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Pasitaria Apie Apsauga

Australijos Ministeris Ro
bert G. Menzies, Baltuosiuo
se Namuose pasitaria su Pre
zidentu Eisenhoweriu, kas- 
link bendros apsaugos Toli
muose Rytuose. Užpakalyje 
ju stovi Sir Percy Spencer, 
po kaire, Australijos Amba
sadorius Amerikoje ir Ame

Isz Amerikos
■

YALTA RASZTAI;
GERAS BIZNIS

WASHINGTON, D. C. — 
Kai tik visi tie Yalta konferen
cijos rasztai buvo paskelbti, 
tai prasidėjo geras biznis re
dakcijai. Redakcija buvo isz- 
spauzdinus tik szirnta dvide
szimts penkias kopijas. Bet ju 
neužtiko nei per kelias minu- 
tas.

Laikrasztininkai nustvėrė 
asztuonios deszimts viena; 
Kongresas gavo dvideszimts 
keturias; ir valdžios sztabas 
pasiliko sau dvideszimts.

Tie rasztai susidaro isz asz- 
tuoniu szimtu szeszios deszimts 
keturiu puslapiu, ir sudaro du 
tomu, dvi knygas. Valdžios re
dakcija yra nustaczius j u kai
na: $2,500 už szirnta kopijų.

Redakcija ketino už keliu 
sanvaicziu daugiau ju iszdru- 
kuoti, bet kai pamate kaip visi 
tu rasztu reikalauja, tai tuo- 
jaus pradėjo antra laida reng
ti. Redakcija nesako kiek ko
pijų ji szita syki iszdrukuos.

DRAIVERYS
UŽSIMUSZE 

Automobilius In Medi
LANCASTER, PA.' — Dvi

deszimts trijų metu amžiaus 
Donald E. White, isz Chestnut 
Level, Pa., užsimusze kai jo au
tomobilius, nulekes nuo viesz- 
kelio davė in medi, netoli nuo 
Slnithville, apie asztuonios my
lios nuo Lancaster.

Valstijos policijantas, Harry 
Strausbaugh sako kad White 
gryžo namo po atsilankymo 
pas savo draugus in Lancaster. 
Policijantas sako kad White 
taip smarkiai važiavo kad jis

rikos Sekretorius, John Fos
ter Dulles.

Po szito pasikalbėjimo, 
kuris tęsęsi apie visa valan
da, Prezidentas ir Ministeris 
Menzies susitiko ir pasiszne- 
kejo su Amerikos valdžios 
augsztais virszininkais.

□ o o

negalėjo savo automobiliaus 
suvaldyti ir taip užsimusze.

UŽMARSZI NASZLE

Sudegino Savo Pinigus
NEW YORK, N. Y. — Asz

tuonios deszimts trijų metu 
amžiaus naszle pasiliko be sa- 
vo turtelio, kai ji netyczia in 
pecziu inmete septynis szimtus 
keturios deszimts doleriu.

Ponia Theresa Dietz, isz 
Manhattan, laike savo ta tur
teli in konverta savo namuose. 
Kai Susiedas pabarszkino in 
jos duris, nežinodama kas ten 
yra, ji greitai ta konverta in- 
kiszo in tuszczia maisza. Ji vė
liau pamirszo ka ji buvo pada
rius, ir kad ji buvo ta konverta 
su visais savo pinigais indėj us 
in ta maisza, ir ji ta maisza in
mete in pecziu.

Apie treczia valanda isz ry
to ji atsiminė ka ji buvo pada
rius. Ji prie'pecziaus pribėgo, 
bet maiszas, konvertas ir pini
gai buvo pavirtę in pelenus.

:: JUOKAI ::
Iszsiteisino

Tėvas — Gražiai ponas už
siimi. In vieta mokinimo ma
no dukters, apsuki jai galva.

Profesorius muzikas — 
Taip, bet tik valname laike.

Teatre

Jozukas — Tu Onute mis- į
lini jog tie komedijantai val
go tikrus valgius? Tasai 
kumpis tai isz skuduriu pa
siutas, o tie pyragaicziai, tai 
isz medžio padaryti.

Onute — Tai Jozuk kaip 
jie gali valgyt ir nuryti?

Jozukas — Už tai komedi
jantai, nes juju pilvai kitokį.

SKAITYKITE “SAULE”

LIETUS, AUDROS EROPLANAS SUDU- 
IR VIEŠUOS ŽO; 66 ŽUVO

Troko Draiverys 
Užmusztas

PHILA/jELFHIA, PA. — 
Pavasaris ne labai maloniai pa
sveikino Philadelphijos žmo
nes. Vejas siautė apie szeszios 
deszimts myliu in valanda, lie
tus lijo ir abelnai oras buvo 
biaurus, szaltas ir žvarbus.

Vien tik in West Chester 
iszkados padaryta už daugiau 
kaip szirnta tukstancziu dole
riu.

Keturiolikos metu vaikas 
buvo užmusztas kai žaibas 
trenke in jo “trackteri” antį 
kurio jis važiavo ir lauka are, 
in Carbondale.

Stogai nuo namu buvo nu- 
pleszti, nuneszti, langai iszdau- 
žyti, ir keli fabrikai visiszkai 
sunaikinti.

Philadelphijoje prilijo apie 
du coliu. New Jersey valstijo
je, miestuose kaip Newark ir 
Atlantic City baisiai daug isz
kados buvo padaryta. In Mor
gan Beach ir Paul’s Beach, 
daug žmonių turėjo isz savo 
namu iszsikraustyti .

Dvideszimts penkių metu 
amžiaus troko draiverys, Ri
chard J. Monaghan, isz Phila
delphia, buvo užmusztas kai 
didelis medis ant jo troko nu
krito. Darbininkai dirbo tris 
valandas, pirm negu jie galėjo 
ta medi nuristi nuo to troko ir 
jau negyva draiveri iszimti.

Baisiai daug medžiu buvo 
iszrauta ar nulaužta per tas 
audras. Keliose vietose net ir 
sienos buvo nugriautos.

Eroplanai kurie buvo ant že
mes buvo pririszti, o visiems 
ercplanams kurie tuo laiku 
skrido in Philadelphia, buvo 
insakyta kitas vietas susirasti, 
kaip New York, Newark ar 
Boston, bet nesileisti žemyn 
ant Philadelphijos aerodromo. 
Perspėjimas buvo iszleistas 
kaip tik in laika ir visi eropla
nai in kitus miestus nuskrido.

- - -- - - - - - - — - - - -

INŽINIERIUS
SUŽEISTAS

SOUTHAMPTON, PA. — 
Andrew E. Larsen isz New 
Britain, Pa., tarptautiniai žino
mas eroplanu inžinierius buvo 
labai sužeistas, kai jo automo- 
biius susimusze su traukiniu 
ant kryžkelio.

K Larsen yra vienas isz tu isz- 
j radėju, inžinierių kurie iszmis- 
lino ir pagamino “autogiro” 
eroplana. “Autogiro” eropla
nas, kuris gali padangėse ant 
vietos stovėti, ar nuo žemes pa
kilti staeziai augsztyn be jokio 
insibegejimo, kaip kiti eropla
nai turi daryti. •

Jis buvo nuvesztas in Abing
ton Memorial ligonine, kur 
daktarai sako kad jam gerkle 
buvo perpjauta, viena koja nu
laužta, galva sužeista ir vidu
riai labai sukriesti.

Visi Kareiviai
HONOLULU. — Armijos di

delis eroplanas, R-6-D, skris
damas isz Moffett Navai Air 
Station netoli nuo San Jose, 
California, sudužo in dvieju 
tukstancziu pėdu augsztumo 
kaina in Honolulu, apie antra 
valanda isz ryto.

Eroplanas buvo pakilęs isz 
Hickam Field, Hawaii ir skri
do in Travis Air Force Base, 
California.

Paskutine žinia isz to eropla- 
no buvo gauta kai jis buvo 
apie penkiolika myliu nuo Bar
ber’s Point. Lakūnas tada pra- 
nesze kad jo inžinai sugedo ir 
kad ji§ gryszta in Hickham ae
rodromą.

Nors buvo miglos, bet buvo 
galima gerokai matyti per ko
kias penkias mylias. Tuo laiku 
lijo ant Oahu salų, bet oras bu
vo neblogas.

Ant to eroplano važiavo dvi
deszimts Lakunu Sztabo karei
viu, szesziolika jurininku, de
vyniolika kareiviu ir du kiti 
vyrai, kurie dirbo prie Armijos 
sztabo.

Daktarai, slauges ir ambu- 
lansai greitai pribuvo prie tos 
vietos, bet negalėjo prisiartin
ti, nes visas eroplanas in kelias 
sekundas tapo baisus gaisras.

Armijos Sztabas dabar yra 
pasiuntęs iii Vassingtona visu 
žuvusiu vardus.

Taip smarkiai ir ilgai ežia 
lijo, kad automobiliai ir ambu- 
lansai kurie pribuvo prie tos' 
vietos, inklimpo in purvyną 
augszcziau ratu.

5 AMERIKIECZIAI
KAREIVIAI 

NUTEISTI
—

Už Vagystes 
Japonijoje

TOKYO, JAPONIJA. — 
Armija pranesza, kad penki 
Amerikiecziai kareiviai yra 
nuteisti už vagystes Japonijo-- 
je. Jie yra, Saržentas Joseph S. 
Kovacs isz Northampton, Pa.,! 
kuris gavo devynis metus prie 
sunkaus darbo; Saržentas Geo. 
A. Hahane isz Brooklyn, N. Y., I 
kuris gavo penkis metus; ka
reivis Richard Bagley, isz 
Nashville, Ark., tris meuts; El
bert Dudley, isz Nauvoo, Ala
bama, penkis metus;'ir Everett 
M. Ford, isz Louisville, Ken
tucky, penkis metus.

Jie buvo nubausti už vagys
tes kurios pasiekė apie $3,442. 
Jie buvo pasivogė isz Armijos 
visokiu drabužiu, kaip czeve- 
ryku, paltu, paklodžių, ir pana- 
sziu daigtu, kuriuos jie ketino 
Japonams .parduoti ir taip ge
rai pasipiniguoti.

Pirkie U. S. Bonus

SZIANDIENINIS 
GYVENIMAS 

KAUNE ___  /•
Rusu Lietuviu 

Santykiai
Lietuviai su Rusais nesibi

cziulauja. Su jais palaiko san
tykius tik tiek, kiek reikia ar-į 
ba kiek neiszvengiama. Rusu 
darbininku iszvaizda, palygin
ti su Lietuviu darbininku, yra 
prastesne. Daugiausia del to,, 
kad Rusai praseziau ir netvar- ■ 
kingiau rengiasi, o daugelis sa-j 
vo uždarbius prageria. Didelis 
skirtumas tarp Rusu ir Lietu
viu ir iszt vermes atžvilgiu. 
Dažnas Rusas ar del tingėjimo; 
ar girtuokliavimo po kelias 
dienas neateina in darba, bet už 
tai nesti baudžiamas. Rusai
virszininkai ir vyresnieji pro
teguoja saviszkius.

Rusai pareigūnai geriau bet
gi apsivilkę už panaszios padė
ties Lietuvius. Beveik visi Ru-1 
sai turi valdinius namus, butus 
už kuriuos pigiai moka ir ku
riuose patogiai gyvena. Isz 
lietuviu valdinius butus turi 
tik partiniai ir auksztai parei
gūnai.

Pasakotojas žino kelis atsi
tikimus, kai Lietuves isztekejo 
už Rusu, bet negirdejo tokio 
atsitikimo, kad Lietuvis butu 
Ruse vedes. Lietuvaicziu su 
Rusais vedybos neilgai trunka.
Arba vyra atsiima isz Rusijos 
atvykusi ankstyvesne žmona, 
arba Rusas Lietuve pameta tuo 
metu, kada ji, kaip žmona, la- miniu vogimas vis tiek vyksta,
biausiai reikalinga jo globos ir Szia proga galima pridėti ir
paramos.

Darbininku Klubai 
Pasakotojas nežino Kaune ga sustiprinamas iki neinpras-

Graži Žiema, Graži Ir Mergina

Willa McGuire, kuri ’ 
cziampijonata buvo laimėju
si szitokiame sporte, ant 
vandenio cziužinejime, ežia 
parodo kaip ji del tokiu

rungtynių rengiasi ir lavina
si, Floridoje. Ji in tokias 
rungtynes vėl stos Kovo dvi- 
deszimta diena.

o o o

tokiu vietų, kurios galėtu ly
dintis su vakarietiniu. “Audi
niu” fabrikas laikomas vienu 
isz naujausiu ir geriausia su
organizuotu, bet ir ten, kaip ir 
Nemuno laivininkystėje, darbi
ninku kliubu vadinamas kam-

■ bariukas, kuriame laikomos 
j knygos. Jos duodamos inmones 
j darbininkams iszsineszti, žino
ma, jei atsiranda tokiu, .kurie 
jemis domisi. Domėtis nėra 
kuo, nes knygos Bolszevikines 
daugiau burytinio turinio. An
tra, jei ir norėtu darbininkai 
knygomis domėtis, tai nedaug 
galimybių turi jas skaityti. 
Darbininku valgykla ne tik 
kaip valgykla, bet ir kaip susi
rinkimams patalpa.

Susirinkimai
Inmones darbininku susi

rinkimai esti dažniausiai val
gyklose arba tam tikslui per
leistoje kitoje patalpoje. In su
sirinkimą privalo eiti visi. Su
sirinkimai normaliai szaukia- 
mi baigus darba. Ta vakara, 
kai paskelbiamas susirinkimas 
isz darbovietes niekas neisz- 
leidžiamas. Nori nenori, turi ei
ti ir klausyti, kas bus pasako
jama.

Inmoniu Apsauga
Ne tik inmones, bet ir inmo- 

neles stipriai saugojamos. Sau
goja tam tyczia parinkti sargy
biniai, dažniausiai ginkluoti. 
Nuo ko saugo, nevisados aisz- 
ku, nes, nežiūrint apsaugos, ga-

kito informatoriaus suteiktą
sias žinias. Pasirodo, tam tik
rais laikotarpiais tiek inmoniu, 
tiek ir vieszasis saugumas stai-

Kumsztininkas
Pakliuvo

Joey Giardello, garsus 
kumsztininkas isz Philadel
phia, Pa., pakliuvo in teismo 
rankas. Czia jis eina in teis
mo kambarius apsiginti ar 
iszsiteisinti. Jis buvo kalti
namas ir dabar yra surastas 
kaltas už kelias vagystes su 
keliais savo draugais. Jis 
teipgi labai sumusze kelis 
žmones.

Kumsztininkas, ne kaip 
paprastas žmogus. Jam ne
valia musztis kad ir tik su 
kumsztimis, nes, kadangi jis 
yra taip insilavines kumsz- 
cziuotis, jo rankos, kumsztys 
yra skaitomos kaipo pavo
jingas ginklas; taip kaip ta
vo ar mano rankose butu re
volveris ar karabinas.

to dydžio. Taip esti priesz ir 
per Komunistines szventes ir 
Vasario 16-ja. Tuomet padidi
namas ir instaigu tarnautoju 
budėjimas. Szito reiszkinio 
priežastis, daneszotojus mano, 
bus daugiau Rusiszkojo po- 

i grind žio padavinima-saugotis 
net ir tuomet, kai nereikia. 

' Priesz ir per Vasario 16 sustip
rintas saugumas jau gali būti 
suprantamas, nes tuo laiku už- 
imantojai laukia to, kas jiems 
gali būti nemalonu. Ypacz jie 
lijo iszmetytu atsiszaukimu.

Ineiti in darboviete galima 
tik su leidimu. Leidimus duoda 
prie inejimo esąs sargas ar ap
saugos vyresnysis. Priesz tai 
jis smulkiai iszklausineja atvy- 
kusiji, kas toks, kokiu reikalu 
ir su kuo nori kalbėtis ar maty
tis. Leidimą iszraszo tik susi
žinojęs inmoneje ar instaigoje 
su kadru skyrium ar suintere- 

į suotais asmenimis.

Atostogos
Nuolatiniams darbininkams 

ar tarnautojams priklauso at- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Brandon mieste, in Manitoba 
miesto virszininkai paaiszkino 
kad karves, arkliai ir kiaules 
gali eiti vieszkeliais, ir auto
mobiliu draiveriai turi jiems 
kelia Užleisti, bet ne szunys, 
nes szunys kaip 'žmones, turi 
automobiliams kelia užleisti.

Buvęs Prezidentas Calvin 
Coolidge yra pasakęs, kad jei
gu valdžia daugiau taksu 'su
renka;, negu jai reikia, tai yra 
gryna vagyste.

Po Pirmo Pasaulinio Karo, 
Scranton mieste, Pa., daugiau 
kaip keturios deszimits tuks- 
tancziu vyrui dirbo mainose. 
Net dar 1930 metuose tenai bu
vo apie trisdeszimts szeszi 
tukstancziai' dirbancziu. mai- 
nieriu. Pernai trys tukstancziai 
neteko darbo. Vasario menesi 
sziais metais, jau tik keturi 
tukstancziai vienas įsizimtas 
mainieriu ežia turėjo darbus.

Keturios kitos pramones 
daugiau žmonių samdo negu 
mainos. Dabar in Lackawanna 
apygarda daugiau kaip ketu
rios deszimts trys tukstancziai 
dirba invairiuose fabrikuose.

Kitose apylinksee mainie- 
riaims dar rieseziau. Beveik vi
sur mainieriai reikalauja kad 
mainos butu atidarytos. Bet 
kaip galima jas atidaryti, kaip 
galima ta augti kasti, kad ma
žai kas tos anglies dabar nori 
ar reikalauja?

In Memphis miestą, Ger
trude Dorman, . trisdeszimts 
szesziu metu amžiaus, buvo su- 
aresztuota ir nubausta ant pen
kios deszimts vieno dolerio už 

• tai kad ji lovoje užsirūkę ciga- 
reta ir uždegė lova ir visa kam
barį.

ria jis'buvo pirmiau apvogęs.

In Portland, Oregon, teisėjas 
turėjo paleisti saliuninke Mar
gine Joyce Ham, kuri buvo su- 
aresztuota už pardavima 
sznapso uždraustuose valan- 
duose. Teisėjas turėjo ja pa
leisti, kai dažinojo kad polici- 
jantas, kuris'buvo ja suareszta- 
ves iszgere visa ta sznapsa: ir 
dabar neliko jokio įpriparodini- 
mo kad ji sznapsa pardavinėjo.

Platinkit “Saule”

Pypkes Durnai

Slenka Man Dieneles

In Salisbury miestą, Mary
land valstijoje, policijos virszi- 
ninkas, Sheriff Jesse M. Politt, 
su sarmata prisipažino kad jis 
tik dabar sužinojo, kad keturi 
kaliniai jo kalėjime, nuo Sau
sio asztunto's dienos,- beveik 
kas vakaras iszsilauzdavo isz 
jo kalėjimo, apvogdavo vieti
nius szt.orus ir paskui sugryž- 
davo in kalėjimą.

Mexico City mieste devynios 
deszimts vieno meto amžiaus 
.Melania Maria Yosset apskun
dė teipgi devynios deszimts 
vieno meto amžiaus Miguel 
Marine, už tai kad jis padege 
jos miegamąjį kambari isz pa
vydo', nes jis intare ja kad ji su 
kitais vyrais užsideda.

rOWNTAIN MM

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

In Port Arthur, Ontario', 
trisdeszimts dvieju metu am
žiaus Apolinaris Lazdinas, ku
ris dilba ant farmos, buvo su
aresztuotas kai jis pasigyrė 
kad jis neturi pinigu užsimokė
ti už užkąndi, kuri jis suvalgė 
restaurame. Tas jo užkandis 
kaszitavo keturis dolerius ir 
dvideszimts penkis centus, nes 
jis “užkando’r keturios de
szimts du kiausziniu, tris “szu- 
niukus” “hot dogs” ir tris 
‘ ‘ hamburgerius ’ ’.

Paryžiuje, 'buvęs policijan- 
tas, penkios deszimts dvieju 
metu amžiaus Ernest Carrere 
apskundė savo žmona ir daibar 
reikalauja divorso. Jis teisėjui 
pasiskundė kad jo žmona jam 
jo medine ’koja buvo per puse 
perpjovus, kad jis negalėtu 
niekur iszeiti.

In Cape Girardeau, Missouri 
Daktaras Paul G. Wolff buvo 
policijanto suaresztuotas už 
per greita važiavima su savo 
automobiliu. Policijautas insa- 
ke jam ji sekti in policijos ofi
sus. Daktaras ji ir seke, uižsi- 
i ouejo septynis dolerius ir pu
se, ir tada tuojaus iszeme va- 
ranta, apskundė ta policijantai 
už. per greita važiavima in po 
licijo's ofisas. Policijantas Sar- 
;. n tas Clifton Bess pats turėjo 
tiek pat užsimokėti.

Liūdnai slenka man dieneles 
Szio pasaulio margo! 
Neturiu geros draugeles 
Anei tikro draugo!
Vieni blogo tik negaili, 
Kiti pinkles stato, 
O merguže mano meili 
Manes nesuprato.
Kaip žolele be raseles 
Vygta ir nudžiuva, 
Taip ir mano svajonėlės 
Be paguodos žūva. 
Pakukuok man gegutele, 
Kiek reiks vargt meteliu? 
Pasakyki, raihonele, 
Nes man szirdi gelia! 
Ar ilgai asz ežia dejuosiu, 
Kaip szile puszele? 
Ar ilgai beaszarosiu, 
Kaip rudens dienele? 
Suskambėjo beržynėlis 
Vasaros ryteli, 
Klausau aszen, vergdienelis, 
Iszgirdes balseli.
Pakukavo gegutele 
Ir tiesa pasakė: 
Greit užges tau laimužele 
Kaip sudegus žvake. 
Meili tavo mergužėle 
Imti szliuba žada, 
Nes geresni bernuželi 
Savo szirdžiai rado.
Ji nebenori tavo meiles 
Dabar nei žinoti.
Veltui jai raszytos eiles 
Ir jausmai aikvoti.
Ir dangus ir mėnesiena, 
Ir žvaigždeles žino, 
Kad merguže mane viena 
Tik mylėt ketino.
Kiek kalbeliu man reikėjo 
Nuo žmonių girdėti!
Bet szirdis jau nebgalejo 
Josios nemylėti.
Taip užgure-užžavejo 
Ji j i mane jauna.
Dabar kita pamylėjus, 
Szirdi man užgauna. 
O j, Dievuliau, Dievulėliau, 
iczelpk mane bedali!
Duok man kita mergužėle, 
Kur mylėti gali.

skolų parūpinti, daugumoje at
veju, negales.

Gavusieji National Catholic 
Welfare Conference garantijas 
turi kreiptis in artimiausia N. 
C. W. 'C. instaiga Europoje, 
praszydami paskolos keliones 
iszlaidoms padengti. Jie turės 
rasztu pasižadėti paskola gra
žinti, kai tik sanlygos leis.

Asmens, kurie gavo Church 
World Service garantijas, turi 
kreiptis in artimiausia World 
Cuoncil of Churches instaiga 
Europoje. Norintieji gauti pa
skolas taip pat turės duoti 
rasztiszka pasižadejima pini
gus sugražinti.

Visi tie, kurie yra gave Na
tional Lutheran Council garan
tijas, turi laukti, kol ju bus at
siklausta, ar paskola reikalin
ga. National Lutheran Council 
instaiga. Europoje apklausines 
kiekviena ju garantijas gavusi 
asmeni ir, reikalui esant, pa
skirs paskolas per Lutheran 
World Federation.

Buvo nemaža atveju, kad gay 
rantiju sudarytojai nesinaudo- 
.jb jokios paszelpos organizaci
jos tarpininkavimu ir garanti
jas siuntė tiesiai in Washingto- 
na, vartodami 'blankas DSR-1 
arba DSR-2. Pasko Ids reikalu 
tokias garantijas gavusieji tu
ri kreiptis in artimiausia Na
tional Catholic Welfare Confe
rence instaiga. Europoje, nuro
dydami; kad jie turi DSR-1 ar
ba DSR-2 garantijas, vienok, 
neturėdami leszu, praszo pas
kolos isz N. C. W. C.

Pasinaudojus International 
Rescue Committee tarpininka
vimu ir norint gauti paskola 
isz jos organizacijos, sektina 
sziek tiek Skirtinga veikme: 
garantijų ■ sudarytojas turi 
kreiptis in Balfa, nurodydamas 
kad negali apmokėti kvieczia- 
mo asmens keliones 1 iszlaidu. 
Ralfas toki praszyma patvirti
nęs, persius ji International 
Committee nepriims ir ne
svarstys.

.Balfo Ingaliotinis Vokietijo
je p. Izidorius Rugienius mie
lai suteiks visu ežia minėtu in- 
staigu adresus Europoje. To
dėl malonia piraszome visais 
adresu informacijų reikalais 
kreiptis inBalfo Ingaliotini, se- 
kaneziu adresu: Mr. Izidorius 
Rugienius, United Lithuanian 
R e l i e f Fund of America, 
Muenchen 27 Stehonbergstrass 
9, Germany.

Balfo Centras maloniai pra
szo garantijų sudarytojus, o 
ypacz tuos, kurie negali apmo
kėti keliones iszlaidu, inside- 
meti szias instrukcijas ir ati
tinkamai praiieszti ju kvieczia- 
inus asmenis, jei paskolos yra 
reikalingos.

In St. Joseph miestą, Mis
souri, septynios deszimts ketu
rių metu amžiaus bariberys, 
krank Beri" , kuris kitus moki
no kaip i Jaukus kirpti ir barz
das skusti, ir kuris daugiau 
kaip' jienkis szimtus tokiu bar- 
beriu iszmokino ta amata, buvo 
pats suaresztuotas ir turėjo de
szimts doleriu užsimokėti už 
lai kad jis arberiavo be lais- 
niu.

In Leeds miestą, Anglijoje, 
ame s William Love buvo su

aresztuotas uiž tai kad jis buvo 
keturis sykius apsiženyjes ir 
tik viena divorsa buvo gavės, 
.lis teisėjui pasiaiszkino: “vi
eš tos moterys buvo labai ma

lonios ir už tai ašz divoršo nei 
nenorėjau, bet gyvenimas su ta 
\ iena'buvo gyva pekla ir už tai 
asz nuo jos gavau divorsa.”

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Saule Publishing < ’ompany, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

In Valparaiso, Indiana, dvi
deszimts vieno meto amžiaus 
Edwin L. Fogel buvo nuteistas 
ant deszimts metu in kalėjimai 
Jis buvo tame mieste banka 
apvogęs ant $4,326. Jip teisėjui 
stengiesi paisiaiszkinti kad jam 
reikėjo tiek pinigu atmo-keti

PASKOLOS KELIO
NES ISZLAIDOMS

APMOKĖTI

Pagal naujaji imigracijos* in- 
statyma, juros keliones iszlai- 
das turės apmokėti arba garan
tijų sudarytojas, arba pats imi
grantas.. Vienok jei nei vienas, 
nei kitas neturėtu reikiamu le- 
szu; galima gauti paskolas tam 
tikslui isiz didžiųjų paszelpbs 
organizacijų.

Norintieji in Amerika atvyk
ti asmens, turi patys daryti pa
stangas reikiamas paskolas 
Rescue Committee instaigai, 
kuri paskola iszduos. Betarpiu 
praszymu International Rescue

ŽIEMOS VAKARAS

<a!o senieji žmones su baime 
buri in jaunųjų isztvirkima.

Po karo, beabejo, nebus taip 
<aip iki sziol buvo. Daug da- 
yku atsimainys, gyvenimas 
bus kitokis. Žmonių ūkiai su
deginti, turtas sunaikintas, pi
nigai nuo hado besiginant isz- 
leisti. Reikes ūkiai vėl susitai
syti. Neturint pinigu reikalin
giems daigtams pirkti, reikes 
vėl patiems gamintis, reikes 
tiksliai sunaudoti ir žiemos va
karai naudingam darbui dirbti. 
Tie visi žiemos vakaru darbai 
turės būti pritaikyti prie nau
jo sugriauto ir atgijanezio ūkio 
reikalu. Daugelis vakaro dar
bu bus. toki jau, kaip ir seniau 
kad 'buvo. Galima tikėtis, kad 
atsiras ir visai nauju,. Ar tie 
darbai szioki ar toki bus, ir pa
ežiam ūkininkui ir jo vaikams 
ir visai szeimynai reikes gry'ž- 
ti prie senovės darbsztumo. Ir 
posilsio Taiku ir žiemos vaka
rais reikes dirbti invairus nau
dingi darbeliai.

Ir nuolat krutant ir dirbant 
tai, ko, gylvenimui ir ukiui rei
kia, nevalia užmirszti szveti- 
mosi reikalu. Kiekvienas ūki
ninkas ir jo szeimyna, ypacz 
kur auga keli jauni vaikinai, 
turėtu skaitinėti naudingu 
knygų, laikraszcziu, mokytis 
raszyt, aritmetikos, ūkio moks
lo, nes apsiszviėte mokės ge
riau savo ūki vesti. Szventu 
dienu vakarai turetp but su
naudoti ' duszios reikalams: 
dvasiszkoms knygoms skaityti. 
Žmogus ir daugiausiai rūpin
damasis savo būvio gerove, ne
privalo paskęsti žemes reika
luose, bet turi duoti ir savo (lu- 
sziai peno. Dvasia turi veržtis 
augsztyn prie Dievo.

Ne visi žmones; ne visi jauni 
vaikinai lygiai linkę yra kny
gas skaityti. Ir tiems kurie 
mėgsta daug skaityti ir kurie 
ma'žiau skaito, vertėtu bent da
li liuoso laiko paversti daliems 
darbeliams dirbti. Pasidaręs, 
kas ūkiai reikia, jaunas vaiki
nas turėtu pratintis drožinėti 
niaustineti ir darinėti tokius L 

dailius indelius ar daigtelius/ 
kurie tinka gyvenimui pagra
žinti. Ir tokiu darbeliu Lietu
voje jau yra; jie buvo rodomi 
dailės parodose. Bet iszsiplati- 
ne jie da per mažai. Szitoki 
darbeliai lavintu dailės jaus
mą, pratintu prie darbsztumo 
gerintu žmonės. Tie, kurie isz- 
mano tuos,, dalykus^ turėtu jau
nus vaikinus pažadinti prie to, 
parodyti pavyzdžiu, pamoky
ti. — Mergaites ir turėtu dirbi
nėti ne tik moteriszkojo ūkio 
būtinai reikalingus dalykus, 
bet ir tokius, kurie dailina gy
venimą: dailiu mezgima, siuvi
mą, audirna ir t.tf

Taip žiemos vakaru liuesas 
laikas butu naudingai suvarto
tas.

- GALAS —

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

dąvo apsileidėliu ir tinginiu.
Taip buvo seniau; kol nebu

vo ūkio maszinu lengvinancziu 
dauba. Murzinoms atsiradus ir 
iszsiplatinus ūkininku darbas 
palengvėjo. Visi turėjo dau
giau liuoso laiko; tik ne visi 
vienaip ta laika sunaudodavo. 
Vieni eme skaityti knygas ir 
laikraszczius,' eme szviestis. 
Kitiems liuesu laiku buvo la
bai patogu tinginiauti. Apskri
tai imant darbsztumas, ypacz 
jaunesnes kartos, neliko tokis 
pat, kaip seniau, bet daug su
mažėjo. Tinginiavimui padide-
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No 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c,

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50e.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszkn 
užlieku. Su paveikslais. 171 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
to 58 pus., 20c.

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

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

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

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

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininįa, 
43 puslapiu, 20c.

No.lll—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas' ii’ Miki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

No.142—A p i e -Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No. 144 — Apie Kanka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta. 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Te 
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—Apie 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 
n n kas Karalium, 62 pus., 20c

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

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Pct Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Eg 
Ii; Aržiuolas; Uosis; Budyne 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs MaL 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

Ro.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

*No.l73—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

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

No.180- Kvitų Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180V5—K vitu K n V g u t e 
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 Ka 
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Grauduš 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 mušu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso,. peraszyta isz groina 
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 Medą liko Dievo Motinos 
Garbei. 15č/

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

Kaip Užsisakyti Knygas :

USgU Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Oi- 
deri, Express ar Bankine 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 

t

szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO,, 
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Per visa, diena paskui rima
vo ant sodelio tvoros priesz 
merginos langeli, szvilpavo ir 
dainavo, tai volei ant szvilpi- 
naites graino. O mergina tai 
darželyje, tai langelyje, kaip 
ugnia apkaitus, nuo jo akiu ne
nuleido, o visa drelba isz karsz- 

-czio, kaip lapelis nuo vėjo pa
pučiamas. Net sarmata pasa
kot. Tokis Pruspalaikis ir kib
lia prie szlektiszkos mergaites.

Nusipjove senis ir su žila gal
va pakrato,‘už valandos tolinus 
kalbėjo:

— Praėjo teip puse meto. 
Tegul Dievas mielaszirdingas 
u'ž mano nusidėjimus, tai pa
skaito: Hansas už trijų ir ke
turis dirba, o apie iszejima in 
svietą nemislina, o kad ir pri
menu jam, jog laikas butu pa- 
misly't apie vandravima, tai 
mergina tuojau® alpsiaszaroje 
ir pakampėse szlum'be, jog turi 
toki netikusi tęva.

O asz per visas dienas kaip 
rodos su vine galvoje vaikszti- 
neju, o ateina naktis, tai kaiip 
ant aketvirbalu per visa n ak t i 
variausiu lovoje viena ause 
miegu, kita, klausau, jog net 
nuo to iszdžiiuvau kaip pagal i s.

Teip tai toje nuolatinėje ne
miegojo ir sunkiose mislyse, 
nauja rodą puolė man in galva, 
apmislinau teip ir szeip, pa
smaukiau mergina, ir kailiu jai:

— Klausyk Jule, važiuosi 
pas kriksztu motina, b a jau ta
vęs labai iszsiilgo.

O gyveno toji kriksztu moti
na, argi mano kurna, apie ke
turias mylės nuo ežiom Apkai
to mano vienturtele, nes ne- 
dryso nieko sakyt, tiktai aku
tes savo nuleido ir pabueziavus 
ranka paklausė:

— O ar ant ilgai, teveli?
Tas 'mane'kaiip su ipeilu per

dūrė, nes tiktai nusijuokiau.
— Ant dvieju dienu su ry

tojaus diena, atsakiau, norint 
galvoja, ka kita mislinau.

— O ka, nuvežiau mergina, 
tris dienas užtrukau pas kūma. 
Jau nepaisiau apie uždarbi ir 
malūnai. O ketvirta diena, ka
da jau mudu susitaria su kurna 
kas ir kaip, szvintant, da mano 

atsikėliau,
sugry-

tas szuo isz pasalu, pažiurėjo 
isz paniūru ir nieko. Antra die
na tas pats. Nes man buvo leng
viau. Tai, mistinu sau, pabadės 
mergina, pabod.es ir rižmirsz. 
Kūma nuveš jaje in ■ 'miesteli, 
nupirks kokiu žiibucziu. Buvo 
teipos-gi fenais netoli davad- 
nas jaunikis, bravorainkas, ku
ris jau nuo seniau apie Jule 
klausinėjo. Tai gal volei atsi
mins apie jaje.
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BALTRUVIENE

Prižadėkime sau, kol musu 
szirdis plaka, 

Kad nepaleisime nei vieno
Daigtelio palikto nuo 

musu proseniu, 
Tiktai cielybeje užlaikysime 

del musu vaiku. 
Mokinkime musu vaikelius

Skaityti, raszyti ir maustyti 
Lietuviszkai,

Taipgi ir dainupti gražias 
Lietuviszkas daineles.

Prižadėkime taipgi sau, 
Kad in jaunas szirdis

Inkvepsime meile 
Lietuvystes 

Ir kad sergėtu ja kaip 
Jauni erelei sergsti 

savo lizdą.
Lietrtviszka tauta ne yra

Mirusi tauta, bet 
gyvuojanti, 

Turinti savo garbinga

Vokie- 
norint

Savo nuopelnus priesz 
civilizacija,

Ir savo užduoti priesz 
kultūra.

Musu visuomene turitiesas
ant gyvybes,

Ir tuju tiesu įleiszsižadam,
Ir neprivalome iszsižadet.

Svarbiausia tai yra skaitymas
Lietuviszku laikraszcziu,

O juos skaitydami musu tauta 
nedings!

Mano rodą Visada yra
gera,

Nebūna klaidi niekada!

merginai miegojo, 
pasikinkiau szluika ir 
žau vienas namon.

Sugryžias nedrysau 
tukini in akis dirstelėt,
tai ne musu tikėjimo ir ne mu
su tautos, nes jeigu tėvui apėjo 
apie locna kūdiki, tai reike ir 
visaip darytie. Tasai Vokiete- 
lis (pirma diena ne rado sau vie
tos malūne, o asz ne norėjau su 
juom in akis sueitie.

O mano gizelis apėjo tiktai 
mane viena ir antrai karta, kaip

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... >

Viesz. Jėzaus ir :■ 
Motinos Szvencz. >
Sapnas Motinos Szven- 

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

* * *
Pranesze man per telepona 

Kad vienam mieste 
Pennsylvanijoje, 

Nekurios moterėles truputi 
pabarti,

Bet da ant ju susimylėsiu, 
Visko sziandien neiszduosiu.

Bet tik tiek pasakysiu, į 

Kad istubas apsivalytu,
Ir gerai sumazgotu 

diszius,
Kaip pavalgo pietus,

Nes blakių pilnos lovos, 
Niekados neklotos,

Už tai kad automobiliais 
važinėja,

O po pakampes girksznoja, 
Neužilgio ten atvažiuosiu,

Ir gerai iszkocziosiu.
Ir visas apvalysiu.

0 priprasziau kūmos, idant 
nesiduotu, per mergina persi- 
kalbint, o ir josios szlebe ir 
czevery kus. pasl eiptu.

Treczia diena apie vakara, 
jau leidženteis saulei prieina, gi
zelis ir staeziai klauso:

— O kur tai likosi duktė 
jusu ponas meisteri?

Net manyje kraujas užviro, 
nes susilaikiau ir tariau:

— Kur liko, tai liko, gana, 
josios norą ir iidbus.

— Teip ? Klause da akis in- 
smeiges in mane.

— Na teip ! Sakau, o szirdis 
manyje pradėjo drėbėt, kaip 
pitlus.

— Tiek to, tarė, tai ir ma
nes czion nebus.

— Su Dievu, atsakiau, o 
kojos man net dreba.

O jis ant to:
Su Dievu, arba ir ne su 

Dievu, parodai man, ponas 
meisteri szlposa, parodisu ir 
asz.

Atsitraukė ir nuėjo prie dar
bo.

— Tai, pasaka, pamislinau 
sau, nes man ta vakara buvo 
baime tokia, jog net drebėjau.

Pabaigė dauba, nieko. Užsi
dariau stubeleje. Szlubis tiktai 
atėjus po langeliu man pasako, 
jog gizelis savo rakandus dės
to in pundeli.

Mecziausi ant sofkos ir lau
kiau kas ežia nūsides.

O buvo taje naktį menasine 
ir menulis jau nuo dvieju, va
landų (buvo vžtekcjas.

Ant kart iszgirdau dainuo
janti Hansa. Mokėjo jisai viso
kias dainas, nes tosios da ne 
buvau girdėjas. Navatna tai 
buvo daina. Rodos kad man 
szirdi dalypstinejo, tokia galy
be savije turėjo, jog ne galėjau 
daguleti, tiktai pasikelau ir 
praėjau prie lango. Dainavo 
gal valanda, gal daugiau, pas
kui balsas pradėjo tolintis nuo 
malūno. Iszejau isz kamaraites 
ir 'žiurau. Buvo labai szviesu 
kaip diena. Kristau Jėzau, kaip 
atsimenu ant tosios szviesos.

Nutilo valandėlė ir velei pra
dėjo !

— Toja szviesoja, pama- 
cziau einanti kėlu link girios 
Hansa su pundulu ant pecziiu, 
su lazda rankoje ir dainavo, o 
paskui ji isztolo, paskui ji ba
sa, vienmarszkine ėjo su isz- 
trauktom rankom ir iszbalus 
kaip drobe Jule.

Surikau ir leidausi pas jaje. 
Ne neapsidairę. Kada jau da- 
begaU ir už peties pagriebau, 
sugriuvo man prie kojų kaip 
negyva.

— Tai tu, mergei! In kur? 
Kaip ?

O jije :
—Užmuszk mane, tėtuli, 

arba paleisk su juom. Užmuszk 
ba nepasiliksu czion kitaip, 
kaip negyva. Per ugni perbeg- 
su, per vandeni (perplauksiu,

arba. paleisk, kalba, tėtuli, ar
ba, užmuszk! Žiemos Vakaras

Kaip ''žaltys vino josi, kaip 
smala prie kojų laikosi.

J ezau miel aszirdingiauses! 
Ka galėjau daryt? Paleidau.

Senis su dantimis sugriežė.
— Pasikėlė ir nuėjo, kaip . .. . . , , , .. . . i kara. Priesz prasidedant karuiszeszelis ipaskui.ii, teip paežiai s ... > ■ • > -it. . L . . | kiekvienas ūkininkas pirkda-kaip pirmai, atpszus rankas i 

priesz save ir primerkus akis.
Puolau ant vieszkelio ir ilgai 
gulėjau, nes ji jo negrylžo. O tas 
szetoniszkas bernas z nuolatos J 
dainavo. Nuėjo paskui ji. Kas 
jei tėvas, gimines, kas niekas ? | 
Dusziia velniui pavede, o tam 
rakalui kuna. ir nuėjo su juom.

— Girdėjau mano prietelan 
apie visokias raganystas ir vi
sokius maluninius szposus, n'es 
ne tikėjau.

Galybe Dievo,( mislinau, ir 
tiek.

O ežia žiurau, mano prietelan 
toja szviesoje malūno girnos 
ritasi. Visos žiba, kaip ugnijc! 
Stoviu kaip nutirpęs, o ežia 
paskui ta antras ir treczias ir 
ketvirtas, ritasi. Jėzau Kristų! 
Visi nusirito ant Hanso dainos, 
norėjau vytis, nes kur ten ? Ko
jos mano kaip rodos in žeme in- 
lindo. O man ne ant misles ne
atėjo, jog jeigu tikra duktė pa
metė mane, sena tęva, tai del 
ko akmeniai neturėtu pamest?
— Viskas nusirito, tarė 

drutu balsu, viskas nuo manes 
nuėjo in ten toli!

Nutilo senelis ir tiktai-turė
jo atkisziais ranka in szali gi
rios. Paskui rodos atsipeikėjas 
tarė:

pKIESZ kokia keturios de- 
sžimts metu Lietuvos ūki

ninku gyvenimas buvo ne tokis 
kaip kad dabar priesz szi didi ji
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“Saule”, kaip szviete, taip 
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Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
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Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
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Pinigai reikia siusti su 
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— O Vienok, jeigu tada 
bueze ant. tuju akmenų paiszau- 
kias, tai gal butu sugryžia.

— Ar jus dukreles, klauso
te balso- savo tėvelio ir motinė
lės?

GALAS

Skaitykit “Saule”

I vosi savo ūkio ir szeimynos rei
kalams daugiau visokiu dįaiig- 
tu, kaip priesz kelias deszimtis 
metu. In kaimus daug mažiau 
eidavo fabrikiniu dirbiniu. 
Daugybe reikalingu dai.gtu 
ūkininkai gamindavosi patis. 
Pagal tai btivo kitaip susitvar
kęs ir ūkininko gyvenimas ir 
ūkio darbai'. Kitoki buvo ir žie
mos vakarai.

Žiemos vakarai, kaip ir da
bar buvę pasilsys po sunkaus 
dienos, darbo. Ūkininkas ir jo 
szeimyna pareje isz kluono ir 
gyvulius ipasiszere susirinkę 
būdavo vienoje, erdvoje gry- 
czioje, nedirbdavo, tiesa, sun
kiu dienos darbu, 'bet visai be 
darbo ir nebūdavo. Vakarienei 
verdant taisydavosi pagedu
sius arba darydavosi naujus 
darbo inrankius: spragilus ja
vams kulti, szakes sziaudams 
versti, rezgines gyvuliams pa- 
szaro’ neszti, sziupeles grūdams 
semti. Pabaigė ar pataisė szi- 
tuos dienos darbui reikalingus 
padarus, imdavosi prie kitu. 
Vy'riszkieji darydavo klumpes 
'sau ir visoms moteri'szkorioms 
arba balanas skaldydavo žibu
riui. Kiti skaptuodavo szauksz- 
tus, netik kad. turėtu ju didoka 
iszteikliu žiemai, bet ir vasarai; 
ju ūkyje daug reikia: jie leng
vai suskila, bemazgojant nu- 
luszta, vasara laukuose val
gant iszsimeto; taigi ’žiema ju 
reikia prisidirbti tiek, kad isz- 
tektu iki kitai žiemai. Ūkinin
kui ir jo szeimynai jau žiema 
rūpėdavo vasaros, darbai: va-

karais darydavo grebliu, kad 
vasara turėtu kuo grėbti ir sa
va szeimyna ir samdytos grebi- 

fjr
kės ir kad sulužus ar pagedus, 
giedrai esant, nereikėtų taisant 
gaiszuoti. Linus iszsimyinus, 
vakarais isz nuobruku sukda
vo panczius vasara arkliams 
panešioti ir isz pakiliu szniuru 
prisisukę vydavo Virves, va
džias, pavadžius, apmarins, 
kuriu ūkyje per isztisus metus 
laibai daug reikia.

Kita syk, kai giria pigi buvo 
ir durpių niekas nekaszdavo, 
kiekvienas ūkininkas apsidir
bęs didžiuosius 'žiemos darbus, 
javus iszsikules ir linus iszsi- 
mines, važiuodavo in giria žie
mai, rogių keliui esant, jei ne 
medžiu troboms, tai bent mal
ku parsivežti. Isz girios sugry- 
žus vakarais reikėdavo džio
vinti arba taisyti suszalusios ar 
pagedusios- pleszkes, viržiai, 
virves, reikėdavo tekinti atszi- 
pe kirviai, galąsti skerspiuves.

Toki maž daug buvo vyrisz- 
kuju žiemos vakarai. Ka veik
davo inoteriszkosios ? Kaip' vy
rai sudeje rankas dylki niekad 
nesėdėdavo taip juo labiau, mo- 
teriszkosios ir ypacz merginos. 
Žiemos vakarais jos ir gamin
davo kas reikia szeimynos: dan
ge ve i ir mažesniems ūkio rei
kalams. Pakulas, linus ir vilnas 
verpdavo, kad atėjus pavasa
riui turėtu ka austi, siūdavo 
marszkinius visai szeimynai: 
megzdavo pirsztines ir žekes, 
ausdavo dailias juostas bro
liams ir kviesliams ju kvietkai 
parėdyti, kai atjoja kviesti in 
vestuves; ausdavo apivaras 
Spartės ar paprastus • raiszius 
puodams pariszti vasara ne- 
szant valgyti in laukus.

Kita syk visi ūkininkai žasu

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

The money we lent our Country 
has boupht our richest rewa

We were just trying to keep our Country 
strong and prepared when we bought our 
first Defense Bonds. Those were the un
easy days of 1941, thirteen years ago this 
month.
It was only after V-J Day that'we began to 
realize that we were doing far more with 
our Bond buying than lending our Coun
try cash for the war effort. Here’s what we 
saw happening:
All over America new homes were be
ing built with Bonds. Farms were pro
ducing more crops with Bond-bought 
machinery. Sons and daughters were 
getting extra, schooling. Anfl the dream 
of owning a. business of his oivn was 
coming true for many a man who had 
Bonds to give him a start.
U. S. Savings Bonds have helped Ameri
cans save on a scale brand new in history 
—a record unmatched anywhere in the 
whole world!
Today more Bonds are held in our

1 hands than ever before in the history

The Savings Bond Habit Brings Happy Returns—Buy more in ’54!
The V. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Depart

ment thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

of these thirteen years — thirty-seven 
billion dollars ivorth of them! ' 
Last year we bought 22% more Bonds 
than the year before; and the figures show 
that we are holding our Bonds for maxi
mum return—three-fourths of all matured 
E Bonds are still being held at interest by 
their original owners.
Yes, it’s a happy anniversary story for 
America’s Bond buying habit.

If you’re not already buying Bonds— 
try the easy Payroll Savings Plan

Save any sum you wish—a couple of dol
lars a payday or as much as you can spare. 
You never miss the money because it’s 
saved for you—before you even get your 
check. And when enough has accumulated, 
it’s automatically invested in a Series E 
Bond, in your name, and the Bond turned 
over to you. Then your savings begin earn
ing you an average 3% interest, com
pounded semiannually, when the Bonds 
are held to maturity!

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA

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

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

Mahanoy City. Pa. 
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daug laikydavo ir maža ju par
duodavo. Iszpiaiudavo jas per 
rudeni ir apipenėtas apie Kalė
das. Visur būdavo daug' plunk
snų pleszyti patalams ir prie- 
galvams pilt. Be plunksnų, 
kiekvienas ūkininkas turėdavo 
daug vilnų. Vaikai ir seniai ne
gali sunkesnio darbo dirbti ar
ba kartais ir visa szeimyna ne
turėdama didesnio darbo vaka
rais plunksnas pleszydavo ar
ba vilnas kedendavo.

Kad tie žiemos vakarai butu 
linksmesni, kad nenuobodu bu
tu isz darbo parėjusiems malži 
darbeliai dirbti, merginos dai
nuodavo dainų, Adventuose ir 
Gavėnioje szventas giesmes 
giedodavo. Seniai ahba senes 
sekdavo jauniemsiems senovės 
pasakas, mindavo misles. Pasa
kos ypacz -tikdavo plunksnas 
baplešzant arba vilnas bekedi- 
nant. Toki lengva, bet nuoba- 
du darbeli bedirbant laibai 
lengva užsnūsti. Gyvai seka* 
mos pasakos padilgindavo' do- 
muma ir neduodavo užmigti.

Szventomis kartais ’ ir szio- 
kiomis: dienomis, daugelis ūki
ninku užsiimdavo ypacz dvasi
niu knygų skaitymu.

Taigi senovės žiemos vakaru 
darai buvo labai tikslus, pri
taikyti prie ūkio ir szeimynos 
reikalu. Vakaru poilsio laikas 
buvo pilnai sunaudotas reika
lingiems dalykams. Žmones 
buvo darbsztus moka net posil- 
sio laiku naudingus darbelius 
dirbti. Kas tu mažu darbeliu 
nenorėdavo dirbti, tas tuoj pa- 
juzdavo, kad jo ūkyje daug ko 
trūksta, kad reikia szauktis 
nuolat prie kaimynu norint pa- 
sigelbeti. Kaimynai toki vadin-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

*
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Žinios Vietines
— Vincas Karvelis, kuris 

gyveno <po Nr. 203 W. Market 
uly., nesveika v o per koki tai 
laika, ir pavojingai susirgo Ne
dėlios vakaro, ir likos tuojaus 
nuvesztas in Locust Mt. ligon- 
buteje, kuris ten pasimirė apie 
11:30 valanda. Velionis gimė 
Lietuvoje, atvyko In Amerika 
daugelis metu atgal. Buvo 
angliakasis, bet per keliolika 
metu ’buvo naktinis sargas del 
Locust Valley Coal kompani
jai. Paliko seseri Petrone Yo- 
naitiene isz Daggett, Mich. Jo 
kūnas paszarvolas ipas Grab. L. 
Traskaus’ka, isz kur laidotuves 
invyks.

— Subaioj pripuola Szv. 
Ludgiero, Szv. Tekios, o Tau- 
tiszka Vardino: Dorulio. Ir ta 
diena: 1943 m., Amerikos val
džia duoda daug savo laivu 
Sovietu Rusijai.

— Ponia Mare Zaguniene, 
nuo 636 East Pine uly., kuri 
gydėsi in Pottsville ligon'bnteje 
ana diena sugryžo namo, jaus
dama daug sveikesne. '

— Kita san vaite: Nedelioj 
pripuola Kanczios Nedelia ir 
Szv. Jono isz Damaskos, o Tau- 
tiszka Vardine: Melduto. Taip
gi ta diena: 1369 m., Kuni- 
gaiksztis Kęstutis pateko Kry- 
žiuocziu nelaisvėn; 1847 m., 
Vera Cruz miestas Meksikoje 
pasidavė Scott armijai; 1632 
m., Kanada 'buvo pavesta ir 
atiduota Prancūzijai.

— Musu skaitytoja, ponia 
J. Cuniene, nuo 101 W. 'Spruce 
uly., gydosi in Ashland ligon- 
bnte.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Sikstams ir Szv. Jono Kapistri- 
jono, o Tautiszka Vardine: 
Burkvydo. Ir ta diena: 1949 m., 
Louis A. Johnson yraprisieg- 
dintas kaipo Amerikos Apsau
gos Sekretorius; 1933 m., Na
ciai pasmerkia visus Žydus. 
Žydai turi neszioti cegelius, 
kaip kokie szunes; 1673 m., Ka
nada buvo pavesta ir atiduota 
Prancūzijai.

— Utarninke (pripuola Szv. 
Jono isz Baraksius ii- Szv. Kiri- 
lio, o Tautiszka Vardine: Ei- 
kio. Ir ta diena: 1790 m., gimė 
John Tyler, deszimtasis Ame
rikos Prezidentas; 1638 m., 
pirmieji Szvedai atvažiavo in 
Amerika ir apsigyveno prie 
Delaware upes.

Coaldale, Pa. —
Du miesto jaunuoliai buvo la
ibai sužeisti kai ju automobilius 
susimnsze su dvejais stovin- 
eziais automobiliais, Lansford 
mieste. Szesziolikos metu Juo
zas Adomaitis buvo nuvesztas 
in Coaldale ligonine, kur dak
tarai’sako kad jam gal pakau- 
szis yra praskeltas. Teipgi sze- 
sziolikos metu Robert Herring, O 7 
jo draugas ’buvo beveik pana- 
sziai sužeistas. Lansford polici- 
jantai sako kad jie per daug 
nežino apie tai kaip ta nelaime 
atsitiko. Iszrodo, kad Herring 7 O
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Pasitaria Apie Muitas, Užsienio Taksas

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles, po deszinei, ir 
Senatorius Harry Byrd, De
mokratas isz Virginia ir Se
nato Finansų Komisijos pir
mininkas, ežia pasitaria kas- 
link muitu, ir užsienio taksu.

Sekretorius Dulles sako, 
kad tokios taksos labai rei
kalingos ir reikia jas atnau

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT

ta automobiliu vairavo ii- kad 
jis kaip ten susimuisze su dve
jais automobiliais, kurie ant 
vietos stovėjo.

DAKTARAS ISZŽU- 
DE SAVO SZEIMYNA

Norėjo Pats Nusižudyti
Bet Nepasiseko

HENDERSON, TENN. — 
Daktaras Ben T. Galbraith, isz 
McAlester, Oklahoma, szirdies 
ligų specialistas, buvo suaresz- 
tuotas, ir dabar yra kaltinamas 
už iszžudinima savo szeimynos. 
Jo žmona ir trys vaikucziai bu
vo nužudyti. Ju lavonai buvo 
surasti antrame augsztyje ju 
narnu, kur viskas buvo iszde- 
ginta.

Užmuszti yra trisdeszimts 
penkių metu Ponia Kitty Gal
braith ir jųdviejų vaikucziai; 
Frank, septynių metu; Jere, 
penkių metu, ir Sarah Ann, ke- 
turiu metu.

Trisdeszimts szesziu metu 
amžiaus Daktaras Ben T. Gal
braith buvo suaresztuotas savo 
motinos, naszles, Ponios J. E. 
Galtraith namuose.

Policijos virszininkas, She
riff D. E. Sanders, isz McAles
ter, kuris veže ta daktara atgal 
in McAlester, sako kad dakta
ras norėjo save nusižudinti, kai . 
jie privažiavo prie Memphis 
miesto. Daktaras iszszoko isz 
automobiliaus ir pasirito ant 
vieszkelio staeziai po kito au
tomobiliaus ratais. Bet ano au
tomobiliaus draiverys suspėjo 
greitai sustoti ir daktaras ne
buvo nei sužeistas. Policijantas 
tada daktara nuveže in ligoni
ne in Memphis miestą, kur 
slauges apriszo kelais mažas 
žaizdas daktarui, nes jis biski 
apsidraskė, szokdamas isz to 
automobiliaus.

Isz pradžių policijantai mis- 
lino kad tie namai visai nety- 
czia užsidegė ir kad tai buvo 
paprasta nelaime, kol vienas 
daktaras užtiko, pamate kad jo 
žmonos galva buvo praskelta.

METAS AMERIKOS 
RAUD. KRYŽIAUS

PATARNAVIMO
WASHINGTON D. C. —

! Praeitais metais, Amerikos' 
Raud. Kryžius padėjo 17 szaliu 

'kurias invairios nelaimes už
puolė. Ir apart savo pagelbos 
naminėse ir svetimose nelaimė
se, Raud. Kryžius dar padėjo 
Vietnam in Korea, H. Roland 
Harriman, tautinis Amerikos 
Raud. Kryžiaus pirmininkas 
pranesze.

Savo pinigu aukoms, Raudo- į 
najam Kryžiui, Amerikiecziai 
prisidėjo prie iszsiuntimo 60 
tonu maisto siuntinio audru už- 

Į pultiems Haiti žmonėms, kaip 
ir medicinos sulaikyti ligų isz- 
sipletojima, siuntė medicinisz- 
kos pagelbos Italijai po praei
to rudenio žemes slinkimu: me- 
dikaliszkos pagelbos potviniu 
aukoms Indijoj ir Pakistano; 
palapines ir maisto Graikijai 
po žemes drebejimo praeita Ge
gužes menesi. Ir pagelba buvo 
teikiama Syrijai, Lebanonui, 
Meksikai, Iranui, Korėjai, Al- 
gerijai, Nepaliui, Honduras, 

•-i Guatamala ir Panamai.
Po Danube potviniu praeita 

vasara, Amerikos Raud. Kry

jinti del viso svieto pramo
nes. Ypatingai jos reikalin
gos dabar, kai viskas taip 
nepastovu Kinijoje. Bet jis 
sako kad vien tik Prez. Ei- 
senhoweris gali nutarti ar 
tas taksas palaikyti ar isz- 
mesti. Prezidentas galėtu tas 
taksas sumažinti apie pen
kioliktu nuoszimcziu. 

SUSPROGIMAS 
MAINOSE

22 Žuvo, 16 Sužeisti 
Italijoje

SPOLETO, ITALIJA. — 
Susprogimas mainose, apie 
tūkstanti pėdu po žeme užmu- 
sze dvideszimts du mainieriu ir 
sužeidė szesziolika. Nelaime 
atsitiko in Morgnano de Spole- 
to mainose, mažame miestelyje, 
apie szeszios deszimts penkios 
mylios nuo Rymos miesto. Kiek 
buvo galima sužinoti, tai ang
lies gazai susprogo kaip tik tuo 
laika, kada sziptai mainese, kai 
vieni baigė savo darba ir kiti 
pradėjo. Už tai tiek daug mai
nieriu buvo toje vienoje vieto
je tuo laiku, kai ta nelaime at
sitiko.
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žius savo valdžios papraszytas, 
ingaliojo League of Red Cross 
Societies atstovauti JAV val
džios paszelpos iszdalinima 
krasztuose nukentėjusiais nuo 
nelaimes. Reikmenų 67,000 to
nu maisto žmonėms ir paszaro 
gyvuliams, iki $12,000,000 ver
tes buvo iszsiusta Vokiecziu fe- 
deralei valdžiai, Austrijai, Ju
goslavijai, ir trims krasztams 
už geležines uždangos, Vokie
tijos Demokratine Respublika, 
Czekoslovakija ir Vengrija pri
ėmė Amerikos valdžios pagel
bos pasiulijima.

Prez. Eisenhoweris, laiszke 
Justic Sandstrom isz Szvedijos 
sako jog League of Red Cross 
Societies Centrines ir Rytu Eu
ropos potviniu pagelbos pro
grama užlaikė žmoniszkumus 
tvarkus Raudonojo Kryžiaus. 
Paszalpa buvo teikiama nepai
sant rases, spalvos, tikybos ir 
politinui insitikinimu. Pirma 
karta po ilgu metu, buvo gali- 

! ma peržengti rubežius teikiant 
i paszelpa.”

Tolimuose Rytuose, Ameri
kos Raud. Kryžius parūpino 
pinigu Vietnamese Raudono- 
jam Kryžiui padėti apgyven
dinto ne-komunistinius pabė
gėlius isz Vietnam Indo-Kini- 
joj. Ta paszelpa susidėjo isz 

Į motoriniu vežimu, kurie buvo

vartojami kaipo klinikai; tuks- 
taneziais mastu medžiagos ir 
siuviamu maszinu ruoszimui 
drabužiu, ir taip toliaus muilo 
ir medikaliszku reikmenų. Ju
nior Red Cross siuntė mokyk
loms reikmenų ir dovanu dežu- 
cziu Indo-Kinijai ir mokyklų 
vienetus in Korėja atstatyti 
mokyklas ten.

Visame pasaulyje, kur tik 
yra JAV militariniu vienetu, 
ginkluotos jiegos padeda 
Raud. Kryžiui pristatyti reik
menis nelaimingiems. Praeitais 
metais, Kariuomenes Air Force 
ir Laivynas padėjo nuvežti rei
kalingu reikmenų in Carrib- 
bean, Europa ir in Azija.

Namie Raud. Kryžiaus pa
gelba lygiai svarbi. Per 1954 
m., Amerikiecziai paaukojo net: 
2,896,400 litru kraujo per 
Raud. Kryžių tautiniai apsau
gai ir ligoninėms. Raud. Kry-1 
žius treineravo 763,000 žmonių 
apsisaugoti vandenyje ir 741,- 
000 pirmos pagelbos kursuose, 
ir davė 208,200 certifikatu už
baigusiems auklėjimo kursus. 
Raud. Kryžius teike greitos pa
gelbos 318 nelaimiu operaci
joms JAV-ese, staigios masines 
priežiūros, prieglaudos, mais
to ir medikaliszkos priežiūros, 
62,000 asmeniu. Padėjo 7,100 
szeimynu gryžti prie norma
laus gyvenimo po nelaimingu 
atsitikimu.

Praeitu metu kiekviena me
nesi Raud. Kryžius aptarnavo 
109,000 JAV kariuomenes na
riu militarinese vietose ir li
goninėse szioje szalyje ir užsie
ny 3,700 naminiu Raud. Kry
žiaus skyrių kas menesi gauna 
po 143,000 praszymu padėti 
tarnybos vyrams ir ju szeimy- 
noms.

Japonijoj Raud. Kryžiaus 
užjuriu skyrius užlaikė mokyk
las JAV kareiviu Japonisz- 
koms žmonoms. Czia Amerikos 
istorija, paproeziai, kaip pirk
ti, kaip sutvarkyti biudeta pa
gal vyro algos, ir kaip vartoti 
Amerikoniszkus mechaniszkus 
dalykus.

Tie visi aptarnavimai teikia
mi JAV gyventojams nepai
sant spalvos, tikybos ar pilie
tybes. Darbas galimas tik su 
pagelba musu 1,575,000 sava
noriu darbininku kurie aukojo 
milijonus valandų tiems patar
navimams.

Daugelyje vietų svetimsza- 
liai irgi prisidėjo prie savano
riu eilių teikti pagelba savo 
kaimynams per Raudonąjį 
Kryžių. — C. C.

SZIANDIENINIS 
GYVENIMAS 

KAUNE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

o stogu viena diena už atidirb
ta menesi. In kurortus gali pa
tekti tik proteguojamieji ir su 
profesiniu sanjungu leidimais, 
vadinamais “atilsinemis”.

Profesines Sanjungos
Nuolatiniams darbininkams 

ir tarnautojams privaloma pri
klausyti profesinėms sanjun- 
goms. Profesinėms sanjungoms 
reikia mokėti tam tikra mokes
ti nuo uždarbio. Profesines 
sanjungos ligos atveju moka 
savo nariams paszelpa. Szeszis 
metus iszbuvusiems nariu mo
kama iki 10% gautojo atlygini - 
nimo paszelpa. Jei Prof, san
jungos narys neteko darbo ir 
per tris menesius neinsidarbi- 
no, tai jo prof, sanjungos sta
žas anuliuojamas. Jis turi vėl 
isz naujo pradėti “profsanjun- 
gauti”.

Kauno Apszvietimas
Geriau apszviestas tik pats 

centras. Priemiescziuose maža 
lempu ar visai nėra.

Szia proga pridurtina kitos 
praneszimos, gautos isz kitu 
szaltiniu, kuriu dali ir pasako
tojas patvirtino, būtent: po 
Spalines szventes Kaunie- 
cziams prasideda dideli vargai 
susiję su elektros stoka ir jos 
teikimo netvarkumui. Dažnai 
vakare ar nakti, kai labiausiai 
reikalinga ulycziu apszvieti- 
mui szviesa, elekrta staiga isz- 
jungiama isztisoms miesto da
lims. Kucziu vakare tokie 
reiszkiniai nuolatiniai. Elek
tros isz jungine j imo reiszkinius 
žmones invairiai aiszkina. Vie
ni mano, kad aptemdant mies
to ulyczias tyczia sudaroma 
proga Rusu gaujoms žmones 
pleszti, kiti sako kad apemejai 
taip daro norėdami pasityczio- 
ti isz religinio Lietuviu nusi
teikimo, treti teigia, kad elek
tros jiega imama radijo sto
tims, idant tos trukdytu užsie
nio radijo siustuvu veikla. Bu
dinga yra tai, kad elektros jie
ga nutraukiama tik Lietuviu 
butams. Partijos nariu, kariu 
ir invairiu pareigunu tai nepa- 
lieczia. Taip pat nelieczia ju ir 
jiegos normavimas. Pasirodo, 
visus sziuos privilegijuotuo
sius elektros jiegos aprūpina 
atskira jiegaine. Vienas rimtas 
szaltinis teigia, kad priesz po
ra metu ji buvo mažame pa
statėlyje buvusios elektros sto
ties vietoje netoli K. Muzie
jaus. Ji naudojusi dyzelini mo
torą ir sunaudodavusi kas pa
ra po puse tonos gazolino arba 
tam tikros naftos.

Kauno gyventojai stengiasi 
visus dienos reikalus baigti iki 
sutemstant. Sutemus pavojin
ga mieste vaikszczioti. Siau- 
ezianezios plesziku gaujos ne 
tik apipleszia, bet ir sužeidžia. 
Pavojingiausia esti rudeni ir 
žiema, kai elektros szviesa stai
ga iszjungiama visai miesto da
liai.

-----------n-----------

Elenute — Kaip asz Jonuk 
buvau maža, tai buvau nie
kam netikus!

Jonas — Tu Elenute da ir 
sziandien isz to neiszaugai!




