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Sekretorius Mažai Sako SEPTYNI ŽUVO

Amerikos Sek. John Fos
ter Dulles ir Senatorius H. 
Alexander Smith, Republi- 
konas isz New Jersey, links
mai pasiszneka, kai jiedu 
pribuvo in Vaszingtona, po 
svarbiu pasikalbėjimu su 
Prezidentu Eisenhoweriu, in 
Denver, Colorado.

Sekretorius Dulles vi
siems atšakiai davė žinoti,* - -v-A ■ ~’-J— - . ■ - ■ - 
kad Kinijos Komunistams

nieko aiszkaus nebus pra- 
neszti isz Vaszingtono, kad 
jie negalėtu žinoti apie mu
su tvarka ir taip negalėtu 
savo užsienio tvarka nusta
tyti.

Užklaustas ar Amerika in- 
sikisztu, jeigu Komunistai 
užsipultu ant Quemoy salos, 
Dulles nusiszypsojo ir sake 
kad mes apie tai nutarsime, 
kaip ir kada tai atsitiks.

2 Eroplanai Susimusze
BALTIMORE, MD. — Lai- 

vyno eroplanas su szesziais la
kūnais susimusze su Air Na
tional Guard P51 eroplanu ir 
jiedu nukrito in Patapsco upe. 
Kiek galima dažinoti, -tai visi 
žuvo.

Laivyno sztabas sako kad 
ant Laivyno eroplano buvo ke
turi karininkai ir du eiliniai 
jūreiviai. Tas P51 kariszkas 
eroplanas turėjo tik viena žmo
gų, lakuna.

Laivyno laivai buvo greitai 
pasiunsti in ta vieta kur tie 
eroplanai nukrito, bet jie rado 
tik kelias eroplano sėdynės ir 
taip mažus lįkuczius tu eropla
nu.

Tie, kurie mate ta nelaime 
sako kad vieno eroplano spar
nas susprogo pirm negu tas 

I eroplanas nukrito in vandeni.
Laivyno eroplanas skrido 

isz Anacostia Naval Air Sta
tion, Vaszingtone, o National 

i Guard eroplanas skrido isz 
South Dakoa in Harbord Field 
in Baltimore, Maryland.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

IGENEROLAS
De CASTRIES Už Geležines Uždangos Dangoraižiu Gražuole

Isz Amerikos
PERSPĖJA

PRANCŪZIJA

Amerikos Sekretorius 
Sako Kad Mes Ilgiau

Negalime Laukti
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles perspėjo Pran
cūzus, kad Amerikos valdžia 
ilgiau negali laukti, kol jie su
sitaikins ir priims Vokieczius 
in Europos Apsaugos Sanjun- 
ga.

Prancūzijos Premieras, Men
des France nesutiko insileisti 
Vokieczius, ir nesutinka pavė
linti kad Amerika apginkluotu 
Vakaru Vokietija. Jis dabar 
kreipiasi stacziai in Užsienio 
Ministerius isz Belgijos, Ho- 
landijos ir Luxembergo.

Prancūzijos Premieras savo- 
tiszka plana ar tvarka pasiuli- 
no, bet kol kas Amerika nepri- 
stoja.

Amerikos Sekretorius yra 
Prancūzijos Premierui pasakęs 
kad negalima ilgiau delsti ar 
laukti del Europos apginklavi
mo priesz Komunistus. Men- 
des-France, Prancūzijos Pre
mjeras visa tvarka del apgink
lavimo suardė. Jis dabar su 
Anglijos Užsienio Sekretoriu
mi Anthony Eden stengiasi ko
kia kita tvarka sudaryti, kuri 
patiktu ir Vokiecziams ir Ame- 
rikiecziams.

Prancūzai nenori pripažinti 
nepriklausomybe Vokiecziams 
ir bijosi juos apginkluoti. O 
Vokiecziai to reikalauja, nes 
jie nori apsiginkluoti priesz 
Rytu Vokietijos Komunistus.

SU NEGYVA
MOTINA 2 DIENAS

ALEXANDRIA. VA. — 
Dvideszimts devynių metu am
žiaus graži szokiu mokintoja 
pasimirė savo kambariuose. 
Tik už dvieju dienu jos lavo
nas buvo surastas. Visa ta lai
ka jos kambariuose buvo už
rakintas jos dvieju metu sūne
lis.

Ji buvo Ponia Grace Aly na 
Smith ir ji mokino žmones 
kaip szokti. Jos szokiu sale 
randasi tuose paežiuose kam
paruose.

Policijos Daktarai dabar 
stengiasi dažinoti nuo ko ji pa
simirė. Jos sūnelis, dvieju me
tu amžiaus Sergei negalėjo isz- 
eiti, nes durys buvo užrakin
tos.

TĖVAS, ADVOKA
TAS INTARTAS

MIAMI, FLA. — James T. 
Roberts, keturios deszimts tri
jų metu amžiaus advokatas, 
Baltimore mieste yra intartas 
už savo septynių metu amžiaus 
dukreles nužudinima. Jis da
bar važiuoja isz Baltimore in 
Miami pas jo žmonos tėvus, 
Ponus Harry Rosenberg, kur 
jo laukia labai szaltas priemi-
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KORIETISZKAS
DĖKINGUMAS

Pietų Korėjos Vadai In- 
žeidžia Amerikieczius

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia rengiasi ge
rai iszbartfir pamokinti Pietų 
Korėjos vadus, kurie nežino ka 
žodis “aeziu” reiszkia.

Eina gandai kad Korėjos 
Ambasadorius, You Chan 
Yang bus paszauktas in val
džios kambarius, kur jam ra
gai bus aplaužyti. Kiti sako 
kad Amerikos Ambasadorius 
Seoul mieste yra gavės insaky- 
ma isz valdžios szi ta pasakyti 
Koriecziams tenai.

Kiti perspėja Korėjos va’di- 
ninkus gerai apsižiūrėti ir sa
vo atstovus suvaldyti, o jei ne, 
tai lai ai galimas daigtas kad 
ta paszelpa del septynių szim- 
tu milijonu doleriu Korėjai bus 
gerokai sumažinta.

Pietų Korėjos Prezidentas 
Syngman Rhee vis intarineja 
musu valdžia ir visokiais bu
dais stengiasi musu vadus pa
žeminti.

Prezidentas Rhee sako kad 
mes dabar ardome visa Korė
jos tvarka kai mes reikalauja
me kad Koriecziai už musu pi
nigus pirktusi daug jiems rei
kalingu daigtu isz Japonu.

Major Generolas Choi Dūk 
Shin, Korėjos Armijos Sztabo 
virszininko pagelbininkas, sa
ko kad Amerikos valdžia visai 
neduodama Koriecziams žino
ti, isztraukia daug savo vais- 
ko isz ju kraszto, ir kad Ame
rikos armija yra pakeitus 
daug nutarimu ant kuiu Pre
zidentas Eisenhoweris ir Syng
man Rhee buvo sutikę pernai.

Ar Didvyris, Ar 
Niekszas?

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 
— Iki sziol mažai kas buvo sa
kyta, ir dar mažiau raszyta 
apie Prancūzijos Brigados Ge
nerolą Christian de Castries,

I kuris valde armija in Dien 
Bien Phu tvirtove, ir paskui 

i’buVo priverstas pasiduoti Ko
munistams.

Visa teisybe apie ta tvirtove 
ir jos apgynima ir galutinai 
jos pasidavima dar niekur ne
buvo pilnai pasakyta, kaip 
augszti karininkai ta teisybe 
žino.

Dabar eina gandai isz Sai
gon, kad Brigados Generolas 
de Castries buvo visai netinka
mas komandorius ir kad jis 
baisiai daug klaidu buvo pa
daręs. Tokie gandai dabar eina 
isz Prancūzijos ir isz Indo-Ki- 
nijos. Kiek teko sužinoti, tai 

! vienas augsztas karininkas, 
pulkininkas ta Generolą dabar 
vieszai kaltina.

Apsaugos Ministerija dabar 
stengiasi visas žinias surinkti, 
kad butu galima žinoti, ar yra 
gana intarimu, patraukti ta 
Generolą in kariszka teismą.

Daug laikrasztininku ta Ge
nerolą niekados nevadino did- j 
vyriu.. Dabar eina gandai kad' 
kiti karininkai nieko bendra 
nenori turėti su juo, ir kad ka
ro sztabas yra paskyręs sar
gus, diena ir nakti prie jo kam
bariu.

Pulkininkas Pierre Lang
iais, kai tik sugryžo isz nelais- j 
ves sake kad Generolas de Cas
tries nuo antros dienos tos 
tvirtoves užpuolimo negalėjo, 
nemokėjo ar nenorėjo savo pa
reigas iszpildyti.

Ir keli labai keisti dalykai 
atsitiko toje tvirtovėje. Kai ta 
tvirtove buvo Komunistu ap
supta, už dvieju dienu artileri
jos Pulkininkas Charles Pi- 
roth nusiszove. Eina gandai 
kad jis negalėjo sutikti su Ge- 

| nerolu Castries ir jo sztabo 
virszininkais.

Kas dar keiseziau tai kad de 
Castries, tada būdams Pulki
ninku, buvo pakeltas in Brigą- ! 
dos Generolo eiles per tos tvir
toves užpuolimą. Szitokis in- 
vykis baisiai retas, nes karo 
sztabas niekados nenori kad 
augsztas karininkas papultu in 
prieszo rankas. O visi gerai ži
nojo kad Dien Bien Phu tvir
tove neatsilaikys ir kad jos ka
rininkai papuls in prieszo ran- j 
kas. Tai kaip, kam ir kas su
teikė ta garbes laipsni pulki- j 
ninkui de Castries, tuo laiku 
kada ta tvirtove jau beveik bu
vo prieszo rankose?

Eina gandai kad jis buvo 
karo sztabui pasakęs, kad jei
gu jis negaus Brigados Gene
rolo laipsni, tai jis kad ir karo 
laiku pasitauks isz komandos. 
Jis su savo žmona kas dien
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ISZ VOKIETIJOS

Tarėsi Kaip Dar 
Labiau Isznaudoti

Kolchozininkus
Vilniaus radijas pranesze, kad 
invykes Lietuvoje kp vykdo
mojo komiteto susirinkimas, 
kuris iszklauses ž. u. Ministe- 
rio Augustinaiczio, tarybiniu 
ukiu (sovehozu) ministerio 
Kunczino ir TSRS paruoszu 
ingaliotinio Lietuvai Karecko 
praneszimu. Visi praneszimai 
liete žemes ūki: sėja, pasėliu 
priežiūra, derliaus nuėmimą ir 
paruoszu tvarka invykdyma. 
Pastarasis klausimas, kaip 
aiszkeja isz to paties radijo 
praneszimo, ir buvo svarbiau
sias, nes, Komunistai Lietuvo
je yra ypacz susirupine der
liaus iszgabenimu in Rusija. 
Sziuo klausimu sznekejimas 
baigės Snieczkus siūle sustip
rinti kolchozininku ir maszi- 
niu “lenktyniavimą”. Taigi ir 
sziemet daroma taip, kaip esti 
kiekvieno derliaus metu. Kai 
tik prasideda Vilniaus kraszte 
javapiute, Bolszevikus tuojau 
paima skubėjimo karsztlige. 
Tuomet jie pradeda raginti ir 
kitu Lietuvos vietovių kolcho- 
zininkus suimti javus, nors jie 
būna dar neprinoke. Tai, kad 
Vilniaus kraszte javai dvi san- 
vaites ankseziau prinoksta, 
kaip apie Zarasus, arba sanvai- 
te ankseziau, kaip Suvalkų 
kraszte, jiems skirtumo nesu- 
daro. Kai tik paskelbiama ru- 
giapiute, visi partijos parei
gūnai ir patikėtiniai sėda in 
savo maszinas ir iszvyksta in 
kolchozus, atsipraszant, “der-

liaus nuėmimo darbams vado
vauti”. Ju vadovavimas pasi- 
reiszkia triukszmo kėlimu, kol
chozininku ir maszinistu ragi
nimu, kad greieziau dirbtu, 
kad vienas su kitu lenktyniau
tu. Kaip darbas atliekamas, 
jiems ne taip svarbu. Šiauriau
sia inspudi sudaro Rusai savo 
nuolatiniu Lietuviu raginimu: 
nu, skarei! skarei.

Jei darbo metu sustoja kuri 
maszina, tuoj aplink ja susi
renka isztisas tariamųjų vado-: 
vu pulkas, kaip in koki mitin
ga. Kiekvienas vis klausia: del ! 
ko maszina sustojo? Kodėl ji 
nedirba? Maszinistas, užuot 
maszina taisės, turi kiekvie
nam aiszkinti sustojimo prie- 
žasti. Ir jei maszina tuoj nesu
taisoma, ‘ ‘ vado vai ’ ’ pradeda 

į szaukti: sabotažas! O maszi- 
' nos, ypacz giriamieji kombai
nai, dažnai sustoja, nes buna 
netinkamai pataisyti, trūksta 
daliu. Nors maszinu dalys ir 
buvo užtvarkuotos, bet laiku 
neatėjo isz “tėvynės”. Jas dar 
vis kažkas ir kažkur Pamask- 
ves fabrikuose gamina.

Nukirstus javus tuojau sku
bama kulti. Kūlimą prižiūri 
nemažesnis pulkas pareigunu, 
kolchozo vadovai, registrato
riai, svėrėjai ir varovai/ Jei 
prie maszinos dirba deszimts 
kolchozininku, tai ne mažiau 
buna ir vadovu. Iszkultus ja
vus isz lauko tiesiai veža in 
sandelius. Dažnai jie ten ir su
genda, nes neprinoke drėgni 
grudai greit pradeda kaisti.

In tokius sandelius veža tiek 
kiek reikalinga duoklei atiduo
ti. Neretai pasitaiko, kad, 
duokle atpylus, grudu nelieka 
sėklai. Tuomet kolchozas isz to 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Devyniolikos metu am
žiaus Panele Lee Ann Meri
wether pribuvo in Atlantic 
City, New Jersey, kur ji lai
mėjo gražuoliu rungtynes 
kaipo Amerikos Gražuoliu 
Karaliene. Ji gavo penkis 
tukstanezius doleriu, ku
riuos ji sako ji panauduos 
del mokslo. Ji susilauks 
daug daugiau pinigu isz vi
sokiu pagarsinimu.

TRYS ŽUVO

Neužmate Sugriauto
Tilto

NARBONNE, PRANCUZI- 
JA. — Prancūzijos policija 
pranesza kad trys žmones žu
vo, vienas po kito kai jie neuž
mate kad tiltas buvo sugriau
tas, virsz Audė upe.

Nors policija buvo parūpi
nus szviesas prie to tilto, kad 
persergejus visus kad tiltas 
yra sugriautas, bet trys žmo
nes pravažiavo pro visas tas 
szviesas ir inkrito in ta upe, 
kuri yra apie keturios deszimts 
penkių pėdu gilumo.

Aplanko Viesulu Nukentėjusius

John Lodge, Connecticut 
valstijos Gubernatorius, pa
siszneka su trijų metu mer- 
gaituke, Marie Ingraham ir 
su jos motina, Ponia Roger 
Ingraham, kurios buvo isz- 
gelbetos nuo laivo ant Nian-

tie, kai viesulos ta apylinke 
apsupo. Naujos Anglijos 
valstijos baisiai nukentejo 
per tas viesulas; devynioli- 

I' ka žmonių žuvo, o iszkados 
už milijonus doleriu buvo 
padaryta.

SUDEGINO SAVO
VYRO AUTOMOBILIU

NEW YORK, N. Y. Pen- 
kiu vaikucziu motina suseke ar 
bent intare kad jos vyras su 
kita moteriszke draugauja ir 
kad jis ja ant “raidų” vežasi 
in savo automobiliu. Ji viena 
diena paseke savo vyra, užtiko 
jo automobiliu ir ji uždegė.

Dvideszimts asztuoniu metu 
mažiaus Ponia Mary Barnwell 
taip gerai jautiesi su savo at
liktu darbu kad ji net ir taksės 
draiveriui pasigyrė ka ji buvo 
padariusi. Tas taksės draive- 
rys, vietoj nuvežęs ja namo, 
nuveže ja in policijos stoti, kur 
ji buvo suaresztuota.

SKAITYKIT
“saule”

PLATINKI!'! r
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Kas Girdėt
i

Senatorius Joseph McCar
thy padeda Repu bl i k onus su
ardyti, nes vieni sako kad Ei- 
senhoweris per szvelniai su juo 
pasielgia,. o kiti sako kad Ei- 
senhoweris Senatorių McCar
thy persekioja.

įgiau visokio tavoro ir maisto, 
Ibet iki sziol tik valdininkai ir 
policijantai yra ko daugiau ga
ve. Paprastas darbo žmogelis, 
mužikas nieko gero nėra‘susi
laukęs isz Malenkovo valdžios. 
Ir dabar viš daugiau girdėti 
apie jaunuju prasižengimus, 
vagystes ir žulikystes Rusijo
je. Visa tai parodo kad ne vis
kas tvarkoj tame rojuje.

Republikonu Partija per sa
vo prieisz-rinkimus vaju nesu
rinko gana pinigu del rinkimu. 
Dovanos yra mažos. Dideli biz
nieriai ir fabrikantai nesisku
bina su savo dovanomis nes jie 
jauczia kad viskas tvarkoj ir 
kad nėra jokio reikalo dabar 
kamuotis ar per daug pasi- 
szvesti tai Partijai.

Mokyklos sudaro baisiai di
deli bizni Amerikoje: daugiau 
kaip keturiolika bilijonu dole
riu in metus.

Bet tai nereiszkia kad, mes 
jau galime laukti ir tikėtis kad 
Rusijos žmones sukils priesz 
savo valdžia. Visai ne. Bet vis
gi galima tikėtis kad Kreinli- 
naš su Maienkovu turės dau
giau pinigu paskirti pramonei 
ir mažiau apsiginklavimui. 
Juo daugiau visokiu daigiu ir 
maisto Rusijos žmones reika
laus isz savo valdžio, juo il
giau ims -Sovietams prisirengti 
prie kito karo. Ir tai mums in 
sveikata.

Mokyklų taksos beveik vi
sur pakils, bet daugiausia val
stijose, apygardose ir mieste
liuose, o ne isz valdžios.

Pypkes Durnai
. Repu'blikonai sako kad biz

nis dabar visiems gerai eina. 
Jie sako kad priesz pabaigos 
metu biznis bus dar geresnis. 
Gal jie ir geriau žino, bet mes 
būtame dėkingi jeigu tie Re- 
publikonai mums parodytu 
“kur tais biznis yra toks ge
ras ! ’ ’

Pažinstu Verksmą

Nauji automobiliai dabar la
bai atpigo, nes beveik visi lau
kia ateinancziu metu automo
biliu ir neperka 1954 metu au
tomobilius.

Sztorninkai jau dabar per
kasi "tavora del Kalėdų, ir visi 
tikisi kad biznis bus geras, nes 
žmones vis dar turi pinigu.

Visi sztorninkai dabar skel
bia kad jie viską atpigina be
veik per puse. Valdžia rengiasi 
pasiteirauti ir dažinnoti ar tie 
sztorninkai neteisingai taip 
garsina, ar tikrai jie pirmiau 
tiek uždirbdavo kad dabar jie 
gali per puse atpiginti savo ta
vora ir dar vis užsidirbti.

Pažinstu verksmą — tylintis 
kartus,

Kuris aszaru raudu nežino: 
Tik akiai neszvieczia dangus, 
Tik szirdi pragaras slogina. 
Kencziu be skundo. Kas gi 

gal inspet,
Szio svieto szvensdamas 

linksma puota:
Kiek tur krutinę iszkentet
Kiek jausmui sopuliu 

užduota?
Be skundo lupos ir be aszaru 

akis.
Po svietą klaidžioju apleistas;
Szviesi jums szypsos 

ateitis, (
O man arti jau galas 

geistas.
Pažinstu verksmą — nieks 

negirdi jo,
Nieks tame nepaduoda vaisto:
Tik žeme klausos dūsavimo to, 
Gailia rasa dangus

aplaisto.

šokiu palengvinimu, produ
kuodami tokius produktus ku
riuos namu ruoszejaš, dailyde 
arba taisytojas gali su mini
mum gabumu ir pastangų at
likti. iSziandien galima nusi
pirkti visokiausiu'taip vadina
mu “kits” pastatyti knygų 
spinta arba net ir “ranch” ty
po narna. Pereitais metais szie 
“atlik ’pats” darbininkai su
vartojo net 75% visos parduo
tos dažo,s, 60%'sienoms-popie- 
ros, ir 50% asfalto.

Aiszku yra ir pavoju kada 
ofiso darbininkas bando atlik
ti visokius darbus namuose. 
Milijonai pirsztu
kojų iszsukta ir panasziai 
adr kartais kada, darbas už
baigtas staleliu kojos ne to
kios tiesios kokios turėtu būti. 
Girdiem “pavargau, negaliu 
užbaigti. Geriau pasamdyk 
meisteri.” Viename atsitikime 
du vyrai Seattle mieste state 
laiveli ir ji statę viename na
mo kambaryje, pastate nega
lėjo iszneszti perdideli laiveli 
per duris.

Bet nepaisant to visko, szis 
“pats atlik” judėjimas pasi
liks su mumis. Kas met už mi
lijonus doleriu inrengirau nu
pirkta, jau perkama ne pigus 
bet gana brangus inrankiai.

Amerikos psichiatristai abe
joja kad szis “pats padaryk” 
judėjimas taip greitai isznyks 
kaip isznyko ‘1 miniature” gol
fas, canasta ir 1.1. Greicziausia 
yra žmogaus noras pasireiksz- 
ti, sansakitu vedėjai dažo sie
nas, advokatai gamina viso
kiausius stalelius ir kėdes, par
davėjai intaiso-maudykles, ir 
panasziai.

Paneigime mintyje kad eili- 
nias Amerikietis praleidžia sa
vo liuosa laika klubuose, kar- 
cziainose, kilioje. Galime savo 
laiszkuose draugams ir gimi
nėms užsienyje pabrėžti sziuos 
naujus naudingus darbelius 
kuriuos kada nors kiekvienas 
Amerikietis yra atlikęs. Svar
bu nuvaizduoti Amerikieti 
kaip jis tikrai yra. — C. C.

Dabar musu kaszto augsz- 
cziausias teismas svarsto la
bai svarbu klausima: ar fabri
kantai gali priversti sztornin- 
ka parduoti ju tavora už nu
statyta preke ir kad jam neva
lia ta tu fabrikantu daigta par
duoti už pigesne preke.

AMERIKOS PRIEI
NAMĄSIAS UŽSIĖ
MIMAS: PATS ATLIK

Sziais metais apie trys mili
jonai darbininku 'buvo 'be dar
bo. Tie kurie žino apie tokius 
dalykus, sako' kad ateinan- 
cziais metais tu 'bedarbiu skai- 
czius buvo puspenkto milijono.

Valdžia dabar ima susekti 
uniju vadus kurie yra savo 
reikalams panauduoje uniju 
pinigus. Keli tokie uniju va
dai jau yra intarti New York 
ir California valstijose.

Valdžia stengsis investi nau
jus instatymus kasilink uniju 
paszelpos ir pensijos fondu; 
bet tai bus labai sunku nes ne 
tik unijos bet ir fabrikantai ir 
kompanijos tokius sukczius už- 
sllepia, nes jie nenori jais susi
kirsti.

Neramumas auga ir didėja 
-- Rusijoje. Malenkovas 'buvo 

žmonėms prižadėjęs daug dau-

Nuo Antro Pasaulinio Karo 
Amerikiecziai grylžat prie savo 
protėviu budri, savo rankoms 
atlieka darbus kuriems pir
miau samdydavo tam tikrus 
darbininkus. Sziandien vyrus 
akvatuoja visokiausi projek
tai, darbai. Visur girdime 
“pats atlik”, “pats pasista
tyk,” “pats nudažyk”, “pats 
pataisyk” arba “pati pasi
siūk.” Prie to prisideda, du 
ekonominiai pavyzdai. Pir
mas: visokio darbo auksztos 
kainos. Vienas darbininkas 
aiszkino “Asz uždirbu $2 per 
valanda, o samdyti vamzdžiu 
taisytoja turiu jau mokėti 
$3.50 in valanda. Kam man 
jam tuos pinigus mokėti kada 
asz pats turiu laiko ta pat ai sy
ti, ir moku pataisyti?” Kitas 
pavyzdis yra, didelis skirtu
mas darbuose. Balto-kalnie- 
riaus darbininkai kaip tik 
mėgsta bandyti visokius jiems 
paprastai nedirbamus darbus.

Amerikos statybos ir pana- 
szios firmos pradėjo skaitytis 
su sziais mėgėjais ir tovede vi-

tai paiszelimas ir piktadaryste 
pastatyti save pavojun.

— Esu persitikrinęs, kad 
asz jam nerengiu pavojaus, 
pertrauke Rosen, jei tasai žmo
gus nenužudys manes, nieko 
daugiau negali man padaryti. 
Matai, darau, ka galiu, idant 
apsisaugojus žmogžudystes,

— Jei norėtum, teisybe pa
liktu tavo pusėje.

— Ka-gi teisybe gali duoti 
del Ellen TaTbot, atsake Alber
tas Rosen. Pagaliau mes, mad- 
žiarai, norime būti nuskriaus
tu ju apgynėjais.

v . ‘sakydavo sudaužyti,
ir

Mano tėvas 
rodydamas karda: 

“Leiskin^e iszsimiegoti teisė
jams”. Jei vice-igrafas de Vil
liers iieĮpadarys užgaha Ellen 
Talbot, jo kraujas man priguli 
ir asiz pageidauju jo kraujo!

Kunigaiksztiene pasižiurėjo 
jam in akis.

— Ar tavo prižadėjimas 
y ra, 11 ea ts z au k i am as ? P aki au s e 
iszk i 1 mingu bal su.

— Neatszaukiamas! 
ke Rosen.

— Tai pamokink 
kaip turiu tau tarnauti,
kas, ko tik geidi, bus iszipildy- 
ta, pridūrė 
ranka.

*
Yjpatinga

AUKSINIAI ::
:: :: PEILIAI

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

be jokios baimes. Tamstos 
laiszkai suteikė man misli, kad 
tokio ’buvo du apsisaugojus. 
Pasmerkta mirtin keturi žmo
nes, Towah, grafas Albertas, 
Jurgis Leslie ir generolas O’
Brien. Kol jie bijosis Raseno 
niekuomet neužipuls ant Jurgio 
Leslie.

Kunigaiksztiemė ant valan
dėlės u'žsimislino.

— Ka veikia szianakt To
wah? Paklausė.

— Towah darbuojasi sava- 
rankiszkai, atsake Albertas. 
Vakar isztepe alyva savo ava
lus, kuriuos visus metus nene- 
sziojo.

— Albertai, paklausyk ma
nės, pertrauke kunigaiksztiene

»-*>* **********************
Įl traskauskas
J LIETUVISZKAS
* GRABORIUS
* Laidoja Kunus Numirėliu. į
i Pasamdo Automobilius Del * 
Z • ** Laidotuvių, Kriksztymu

Vestuvių Ir Kitokiams
:• Reikalams , ::
WEST CENTRE STREET 

Telefonas Nr. 78I

** kS**
* 535
* k
* MAHANOY CITY, PENNA.

partneri padėjo Kazyres. Do
vanok, baronai, asz valandėlei 
turiu prasiszalint i.

atsakyta

Atsg-

mane, 
o vis-

paduodama .jam

* *■¥ * * ** *
* * * * * * * * Al * *
*

žinia ; pasklydo 
tarp susirinkusiu baliuje.

Viena isz karietų, ties am
basada, lietui lyjant, tarp an
tros ir treiczios valandos nak- 
ezia, apleido savo vieta. Užpa
kalyje stovinti kita karieta ne
užėmė jos vietos, kadangi ve
žėjas miegojo iszskleides liet
sargi.

Taigi po lietui, kada vežėjai 
iszejo isz vyno krautuves, ant 
tuszczios vietos pamate klaina 
krauju.

Kada czionai turėjo but pa
pildyta 'piktadaryste, niekam 
nei in galva neatėjo.

Kun igaiksztiene salion nosie 
įgime nusiminimas. Ar-gi tasai 
laukiamas clramatas butu atsi
likęs prieszai palo čia u s lan
gus ?

Margrabina de Boistrudan 
tam tikėjo. Nuo valandos savo 
inejimo nepesrtojo teini jus; 
vienok nepatemijo nieko tokio, 
kas galėjo būti Albertu de Ro
sen ir Francuzu, kokius turėjo 
savo vaidentuveje. Tiedu ne
prieteliai turėjo nusižudyti; 
tai nebuvo jokios abejones.

Kitame salione 'buvo gimu
sios kitokios paskalos: gene
rolas O’Brien isznyko, kaip ly
giai ir ypata, pribuvus su vice- 
grafu de Villiers ir Jurgiu Les
lie.

Kažin kas iszejes del persi
tikrinimo pažiūrėti pasakojo, 
kad niekas, nemato pranyku- 
sios karietos liberijos<, kad jo
je slėpėsi dvi domiuos ir kad 
niekas neinate kada toki ka
rieta nuvažiavo.

Vice-grafas de Villiers nusi
davė loszimu salionan, jis taip- 
pat nekantriai lukeriavo. Kad 
įpraleidžiuis greieziau laika at
sisėdo prie stalelio, kad staiga, 
pajuto ant savo peties ranka. 
Atsisuko; užpakalyj stovėjo 
Jurgis Leslie.

— Pagaliau, atsiliepe vice- 
grafas.

— Rosen pribuvo, tarė'pa
tylomis Jurgis,

— Ar tamsta man ji paro
dysi?

— Kaip mudu sukalbėjo
me, taip tamstai ji parodysiu; 
pasakysiu, kur jis randasi. 
Kartu negalime, rodyties.

— Tas teisingai, tarė vice- 
grafas. Ir atsisukęs in savo

jam.
Enrikas pakilo ir nužengė 

kelis žingsnius paskui Jurgi, 
kuris kalbėjo toliau.

— Rosen dabar randasi ku- 
nigaiksztienes de Rivas kabi
nete, Sizalia balvono.'Skubink 
tamsta ir tuojaus sugriszk. 
Ypata, kuri kalbės su kuni- 
gaiksztiene, yra Rosen.

— Acziu tamstai; kaip tik
tai pažysto Rosena, 50,000 do
leriu bus atiduota.

Jurgis .pasitraukdamas kal
bėjo:

— Rytoj tu 'pinigu atsiimti 
ateisiu y pat i szkai.

Enrikas praėjo pro susikim- 
szusius sveczius, kad pasiekti 
kabinėta. Inejes kabinetam ap
linkui apsidairė. Kunigą i ksz- 
tienes nebuvo. Tik kunigaiksz- 
tis su keliomis žymesnėmis 
y patomis kai be josi.

Enrikas pamislino, kad jis 
apgautas. Po valandėlei vie
nok isz paszalinio kambario' 
durys atsidarė ir jis pamate 
ineinanezia kabinetan kuni
gaiksztiene su kokiu tai vy- 
riszkiu, kuris buvo apsisiautęs 
domino.

Enrikas nuo inejusio nei 
akiu nenuleido.

— POLIAUS BUS —

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saulė”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

STATEMENT of the ownership, ma
nagement, circulation, etc., required 
by the Act of Congress of August 24, 
1912 and March 3, 1933 and July 2, 
1946, of the Saule (The Sun), pub
lished semi-weekly at Mahanoy City, 
Ba., as of October 1, 1954.
Editor, V.L.Boczkowski, 336 W. Ma
hanoy Ave., Mahanoy City, Pa., Busi
ness Manager, V. L. Boczkowski, 336 
W. Mahanoy Ave., Mahanoy City, Pa. 
Publisher, Saule Publishing Co., That 
the owners are: V.L.Boczkowski, 336 
W.Mahanoy Ave.,Mahanoy City, Pa., 
and S.Boczkowski, 338 W. Mahanoy 
Ave.,Mahanoy City, Pa. Known mort
gages, holding 1 per cent or more of 
total amount of bonds, mortgages, or 
other securities: None. Average num
bers of copies of each issue of this 
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the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the twelve Inonths 
preceding the date of this statement: 
six thousand, four hundred, twenty- 
two. V. L. Boczkowski, Editor-Bu
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Istorija Apie 
“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
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KATALOGAS'
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 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. I

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

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristų pa; J uokingi szposelei; 
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 nemu- 
iio. 58 pus., 20c.

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

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

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

> No.129—Keturios istorijos:
Ketvirtas Prisakymas Dievo;

i Keliautojai in Szventa Žeme; 
i Beja; Tamsunus prigauna. 58 

puslapiu, 20c.
i 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.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas aptaszy- 
mas, 202 pus, 50o.

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

No.lGO—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 Ka
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- 
davinėti 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

Knygute
Pinigu Ligo-

K n y g u t e

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

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

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

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c. 1

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 
Krikszcziony'bes. 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. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas

KF3 Užsisakant knygas iso 
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.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S; <
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Balkonas 'buvo tuszczias;
pietų vejas gine debesius su 
lietumi. Vyno krautuve sutei
kė prieglauda isztroiszkusiems 
vežėjams: kiti, isztikimesni, 
stovėjo po smarku lietumi.

Karieta, kurioje mateme už
sirūkant pypki, rodosi, turėjo 
but tuiszczia., bet prisiartinus 
prie durelių butu persitikrin
ta; kad girdėjimas ir butu 
mums pasakęs jog apsirikta, 
suodintas nuo garuojanczios 
degtines ir tabako, o girdėji
mas nuo garsaus knarkimo.

Žmogus apsisupęs skepeta,, 
perejo per kampa gatves St. 
Honorius ir pasuko in prie
miesti. Nakczia toksai apsi- 
siautimas ir dar lyjant neper- 
sistate indomus; Paryžiuje 
randasi tiek daug biednu žmo
nių, katrie apsisiauczia kaip 
kuris gali ir kaip nori.

Musu žmogus ėjo nesisku
bindamas ir inlindo tarpan sto- 
vincziu karietų, greitai pasi
žiūrėdamas in kiekvienos ka
rietos viduri.

Priėjės prie karietos, po bal
konu sustojo. Aplinkui apsi
dairė. Niekas jo neinate. Inki- 
szo galva, karietos vidun ir pa
mate ten keturis žmones mie- 
ganczius. Pasikėlė skepeta ir 
abidvi rankas inkiszo karieton.

Knarkimai palengva niaži- 
nosi.

Žmogus kertu pelszczias pe
rejo antron karietos pusėn, pa
sižiurėjo vidun ir inkiszo 
abidvi rankas.

Knarkimas palsi'baige.
. Žmogus užsimovė skepeta ir 
nesiskubindamas, pasuko savo 
žingsnius imulyczia Aguesseau 
ir tenai pranyko.

Valandėlė paskiau žmogus 
y p at i n g e sn i o p a v i r s z u ti 11 u m o, 
tasai, kuris vice-grafa podraug 
su Jurgiu invede ambasadon, 
iszejo isz palociaus ir prisiar
tino prie karietos, stovinczios 
po balkonu. Nematydamas nie- 

^ko ant sėdynės, pamisimo, kad 
vežėjas kame nors nuo lietausSAPNORIUS

Su 283 Paveikslais
160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje 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.

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

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

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

pasislėpė, rasi karietoje, nes 
pažiurėjo in vidų.

— Ar esate czionai? Pa
klausė.

Isz balso sužinome poną Be
nedikta, žinoma Amerikoje 
vardu Mohikah.

Negavo jokio atsakymo.
Du ponai ir du tarnai bro- 

liszkai viduryje miegojo.
Benediktas isznaujo paklau

sė.
— Na, vyresnieji, iszbus- 

kite! Anie jau turėjo viską at
likti, kas jiems buvo prisakyta 
dabar mes ju reikalausime!

Jokio atsakymo, ž
‘ — Po szimto velniu! Mur
mėjo Benediktas, miega kaip 
koki asilai! Kaip pažadinsiu 
Bisoina, girtas, gali mus va
žiuojant iszversti. Na lietus 
perstoją. Juk asz pats moku 
gerai ne tokiais arkliais val
dyti.

Bisoin buvo banditas, persi
rengęs vežėju.

Benediktas užsivilko neper- 
szlapama ploiszcziu, kuris gu
lėjo ant sėdynės. Sujudino 
arklius ir nuvažiavo.

Žmogus su pilka skepeta pa
sileido paskui karieta.

Ties rogatkomis Benediktas 
tarė:

— Sugryžtaait užmokėsime 
ponui mignot; prieteliai turi 
daugiau, negu paneszti gali.

— Isztikro tai užgavenios, 
pone Benediktai, atsake rogat- 
ku sargas. Nemacziaus szian
dien pono Mohikano. Paskui 
pamislyjes pridūrė: Vienok 
man labai stebėtina, kad ponas 
pats važiuoji:

Benediktas atidengė plosz- 
cziu ir parode domino.

— Kiekviename amžiuje 
veikiama paikystes, tarė, ar 
tamsta nori padaryti krata?

— Nereikia. Labanaktis.
Karieta nubildėjo.
Žmogu's su pilka skepeta jau 

buvo ant Montmartre kalnu.
Dvi Karietos

Albertas de Rosen ir kuni
gaiksztiene de Rivas sėdėjo 
vieni du tame atsitolintame 
kambaryje, in kuri tarnaites 
Dalina ir Zuzanna. tris kartus 
'buvo inleidusiois Joną.

Tarnaites Dalina, ir Zuzanna 
mate incinanti Alberta.

— Tai ne vice-grafas, atsi
liepė daug nustebintos.

— Kokiu budu Towah man 
sugražino regėjimą, kalbėjo 
Albertas, nemoku to iszaisz- 
kinti. Prie tam tikslui naudo
jamu žolių pridėdavo kokiu tai 
vaistu, kurie man atimdavo vi- 
įsa palsitikejima. Kokius dvide- 
szimts kartu norėjau pertrauk
ti ta gydymą, girdėdamas ji 
dainuojanti ir szokanti aplink 
mane, jauzdamas jo ranka ant 
savo kaktos. Dievas man leido 

iszlaikyti iki galui. Praėjus 
menėšifii po tai nakeziai, kuria 
vice-grafas de Villiers paspru
do isz mano atkerszijimo, To
wah man tarė:

— Pone, jau sziandien pas
kutini bandažu dedu; elgiausi 
taip, kaip man tėvas, kuris el
gėsi teip-jpat kaip jo prabo- 
cziai. Rytoj pono kakta bus 
liuosa, o akys pamatys neprie- 
teliaus ped sakius.

■ Netikėjau, o vienok visa 
nakti praleidžiau karsztihej. 
Mislinaiu apie tave, Carmel. 
Mislis pamatyti Ellen spaude

< f******************-*:*

Teisybe, kad niekados nebuvo 
Taip lengva vaikams 

Apgaudinėt savo tėvus, 
Kaip sziandieninuose laikuose. 
Gali juos taip puikiai apgauti 

Ir apmuiįylt jiems akis, 
Kad toli nueina ant

prapulties kelio, 
Kol tėvams atsidaro akys. 

Sziandien mergele gali 
Nusiduoti kelis blokus nuo

savo namo, 
Ir gyventi su pacziuotu vyru,

Netoli jo paczios ir ant tos 
paežio,s ulyczios.

Toki gyvenimą abudu gali 
vesti per daugeli metu, 

Kol viskas iszsiduoda.
Žinoma, tas negali atsitikti 

mažam miestelyje, 
Tiktai didesniuose.

Kiek tai kartu girdėt apie 
jaunus vaikus,

Kurie apvogineja sztorus, 
Namus ir kitokius pildo 

prasižengimus.
Girdėt apie visokius

Užkl upinius, žudinstas, 
Aresztaivojimus ir pakorimus, 

Rodos užmirsztame apie 
viėna dalyku,

O tai tas, kad visi tieji 
įprasi žengelei,

Kitados buvo vaikai!
Tas mums duoda suprasti, 

Kad visuomene privalo 
daugiau rūpintis, 

Apie iszauklejima vaiku, 
Kad butu naudingesnais del 

sklypo ir tautos,
. Ir butu geresriais ukesais.
Daugelis žudintoju pakaria 

ar elektrikuoja,
Bet taip darydami 

Nepermaino juos ant 
geresniu žmonių.

Tukstanczius žmonių galima 
patalpinti kai e j imuose, 
Bet tokiu budu juos 

nepermainysime!
Apszvieta paskutinuo.se 
Metuose daro stebuklus.

Visoki bandymai yra daromi 
tame tiksle,

Bet, sunku pasakyti katras 
Budas isz ju yra 

geresnis!
Bet daugiausia turi rūpintis 

apie tai tėvai,
Kuriu užduotis yra 

Iszaukleti savo vaikus 
ant geru žmonių,

O ne ant piktadariu.

fefefefefefefefefefe

Pirkie U. S. Bonus
fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe- 

man szirdi. /Girdėjau Towaha 
dainuojant ir kalbėjau pats in 
savo: delko asz visa savo vilti 
padėjau to žmogaus paszel il
siuose burtuose ? Ant rytojaus' 
bandažas nukrito, surikau isz 
džiaugsmo, praregėjau. Towah 
szokinejo aplink mane kaip 
proto netekes. Prisiartinau 
prie veidrodžio, ant savo veido 
nepatemijau jokio žaizdos 
ženklo. Atsiklaupiau, kad pa
dėka v o ti Dievui už ta. stebuk
lą.

Towah paskui atnesze man 
karabinu ir tarė: Perplaukime 
jūres, mano kojos szaltos. Ar
gi asz reikalauju sakyti, Car
mel, ka patyriau pamatęs El
len? Palikau ja pilna gyvas
ties ir jaunystes, atradau tik 
szeszeli. Tai ji man pasakojo 
apie Helena. Nenoriu, kad jisai 
paliktu jos vyru. Važiuoju, at
sake.

Paęme mano rankas in savo 
szaltas sudžiūvusias rankutes 
sakydama: Albertai, atleisk 
man. Ir nuriedėjo aiszaros isz- 
balusiu veidu. Prisiek, kalbėjo, 
toliau, tai mano paskutinis 
praszymas, prisiek, kad neat
imsi jam gyvasties.

Iki tol, kol nenorės atlyginti 
tau už ta savo prasižengimą, 
atsakiau ir pridūriau, kad pri
siekiu.

Rasziau pas Helena, kalbėjo 
dar Ellen, bet man, įsako, neat- 
rasze.

Paskui sužinojau, kad senas 
Boistrudanu tarnas 'buvo vice- 
grafo papirktas.

Seale Ellen baltame lopszy- 
je ilsėjosi aniuolelis; ji penejo' 
svetima krūtis.

Ant rytojaus iszlkeliavau su 
Towah u isz Baltimore. Pirm 
trijų menesiu apleidžiau Ame
rika, treczia diena esmi Pary
žiuje. Macziau numylėta Ven
grija; laikai persimainė; Met- 
ternicho jau nėra Viedniuje. 
Jaunas ciesorius sugražino 
man turtus ir pagarba.

— Ir atkeliavai in Paryžių 
tik todėl, kad atradus vice- 
grafa de Villiers? Paklausė 
kunigai ksztiene.

—. Atkeliavau Francijon, 
kad pamaezius moteriszke, pai- 
naszia in Ellen.

— Ir jautiesi, kad ja mylė
si?

— Jau ja myliu.
Nutilo; kunigaiksztiene de 

Rivas paskendo' mislyse.
— AkiZrgi, kalbėjo po va

landėlei apleidau San Felipe 
ant rytojaus po tavo iszkeliavi- 
mui. Turiu gimines Pietuose. 
Pas savo motinos seseri jiesz- 
kojau prieglaudos. Markizas 
de Concha 'buvo mieste, ilsėjo
si po savo kelionei in Sonora. 
Tenai jis gavo žinia apie savo 
tėvo mirti, kunigaikszczio de 
Rivas ir paprasze mano ran
kos. Tuokart neipamirszau dar, 
pasakiau jam viską, jis pabu- 
cziavo man anka ir užvardino 
mane kunigaiksztiene. Po tri
jų sanvaieziu paskui jau buvo
me po szliu'bui ir iszkeliavome 
in Rio Janiero, kur ciesorius 
nauja kuniigaikiszti pasiuntė in 
Paryžių kaipo ambasadorių.

— Ar esi laiminga, Car
mel ? Paklauso grafas.

— Busiu laiminga, atsake.
Paskui pasižiurėjo in kaban

ti ant sienos laikrodi.
— Laikas bego, tarė Izabe

le, vakar buvo pas margrabi- 
na; ipo tavo pasakojimui atmi
niau, kad tai tu esi-. Nuo vakar 
saugoju tave, generolas O’
Brien czionai pasirodydamas 
buvo atsiradęs didesniame pa

vojuje; jis yra dabar mano ka
liniu ir sziame laike randasi 
kelionėje in Vokietija. Žinau 
gerai kalbėjo toliau, szypsoda- 
maisi kad mes Ispanes, mylime 
staigus nusprendimus. Genero
las O’Brien turėjo turėti dvi 
karietas; tai-gi tos karietos 
randasi: man žinomoje vietoje, 
ka manai pradėti?

— Pasinaudoti jomis, • kad 
apsisaugojus banditu, kurie 
manės to palociaus tarpduryje 
laukia.

— Ak! Suszuko Carmel, 
apturėjai juk mano laiszkus, 
tai kam atėjai?

— Nes tas viskas szian
dien saule tekant turi pasibaig
ti, asz to noriu!

— Gerai, kam tau reika
lingas kunigaikszczio sekreto
rius?

— Idant su jo pageliba isz- 
eieziau tiesiog ant Elizajaus 
lygumu.

— O ka O’Brien prie to vi
so turėjo?

— Jis turėjo man atneszti 
košt urna pers i vi 1 kimu i.

Palengva in duris sukeista.
— Ponais Jonas! Pasakė 

pravėrus duris Zuzanna.
— Tegul ineina, atsake ku

nigaiksztiene.
Ponas atėjo praneszti, kad 

karieta su keturiais žmonemi 
jau nuvažiavus.

— Na, Jonai, atsiliepė ku-
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nigaiksztiene, ar nori 'but di
džio pono intendantui? Ir ne
laukdama atsakymo pridūrė 
nusisukdama in grafa: Tai nė
ra tarnas, grafe, tai prietelius, 
turėsi ji pasiimti su savimi in 
Vengrus.

— Vaikeli, nuo szio laiko 
manės niekuomet neapleisi, ta
re Rosen, pasirenk dar szian
dien vakare.

— Apleisti turiu savo mo
tina! Tarė berniukas aszaroda- 
mas.

— Mano namai yra dideli, 
paimsime ir motinai. ■

— O mano broliai, seserys?
— Ir brolius ir seserys, vi

sus, kiek tik jus yra, sakau žo
di, kad isz jusu bus laiminga 
iszeimyna.

— Eik, mano vaikeli, tarė 

kunigaiksztiene ir daryk kas 
tau liepta.

Priesz iszeisiant bernaitis 
prid ure:

— Žmogus isz Montmartre 
sėdėjo ant karietos sėdynės.

Albertas ir Carmel pasilikę 
turėjo.viena misli.

— Kokia galėjo but prie
žastis, kad toji karieta nuva
žiavo? Delko-gi laukiamos ko
vos valandoje tie žmones pasi
traukė ir kokiam tikslui taip 
pasielgė ?

— Žadėjau ponui de Vil
liers, tare Albertas, parodyti 
Rosena. Turiu žodi iszlaikyti, 
bet kad žinau, jog vice-grafas 
yra gabus prie visako, noriu 
pasinaudoti, idant apsisaugo
jus tu žmogžudžiu peiliu. Pa
matys mane tik ant kovos lau
ko.

— Ir musziesi su tuomi I
žmogumi? Paklausė kunigaik
sztiene.

— Priversiu pataisyti savo 
klaidas. /

— Prisiekiai kad jo neuž- 
muszi ?

— Tai, ka prisiekiau, szven- 
tai iszpildysiu, bet ne tas, ir 
nieko mažiau. Czionai genero
lo buvimas butu man pagelbe- 
jes iszpildyti vice-grafui prižar- 
dejimus. Kunigaikszczio sek
retoriams pagelba butu man 
daleidžius iszeiti isz palociaus

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— Spalis — Oktoberis.
— Su'batoj pripuola An-iuo- 

lu Sargu, ir Szv. Eleuterijo, o 
Tautiszka Vardine: Eidvilis. 
Taipgi ta diena: 1949 m., Rusi
ja pripažino Komunistiszka. 
Kinijos valdžia ir pasmerkė 
Chiang Kai-sheka kaipo suke- 
lili; 1935 m., Italijonai užsi
puolė ant E'thiopijos kraszto; 
1780 m., Amerikos augsztas 
karininkas Major Andre buvo 
pakartas, už tai kad jis buvo 
susitaręs Anglams iszduoti 
Amerikos kariszka Akademija 
West Point; 1413 m., Horodlės 
Unija; 1914 m., po sanvaites 
musziu ties Augustavu, Vokie- 
cziai likos sumuszti ir atstum
ti ulž Lietuvos rubežiaus; 1945 
m., pirmutine Taikos Konfe
rencija užsibaigė Londone, 
Anglijoje, o po dvideszimts 
dvieju dienu, visi Atstovai pri
sipažino kad nieko nebuvo nu
veikta; 1851 m., gimė Prancū
zijos garsingas karininkas 
Marshal Ferdinand Foch, ku
ris Vokiecziu armijas suskal
dė per Pirmaji Pasaulini Kara; 
1940 m., buvo Amerikos žmo
nių skaiczius suimtas 146,114,- 
000.

— Kita sanvaite, Nedelioj 
pripuola Szv. Tereses Vaikelio 
Jėzaus, ir Szv. Kandido, o 
Tautiszka Vardine: Glaudis. Ir 
ta diena: 1421 m., Szrentas Tė
vas Popiežius užtvirtina pir
maji Vyskupą Lietuvoje; 1948 
m., pasimirė Thomas Augus
tine Daily, septynios deszimts 
septynių metu amžiaus poetas, 
prakal'bininkas ir laikraszti- 
ninkas.

— Panedelyije pripuola Szv. 
Pranciszkaus Asyžieczio, o 
Tautiszka Vardine: Pryte. 
Taipgi ta diena: 1948 m., gele
žinkeliu kompanijos sutiko sa
vo dailbininkams duoti deszim- 
tuka ant valandos daugiau al
gos; 1822 m., gimė Rutherford 
B. Hayes, Amerikos devynio
liktas Prezidentas, jis nieko 
svarbaus nenuveike kai 'buvo 
Prezidentas; 1795 m., Lietuvos 
valstybes padalinimas.

— Utarninke pripuola Szv. 
Placido Kentėtojo su draugais 
kankiniais, o Tautiszka Vardi
ne: Palemonas. Ir ta diena: 
1830 m., gimė dvideszimts pir
mas Amerikos Prezidentas 
Chester A. Arthur, jis buvo 
iszrinktas Vice-Prezidentas ir 
tapo Prezidentu kai Prez. Ja
mes A. Garfield 'buvo nužudy
tas.

Pittston, Pa. — Rugsėjo 
penkta diena numirė senas 
skaitytojas “Saules” a.a. Juo
zas Galinskas, nuo 15. Meade 
uly., Sebastopole. Velionis sir
go jau nuo Gegužio ipenesio 
nuo szirdies ligos, o staiga pa
vojingai susirgo Rugpiuczio 
30-ta diena ir buvo nuvesztas . i.in Pittstono ligonbuteje; ir ten 
numirė. Velionis gimė Lietuvo
je, isz Pakuonio miesto, Kauno 
apskriczio. Amerikoje iszgyve- 
no nuo 1907 metuose. Buvo 
angliakasis. Paliko dideliame 
nuliudime savo paczia. Ona 
(Krusznauskiute); dvi dukte
rys, anukia ir anuka ir trys se
serys Lietuvoje. Laidotuves 
invyko Rugsėjo asztunta diena 
su Szv. Misziomis in Szv Ka
zimiero bažnyczioje, ir palai
dotas in parapijos kapinėse. 
“Amžina atilsi.”

New York. — Pirmas rung
tynes Beisboles loszimas (del 
Amerikos Cziampijonai del 
szitu metu) tarp New York 
Giants ir Cleveland Indians 
rateliu invyko Seredoj po pie
tų, Rugsėjo 29 diena, in Polo 
Grounds. Apie 56,000 žmonių 
mate pirma rungtyne.

New York Gaints laimėjo; 
Gaints 5, Cleveland Indians 2.

buvo labai pavojingai sužeisti.
Ant to traukinio važiavo 

apie szeszi szimtai keleiviu. 
Beveik visi buvo apsnūdę ar 
miegojo kai nelaime atsitiko.

Patvinusi upe buvo susilpni
nusi tilta ir kai tas greitas 
traukinys ant to tilto užvažia
vo tai tiltas suiro.

Žuvusiuju tarpe buvo M. R. 
Krishna, Indijos Tarybos na
rys.

Nelaime atsitiko apie pen
kios deszimts myliu nuo Hyde
rabad miesto. Kiek isz viso bus 
žuvusiuju, policija dar negali 
pasakyti, nes isz tos patvinu- 
sios upes sunku lavonus iszim- 
ti.

Laivyno Sztabas pranesza 
kad deszimts lavonu buvo su
rasta, bet ju vardai nebus vie- 
szai paskelbti kol ju giminėms 
bus pirmiau praneszta apie ta 
nelaime.

TĖVAS, ADVOKA
TAS INTARTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Shenandoah, Pa. — Gerai ži
nomas miesto gyventojas Jur
gis Getusky (Getaveckas) nuo 
311 E. Centre uly., staiga pasi
mirė Utarninke penkta valan
da po piet, in Geisinger ligom 

'buteje. Velionis gimė Port Car
bon. Per daugelis metu laike 
“Insurance” bizni. Jo pati 
Elzbieta (Daniisevicziute) mi
re 1948 metuose. Paliko dvi 
dukterys: Betracija isz Balti
more, Md., ir Genia, namie, 
taipgi broli Bernarda isz Har
risburg, Pa. Laidotuves invyks 
Subatos ryta su apiegomis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje de- 
szimta valanda ir palaidos in 
par api j o s kapinėse.

, PLATINKI!!
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Tokyo, Japonija. — Pareita 
Nedelia užėjus smarki vėtra 
“Typhoone”, apvirto laivas, 
keltuvas “Toya Maru”, pa
laikąs susisiekimą tarp pa
ežius didžiosios Japonu Salos 
Honshu ir sziaurej esanczio 
Hokkaido Salyno. Laive keltu
ve buvo 40 traukinio vagonu, 
kurie nuriedėjo in szona ir ji 
apvertė. Tame laive buvo apie 
1,400 keleiviu ir jūreiviu. Apie 
1,130 nuskendo. Tarp ju yra 57 
Amerikiecziai: 52 kariai, du 
civiliai, dvi moterys ir vienas 
vaikas. Isz Amerikiecziu iszsi- 
gelbejo tik vienui vienas, Fr. 
Gaedken isz Dubuque, Iowa. 
Tame paczi'ame vietre vande
nyse apvirto ir nuskendo 208 
mažesniu ir didesniu laivu, 
daugiausia žveju laiveliu. 
Szioj 'baisoj taifunoj, nuskendę 
apie 3,000 žmonių.

VAIKEZAI SUDAU
ŽĖ 15 LAIVYNO
AUTOMOBILIUS

QUINCY, MASS. — Laivy- 
no sargas pranesze kad vaike
zai insilauže in Laivyno gara- 
džiu, in ’Squantum Air Base ir 
sudaužė penkiolika Laivyno 
automobiliu. Tie vaikezai po ta 
dideli garadžiu važinėjo su 
Laivyno automobiliais tyczia 
daužydami viena in kita. Isz- 
kados padaryta už daugiau 
kaip penkiolika tukstancziu 
doleriu.

Du ugniagesiu trokai nebu
vo sudaužyti nes tie vaikezai 
negalėjo ju prastarduoti. Lai
vyno policija sykiu su miesto 
policija dabar jieszko tu žuli- 
ku.

TRAUKINIO NELAI
ME; 80 ŽUVO

BOMBAY, INDIA. — Di
džiausia traukiniu nelaime In
dijoje atsitiko kai greito Hyde- 
rabad-Kazipet traukinio penki 
karai nulėkė nuo rieliu ir in- 
krito in patvinusią upe. Dau
giau kaip szimtas keleiviu bu
vo sužeisti, d videszimts isz j u

3 AMERIKIECZIAI 
NELAISVĖJE

Amerika Reikalauja Ju 
Iszlaisvinima

WASHINGTON, D. C. — 
Buvęs augsztas virszininkas 
Komunistiszkoje Lenku val
džioje Komunistas, kuris pa
bėgo isz Lenkijos, sako kad 
trys Amerikiecziai yra laikomi 
Komunistu nelaisvėje nuo 1949 
metu.

Tas buvęs augsztas virszi
ninkas Jozef Swiatlo sako kad 
seniai dinge Amerikiecziai No
el Field, jo žmona Herta ir 
Herman Field buvo Komunis
tu suaresztuoti 1949 metuose ir 
dar dabar randasi Komunistu 
kalėjime. Jis sako kad jis ge
rai žino apie tuos Amerikie- 
czius nes jis pats buvo paskir
tas juos suaresztuoti.

Amerikos valdžia, per savo 
Ambasadorui dabar yra parei
kalavus kad Komunistiszka 
Lenku valdžia kuo greicziausia 
paleistu tuos Amerikieczius ir 
juos sveikus sugražintu in mu- 
su kraszta.

Noel Field dirbo musu val
džios sztabui per deszimts me
tu ir paskui tik sykiu dingo ir 
nieko isz jo ar apie ji nebuvo 
girdėti. Jozef Swiatlo sako kad 
jis buvo suaresztuotas kai jis 
buvo intartas kaipo draugas 
ar užtarėjas Vengru Komunis
tu Užsienio Ministerio Laszlo 
Ra j k, kuris buvo nuszautas 
Spalio penkiolikta diena, 1949 
metuose.

mas.
Pirma syki nuo to laiko ka

da jųdviejų anūke, Judith Ann 
Roberts buvo nužudyta, Ponai 
Rosenberg pareiszkia kad jie 
dabar intare j u anūkes tę va už 
ta žmogžudyste.

Ponia Rosenberg to nužudy
tos mergaites moeziute sako: 

* ‘ Kaip nors, kada nors ir kokiu 
ten tikslu ar budu jos tėvas 
turėjo ranka in mažutes nužu- 
dinima, nors asz netikiu kad 
jis pats savo dukrele nužudė.”

Ponia Rosenberg policijan- 
tams pasakė kad Roberts vis 
buvo szaltokas su savo szeimy- 
na ir vis jieszkojo priežaseziu 
pradėti barnius.

Kai j u dukrele buvo surasta 
nužudyta ir kai jos tėvukai 
kreipiesi in policija, jos tėvas 
baisiai inirszo ir pasakė kad 
jis neturi nei laiko, nei noro 
plepėti su policijantais. Jis 
taip inpyko kad jis pradėjo 
baldus spardyti.

Dabar jis polici j autams aisz- 
kina kad jo dukrele buvo ko
kio patrakusio, puskvailio isz- 
niekinta ir paskui nužudyta. 
Policijantai spėja kad ji buvo 
pavogta kad tas vagis ar tie 
vagiai galėtu pareikalauti pi
nigu, kaucijos isz jos tėvuku. 
Jos tėvas ant to nesutinka.

Jo žmona, Ponia Shirley Ro
berts sako kad ji tiki in savo 
vyra ir ji rems per teismą, ne
žiūrint ka jos tėvai sako. Ir ji 

i su eroplanu greitai nuvažiavo 
in Miami, ir su savimi nusivežė 
ju trijų metu dukrele, Betty.

Nužudytos mergaites tėvu
kai sako kad jos tėvas buvo 
skolose paskendęs ir kad jis jo/ 
kiu budu nebutu galejes tikėti 
kad jis isz ju butu galejes gau
ti daugiau kaip penkiolika 
tukstancziu doleriu, jeigu jis 
su tuo tikslu butu pasivogęs 
savo dukrele.

Bet laikrasztininkai jau da
bar spėja kad valdžios teismas 
kaltins ir intars jos tęva už pa
vogimą savo dukreles, kad jis 
galėtu pareikalauti pinigu isz 
jos moeziutes, Ponios Rosen
berg.

Mergaitukes tėvas buvo bai
siai in skola inlindes kai jam 
nepasiseke laimėti rinkimus 
del Maryland valstijos legisla
tures ir advokatystes.

jos vadai prisipažino kad jie 
nebuvo pilnai invertine Komu
nistu jiegas prie tos tvirtoves.

Ar kas isz visu szitu intari- 
mu ir klausimu iszeis vieszu- 
mon ar ne, sunku pasakyti. 
Kaip dalykai dabar stovi, tai 
Brigados Generolas de Cas
tries yra ar tikrai didvyris ar 
mulkis.

GENEROLAS
De CASTRIES

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

per radijo-telefona kalbėdavo 
kad ir muszio laiku.

Dar kitas klausimas: Kodėl 
Prancūzai pasirinko tokia to
lima vieta, kaip Dien Bien Phu 
del tokio svarbaus ir kruvino 
susikirtimo su Komunistais? 
Ta vieta nebuvo jau tokia 
svarbi Prancūzu armijai. O 
dar svarbesnis klausimas tai 
kodėl Prancūzu armijos vy
riausybe nežinojo kiek artileri
jos Komunistai turi ir kiek di
deliu karabinu. Kai ta tvirtove 
buvo paimta, Prancūzu armi

PIRMAS SNIEGAS
HELENA, MONT. — Kai 

mes ežia dar laukiame “Bobų 
Vasaros”, jau Montana valsti
joje sniegas krinta. Valstijos 
darbininkai buvo iszszaukti in 
darba su savo sniego žagrėmis 
nukasti ar nustumti sniegą 
nuo vieszkeliu Helena miesto 
apylinkėje.

Ant keliu vieszkeliu kalnuo
se buvo jau net dvylika coliu 
sniego. Kai kuriose vietose 
sniegas buvo tokis gilus, kad 
automobiliai negalėjo prava
žiuoti.

LAIVYNO BOMBNE--
SZIS SUDUŽO

Dvylika Žuvo
MANILA. — Amerikos Lai

vyno bombneszis, nukrito ir 
sudužo pirm negu jis galėjo 
pasikelti isz Sangley Point. 
Dvylika žuvo. Ju tarpe buvo 
trys karininkai. r

SEPTYNI ŽUVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Žuvusiu vadus dar nepaskel- 
be kol ju giminėms bus pra
neszta apie ta nelaime.

UŽ GELEŽINES
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

paties sandelio, jei dar grudai 
nebūna in Rusija iszvežtį, sko
linasi j u sėklai, tuo budu sau 
didindamasis sekaneziu metu 
sanskaita savo duokle. Tokiu 
atveju skaudžiausiai • nuken- 
czia nieku nekaltas vargszas 
kolchozininkas, bet ne kolcho
zo direktoriai. Tvarka nein- 
vykdes kolchozas pinigu ne
gauna. Jis tuomet neturi ne tik 
pinigu, bet ir sziaip žemes ūkio 
gaminiu kolchozininkams už 
vad., darbadienius sumokėti. 
Todėl kolchozininku isztisu 
metu vargas ir sunkus darbas 
lieka neatlygintas, nes viską 
iszplesze Rusai.

Ir duokles atidavęs kolcho
zas labai maža kolchozinin
kams už ju darba temoka. 
Duokles atidavus Rusijai, ap
mokėjus MTS už patarnavi
mus Maskvos nustatytomis

(DoMnt (jDUi &}$$$
At last you can do away with those unsightly, 

'Unpleasant garbage and trash cans! Instead, 
i put all ypur garbage and burnable trash in an 

electric Calcinator . , . tight in your kitchen, 
basement or garage. There it burns to a fine 
ash, unseen, untouched, unoffending.

Be done with foul odors. Be done' with

“putting out” garbage in all kinds of weather. 
Be done with ugly, dangerous outdoor trash
burners. Be modem ... live electrically .. . add 
an electric Calcinator to your list of electric 
servants. Plant a rose bush where that disease
breeding garbage can now stands! See your 
Calcinator dealer todays

kainomis ir atsiemus kolchozo 
vieszpacziams atlyginimus, ne
daug kas belieka. Geriausiai 
besiverezia kolchozai labai 
maža kolchozininkams už dar
ba temoka. Pvz. Žagarės rajo- 
nos Pergales kolchozas, kuris 
laikomas paežiu geriausiu, nes 
buvo kaip toks inraszytas in 
Maskvos žemese ūkio parodos 
dalyviu sanrasza, pernai kol
chozininkams už darbadieni 
sumokėjo tik po pustreczio 
rublio, po du kg dirsėtu grudu 
ir po kg szieno. Tai toks yra 
kolchozininku atlyginimas, kai 
batu pora kasztuoja 400 rubliu, 
riebalu kg 30 rubliu, o cukraus 
10 rb ir paprasto medvilninio 
audeklo metras, 30 rb. Kad ir 
kiek kolchozininkas dirbtu, 
bet atlyginamu darbadieniu 
vis tiek nedaug, nes kiti in- 
skaitomi in vadinamąja “tal
ka” ir neatlyginami. Ir mini
mame “pasitarime” svarstyta 
ne ta liūdna kolchozininko pa
dėtis ir kaip ja pagerinti, bet 
kaip daugiau. kolchozininko 
pagamintu gerybių iszvežti in 
Rusija. O Lietuvoje žemes 
ūkis, užuot daugiau kilęs, juo 
toliau juo vis labiau smunka.

Nors in kolūkius buvo pa
siusta per 1,000 agronomu ir 
765 zootechnikai, taip pat 
daug kitu specialistu, vienok 
lauktuju pasekmu toli gražu' 
negauta. Rugsėjo 7 d., “Tiesa” 
szaukia, kad “yra nemaža ra
jonu, kurie neisznaudoja turi
mu galimumu ir palikimu”, 
kad daug kur “sužlugdomi 
planiniai uždaviniai”, kaip 
tai: tokius Nemenczines, Sa
lantu, Kėdainių rajonuose 
“karvių produktyvumas ne
siekia net puses nustatyto 
tvarko”. MTS “technika der
liaus nuėmimo darbuose blogai 
isznaudojama”, nesinaudoja
ma kombainais, “uždelstas li
nu derliaus nuėmimas”, ‘žiem- 
keneziu sėja delsiama Mari
jampolės, Panemunes, Kupisz 
kio, Dotnuvos, Vabalninko ra
jonuose’, o Marijampolės MTS 

■ ‘iki Rugsėjo 1 diena isz esmes 
dar nebuvo pradėjusi žiemken- 
cziu sėjos ir rudenio arimo.” 
Tokiu ir panasziu trukumu bu
tu galima priskaieziuoti visa 
galybe ir kitose ūkio szakose. 
Sztai “Tiesa” Rugsėjo 5 die
na vedamajame skelbia, kad 
per szimet 1-ji pusmeti 12 vie
tines pramones inmoniu “nein- 
vykde savikaines sumažinimo 
užduoeziu”, kad “silpnai ko
voja už savikaines sumažinimą 
kai kurios statybines inmo- 
nes”. Antai, Palemono plytine, 
vietoje užtvarkuotuju 26,000 
rubliu pelno davė 121,000 rub
liu nuostoliu, nors paežiu ply
tų kaina dar žymiai padidėjo. 
Nuolat pereikvojamos žalia
vos ir medžiagos “Raudonojo 
Spalio” avalynes fabrike ir 
taip toliaus.

Nustatytieji tvarkai oli gra
žu neinvykdomi taip, kaip to 
norėtu Sovietiniai vadovai. 
Todėl tiek per Sovietu radijus 
tiek per spauda nuolatos gir 
dime szaukiant ir matome ra- 
szant, kad visokie reikalavi
mai butu “lig laiku invykdy- 
ti”, “kenkėjai” kaltinami už 
žemes ūkio smukdymą ir taip 
toliaus. Ne karta rasime net ir 
“Tiesos” vedamuosius skirtus 
tokioms svarbioms temoms, 
kaip szimet Rugsėjo 2 diena. 
“Visas dirvas suarkime isz ru
dens”. Panasziu pamokymu 
yra apstu, bet vien jais smun- 
kanezio ūkio nepataisysi.

(BUS DAUGIAU) j J


