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Gavo Mokslo Diplioma

Prislėgta ta “Polio” liga, 
kuri ypatingai jaunuosius 
suparalyžiuoja, mokine asz- 
tuoniolikos metu Jo Ann 
Goodin, priima savo mokslo 
diplioma, paliudinima, isz 
Kunigo Leonard Burcki.

Isz Amerikos
JOHN L. LEWIS

Mainieriai Tyli; Nieko
Nesako 

į ! ____ .
HAZLETON, PA. — Mai- 

nieriu bosas, John L. Lewisas, 
po ilgo delsimo, atvažiavo in 
Hazleton miestą, ne tiek pasi
tarti su mainieriais, bet jiems 
pasakyti “ka jie turi daryti!”

John L. Lewis

Panther Valley straikos dabar 
ima platintis ir daug kitu mai
nu ima iszeiti ant straiku!

Visokie gandai buvo paskli
dę, bet niekas isz Mainieriu 
Unijos nenorėjo ar neiszdryso 
pasakyti kas buvo rengiama 
kol Lewisas atvyko.

Tarptautinis Mainieriu Vice 
Prezidentas Thomas Kennedy 
visai nenorėjo su mainieriais 
ar laikrasztininkais pasiszne- 
keti, kas dabar bus kai Tama- 
qua Lokalis Nr. 1571 nesutiko 
su Lewiso insakymu gryžti in 
savo darbus.

Tamaqua miesto mainieriai 
nesutiko su Lehigh Navigation 
kompanijos pasiulinimu atida
ryti mainas ir kad mainieriai 

Kunigas jai per zerkola pa
rodo jos mokslo užbaigimo 
paliudinima, diplioma.

Viduryje linksmai szypso- 
si Panele Shirley Andrews, 
tos klases pirmininke.

L_J O L_l (

dirbtu sulyg tos kompanijos 
nustatymu.

Tai gal bus pirmas sykis kad 
mainieriai kur nors ar kada 
nors iszdryso savo bosui, John 
L. Lewisui pasiprieszinti. Ta
maqua miesto mainieriai pa
state savo “piketus,” žmones 
prie visu mainu, kurie kitiems 
kelia užkirto eiti in darba, ne
žiūrint to kad visu mainieriu 
bosas visiems yra insakes 
gryszti in darba !

LIETUVAI! E‘BOBO’
GAUS DIVORSA

RENO, NEVADA. — Bar- 
bora (Bobo) Rockefeller, graži 
geltu onplauke Lietuvaite da
bar jau vieszai yra paskelbus 
kad ji važiuoja in Reno, Neva
da, kur ji pareikalaus persi
skyrimo “divorso” nuo savo 
milijonieriaus vyro, Winthrop 
Rockefeller. Jiedu buvo ženoti 
szeszis metus. Ji dabar kelis 
milijonus doleriu reikalauja 
isz savo vyro dėl jųdviejų vai
ko ir del jos.

Rockefelleris norėjo paskir
ti virsz du milijonus doleriu, 
bet ji ant to nesutiko ir reika-

j

I

Barbora “Bobo” 
Rockefelleriene

Javo daugiau. Kiek ji dabar 
reikalauja ir ant kiek jis sutiks 

i dar.nėra paskelbta, bet iszrodo 
kad ji gaus du ar tris sykius 
daugiau.

PAVOGĖ $10,000

Pabėgo Isz Bankos

BALTIMORE, MD. — Va- 
gis razbaininkas, pats sau vie
nas inejo in Baltimores banka 
pareikalavo pinigu, gavo de- 
szimts tukstancziu doleriu ir 
dingo.

Howard M. Arnoss, veikia
masis Union Trust kompanijos 
bankos virszininkas, sako kad 
tas vagis in nei viena bankos 
darbininką nekalbėjo, niekam 
negrasino. Jis tik inejo in ban
ka, iszsitrauke revolveri ir su 
ranka parode kad jis reikalau
ja pinigu. Jis nusistvere apie 
deszimts tukstancziu doleriu ir 
dingo. Jis priėjo prie Ponios 
Mary Fullerton langeli ir tenai 
jis gavo tuos pinigus. Kiek 
darbininkai gali polici j autams 
pasakyti, tai tas vagis pabėgo 
in sziu metu mados automobi
liu.
— 

UŽDUSO 
AUTOMOBILYJE

Tėvai Buvo Dukrele 
Palike Automobilyje

NIAGRA FALLS, ONTA- 
RIO — Kcturiu menesiu mer- 
gaituke pasimirė ligoninėje 
nuo uždusimo.

Jos tėvai polici j autams ir 
daktarams paaiszkiino kad jie
du norėjo pamatyti Niagra 
Falls kriokli, tai jiedu sustab
do savo automobiliu pavėsyje 
ir tame savo automobilyje pali
ko savo keturiu menesiu duk
rele Una Hofrnan. Jiedu per 
aszaras aiszkino kaip jiedu gal 
per ilgai prie to Niagra kriok
lio buvo ir saulute atsisuko 
taip kad ji kaitino jųdviejų au- 
tomcbiliaus langus ir taip už-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TARDINIMAI
BAIGTI Y

Po 36 Szesziu Dienu 
McCarthy-Armijos 
Ergeliai Užsibaigė

WASHINGTON, D. C. —
Senatoriai, kurie tyrinėjo 

per trisdeszimts szeszias die
nas ta susikirtima tarp Senato- 
iaus Joseph McCarthy ir Armi
jos, susirinko už užrakintu du
riu pasitarti ir iszriszti svar
biausi klausima: Kas per tuos 
tardinimus po prisieka melavo 
ir kad su tokiais melagiais da
bar daryti, nes visi yra garbin
gi ir galingi tūzai valdžioje.

Senatorius Potter Republi
konas isz Michigan stacziai sa
ke kad ežia kas nors po prisie
ka melavo, turėtu būti nubaus
tas. Demokratai Senatoriai ji 
pajuokė ir jam primine kad 
ežia nei vienas Demokratas ne-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TURIME 1
SUSTABDINTI

KOMUNISTUS

Admirolas Carney Sa
ko Amerika Viena Turi

Kelia Pastoti

WASHINGTON, D. C. — 
Admirolas Robert B. Carney 
sako kad Amerikos valdžia tu
ri dabar nutarti, ar tuoj aus Ko
munistams kelia pastoti, ar 
jiems leisti visa Azijos kraszta 
užkariauti. Jis sako kad jeigu 
kiti kraszti neprisidės, tai mes 
vieni turime taip padaryti.

Jis sako kad karas su Komu
nistais nėra neiszvengiamas, 
nes Komunistai tik straksi ir 
garsiai szukauja, bet jeigu 
Amerika duotu tiems Komu
nistams žinoti kad mes baiku 
nekrecziame ir kad mes pasi
rengė visomis savo jiegomis 
stoti priesz juos, tai jie labai 
greitai nusileistu ir pasitrauk
tu.

Jis toliau aiszkina, kad musu 
Laivynas pats vienas net ir be 
Armijos pagelbos galėtu Ko
munistus isz visos Azijos isz- 
varyti, nukirsdamas ju susi
siekimą ant mariu.

Admirolas Carney mums 
primena, kad kai Komunistai 
užima kad ir maža kraszta, 
kaip Korėja, tai ne tik jie su
stiprėja, bet mes susilpnejam, 
nes kiti krasztai mažiau pasi
tikėjimo in mus turi.

NENORI DAUGIAU 
ERGELIU PER

TELEVIZIJA

Senatorius Mundt Nori 
Visus Sutaikinti Ir 
Tardinimus Baigti

WASHINGTON, D. C. — 
Senato Komisijos Pirmininkas 
Kari E. Mundt, Republikonas 
isz South Dakota, perspėjo vi
sus kad jie liautųsi tas asme- 
niszkas pesztynes ir tuos erge
lius, kad butu galima baigti 
tuos tardinimus, kurie jau an
tras menesis kai eina per tele
vizija.

Iszrodo, kad dauguma tu Se
natorių nori tik pasirodyti sa
vo žmonėms kiek jie moka ir 
ka jie drysta vieszai pasakyti.

Senatorius Symington jau 
kelios sanvaites kaip puolasi ir 
visaip stengiasi apszmeižti Se
natorių McCarthy ir jo komisi-: 
ja. Kai jis buvo papraszytas po 
prisiega sakyti ka jis, kaipo ; 
Senatorius sako, jis nesutiko. 
Mat Senatorius, kaipo Senato-: 
rius negali būti suaresztuotas i !
kad jis ir meluotu ar ka nors 
szmeižtu. • I

Jis yra intares Sen. McCar- J 
thy, kad buk jis iszsisuko isz i 
mokėjimo taksu per kelis me
tus. Bet kai Sen. McCarthy su
tiko po prisieka viską paaisz-

POLICIJANTAS
PRIGĖRĖ Isz Pavergtos Tėvynės

Žuvavo higuloje Prie
Great Egg Harbor

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphijos polieijantas pri
gėrė kai jis žuvavo Great Egg 
Harbor inguloje, netoli nuo 
Beesley Point, apie keturios 
mylios nuo Ocean City, New 
Jersey.

Kai mums szitos žinios buvo X.
pranesztos policijanto lavono 
dar vis buvo jieszkoma mariu 
pakrantėje. Jis buvo dvide- 
szimts keturiu metu amžiaus 
polieijantas John E. Temple
ton ir gyveno ant 3430 Prince
ton Ave.

Polieijantas Templeton su 
kitais keturiais policijantais 
draugais buvo iszplauke ant 
mažo laivelio žvejoti. Kiek bu
vo galima dažinoti, tai ta nelai
me szitaip atsitiko. Policijan
to Templeton sieku dėžutė nu
puolė nuo to laivo invandeni.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Juokdario Sūnūs
Apsiženys

Charlie Chaplin, jaunasis, 
sūnūs labai pagarsėjusio 
Charlie Chaplin, juokdario, 
Komunisto ir milijonieriaus, 
ežia stovi su savo sužieduoti
ne Suzan Cook, Amerikiete 
loszike, in Michelstadt, Vo
kietijoje, kur ji dabar dirba, 
loszdama del ateinanezio te
atro paveikslo.

Jiedu ketina apsiženyti 
s«ia vasara.

kinti, jeigu Symington pana- 
sziai padarytu, Symington ne
sutiko.

Szitas Symington, jau po 
Roosevelto valdžia buvo kele
tą, kartu intartas už Komuniz
mą ir buvo stacziai sakoma 
kad jis pats yra Komunistas. 
Dabar Sen. McCarthy vieszai 
sako kad tas Symington yra 
Komunistas. Ir jis sako tai po 
prisieka ir sako kad jis gali 
visiems priparodinti kad tas 
Symington yra Komunistas.

Gyventoju Nuotaikos 
Kraszte

Bolszeviku okupuotoje musu 
Tėvynėj e, kaip gaunamos ži
nios rodo, vyksta labai žiauri 
kova. Sovietine maszina sten
giasi Lietuvius sumalti be jo
kio pasigailėjimo. Stengiamasi 
užgniaužti bet kokia nepri
klausomybes mintis ir parody
ti kad jiega aneksuotasis krasz 
tas esąs paverstas neatskiria
ma Sov. Sanjungos dalimi. Rū
pinamasi sunaikinti ne tik tau
tos vadovai, bet ir nacionali
nes valstybes supratima, lai
mėti kova del tautos sielos, ja 
subolszevikinant ir surusinant. 
Tai yra kova priesz Lietuvisz- 
kuma isz viso. Ir vis dėlto, ne
paisant tos kovos nelygumo, 
nepaisant viso Sovietinio bru
talumo ir teroro žiaurumo, 
krasztas laikosi. Lietuvis, kiek 
tai, žinoma, yra tenyksztemis 
sanlygomis inmanoma, kur ga
lėdamas, nepasiduoda. Jis szir- 
dyje lieka isztikimas savo se
nosioms tradicijoms, tėvu že
mai, Lietuviszkumui, kad ir 
turėdamas taikytis prie nauju 
gyvenimo pavydalu.

Rusai savo užgyventa, nuo
latiniu rusinimu ir prievarti
niu Komunistinimu pasiekė tai 
kad pasidarė nekencziamiąusia 
tauta tiek visuose satelitiniuo
se krasztuose, tiek ir Lietuvo
je. Krasztas, kad ir negalėda
mas vieszai to demonstruoti, 
isz esmes yra priesziszkai nusi
teikęs užgyventojams, nors, 
isz kitos puses, esama ir tam 
tikro nusivylimo del nepasi
tvirtinusiu sukeltu vilcziu. 
Ypacz žiauriai gyventojams at
siliepia ju dvasinis pavergi
mas, stengimasis surusinti ir 
sukomunistinti ju siela. Bolsze- 
vikai savo būda privedė prie 
to, kad dabar kartais kitas bi
josi net savo brolio. Jiems turi 
vaikai sznipineti savo tėvus, 
broliai, seseris ir t.t. Kiti bijo 
savo tarpe iszsiszneketi gal ne 
tiek del to, kad nepasitikėtu, o 
greieziau del to, kad vėliau ga
li būti tardomi ir gali pasakyti 
koki neatsargu žodi, kuris pa
kenktu kitam. Todėl, vereziau, 
galvoja visai nekalbėti. Nema
ža yra ir tokiu, kurie yra nu- 
eje su Komunistais tik isz rei
kalo, sau lygu priversti, insira- 
sze nerasdami kitos iszeities, 
bet isz esmes savo szirdyse vis 
tiek smarkiai nusistatė priesz 
režimą. Pasitaiko, kad net at
sakingi Komunistu pareigū
nai ar sziaip pirmūnai dažnai 
Bolszeviku adresu grebia labai 
kartu žodi. Tik, žinoma, pirma 
apsidairydami, kad to neisz- 
girstu nereikalingos ausys. Isz- 
laisvinimo viltis, galima saky
ti, viena tik ir palaiko gyven
tojus, kad jie isztvertu tokia 
vergija. Suvaryti in Kolcho
zus valstiecziai visi aiszkiai ži
no ir ne karta vienas kitam pa
sako, kad jei ta žeme, kuria

I jie turi apdirbti Kolchozuose, 
vėl kas gražintu seniesiems 
žemdirbiams, tai isz jos butu 
gautas kur kas didesnis der
lius, nei dabar. Parėmus val
džia Malenkovui, Lietuvoj bu
vo paleisti gandai, kad “bus 
pakeista konstitucija”. Vienok 
gyventojai žinojo ir tarp saves 
kalbėjo: nieko nepadės jokie 
konstitucijų keitimai, jei pa
liks tie patys Komunistai, juos 
pirmoj eilej reikia perkeisti. 
Visi tikėjosi ir tebelaukia ka
ro. Pavergtieji musu tautie- 
cziai yra vereziau pasiryžę dar 
karta iszgyventi kad ir visus 
karo baisumus, negu kęsti ilga
laike Rusu užgyventa, kurios 
jie yra tape aukomis. O tu au- 
ku užgy ventai kaskart vis dau
giau pareikalauja. Tenka ma
nyti, kad tokios nuotaikos vy
rauja ne tik tarp vienu Lietu
viu.

Vienok pastebima ir vis di- 
dejaneziu negatyviu reiszkiniu 
ypacz tarp jaunimo, Komunis 
tinis jaunimas, o ne karta ir ju 
vadai, tinginiauja, nenori dirb
ti, yra pasinesze in alkoholiz
mą, rūkymą, “žalingu vaka- 
rietiniu pavyzdžiu” sekimą. 
Panaszus pavyzdžiai Czeko- 
slovakijoje ar Rytinėje Vokie
tijoje iszkeikiami kaip “bugi- 
vugizmas”, “bikinizmas” ir. 
t.t. Vienok sziaip ypaeziai 18- 
20 metu amžiaus jaunimas Ru
su nekenezia ir, nepaisant vi
sokios Bolszevikines propa
gandos ir kiekviename žings
nyje kalamu in galva “tiesu”, 
ne mažiau tikisi “kokios nors 
permainos” kaip ir senieji, ku
riu ne vienas yra jau fiziszkai 
palaužtas. Bolszeviku dabarti-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NAUJAS '
PRANCŪZIJOS

PREMIERAS

Renkasi Savo Sztaba

PARYŽIUS, PBANOUZI- 
JA. — Prancūzijos naujas Pre
mjeras, Pierre Mendes-France 
dabar darbuojasi ir rūpinasi 
sutverti nauja savo kraszto 
sztaba. Jis gal pasiliks ant sa
vo sztabo Užsienio Ministeri, 
ir paszalins Georges Bidault.

Firmas jo žingsnis bus parei
kalauti kad Indo-Kinijos klau
simas butu tuojaus iszrisztas. 
Jeigu ne, tai jis grasina kad jis 
atsisakys. Jis sako kad jis pa
sirengęs su Komunistais tartis 
bet jis reikalauja kad tas Indo- 
Kinijos klausimas butu galuti
nai ir tuojaus iszrisztas.

Prancūzai laikrasztininkai 
sako kad naujas Premjeras Pi
erre Mendes-France atvyks in 
Genevos Konferencija Panede- 
li užimti vieta kuria Diplioma- 
tas, apleido kai Premiero Jos. 
Laniel valdžia susmuko.

Isz Vaszingtono ateina žinios
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Per daug nenustebekite kai 

iszgirsite isz savo laikraszcziu, 
kad keli tukstancziai musu 
augszcziausiu karininku bus 
pasiausta in Indo-Kinija. Ma
jor Generolas (Iron Mike) O’
Daniel, Amerikos Misijos in 
Indo-Kinija yra pareikalavęs 
trijų tukstaneziu trijų szimtu 
musu geriausiu ir augszcziau- 
siu karininku.

Sziais metais musu ūkinin
kai turės daugiau kviecziu ir 
rugiu negu jie gales parduoti. 
Mes vėl su savo taksu pinigais 
turėsime tuos kvieczius nu
pirkti nuo ju ir paskui kitiems, 
svetiniuose krasztuose už dyka 
atiduoti.

Kai mainieriai prasze tokios 
pagelbos ar paramos isz Prez. 
Eisenhowerio jie gavo tik tusz- 
czia prižadejima kuris buvo 
tik szpyga.

L ' • • 1

Farmeriai dabar valdžiai 
“parduos” daugiau kaip sep
tynios deszimts penkis milijo
nus buszeliu kviecziu. Už ku
riuos mes Užmokėsime.

New York miesto Guberna
torius Dewey dabar baisiai 
pyksta ant visu tuzu Baltuo
siuose Ofisuose. Jis buvo pa
skyręs, garsu ir gabu advoka
tą;, lajeri Joseph N. Welch, kai
po armijos advokata per tuos 
tardinimus su Senatorių Mc
Carthy. Jis pyksta už tai kad 
nei Eisenhoweris nei jo sztabas 
tam lajeriui nepagelbcjo per 
tuos tardinimus. 'Tais lajeris 
buvo kamuotas ir net iszjuok- 
tas Sen. McCarthy ir jo komisi
jos ir valdžios sztabas nedryso 
stoti in taika.

Visi tie Senatoriaus McCar- 
thy-Armijos tardinimai staiga 
užsibaigė, kai advokatas 
Welch .gavo insakyma isz 
Vaszingtono virszunes viską 
nutraukti ir sustabdyti. Vasz
ingtono tūzai, neiszimant nei 
Prez. Eisenhoweri, pareikala
vo kad viskas butu nutraukta 
kai tik Senatorius McCarthy 
intrauke advokata Welch pa- 
gelbininka jauna, advokata 
Frederick G. JTisher, kuris yra 
intartas kaipo Komunistas. 
Vice-Prezidentas Nixon baisiai 
iszsigando ir papraisze kad vi
si tardinimai Ibutu kuo grei- 
cziausiai nutraukti.

Per visus szitus tardinimus, 
per visus tuos ergelius apfie 
Indo-Kinijos kara kur ir musu 
vyrai žūva, kasdien, Prez. Ei
senhoweris savo golfai loszia ir 
rodos nieko nepaiso.
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Prez. Eisenhoweris dabar 
ima. pykti ant visu laikraszti- 

ninku, išžiūrant keliu Komunis
tu. Jis sako kad laikrasztinin- 
kai jam gana “kredito” ne
duoda. Bet, kas kas, liet laik- 
raisztininkas tik teisybe raszo. 
Ir jeigu ponas Eisenhoweris 
mėgsta golfą loszti ir nepaiso 
apie pavoju Indo-Kinijoje, ne
paiso apie mainieriu likimą, ir 
jeigu jam taip rupi ta milijo
nieriaus loszima golf loszti, tai 
Amerikos piliecziaii turi teise 
apie tai d aiži not i.

Vasaros laiku musu mergi
nos ir moterėles ima. neszioti 
kelnes ir trumpas ir dar trum
pesnes kelnaites. Jos dabar 
tiek savo kojų, krueziu ir pilvo 
vieszai parodo, kad nėra reika
lo dahgiau ko jieszkoti.

Taip nusirengusios, jos butu 
iszmestos isz geresniu saliunu, 
bet jos gali taip, pusnuoges, in 
bažnyczia eiti.

Dalbar nėra reikalo in t e at r a 
ar in kliuba eiti spoksoti in 
pusnuoges merginas, Tokios 
dabai' ant musu ulycziu kas
dien vaiksztineja ir viską, ka 
jos turi, mums parodo.

Giliai iszkirpta suknele, nuo
gas pilvelis, dar nuogesnes ko
jos, tai sudaro musu Amerikie
tes paveikslas. Kad ji plikai 
nuoga raitytusi ji nei mažiau 
nei daugiau vyriszka sziandien 
negalėtu sugundyti.
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Schine, McCarthy Ir Cohn

Kareivis G. David Schine 
pasitaria su Sen. Joseph Mc
Carthy ir jo draugu, lajeriu 
ir Senatoriaus patarėju, Roy 
Cohn, Vaszingtone per Se
nato Komisijos tardinimus.

Visi szitie ergeliai iszkilo 
isz to, kad Sen. McCarthy ir 
jo pagelbininkas Roy Cohn, 
stengiesi gauti szilta vieta 
j u draugui Schine armijoje.

Tai isz tikro tuszczias ir 
kvailas ergelis, nes kasdien 
politikieriai taip daro savo 
draugams.

Visi studentai kariszkose<
“West Point” ir “Annapo

Pypkes Durnai
Jaunikaitis

Neveski vaikine, 
Neveski paezios, 
Neteksi, vaikine, 
Liuosyfces saldžios. 
Pabuvus su vyru 
Pati nors metus, 
Nekarta! ji meta 
Ir myli kitus. 
Norėsi pas dranga, 
Kaimyną užeiti, 
Pati susiraukus 
Neleis tavęs greit. 
Nueisi pas Icku 
Nors stiklą isztraukti, 
.Kad varga nuo saves 
Nors syki nubraukt. 
Pati namie bando 
Visaip tave dregt 
O kaip tik pareisi, 
Pradės tuoj ir verkt.
Už būvi, tėvynė, 
Ateis tau kovoti 
Pati iszsisziepus 
Tuojau ims verkti. 
Neveski, vaikine, 
Neveski paezios, 
Neteksi, vaikine, 
Liuosybes saldžios.

Kunigas ir Rabinas sėdėjo 
szalia viens kito per vakarie
ne. Kunigas norėjo Rakina 
paerzinti, paaketi.

“Na, drauge Rabine, kada 
tu paragausi szitos gardžios 
kiaulienos?”

‘ ‘ Ant tavo veseiles, ’ ’ atsa
ke Rabinas.

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

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

Mahanoy City, Pa.

lis” akademijose tenai pate
ko vien tik per politika. Tai 
kokia ežia dyvai kad Sen. 
McCarthy panasziai norėjo 
padaryti?

Armijos Sekretorius Ste
vens skundžiasi, kad jis da
bar yra pprsekiojamas. Bet 
jis buvo pirmutinis szokti 
priesz Sen. McCarthy ir jo 
komisija.

Armijos Sekretoriaus la
jeri, advokatas, Welch, da
bar aszaras lieja, kad vienas 
jo patarėju yra intartas kai
po Komunistu bendradarbis.

'□ o □

KAIP NUSIPIRKTI
ŪKI AMERIKOJE/

WASHINGTON, D. C. — 
Jungtiniu Amerikos Valstybių 
Žemes Ūkio Departamentas 
(Ministerija) gauna szimtus 
laiszku isz asmenų kurie nori 
tapti ūkininkais arba bent taip 
jie galvoja. Departamentas da
bar paruosze szitokiems ben
dra atsakyma-brosziura vardu 
“Some Questions and Answers 
on Where and How to get a 
Farm”. Žemiau pateikiame 
kelias szios brosziuros isztrau- 
kas.

Vienas isz dažniausiai patei
kiamu klausimu yra: “Kas ga
lėtu man patarti del ūkininko 
profesijos V’ A t s a k y m a s: 
Kreipkitės in Žemes Ūkio De
partamenta (The Department 
of Agriculture, Washington 25 
D. C.) ir ulžsipraszykite, kad 
Jums prisiųstų szias brosziuras 
“Getting Started in Farming” 
ir “Using Credit to Farm”. 
Specialiai ūkininkams leidžia
mas biuletenis kuriame svars
toma daugybe patarimu butu 
tapgi pravartus.

Apsisprendęs kokioje vals
tijoje jis butu linkės nusipirk
ti ūki asmuo turėtu kreiptis in 
tos valstijos Žemes Ūkio Kole
gija (The State of Agricul
ture) užklausdamas sziam 
krasztui pažinti būtinos ūki
ninkavimo informacijos. Taip 
pat jis gali kreiptis iii “The 
State Director of the Exten
sion Service”, kuris dažniau
siai turi savo instaiga prie mi
nėtos Kolegijos. Lygiai kaip 
Valstybių Žemes Ūkio Tyrimo 
stotys, kurios reguliariai lei
džia savuosius 'biuletenius teik
damas informaiija apie vieti
nio žemes Ūkio veikimais. 
(Valstijų Direktorių — Iszsi- 
pletimo Tany'bu adresai yra 
pateikiami Vaszingtono 'bro- 
sziuros apatiniame virszdyje).

Susiradęs jam tinkama vals- 
cziu (county) asmuo gali 
kreiptis in vietini valscziaus 
(The County Agricultural) 
agent a. Jis paprastai suranda
mas Virszaiczio patalpose (at 
the County Scat). Szis agentas 
ar su juo artimai bendradar
biaująs Farmeriu Komitetas 
tada, galėtu patarti alpie kiek
viena szio valscziaus ūki, ku
ris yra parduodamas ar isznuo- 
muojamas, kokio didumo skola 
galima užsitraukti ir 1.1.

Agentas taipgi gali patarti 
del paskolos, vienok asmuo 
rinitai nusistatęs įpirkti tuo rei
kalu vereziau kręijpiasi in vie- 
x (Tasa Ant 4 Puslapio)

ŽMOGUS SUDIJE,
O DIEVAS VALDO/ \

(Tasa nuo 3-czio puslapio)
K __________

ka isznagrdis, ka del sieratos 
padarai. Kelauk pas ja, o asz 
paskubi nsu pas poną Mirski ir 
duos Dievas, iszg-elbesime mu
su panaite isz nelaimes. Dabar 
paibukie czion, o asz bėgsiu in 
dvara ant valandėlės, atneszte 
tau kiek pinigu ant kelio, ba be 
pinigu nieko nepadarysi.

Tai pasakęs, jau pradėjo eit, 
nes da Jerinka sulaikė, kalbė
dama:

— Teve Maksime, saugokis 
neiszsiduot ba jeigo insiduotu, 
tai gal Storastaitc turėtu pra
žūt, Iia moezeka spendžia ant 
josios gyvasties, kad tiktai už
grobt visus turtus del savo

dukters Onos.
— Dėkui už ipatarima, nes 

jau nebijok ir atsiduok ant se
nio, bus slaptybe ligi laiko, 
paskui sūdąs del kaltininku. Ir 
tai pasakęs, skubino in dvara.

Už adynos sugry'žo su skuri-
niu diržu pilnu pinigu, auksi
niu ir sidabriniu.

Imk tai del saves. Viską tai 
surinkau tarnaudamas pas ma
no poną ir dabar viską atiduo
du del gelbejimo mano bran
gios panaites. Sau pasilikau 
tiek kiek reikė ant keliones. O 
tu Jerina, nesigailėk pinigu, 'ba 
tai ant gelbejimo to kas yra 
brangiausiu. Daibar lik sveika, 
tegul Dievas tave reme savo 
loska szveneziause.

Senis peržegnojo Jerina su 
aszaromis, kuri puolus in kojes 
seniui graudžiai verke.

Už valandos tiedu dorus 
prasti žmonis atsiskyrė in dvi 
szales. Jerina nusidavė in už 
Zbrucza, in pietus link Komen- 
co Maksimas-gi pamaželi lei
dosi link dvarui, t) ant rytojaus 
vos pradėjo szvinst leidosi va
karu szale in Lietuva.

Storastiene po szermenu nu
duotu ant gero apėmė visa 
dvara ir turtą piniguose, ba 
teip buvo testamente Storas
tos, jeigu Ksene numirtu tai 
viskas tenka Onai, podukrai, o 
jeigu Ona numirtu tai tektų 
klo^zoriui. Duktė ponios Sto- 
rastienos Ona, negalėjo po 
Ksenei rimt, o Darata perdesti- 
nejo visaip kalbėdama, jog ne 
atverks ir jog turi numirt. Kal
bėjo konia kas diena, jog būda
ma teip turtinga isztekes uiž 
kunigaikszczio, už sunaus 
Kmelnicko, kuris ne trukus 
liks Kozokijos kunigaikszeziu. 
O duktė apie tai iszgirdus pa- 
szauke.

— Ar ulž to palaikio sūnaus 
ka tai Kazokije pakeli priesz 
Lenkus ir Lietuvius, ka tai To
torius parkviete ant deginimo 
miestu dvaru ir kaimu nieka
dos asz jojo sunaus pati nebu
siu.

— Ne kal'bekie tu to ko ne
supranti; Vienok Kazokije at- 
musz ir kunigaikszeziu bus, o 
tu turėsi but jo pati!

Ir teip kas diena naszle savo 
dukterei kale in galva ir misti
no, jog kaip tankiai apie ta pa
ti kalbės, tai ir prikalbins, o 
viena karta drąsiai motinai pa
sakė :

— Žinau gana gerai, Kmel
nicko suims ne Ims kunigaiksz
eziu tai ir jo pati nebusiu. O 
kad tai asz turetau Ksencs bū
da! Kur ji jie daibar nebagele 
gal nelaisvėje ba kad butu isz- 
tikro numirus.tai tiek neturė-
tau vargo. O tu motin ka tu ge
resnio padarei! Tu vietoje pa
gerint savo dukterei užtrau'kai 
nelaime ant viso gyvenimo ant 
galvos savo dukters.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1954

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T, T. 

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

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

No.lll—-Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTla 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- 
ta. Puikus apraszymas. 119• \ 1 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.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Ncvalnin- 
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; Pelcniute; 
Du Broliu's. 60 puslapiu, 20c.

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

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

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žemo; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 206.

No J 33—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.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 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

No.l 55—Szakinis Nedoras
Žydas, Du Draugai. 136 pusią-
piu, 35c.

No.l 50—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Motcres 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. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

Nori 02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.158—A p i o Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, ^0c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per NeatsUrguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz-
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apio 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
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 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Atcites 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 Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - JJ. S.
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, Žmogus Sudije 
o Dievas Valdo

(Tasa) K

Tuom laik kas kartas garses
ni balsai nuo dvaro ateitinejo 

ir pasirodė sode žiburiai.
— Jieszko mudviejų kalbė

jo Jerinka greicziau panaite, 
greicziau!

Jau buvo prie kraszjto, jau 
Jerinka drebante ranka'pradė
jo atkabinę! virvia valteles, iu 
kuria tuojaus sėdo abidvi kad 
sztai kitam kraszte upes pasi

rodė žiburiai ir atsiliepe lauki
niai 'balsai.

— Esamia apsiaubtos pa>- 
szauke panaite, nėra pagelbos 
Jerinka!

— Gal iszsprusime atsako 
neszioti ir paėmus arkli sma
igai varėsi.

x Nes tekszeimas vandenio jai- 
ses iszdave. Keli Totoriai mė
tėsi iii vandeni ir greitai plau-

• ke link valteles. Tada Jerinka 
atsiminus ka Ksene l^ilbejo pa
ėmė ja per pusią ir drauge su 
ja mėtėsi iu vandeni.

Ant nelaimes! Totoriai nu
žvelgė jaises, iszdave indukusi 
baisa ir pagriebė skestanczias 

4 nes teip drucziai laikėsi jog ne 
buvo galima atskirt isznesze 
abidvi ant kraszlo ir kada Je- 
rina apalpus paleido Ksene, 
Totoriai pagriebė Ksene, kiti 
Jerina ir atsiskyria nuvedė 
kožna iu kita szale.

Pradėjo dvare kliksmai nu
tikt, Totoriai neiatemia nevie- 
nam gyvasties iszsiklaide po 
aplinkiniu paėmė. su savim 
dviariszkas merginas Storastie- 
ne josios duktere Ona, leidosi 
pasidalinia in kėlės kuopas. Isz 
vyru nei vieno neužmusze ir ne 
vieno nepaenie, o kurie buvo 
sulindę in kavonais ir po nuėji
mui Totorių, pradėjo isz viso
kiu skylu iszlindinet.

Ne radę niekur Ponios su pa.- 
naitems, Jerinos ir keliu mergų 
pradėjo tartis ka padėt. O kad 
Ksene visi mylėjo pastanavijo 
suszaukt kaimynus ir vytis To
torius.

Besitarent, praszvito. Tame, 
tekant saulei, parbėgo pone su 
duktere Ona, nuilsusias, ap- 

4, draskytos ir purvinos, o duktė 
rodos buvo ’protu pabaigus, 
teip buvo isžbauginla.

— Kur Storastaite ? Buvo 
pirmas klausimas ponios Sto- 
rastienes.

Pasipylė daugybe atsakymu 
isz kuriu dažinojo jog Toto
riai nusigabeno Ksene, Jerina 
ir kėlės jaunas merginas ir 

t persiskyria iu tris daleis nusi
davė kožnas pulkelis iu savo 
szale.

— Tai mat del to persisky

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

rė kad sumaiszyt pėdas. Mane 
ir draugia pagriebė su duktere, 
nes stebuklingai budu gavome 
isztrukt. Nes kas isz tos luosy- 
beš szauke toliau pone Darata, 
laužydama rankas ir liedama 
aszaras kad ne žinau kur asz 
josios vargdiene jieszkosiu? 
Kad žinau i n kur nuvede?

Pradėjo vėla rodavotis, nes 
pone teip raudojo, jog n eg ai e- 
jei su jajie gaut davado. Tar
nai jau, nesiklausdami hieko 
apsiginklavo ir nusiuntė siun
tinius ir kitus palivarkus, pri- 
gulinczius iri Medlžibora, kad 
szitai apie piet sugryžo paim
tos per Totorius mergos dva- 
riszkos.

Apsakė josios jog Totoriia 
nuvargo sumigo, o kad niekas 
ju nesergėjo, tai merginos pa
bėgo. Tiktai viena merga; kuri 
mate kaip Ksenepagrie.be, pa
rode in katra szale goveda nu
sidavė.

Jau ketino dvarini szeimyna 
in ta szale kelaut in kur nuga
beno Ksene, kad szita. inetike- 
tinai alsi vilko Zakaras.

Nuilsės buvo iszgazdintas 
daipuole prie ponios ir drebėda
mas apsakė jog mato daugybe 
Totorių tenp kuriu buvo Sto
rastaite, jog susilaikė netoli 
sudeginto kaimo Mindavko, ir 
kad kokia trisdeszimts vyru 
apsiginklavusiu vytųsi tai 
lengvai pavytu Totorius ir at
imtu panaite.

Storastiene naszle nusidžiau
gė toje žinio ir teip spyrė szei- 
myn.a vytis iu szali per Zakara 
pasakyta, visi leidosi ant ark
liu net. žeme dundėjo.

Jau buvp vakaras, kada ve’-, 
jikai prajojo pro kaimu, sude
ginta ir iuvažiavo iu teip kai
na, kur ketino but pagoniszkas 
abazas. Rlado po teisybei iszge- 
sinta. ugniaviete, primėtyta 
mesgalu ir kaulu, nes Totorių 
nedūko.

Netoli ugniavietes užtiko kę- 
lis kimus liegYYll Yiiihl!’ 
ir moterių, terp kuriu gulėjo 
jauna mergina juoduose rūbuo
se, o norint kiti kūnai buvo su
vis apnuoginti isz drabužiu, to
ji mergina buvo netiktai aprė
dyta, nes da turėjo ant pirszto 
auksini žiedo ir auksini kryžių 
ant kaklo.

Kada, tarnai iszsiunsti prisi
artino su iszgasczia ir gailes- 
te mania nužudinta Storastai
te. Veido po teisybei nebuvo 
galima pažint ba buvo sužeis
tas baisiai, nes visi pažino ant 
drabužiu ka Ksene po sniert 
tėvo’ dėvėjo. Ir tai taje ipaczia 
szle'be ir skepetele turėjo ka ta
je diena priesz užejima Totorių 
nesziojo.

Kada kuna nelaimingos par
vežė iu dvara Storastiene isz 
pradžios nenorėjo tikėt jog tai 
Ksene, nes pažinus, kaip ir vi
sos dvaro tarnaites szle'be Sto- 
rastaites, žiedą priesz szlubini 
ir kryžių, turi kaipo atminte po

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir
f

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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levui Ksene nuolatos ant kak
lo nesziojo isz to didelio gai- 
lesczio apalpo. Onai, kuri gulė
jo nuo apilsinro savo pakelyje, 
nieko jei apie tai nesako.

— Kada ant galo pone Da
rata atsipeikėjo, užsiėmė įpri- 
gulinczai laidojimu kūno po
dukros, o ipirmiau.se davė žinia 
ponui Blockui apie ta didele 
nelaime koki jos narna daliips- 
tejo.

Siuntinys pasitiko ant kelo 
gryžtanti Maksima, su trisde
szimts Kazoku. Vargingas se
nelis vos nepaduko isz gailes-

Iszmintingas žmogus dirba ir 
ezedina pinigus, 

Kad galėtu pasiginti nuo 
bėdos, 

Laike bedarbes, 
Duoti mokslą savo 

vaikams, 
Apsidraust laike ligos 

arba mirties,
Nusipirkti koki nameli 

Ir užtvirtint sau senatve. 
Kalbant apie paiczeduma, 
Reikia gerai apmislyt kur 

Turime dėti savo paczediuna. 
Jeigu laikysime suczediiitus 

pinigus kiszeniuje, 
Ar kitos slaptose vietose 

namie, 
l’apuolame iu pagunda, 

Kuri stumia mus ant 
praleidimo tu pinigu.

Slėpdami pinigus kampelyje 
namie,

• 1... 1 U .
Esate pavojuje, kad kas 

suras ir pavogs.
Pinigai laikomi paslaptį, 

Neatnesz jokios naudos ne 
tau nei kitiems!

Namas stojasi tokiu budu, 
Kada plytele dedasi ant 

plyteles.
Panasziai czedinaine doleri 

prie dolerio, 
Tokiu budu susideda 

turtelis.
Geriausias 'būdas iszsigayimo 

isz vargo, 
Yra nuolatinis ir tvirtas 

darbas, 
Ir regulariszkas czedinimas 

pinigo.
Kožnas, kuris ezedina, 

Yra geresniu ukesu ir del 
Visuomenes turi didesne 

verte.
* * *

Jeigu ant svieto 'butu tiek 
Meiles kiek yra. neapykantos, 

Tai svietas butu tikru 
rojum ant žemes!

/

Nemylėjo Jo
Motinėlė — Tu jo nemyli, 

o jisai tave garbina, ir man 
sake, kad jisai tau parengi- 
neje puiku lizdeli!

Dukrele — Lizdeli! Mat, 
o gal jisai da užsinorės, kad 
asz jam decziau kiauszinius!

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

ežio, kaip dažinojo jog panaite 
negyvai.

Kaip strela parbėgo iu Med- 
žibora ir bego pas graba, nes 
kada graba atidarė tokia smar
ve niusze isz grabo, jog net se
nis .puolė ant žemės ir sunkiai 
apsirgo.

i Negalėjo savo mylimai pa
naitei atiduot nei paskutines 
tarnystes laike laidotuvių, ka 
su didele paroda atsiprovino. 
Susirinkia žmones isz aplinki

nes, liejo grandines aszaras, teip 
gailėjosi panaites.

j Visi szlovino moeziaka, jog 
teip puikės szermenias iszkele 
ir gailėjosi labai kaip locnos 
d aktores. (

Maksimas atgavės sveikas 
pirmiausese nusidavė ant kapi
niu, kur senam skiepe, tarpe 
savo giminiu silsėjusi Ksene. 
Perlfiivo ton kelias valandas, 
verke ir meldėsi, o sugryžes in 
dvara- pradėjo klausinėt apie 
viską, kas dėjosi laike jo nebu
vimo. O kada viską isziklause, 
kalbėjo in save:

— Dideli dyvai, jog pone 
Darata, Ona ir mergos sugryžo, 
tiktai Jerinkos nėra, ir Storas
taite nužudinta. Ir tai dyvai, 
jog Totorai nieko czion ne su
degino ir. neiszjplesze, jieje ka 
tiktai žudo ir degina.

O kaip da atsiminė sau ka 
jam Jerinka apsakė apie slap
ta pasirodime Zakaro ir jo kal
ba su Storaitiene, baisus nužiū
rėjimas pastojo jo duszeje usi- 
dunksojo, pakratė su galva ir 
tare in save:

— Czia man nebuvimas. 
Trauksiu in Lietuva pas poną 
Mirski, o su juom drauge 
trauksiu link Viedniui; musu 
Turkus, kol pats galo negau
siu.

Pradėjo rengtis nes da priesz 
kelione, nusidavė ant kapiniu, 
idant pasimelst už duszia savo 
geradeju. Kada pasimeldė, so
do ant akmenio szale koply- 
czios ir mislino, jieje visi silsi
si, asz da vienas užsilikau.

Ne dabaige tu žodžiu, szitai 
pertrauke jo mislys sznabždeji- 
mas. Szitai parelgejo pro krū
mus prisiartinanti vyra Toto- 
riszkuose rūbuose. Stojo priesz 
užsimįslinusi Maksima ir tarė:

— Tėvai Maksime!
Senis persižegnojo ir dre- 

baneziu balsu paklausė: ■
— Visos dvasios Dieva 

garbina!
— Ir asz garbinu, norint ne 

dvasia. Ar-gi manes nepažins- 
ti Maksimai ?

— Balsas ir veidas Jerinos, 
nes tas drabužis, kad gelbet 
musu panaite.

— Ar tu da nieko nežinai?
— Apie ka? Jog Storastai

te nevaloje?
— Ka!
— A-ha, asz žinau, visur 

girdėjau, jog ja Totoriai užmu- 
sze. Nes' tėvo, tai netiesa! Mano 
panaite sveika, gyva ir doros 
Dievas, da bus musu ponia.

Maksimas net pergriuvo ant 
žemes. Jerinka paszoko pakelt.

Apmalszink teve! Kalbėjo 
laikydama seni tuojaus viską 
apsakysiu, kas atsitiko, o pats 
matysi jog teisybe kalbu, jog 
Dievas, jauezia ant sieratos.

— Tai jijie gyva! Gyva! O 
Dieve, mano Dieve, asz tau ne
galų teip dekavot, nes tu ma
tai szirdi mano.

Mat pasakius senelis puolė 
ant keliu, apėmė rankom sto
vinti prie koplyczios kryžių ir 
priglaudės savo galva ^grau
džiai verke.

Jerina žiurėjo ir aszaras 

szluoste, o ant galo tarė:
— ’ Apsimalszyk ir klausyk 

manės, ka rei'ke czion pasikal
bėt.

Senis atsikėlė, sėdo ii' iidipi- 
nes akis in Jerinka, paklausė:

— Tai kalbi, jog jijie gy
va? Musu mylimiause augyti- 
ne?

— Teip. yra, gyva ir Ims 
gyva! Kaip pagriebė tai jau ži
nai mano skyrium vede nes 
tuojaus. pabėgau pirmutinia 
nakti. Geri žmones davė man 
szituos vyriszkus rūbus, ba mo- 
teriszkuose nebūt au galėjus 
pareit net iki czion. Vos atve- 
sau, tuojaus began jieszkot. to 
pulko Totoriszko klausineda- 
ma ir meldžiu Motinos Dievo, 
kad galetau rast Ksene. Pavi
jau Totorius ii- sykiu ėjau net 
in Balka. Kelionėje adginiau 
viena motore nuo girto Toto
riaus. Tasai žmogus man nega
lėjo atsidekavot, vadino mane 
geriausiu prietelium ir' liepe 
man nuo jo praszyt, ka tiktai 
noriu. Tada parodžiau jam mu
su panaite isz tolo, apsakiau 
apie viską, jog yra pažadėta 
turtingam Lietuviui, kuria 
duos daug aukso už atpirkima 
josios ir meldžiu, idant to To
toriams nesakytu ir sergėtu 
mergina kaip aki, o už ka ap- 
laikys gause nagrada.

— O ar tu mateisi su panai
te ir ar suraminiai ja '!

— Macziausi, nes labai 
trumpai, ba bijojau idant kas 
nors nužiūrėtu. Tai pasakiau 
jog' begu pas poną Mirski pa
galbos, jog tas žmogus vardu 
Lipekas serges jijie nugabens, 
ba su juom teip susikalbėjau ir 
pasakiau idant raszytu in Ka- 
Avenca, kur to Lipkus molina 
gyvena, in ten mes turime dasi- 
žinot, tai žinosime kur buna

It’s a Woman’s World of Opportunities
Women of Importance: 1952
Never before have women held such respon
sible jobs—in fields formerly restricted to 
men. You'll BE- as important as you'd like 
to FEEL when you join the women in the 
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more in life in uniform. Choose from the 
nine services the one best suited for you.
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Ant Pardavimo
Laibai pigiai parduodamas 

mūrinis namas ant 231 East 
Centre St. Loto didumas 22 x 
125 ped., taipgi ant to loto ran- 

i dasi kitas namas, medinis aid 
East Railroad St. Loenininkas 
gyvena kitam mieste.’ Del pla
tesniu informacijų, atsiszauki- 
te pas:

Nelson T. Davis Agency,
i 120 E. Centre Str., 

Alalianov Citv, Pa.

Storastaite.
Tai nori net iii Lietuva ke

laut?
— Kad tayse czion neimtu 

teveli, tai eitai net in gala svie
to, nes kad tave czion užtikau, 
tai turėsi pats kelaut pas poną 
pulkautiinka, o asz gryžiu in 
Komcnca isz teiiais-gi kelausiu 
pas musu ponaite, ba norint 
Lipkus geras žmogus, vienok 
asz arba tu leve Maksime ge
resni.

— Eisiu Jerina, i»isiu kur 
reikia ir nesaves, nei arklio ne
sigailėsiu.

— Teip, teip skubink teve. 
Ir ponas Mirskis tegul pribu
na in Komcnca. Tegul pribuvęs 
klausinėje apie sena Trasiene, 
tai motina, musu gero Eipkaus, 
nuo josios jau dužiuos kur muS 
jieszkot ba asz neatsitrauksiu 
nuo pa n a i les.

Maksimas sėdėjo da koki 
laika, ant kart paszoko ir pa- 
szauke:

— () Jerina, tu man taje 
linksma naujiena teip sumai- 
sziai galva, jog jau asz nežinau 
kas teisybe, o kas nuduota. Jei
gu tu matei Storastaite? Ba 
matai žmonele, czion ja atvedė 
negyva, veido nebuvo galima 

pažint,‘ba buvoi kaip rodos jau 
apipuvus, nes visi pažino ant 
drabužiu ta j u juoda szlebe ir 
skepeta, ka taje diena turėjo 
Storastaite ant saves ir kryžiu
ką ir žiedą pažino visi, nes pati 
pone. .

— O ar ne atsimeni Maksi
me, ka girdėjau ta nakte priesz 
tavo iszkoliavima? Tai tada 
tikras Zakaras tariesi su Sto
rastiene ir gal jisai pats kokia 
negyvėlė iszkasias isz kapiniu 
a)n ode in musu panaites rubus, 
ka gal Storastiene pakiszo1 Za
karui, kaip Totoriai užpuolė. 
Juk asz pati e apredžiau panai
te ne in juoda, tiktai balta szle
be ir apgaubiau juodu plosz- 
tum ka man isz greitos in rain- 

■ kas papuolė skepetaitei jokios 
net urėjo ant galvos, tiktai kop- 
t arei i n no ploszcziaius.

— O žiedas ir kryželis? Pa
klausė drebėdamas Maksimas.

— Žiedas galėjo kaip ir ki
tus daigius paduot ba panaite 
kas n ak t padėjo in dežukia 
kad nepamestu. 0 kryželis ka 
turėjo ant kaklo, ka ponas Sto
rasta nebaszninkas Onai ir 
Ksenei davė!

— Tai padavė savo duk
ters.

Dabar Maksimas persitikri
no, vela puolė ant kėlu, o poi 
tuom tarė:

— Dievas tau, mano Jerin- 
(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines
— Musu skaitytojas, ponas 

Petras Garmus isz Gitbertono, 
lankėsi mieste pas savo drau
gus, ir prie tos progos atlankė 
“Saules” Redakcija atnaujin
ti savo prenumerata už laik- 
raszti ‘ ‘ Saule ’ Acziu už atsi
lankymu.

— Seredoj pripuola Szv. 
Agripina, Szv. Vandos ir Szv. 
Elidoro, o Tautiszka Vardne: 
Blinda. Ir ta diena: 1940 m., 
susikilme dalyvavo 131,000 or
ganizuotu vyru, kurie per ke
lias dienas iszszlavo isz Lietu
vos baisu ir sziarrru Bolszeviz- 
ma;1938 m., Vokietijos val
džia inveda instatyma, kad vi
si, po prievarta, turi in darbus 
stoti, kaip vyrai taip ir mote
rys; 1946 m., Gen. Dwight Ei- 
senhoweris buvo paskelbęs kad 
Nacis Gestapo vadas Heinrich 
Himleris buvo pasiulines kara 
baigti ir visas Vokiecziu, Na
ciu armijas pavesti Alijantains 
kad visi sudarytu 'bendra frun-

• , vi • .ta, priesz Sovietus; 1763 m., gi
mė Josephine de la Lagerie, 
kapitono dukrele in Marti
nique, Prancūzu, West Indies, 
kai ji buvo tik penkiolikos me
tu amžiaus ji nuvažiavo in 
Prancūzija, kur ji visus prie 
saves prisitraukė savo gražu
mu. Kai ji buvo dar tik mer
gaite, ji apsiženijo su Viscount 
Alexandre de Beankamais, ku
ris buvo nužudytais per Pran
cūzijos revoliucija. Napaleonas 
Bonaparte insimylejo in ja ir 
su ja apsiženijo 1796 metais. 
Jis su ja persiskyrė gavo di- 
vorsa 1809 metuose, bet ji jau 
buvo Austrijos valdove ir szi- 
ta vieta ji pasiekė nepaisant 
Napaleono; Menulio atmaina 
Delczia.

— Ponas Jonas Szatas isz 
New Filadelfijos ir draugas 
ponas Kazimieras Brilius isz 
Port Carbono, lankėsi pas pa- 
žinstamus, taipgi atlankė 
“Saules” Redakcija, atnaujin
ti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule”. Acziu už atsi
lankymu.

— Ketverge pripuola Szv. 
Jono Kriksztytojo, Jėzaus 
pirmtakuno, o Tautiszka Var
dine : Pupuolis. Taipgi ta die
na: 1949 metuose Graikijos 
Premieras Themistoclas So- 
phoulis pasimirė; 1497 m., 
John Cabot atrado Kanados 
kraszta; 1812 m., per Lietuva 
plūdo Prancūzijos kareiviai in 
Rušija, Napaleono vedami; 
1941 m., Prezidentas Franklin 
D. Rooseveltas Rusijai priža
dėjo visokeriopa pagelba 
'priesz Vokieczius.

— Petnyczioj pripuola 
Szvencz. Jėzaus Szirdies ir 
Szv. Vilhelmos, o Tautiszka 
Vardine: Baniute. Ir ta diena: 
1941 m., Finlandijai paskelbia 
kara priesz Rusija; 1950 m., 
Sziaures Koriecziai, Komunis
tu kurstomi, puolasi aut Pietų 
kraszto Koriecziu. Karas pra
sideda; 1914 m., Baisus gais
ras in Salem, Mass., penkioli- 

' 'ka tukstancziu žmonių likosi 
be pastoges, o dvylika milijonu 
doleriu iszkados padaryta; 
1876 m., Generolas George A. 
Custer, su du szimtu septynios 
deszimts szesziais kareiviais 
buvo Indi jonu nužudytas susi
kirtime prie Little Big Horn, 
Montana valstijoje.

— . Gerai žinoina del miesto 
gy ventojams Olga Vaiczik nuo

428 W. Market uly., staiga pa
simirė pareita Ketvergą, po
piet u, pas savo žentą ir dukte- 
re,"Nathan ir Mare Dellario, in 
Hastings-on-the-Hudson, New 
York. Velione gimė Austrijo
je. Prigulėjo prie Szv. Mari
jos Rusnaku parapijos. Pali
ko savo vyra., dvi dukterys, du 
sunu, keletą anukus, taipgi 
broli ir seserį in Montreal, 
Canada. Laidojo Panedelio 
ryta. Graiborius Liudvikas 
Traskauskas laidojo.

Shenandoah, Pa. — Pareita 
Petnyczia, apie 2:30 valanda 
popiet, du mainieriai, Henry 
Wills, 33 metu amžiaus, nuo 
230 Poplar uly., mieste, ir Ste
ve Shalmanda, 39 metu amž., 
isz Connertono, dirbo Raven 
Run mainuose, likos užgriauti 
per nupuolimą anglies. Kiti 
pribuvo ir iszgeibejo tu nelai
mingu vyru, ir likos nuvežti in 
Locust Mt. ligonibuteje del gy
dymo. *7 At

lakunu tenai randasi su savo 
szeimynomis.

Ir daug tu lakunu, isztarna
ve trisdeszimts septynis mene
sius dabar grysz atgal in Ame
rika ir ju vietas kiti turės už
imti. Bet isz viso to permai
nymo iszrodo kad Amerikos 
armija tikisi kad bus susikirti
mas su Indo-Kinija ir už tai jie 
dabar nori biski arcziau prisi
artinti, kad jie galėtu isz vie
nos vietos pribūti kur tik jie 
bus reikalingi. Valdžia kalba 
apie taika, bet matyti kad Ar
mija dabar jau rengiasi in 
kara!

Philadelphia, Pa. — Ameri
kos Legijono Seimas invy'ks 
Philadelphijoje, Liepos (July) 
21 d., ligi 24-tai dienai. Daug 
delegatu dalyvaus tame seime.

BaRaSaissfeiBamiRafesHa

Pirkie U. S. Bonus

Wilkes-Barre, Pa. — SLA 
48-tas Seimas Sterling Hotel, 
Wilkes-Barre, prasidės Nede- 
lioj, Birželio 28 diena ir tesis 
iki bus užbaigti visu Seimui 
priduoti reikalai. Seimo posė
džiai invy'ks Sterling Hotel, in 
Wilkes-Barre.

Šeiminiai Parengimai: Nede- 
lioj, Birželio 27 diena, invyks 
prieszseimine gegužine-pikni- 
kas gražioj vietoj Shields 
Grove, netoli Wilkes-Barre; 
Panedelyje, Birželio 28 diena, 
bus delegatu ir svecziu suva
žiavusiu isz invairiu Amerikos 
miestu, pavaiszinimas. Utar- 
ninke Birželio 29 diena, bus 
pertrauktos sesijos ir delegatai 
pavežioti po Wilkes-Barre 
apylinkes. Seredoj, Birželio 30 
diena, invyks didžiulis šeimi
nis banketas su menine progra
ma. Svecziaiis kalbėtojais bus 
Pennsylvanijos valstijos Gu
bernatorius Fine ir Kongres
menas Bonin. Programai užsi
baigus, bus szokiai gerai orkes
trai grojant. — T.

DIDI BOMBNESZIAI
PASIUNSTI IN 
GUAM SALAS

TOKYO, JAPONIJA. — 
Amerikos Lakunu sztabas pra- 
nesze kad didieji bombnesziai 
ir kariszki eroplanai buvo pa- 
siunsti isz Japonijos in Guam 
Salas.

Lakunu Sztabo virszininkai 
pranesze kad daug musu di
džiu B-50 bombnesziu su visais 
savo lakūnais iszsikrausti isz 
Japonijos ir apsigyvens in 
Guam Salas.

B-29, mažesni ir senesnes 
mados bombnesziai taipgi ren
giasi iszskristi isz Japonijos in 
Guam Salas. Visi tie bomb
nesziai iki sziol buvo in Yoko- 
ta Air Base in Japonija.

Ims kelias sanvaites visus 
j u perkraustyti, nes reikia vež
tis baisiai daug gazolino, inži- 
nu ir visokiu maszinu, ir daug

KAIP NUSIPIRKTI
ŪKI AMERIKOJE
(Tasa Nuo 2 Puslapio)

tinius bankininkus ar Paskolos 
instaigas. Jei jis yra pajiegus 
sumokėti pradžios inmokeji- 
mui Vi ar % grynais jis neturi 
didesniu sunkumu. Jam su
teiks paskola kiekvienas vieti
nis 'bankais arba jis gautu pa
skola per ‘‘ Land Bank” ilga- 
mecziam isz.simokej.imui. Szi 
banka valdo apskrities “Fede
ral Land Bank” kuris randasi 
“U.S. Farm Credit Adminis
tration” žinioje..

Szi instaiga paskolas tei
kia tik asmenims kurie isz že
mes ūkio pragyvena ar numa
to pragyventi. Paskolas galima 
isznioket net per 34 metus, jei 
asmuo to nori. Palengvintoms 
sanlygoms paskolas taip pat 
suteikia “The Local Produc
tion Credit Association” kuria 
taip pat prižiūri “US FCA”. 
Ji suteikia trumpalaikes pa
skolas inventoriaus ir pradinio 
ūkininkavimo iszlaidas apmo
kėti. Apie trumpalaikes pasko
las daugiau gali painformuoti 
“The Farm Credit Adminis
tration, Department of Agri
culture, Washington 25, D. C.” 

Patyrė ūkininkai nepajiegia 
sumokėti pradinio mokesczio 
už ūki gali kreiptis in “Far
mers Home Administration” 
praszydami jos pagel'bos. Szi 
federaline agentūra pirmoj ei- 
lej padeda karu veteranams, 
suteikdama jiems ilgalaikes 
paszkolas pradiniam mokes- 
cziui sumokėti arba ūkio pra
plėtimo iszlaidoms padengti. 
Vienok paskolos duodamos tik 
prityrusiems veteranams, ūki
ninkams. Szitokios paskolos 
neduodamos asmenims ku
riems ūkininkavimas yra tik 
szalutinis užsiėmimas. v

Szi naudinga brosziura 
“Some Questions and Answers 
on How to Get a Farm” gauna
ma paraszius laiszka ar atvi- 
rutee “The Department of Ag
riculture”. Ja taip pat galima 
gauti pasiuntus 5 centus sziuo 
adresu: “The Superindendent 
of Documents, Government 
Printing Office, Washington 
25, D. C. ’ ’ Sziuo vardu iszra- 
szomas czekis arba piniginis 
paszto orderis.

Filmai pavaizduoja musu 
laiszku intaka’ Europiecziams 
galimi gauti be atlyginimo isz 
Common Council for American 
Unity, 20 West 40th St. New 
York 18, N. Y. Asztuoniu minu- 
cziu filme vaidina'žinomi artis
tai kaip Leslie Caron, Pier Au
geli, Eva Gabor ir Ričardo 
Montal'ban ir nuomuojama klu
bams, mokykloms, parapijoms 
kurios norėtu populiarinti szia 
idėja. Filmas yra 16mm pro
žektoriui. — C. C.

POLICIJANTAS 
PRIGĖRĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jis greitai inszoko in mares ta 
savo dėžutė pasiimti, ir kaip 
tik tada baisiai stipri juru 
bangu srove isztiko ta vieta ir 
ji nunesze nuo laivo. Jo drau
gai jo daugiau nemate.

Dvylikos metu amžiaus mer
gaite Ethel Miller, isz Hope- 
well Township, Cumberland 
apygardos, New Jersey, prigė
rė kai ji stengiesi perplaukti 
per maža prūdą ant George 
Brooks ūkio. Keli kiti jauni 
vaikai mate kai ta mergaite 
nuskendo ir prigėrė ir jie, isz- 
sigande nubėgo tam ūkininkui 
pasakyti.

Žinios Isz Szveicarijos
Žiniomis isz Szveicarijos, 

Szveicarai, likvidavus Latvi
jos pasiuntinybe, pereme sau
goti pasiuntinybes rumus, bet 
vėliau juos perdavė Rusams. 
Atvykęs in Genevos Konferen
cija Molotovas kaip tik juose 
apsigyveno, bet ne tame buste, 
kuris buvo paruosztas isz anks
to ir net apvestas spygl. vielo
mis. Amerikos Latviu ir Estu 
spauda paskelbė sensacinga ži
nia, jog V. Petrovas, pasidavęs 
autralams MVD pareigūnas, 
Scotland Vardui Londone pa
teikęs Australijos, Kanados, 
Amerikos DP Pabaltiecziu pa
vardes, kurie esą, dirbę Mask
vai. “Savanoriu” vežimas in 
Rytus isz užgyventos Lietuvos 
tebevyksta toliau. Be kitu, 
siuncziami gydytojai, gali, se
serys ir kt. medic, personalas. 
Sziemet ž. u. mechanizacijos 
mokyklas baigė 1800 jaunu me
chaniku, be to, bus “iszleisti 
dar szimtai traktorininku ir 
kombaininku, paruoszta 120 
trakt, brigadininku.” 200 bai
gusiųjų pasiusti in MTS ir ta- 
ryb. ukius, o “150 pareiszke 
norą vykti insisavinti nauju 
žemiu” in Sibirą ir kitur, nors 
darbo jiegos trūksta ir savame 
kraszte. Studentai “praktikos 
atlikti” siuncziami toliau in 
Maskvos. Kijevo, Kazanės ir 
kitur “stambius pramones cen
trus”. Sziemetine pavasario 
sėja toli gražu nėra tokia, ko
kios jos norėtu Bolszevikai. 
Ypacz ji užvilkinta Zarasu, 
Szvenczioniu, Pabradės, Ei- 
siszkiu ir kt. rajonuose. Daug 
trukumu MTS darbe. Net ir 
Min. Taryba su kp c. komitetu 
buvo priverstos vieszai konsta
tuoti, kad “pavasario lauku 
darbai daugely kolūkiu ir res- 
publ. ukiu vykdomi visiszkai 
nepatenkinamai, jog kelia rim
ta nerimą del pavasario sėjos 
in vykdymo laikui ir gera ko
kybe”. Del to atitinkami pa
reigūnai “savo asmenine at
sakomybe inpareigoti besan- 
lygiszkai užtikrinti”, kad 
“viskas butu tvarkoj”.

UŽDUSO
AUTOMOBILYJE

PAVERGTOS
TĖVYNĖS
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ne “tvarka” yra nusivylė Lie
tuvoje net ir visa eile Bolszevi- 
ku vadu, tik to nedristavieszai 
pareikszti. Pagaliau, jie galvo
ja, kažin ar jiems jau taip toli 
nubridusiems, kaip tai Salomė
jai Neriai, begali būti kelias 
atgal?

Po Stalino mirties gyvento
jai lauke, kad bus geriau, bet 
koks Bolszevizmas buvo, toks 
isz esmes ir pasiliko. Tik gal 
sziaip buvo padaryta sziokiu 
tokiu nuolaidu, eilese prie 
krautuvių ar kitur apmažėjo 
žmonių “uodegos”, kolchozuo
se buvo inspektoriams patar
ta neszaukti taip ant žmonių, 
kaip ant gyvuliu, moterims 
leista ilgėliau padirbėti na
muose ir t.t. Žmones klaidingai 
ar tikrai, tai kitas klausimas, 
galvojo, kad Berija norėjo ar 
buvo pasiryžęs taisyti kai ku
rias Bolszeviku režimo klaidas. 
Bet visos viltys sugniužo Beri
ja suėmus ir vėliau likvidavus. 
Jo byla parode, kad senieji me
todai pasiliko galioti ir toliau, 
ypacz tikrai paskelbus, kad 
Berija buvo kaip tik tas, kuris 
norėjo “kenkti kolchozams ir 1
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dusino jųdviejų dukrele.
Jiedu greitai nuveže savo 

dukrele in Niagra General li
gonine, kur daktarai visomis 
galiomis stengėsi ja atgaivin
ti, bet jau buvo per vėlu. Tėvai 
ponai Peter Hofman gyvena in 
Toronot, Canada. Jiedu yra 
dypukai isz Vokietijos.

TARDINIMAI
BAIGTI

pakirsti kolchozine santvar
ka”.

Gyventoju pasyvi prieszini- 
ma pastebima beveik kiekvie
name žingsnyje. Apie Bolsze- 
vikus, j u vadus, kaip Stalina ir 
Malenkova, arba savuosius 
Snieczku, Gedvilą, Paleikio 
girtuokliavimą ir t.t., yra su
galvota ir po kraszta sklinda: 
daugybe “dainuszku”, juoku 
anekdotu, pasakojimu, tikru ir 
pramanytu atsitikimu. Net ir 
kai kurie isz gryžusiuju isz 
Lietuvos Vokiecziu sakosi aisz- 
kiai pastebi jau vien isz to fak
to, kad jei už pasijuokimą, kaip 
“gaidys ir viszta prie kolchozo 
pririszta”, kertama 10-25 me
tai, jog kolchozuose negali bū
ti gerai, tai ka bekalbėti apie 
Bolszevikiszka maldos forma 
sustatyta “poterėli”, kuriame 
iszsakomos visos Stalino pada-

Nwe York. — Kumszczioji- 
mas tarp Rocky Marciano isz 
Brockton, Mass., ir Ezzard 
Charles isz Cincinnati, Ohio, 
invyko pareita Ketvergą, va
kare, Birželio 17-ta diena, in 
Yankee Stadium. Rocky Mar
ciano laimėjo kumszcztynia. 
45,585 mate kumszcztynes. 
Marciano aiplaike $247,136.00, 
o Charles $123,568. Marciano 
ir Ezzard Charles vel kumsz- 
cztys Rugsėjo (Sept.) 23-cia
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melavo, bet visi melagiai buvo 
Republikonai.

Senatorius McClellan taip 
pasveikindamas Senatorių Po
tter turėjo mintyje Senato
riaus Potter drąsu iszsireiszki- 
ma ta vakara kai tie tardini
mai užsibaigė, kai jis pasakė 
laikrasztininkams: “Kas nors 
ežia melavo, kas nors ežia yra 
kaltas. Isz tu trisdeszimts 
kiek svietku keletą j u yra už
sitarnavę vieta musu geriau
siuose kalėjimuose.”

McCarthy, užklaustas laik- 
rasztininku: Kas ežia kaltas? 
Trumpai atsake, kad jis nieko 
neturi pasakyti, kad jis nieko 
nesibijo ir kad tegu kiti rūpi
nasi kaltinimais ir kandžiomis.

Per szitus tardinimus dau
giau kaip du milijonai žodžiu 
buvo suraszyta ir iszdrukuota. 
Ir nežiūrint ir nepaisant kaip 
jie nori visus tuos ergelius isz- 
aiszkinti, nežiūrint kokius 
klausimus jie innesze ir kaip 
jie viens kita intardinejo ir 
szmeiže. Svarbiausias ir vie
natinis klausimas buvo tas jau
nas, bagoezius Žydelis, kuris 
buvo in vaiska paimtas, ir ku
rio didžiausias prasikaltimas 
buvo kad jis kitiems karei
viams damokejo kad jie už ji 
jo pareigas atliktu.

Ir tai buvo grynai ir tikrai 
kvailas; ir tusezias ergelis. 
Mes per visas tas trisdeszimts 
szeszias dienas neiszgirdome 
kad nors vienas kareivis butu 
nusiskundes kad jis atliko ka
reivio Schine pareigas. Ir mes 
butume mielu noru atlikę to
kias jo pareigas ir dar daugiau 
už toki atlyginimą, kuri karei
vis Schine davė tiems savo 
draugams kareiviams.

Kam ežia pykti ar intarti 
kad tas Schine kareivis turėjo 
su savimi brangu “Cadillac” 
automobiliu, ar kad jis dvide-

diena, New Yorke.

rytosios Lietuviai skriaudos. 
Arba, lyg litanijoje, meldžian
tis Bolszevikiniam “dievui”: 
“teve ir mokytojau, pasigailėk 
musu ir musu tiek nekankink” 
ir t.t. Partiniai seniau buvo va
dinami “Stalino skalikais”, o 
dabar “partijos skalikais”, ru
ses “katiuszom”, Rusija pa- 
sžaipiai pajuokiama “palszia- 
ja tėvynė”, patrankos “taikos 
balandžiais” ir t.t. Kolchozu 
geruma nusako ir placziai 
mėgstamas pasakoti anekdotas 
apie Trumana, Churchilli ir 
Stalina, kaip jie karta važiavo 
viename automobily ir pake
liui sutiko gerai insiganiusi 
jaueziu. Tas inrežes sprandą 
niekaip neina in szali. Truma- 
nas su Churchilliu visaip ji me- 
gino nuvaryti szalin, bet vis 
nesėkmingai. Tada pasisiūlė ji 
“sutvarkyti” Stalinas. Ir tik
rai, jo bendrakeleiviai netikė
tai iszvydo, kaip jautis, vos 
sznipsztelejus Stalinui jam 
kažka in ausi, uodega parietės, 
nulėkė szalin. Pasirodo, Stali- 
nas ji trumpai drūtai inspejo: 
traukis szalin, o jei ne, tai asz 
tave uždarysiu in Kolchozą. 
Panasziu Anekdotu esama ir fe:
daugiau, pvz. apie vaika, eileje 
prie krautuves palikusi savo 
krepszeli ir nebijojusi, kad ji 
kas pavogtu, tol, kol truks par 
tijos posėdis ir kiti. ►

szimts sykiu arit dienos kalbė
josi su savo drauge, ‘girl fren- 
ta?’ Juk tai jis pats užsimo
kėjo už tuos telefono szauki- 
mus.

Kaip Generolas Ryan vieszai 
pasakė, kad ne jo ir ne armijos 
biznis ka jaunas eilinis karei
vis daro, kai jis palieka savo 
‘baze’ del vakaro ar del keliu 
dienu, bile visos jo pareigos at
liktos. O kas tas jo pareigas 
atlieka tai ne karininku ar vir- 
szininku biznis, bile jos atlik
tos. Ir visi tie tardinimai apie 
kiek bagoezius advokatas, jau- į 
nas Roy Cohn praleido kliu- 
buose ir kaip ir kiek jis vaiszi- 
no savo mergas, merginas ar 
‘giri frentas’ buvo tikrai kvai
li ir juokingi. Darbo žmogus 
praleis ant savo mylimuosios, 
ar ji butu jo žmona ar kito 
žmonele penkis dolerius ir jau
sis kaip ponas, bagoezius Schi
ne ar jo draugas Roy Cohn gali 
ta pat vaikara praszvilpti kad 
ir penkis szimtus doleriu. Tai 
ne musu biznis, bile tik jie ne 
musu pinigus ant tu merginu 
praleidžia.

Paskui kitas juokingas klau
simas iszkilo: Armijos Sekre
torius Stevens, viena gražu ry
ta anksti atsikėlė, paszauke sa
vo szauferi, draveri, kuris sa
vo alga gauna isz musu pinigu, 
nuvažiavo greitai in in aero
dromą, inszoko in savo eropla- 
na, kuri musu taksos jam nu
pirko ir kurio lakūnai yra mu
su pinigais apmokami, nuskri
do in New York miestą del 
pusrycziu su eiliniu kareiviu, 
G. Schine ir jo tėvais, ir paskui 
po pusrycziu greitai sugryžo 
in Vaszingtona. Didžiausias 
ir svarbiausias klausimas yra: 
‘ ‘ KODĖL? ’ ’ Kai jis buvo už
klaustas: Ar jis panasziai pa
darytu visiems tiems musu ar
mijos kareiviams ir ju tėvams 
jeigu jis butu pakviestas, Ar
mijos Sekretorius paraudo ir 
nutilo.

Senatorius Mundt, kuris bu
vo tos Komisijos Pirmininkas, 
kai Senatorius McCarthy pasi
traukė^ draugiszkai pakvietė

visus advokatus ir svietkus in 
vakaruszkas Panedelio vaka
ran. Armijos Sekretorius in 
Montico, laikrasztininkms pa
sakė kad nuo szio laiko jis pri
žada visomis galiomis padėti 
Senatoriaus Joseph McCarthy 
komisijai susekti visus Komu- 
nistus armijoje, bet jis piktai 
atsikirto sakydamas: Kad nei 
jis, nei vienas armijos genero
las nedalyvaus tuose Senato
riaus Mundt surengtose vaka- 
ruszkose.

NAUJAS
PRANCŪZIJOS

PREMIERAS
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ar tai gandai, kad Amerikos 
valdžia yra pasirengus stoti 
in talka su nauja Prancūzijos 
valdžia ir prisidėti prie iszrisz- 
imo Indo-Kinijos klausimo.

Prancūzijos Taryba nubal
savo priesz dalyvavima in Eu
ropos bendra Apsaugos Armi
ja. Balsavima buvo dvide- 
szimts devyni priesz, o tik try
lika už. Isz tu kurie balsavo 
priesz tokia bendra armija bu
vo keturi Socialistai, kurie gal 
bus savo partijos nubausti, nes 
jiems buvo insakyti tokia ar- i 
mija paremti ir už toki inne- 
szima balsuoti.

Pittston, Pa. — Nelaime at
sitiko mainuose Nr. 9 Coal 
kompanijos kasyklose artį 
Pittstona, kai du mainieriai li
kos užmuszti per nupuolimą 
“taipo”, Joseph Baubo, 62 me
tu amžiaus isz Pittston Town
ship ir Joseph Esposito, 56 me
tu amžiaus, isz Old Forge. 
Draugai atkasė nelaimingus 
vyrus. Tyrinėjimas parode kad 
mainieriai likos staigai už
muszti.

SKAITYKIT
^“SAULE”^ r
PLATINKIT! i


