelia Petraitiene taipogi isz 
Szv. Jurgiobaižnyczios, ir Szv. 
Kryžiaus kapuose; o Joną Po
vilaiti isz ha žn y ežios Szv. An
driejaus, in kapuose Szv. Gra
bo. Tie visi trys nabaszninkai 
gyvais paliko ant szio svieto 
nemažai isz savu artymiausiu- 
ju: giminiu, vaiku, arba nors 
krikszto sunu, kaip kad Jonas 
Povilaitis, isz kuriuju namo jis 
buvo palaidotas ir palydėtas 
linkui amžinybes. Tiems vi
siems t riems nalbaszninkams, 
amžina atilsi, o ju artymiau- 
siems pareiszkiame szirdin- 
giausia viesza užuojauta, kon- 
dolenci ja. — K. V.

TRUMANO
DRAUGAS IN 

KALĖJIMĄ'
_____

ST. LOUIS. MO. — James 
P. Finnegan, artimas H. Tru
mam) draugas, pats pasidavė 
policijai. Jis yra nuteistas ant 
dvieju metu in kalėjimą už 
priėmimą kysziu kai jis dirbo 
taksu ofise.

Jis atėjo in teismo ofisus su 
savo advokatais ir pasidavė 
savo geram draugui U. S. De
puty Marshal Les Davison. Vi- 
si jie tuoj aus iszvažiavo in 
Terre Haute, Indiana, kur jis 
pasiliks kalėjime.

Iszvažiuodamas Finnegan 
laikrasztininkams pasakė: Asz į 
žinau kad asz ežia visai nekal- ■ 
tas? Asz esu nepalankiu ap- i 
linkybiu auka ir gerai žiniau ' 
kad ateis laikas kad viskas pa- 1 
aiszkes ir asz busiu iszteisin- 
tas.

Jis pernai buvo nuteistas, 
bet buvo laisvas ant kaucijos. 
Jis buvo nuteistas už tai kad j 
jis priėmė asztuonis tukstan- į 
ežius doleriu nuo dvieju kom- į 
paniju, kai tos kompanijos no
rėjo gauti kelis riebius kon
traktus isz valdžios. Tuo lai
ku Finnegan buvo taksu rin- | 
kejas ir turėjo daug pažineziu 
augsztose vietose. i
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(Tasa Nuo 1 Puslapio)

leivius ir savo pagelbininkus,. 
sakydamas kad visi ramiai už
silaikė, ir kad kiekvienas dar
bininkas savo darba gerai atli
ko, kai eroplanas pradėjo pul
ti.

“Saule”, kaip’szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

. Price $2.30s“*’
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper. _
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[Naturally, they're important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you ~ . the magic is in the 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 
_____ -n to show you the "Flower Wedding Line."

. in. enclo^e

your invitations and 
announcements must
be flawlessly 
correct!

DIDELIS
BOMBNESZIS

SUDUŽO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
‘V ~ - 

bombnesziai buvo pastatyti, 
nuo 1949 metu, vienuolika ju 
sudužo ir szimtas szesziolika 
žmonių jau žuvo. Szitokis di-I 
delis bombneszis dar nebuvo I 
iszmegintas ant karo lauko. 
Nežinia del kokios priežasties 
nei vienas isz j u nedalyvavo 
Korėjos karnoje.

Paskutinis priesz szita B-36 
bombneszis nukrito in Atlanti- į 
ko mares netoli Anglijos, Rug- į 
piuezio dvideszimts penkta į 
diena. Jis skrido net isz Tra- į 
vis Air Force Base, California i 
ir nukrito in mares. Devynio- |, 
lika vyru žuvo ir tik, keturi 
iszliko gyvi.

Szitokie bombnesziai yra in- 
taisyti ne tik sprogstanezias 
bombas veszti ir paleisti, bet 
jie gali ir pultis ant prieszo į 
kaip maži pesztukai eroplanai, 
nes jis labai greitas, ir nežiū
rint jo sunkumo ir didumo, jis i 
gali labai greitai apsisukti, nu
sileisti ar pakilti, Jis gali ne 
tik daug svorio, vogos veszti : 
toli skristi, bet ir greitai 
gryžti. *

^Pirkie U. S. Bonus!;

PASIVOGĖ
TRAUKINI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sustoja prie kad ir mažu mies
teliu.

Tas vietinis traukinys buvo 
geležinkelio prižiūrėtoju su
stabdytas ir inžinieriui buvo 
insakyta ta savo traukini in 
szali pavaryti, kad greitas 
traukinys galėtu pravažiuoti.

Darbininkai, supykę kad

jiems laika gaiszina, nustvėrė 
inžinierių ir privertė ji važiuo
ti pirmyn, nepaisant to greito 
traukinio.

■ Kai tik tie darbininkai at
važiavo in Brescia miestą visi 
greitai iszsiskirste.

Tas greitas traukinys, sek
damas ta vietinį traukini atva
žiavo in Vidalengo miestą pa
sivėlinęs visa valanda ir pen
kias minutas.

Geležinkelio kompanijos 
agentai ir policija dabar jiesz- 
ko tu darbininku, bet iki sziol 
dar nei vieno nesurado.

SOVIETAI
NEPRITARS PREZ.

EISENHOWERIUI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

i _________

klausimas tai Rusija. Ir kaip 
dalykai dabar stovi, iszrodo, 
kad Sovietai ant nieko pana- 
szaus nesutiks. Jie gal sta-

arba pradžia 
SKAITYMO

.ir...
RASZYMO 

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

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

ežiai nesiprieszins, bet iszras 
visokiu kliueziu, duos savo pa
reikalavimus ir kitokiais bu- 

i dais laika gaiszins.
Į į ---------------- ---------------- --  --- ---

— Kalėdos jau po szonu! 
Ar nutaret ka duoti savo my- 
limems? Geriausia Dovana 
yra laikrasztis “Saule” kuri 
juos suramintu per visus me
tus. Užrazykit savo giminėms 
ir pažinstamiems “Saule,” o 
bus tai geriausia Dovana per 
vis meta!

' '-<, <??? ■?-.

UŽ GELEŽINES
UŽDANGOS (

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

na jis ežia, rytoj, kitur. O že
mes ūkyje užmanymą ne vienc- 
riems ir dvejiems metams, bet 
deszimtmecziams. Ateina ki-, 
tas “Naczalninkas” ir senuo
sius užmanymus apverezia 
auksztyn kojomis: vėl nauji 

; užmanymai ir nauji reikalštvi- 
j mai. *

Žiauriai klystu tas, , kuris 
manytu, kad szitie, nors ir kaip 
pažiūrėti paprasti, reikalavi
mai yra suraszyti pavergtos 
Lietuvos partijos tuszcziagal- 
viu. Ne, tai yra papugiszkas 
pakartojimas Chruszcziovo 
kalboje, pasakytoje Rugsėjo 3 
diena visasa jungines Komu
nistu partijos užmanyme, išs
keltu reikalavimu su visais 
vertimo rusicizmais. Kas tinka 
maskoliams, sziandiena turi 
tikti ir pavergtos Lietuvos 
žmonėms. .|

Chruszcziovas savo kalboje 
turėjo pripažinti sukelektyvin- 
to Rusijos žemes ūkio susmu
kimą. Ta pat pripažino ir pa
vergtos Lietuvos kp užmany
mo papūgos. Jos gineziavo, 
kad “daugelyje kolūkiu ir ra
jonu grūdiniu kulturu, žiemi 
niu, cukr. runkeliu, bulviu ir 
kitu kulturu derlius yra per že
mas. Ypacz daug stambiu tru
kumu yra gyvulininkystes sri
ty. Letai didėja gyvuliu ir kar
vių skaiezius. Del blogo gyvu
liu szerimo, priežiūros, gyvu
lininkystes produktingumas 
kol., ūkiuose vis dar tebera že
mas. Labai atsilieka vystant 
gyvulininkyste Salantu, Szir-

I vintu, Simno, Vilniaus, Szila- 
I les, Varnių, Nemenczines, Mo- 
, lėtu ir eiles kitu rajonu kolu- 
i kiu. Daugelyje kol., ukiu blo- 
■ gai iszvystyta paszaru baze, 
maža gaminama gero szieno, 
siloso, szakniavaisiu ir bulviu, 
blogai isznaudojami natūra
liųjų pievų ir ganyklų plotai. ”

Jei iszgyvenus Lietuvos Ko
munistu partijos centro komi
tetas turėtu dar progos po 20 
metu susirinkti užmanymo, jis 
turėtu kaip ir Chruszcziovas, 
ginezioti tokia pat, jei dar ne 

I blogesne, Sovietines Lietuvos 
j žemes ūkio padėti. Vienok, pa- 
; vergtos Lietuvos žmonių 
džiaugsmui, dabartine pasau
lio politine padėtis duoda rim
to pagrindo manyti, kad Ko
munistu rabinai nuo tos nema
lonios pareigos bus iszvaduoti.

— TOLIAUS BUS —

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

Per paczta, 35 Centai.

Stebuklinga Puodą, 
Velniszka Maluna, 
Maluninkas Pabėgo

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
Saule Publishing Co.

Mahanoy City, Pa.

“LINKĖJIMAI” del Kalėda ir
Nauju Metu Korta* (Tiktai

V^~7 Anglu Kalboj) su konver- 
toms. Nr. 1 Setas-50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas-50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co.. Mahanoy City, Pa.


