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Isz Amerikos PREZ. TRUMANAS 
NEPAISO

TRYS BANKOS
VAGIAI PABĖGO  •

Perlipo Kalėjimo Siena

LEWISBURG, PA. — Trys 
bankos vagiai perlipo ir per- 
szoko dvideszimts pėdu augsz- 
tumo siena isz valstijos kalė
jimo, Lewisburg mieste, ir per 
ūkanas pabėgo.

Jie insilauže in farmerio 
namus keletą myliu nuo tos 
vietos, kur jie nusistvere kelis 
peilius, ir privertė ta farmeri 
juos nuveszti in Lewisburg.

Czia jie perdure Bucknell 
kolegijos studentą ir pabėgo.

Kalėjimo virszininkas Geor
ge W. Humphery sako kad tie 
pabėgusieji kaliniai yra: dvi
deszimts szesziu metu amžiaus 
Joseph Nolan; dvideszimts 
dvieju metu amžiaus jo brolis 
Ballard, isz Kentucky ir dvi
deszimts vieno meto amžiaus 
Ehnėr Schuer, isz Chicagos.

Visi trys buvo 1950 metuose 
pasmerkti in Lewisburg kalė
jimą. Nolan broliai buvo ta sy
ki pasmerkti ant dvideszimts 
pėnkiu metu in kalėjimą už ap
vogimą bankos Cincinnati 
mieste. Schuer buvo nuteistas 
ant trylikos metu uz apvogi
mą bankos Chicagoje.

Kalėjimo virszininkas Hum
phrey sako, kad visi trys kaip 
nors iszspruko isz savo miega
mosios vietos ant antro augsz- 
czio ir per tirsztas miglas jie 
perlipo per kalėjimo siena su 
tame kalėjime pasidarytas ko- 
pieczias, apie puse po penkių 
isz ryto. Niekas ju nepasigedo 
iki puse po septynių, kada vi
si kaliniai yra suskaitomi.

Szitie pabėgusieji kaliniai, 
apie szeszta valanda insilauže 
in ūkininko Paul Heitman na
mus, kurie randasi keletą my
liu nuo to kalėjimo, užrakino 
in viena kambarį jo žmona ir 
jo dukrele ir paskui jie pasi
ėmė to farmerio drabužius ir 
privertė ji juos nuveszti in 
miestą. Jie jam sake kad jie 
nori nuvažiuoti in viena spor
tininku sztora, kur jie gales 
pasivogti karabinu ir revolve
riu.

Kai tas farmerys privažiavo 
ta sportu sztora, jis greitai pa
spaude spaudžius, briekas sa
vo automobiliaus ir dar grei- 
cziau pats iszszoko. Vienas isz 
vagiu greitai insisedo in jo 
vieta,, ir automobilius nudun
dėjo.

Kai -tie kaliniai privažiavo 
Bucknell Universitetą, vienas 
isz j u vieno studento paklausė 
kaip galima greieziau iszva- 
žiuoti isz to miesto. Studentas 
Mickey Dewire, tuojaus su
prasdamas kad czia jau kas 
nepaprasta, stengiesi juos su
stabdyti, ir buvo jau atidaręs 
to automobiliaus duris, kai 
vienas isz tu kaliniu jam davė 
su peiliu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas sako 
kad jis visai nepaiso kai laik- 
raszcziai raszo apie ji ar apie 
Demokratu Kandidatus, bile 
jie tik teisybe raszo. O isz ki
tos puses, jis sako kad tie laik- 
raszcziai nega.i jo iszgazdinti.

Trumanas, kalbėdamas su 
laikrasztininkais jiems primi
ne, kad beveik laikraszcziai 

tbuvo priesz ji per anuos rinki
mus, 1948 metais, ir jie jam vi
sai nepakenke.

Jis sako kad ir dabar beveik 
visi laikraszcziai yra nusista
tė priesz Demokratus, bet ir 
szita syki jie nieko negales pa
daryti.

Jis sako, kad jis sutinka su 
Gubernatoriaus Adlai Steven- 
sono pastaba, kad didesne bai
me musu krasztui'gresia isz 
vienos partijos laikraszcziu ne
gu isz dvieju partijų Politikos.

SZUVA GERAS, TIK
VYRAS KALTAS

TORQUAY, ANGLIJA. — 
Ponia Alice Moore, teisme 
stengiesi teisėja intikint, kad 
jos szuva yra geras, ir kad ne
reikia ji nudėti.

Jos vyras kaitas kad tas jos 
szuva tokis piktas ir nervuo- 
tas, ji sako, nes jos vyras, ji 
sako labai greitai supyksta ir 
ima su lazda szvaityti, ir taip 
iszgazdina ta nabaga szuni 
kad dabar tas szuva yra labai 
nervuotas.

Teisėjas labai rimtai ir ra
miai isaklause jos pasiaiszkini- 
mu ir paskui insake szuni vis- 
ginudeti, o vyra palikti. Acziu 
Dievui, kad nors Anglijos teis
me žmogus turi nors biski dau
giau teises gyventi negu szuva.

Kai Karo Sztabo nariai 
gavo žinias apie tas “le- 
kianczias tolierkas” nežino
mus lekianezius baisiu grei
tumu eroplanus, Vaszingto
ne, tai visi pradėjo tu neži
nomu “tolierku” jieszkoti 
padangėse. Czia Lakunu

JOHN L. LEWISAS 
DERINASI

Nori Bet Bijosi Straiku 
Mainose

WASHINGTON, D. C. — 
Mainieriu bosas, John L. Le
wisas, su kitais savo tarnais 
prisitraukė prie ilgo stalo 
Vaszingtone ir pradėjo dery
bas su Va’džios ir Kompanijų 
Atstovais.

Mainieriu kontraktai, už ke
liu dienu jau užsibaigs, ir, jei
gu tie kontraktai dabar vie
nam ar kitam nepatinka, tai 
reikia naujus sudaryti ar 
Straikas paskelbti!

Lewisas vieszai dar nieko 
nesako apie ko jis dabar keti
na reikalauti. Bet galima spėti 
kad jis reikalaus:

1— Nors biski pakelti Mai- 
nieriams Algas.

2— Daugiau isz Kompanijų 
del Paszelpos Fondo, in kuri 
dabar Kompanijos moka tris- 
deszimts centu ant tono anglių.

3— Geriau ir teisingiau pa
skirstyti Mainieriams darbus, 
kad visi nors gautu dirbti per 
visa meta.

Kiek isz szitu pareikalavimu 
Lewisui pasiseks gauti be 
Straiku tai sunku pasakyti!

O kaslink Straiku, tai teip- 
gi sunku pasakyti, bet iszro- 
do, kad Straiku klausimas ir 
vienu ir kitu yra nepageidau
jamas.

Lewisas žino, ir jis žino, kad 
Kompanijos žino, kad dabar 
fabrikai turi daugiau kaip 80 
milijonus tonu anglių. Tai yra 
gana del asztuonios deszimts 
penkių dienu.

Daug Kompanijų dabar nie
ko nepelnyja, bet prieszingai 
patrotina pinigu.

Kietos anglies biznis vis ei-
(Tasa Ant 4 Puslapio) giu.

Jieszko Lekiancziu ‘Tolierku’

Sztabo Kapitonas William 
Smith paaiszkina savo lakū
nams kaip tuos nežinomus 
greitus eroplanus ar lekian- 
czias “tolierkas” suimti, ar 
nors j u paveikslus nutrauk
ti.

Daug yra kalbama apie

ISZSZOKO
ISZ BOMBNESZIO

PHILLIPSBURG, MONT. - 
Trylika lakunu suspėjo isz- 
szokti isz B-29 bombneszio, kai 
to eroplano vienas inžinas už
geso. Tuszczias bombneszis nu
krito in laukus, o visi lakūnai 
laimingai nusileidb su savo pa- 
rasziutaiis. Trys buvo biski su
žeisti ir sukriesti.

Didis bombneszis nukrito ir 
sudege. Kaip ta nelaime ten at
sitiko, ir kas buvo su tuo inži- 
nu, dar nežinią. r

2,000 BE DARBO
. '' i

POTTSTOWN, PA. — Susi
kirtimas kas'ink darbo ir dar
bininku, in Firestone Tire and 
Rubber Kompanijos fabriką, 
Pottstown, Pa., paleido isz 
darbo du tukstancziu ir sze- 
szis szimtus darbininku.

Darbininkai jau antra syki 
paliko savo darbus in dvi san- 
vaites.

Unija nesutiko su Kompani
ja, kai kompanijos virszinin- 
kai norėjo vietoje penkiolikos 
to darbo tenai paskirti tik tris, 
darbininku prie vieno paskir- 
Kompanija sako kad tiek daug 

‘darbininku tenai nereikia, ir 
kad trys ta darba lengvai gali 
atlikti. CIO UnijUknt to nesu
tiko ir nesutinka.

Tie penkiolika darbininku 
pamėtė savo darba ir nuėjo 
namo. Kompanija visus juos 
suspendavo del vienos sanvai- 
tes.

— Darbininku Unijos Sky. 
336, nubalsavo gryžti in darba 
Panedelio ryta, Rugsėjo 15-ta 
diena, kol Unijos ir Kompani
jos atstovai tarsis apie iszly-

tas lekianezias “tolierkas” 
bet iki sziol jokiu tikru ži
nių negalima gauti, nors 
daug lakunu yra po prisieka 
pasakė kad jie yra mate to
kia būtybes padangėse.

o o □

Koriecziai
Komunistai

Iszrauti
Susikirtimas Per Dvylika Valan

dų, 500 Kiniecziu Iszžudyta
Lietuva Kreipiesi Paskutini Syki 

In Laisva Pasauli Pagelbos
AUTOMOBILIAUS

NELAIME BUVO
ŽMOGŽUDYSTE

BALTIMORE, MD. — Teis
mas per szeszias trumpas mi- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BIJOJO SIBIRO
GRAZ, AUSTRIJA. — Kili- 

nis, Sovietas kareivis sako, 
kad jis apleido savo armija ir 
pabėgo in Vakarus, nes jis bai
siai bijojo kad jis nebutu isz-' 
vežtas in Sibirą.

Vladimir Fedorovich, dvi
deszimts trijų metu amžiaus 
Sovietu Armijos kareivis, pa- 
siaiszkino Vakaru Tautu laik- 
rasztininkams, kad Sovietai 
buvo grasinę jo motina ir sese
rį, kad jodvi bus iszvežtos in 
Sibirą.

Jis sako kad Sovietai inta- 
ria jo tęva, kuris, jie sako, pa
sidavė Naciams Vokiecziams 
per Antra Pasaulini Kara.

Vladimir Fedorovich nuta
rė iszsineszdinti isz to kraszto 
ir pabėgti in Anglijos zona, 
Austrijoje, kai jo draugai jam 
pranesze, kad jis bus siunezia- 
mas in Sibirą.

Jis sako kad karininkai ka
reiviams vis aiszkindavo ir 
juos gazdindavo, sakydami, 
kad visi kurie pabėga in Ang
lija ar Anglams pasiduoda, bus 
sugražinti in Rusija ir suszau- 
dyti.

SUĖMĖ PABĖGUSI
ŽMOGŽUDĮ

SEOUL, KORĖJA. — Pietų Korėjos 
kareiviai atsimusze stipru Komunistu užsi
puolimą ant Capitol Hill. Susikirtimas bu
vo tokis artus, kad kareiviai su kardais 
ir peiliais priesza susitiko. Muszis tesiesi 
per isztisa nakti.

Kai tik auszra iszkilo, apie septyni 
szimtai Kiniecziu, spiegdami ir staugdami 
iszsinesze isz savo insikasiusiu vietų ir be- 
go kiek tik jie galėjo.__  ■

Kai Komunistams nepasiseke szita kai
na paimti, jie paleido iii ji savo didžiau
sius karabinus ir artilerija.

Ant rytojaus buvo suskaityta du szim
tai Kiniecziu Komunistu lavonu ant to 
kalno, ir trys szimtai kitu slėnyje.

Komunistai Kiniecziai prie szito kalno 
yra jau paaukoję 2,§00 savo kareiviu.

Tuo paežiu sykiu, apie pustreczio tuks- 
tanezio mastu nuo to kalno Amerikos 
kariszki eroplanai, bombnesziai bombarda
vo prieszo tvirtoves ir miestus.

Beveik per visus szitus muszius tenai 
labai lijo, buvo szlapia ir tamsu. Keli 
musu eroplanai paleido deganezias szvie- 
sas staeziai ant prieszo tvirtovių kad mu
su bombnesziai geriau matytu kur paleis
ti savo sprogstanezias bombas.

BEAVER FALLS, PA. — 
Leonard J. Zalutsky, trisde- 
szimts szesziu metu amžiaus 
kalinys ir žmogžudis buvo FBI 
policijos suimtas Beaver Falls 
mieste, Pa. Jis buvo pabėgės 
isz kalėjimo, Floridoje, Rugsė
jo szesziolikta diena, 1951, ir 
buvo FBI policijos labai jiesz- 
komas.

Jis pareina isz Allentown, 
Pa., ir buvo pasmerktas in ka
lėjimą iki gyvos galvos, už tai 
kad jis buvo nuszoves polici- 
janta, Miami mieste, Florido
je-

LIETUVIU TAUTA BUS ISZNAIKINTA!

LONDON, ANGLIJA. — Lietuviai, isz \ 
Lietuvos likusiu miszku, kur tukstaneziai 
dar vis nepasiduoda Sovietams, kreipiesi, , 
gal jau paskutinaji syki - in Laisva , Pasauli 
pagelbos, kai jie szaukiesi in Szventa Te- . 
va, Popiežių Piju Dvyliktąjį, sakydami “Jei 
pagelba tuojaus nebus pristatyta, tai nei 
Lietuvos kraszto, nei Lietuviu Tautos nebe
liks!” Vatikano, tai reiszkia Kataliku Bažny- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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mas pilietis. Alger Hiss buvo 
nuteistas.

Vienas laikrasztininkas pa
klausė, kažin ka Trumanas da
rys kai jis turės iszeiti isz Bal
tųjų Namu? Jo redaktorius 
jam trumpai atsake: “Gal jis 
eis kur dirbti.”

Trumanas, rodos, negali su
sitarti su Gubernatoriumi Ad- 
lai Stevensonu, kaslink pra
kalbu. Vienas viena sako, ki
tas kita. Prezidentas Truma
nas vienoje savo prakalboje 
kalbėjo apie “Laikas Permai
nos.” Stevensonas ketino kaip 
tik apie tai kalbėti už keliu 
dienu Denver mieste.

Aiszkus dalykas, kai žmo
gus stoja in Politikos Rungty
nes, jo prieszai stengiasi ji vi
sokiais budais apszmeižti ir 
jieszko visokiu priežaseziu ir 
priekaisztu, ir iszkelia vieszai 
kad ir mažiausius griekus ar 
pamirsztas klaidas.

Szitokie intarimai labai 
skauda Demokratams, kuriu 
tarpe jau yra buvę Komunis
tai ir iszdavikai, ar bent Ko
munistu užtarėjai.

Guibernatorius Stevensonas, 
Demokratu kandidatas del 
Prezidento vietos, nei žodžio 
nesako apie tai kad jis moks
lus ėjo Harvard Universitete. 
Tai iszrodytu nepaprastas 
kuklumas, nes Harvard Uni
versitetas yra garsingiausias 
ant viso svieto.

Gubernatorius Stevensonas, 
kandidatas in Prezidentus da
bar ne vien tik Prezidento 
Trumano vengia, bet ir keliu 
kitu augsztu Demokratu, kaip 
Ūkio Sekretorius Charles 
Brannan ir Apsaugos Admi
nistratoriaus, Oscar Ewing. 
Jiedu dabar nėra kviecziami 
sakyti prakalbas, nors jie la
bai uoliai darbavuosi 1948 me
tais. Stevensonas nenori kad 
žmones ji skaitytu kaipo ju 
dranga.

Gal nieko nereiszkia, kad 
tuo paežiu laiku tame Univer
sitete buvo tokie studentai, 
kaip Teisėjas Frankfurter, ku
ris buvo rėmėjas tokiu drau- 
gyseziu, kuriose buvo nema
žai Komunistu, kuriu tarpe 
buvo Alger Hiss, kuris buvo 
vėliau nuteistas kaipo savo 
kraszto iszdavikas, Leo Press
man ir Nathan Witt. Mes ežia 
nieko neintariame, bet tik pa
tys saves klausiame, kam ežia 
taip slėpti, kad esi ejes moks
lus in augszcziausi ir garsiau
si universitetą ant viso svieto “l

Pypkes Durnai
Atmintis

Vienas raszytojas, laikrasz- 
tihinkas padare pastaba, kad 
Stevensonas duodamas žinias 
apie save tai “Who’s Who” 
knygai, kurioje randasi vardai 
visu ponu ir didžiūnu, 1945 
įdėtuose tenai buvo paraszes, 
kad jis yra narys “Pacific Re- 
lations Instituto”. Bet, kai pai- 
sirode vieszai kad daug szitos 
draugystes žmonių yra intarti 
už Komunizmą, Stevensonas 
apie tai labai tinkamai pa- 
mirszo, ir -ta pastaba buvo isz 
tos “Who’s Who” knygos 
iszbraukta.

; Jis buvo “Woodrow Wilson 
Foundation” Draugijos rėmė
jas ir patarėjas, Alger Hiss, 
tas isždavikas buvo ne tik na
rys, bet ir patarėjas.

- Kai Alger Hiss buvo intar- 
tas už Komunizmą, Stevenso
nas po prisieka teige, kad jis 
yra teisingas žmogus ir isztiki-

LIETUVISZKAS
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Platinkit “Saule”

Atsimenu labai gerai 
Gimtini kaimeli, 
Gilia upe, gražu sodną 
Ir tėvo nameli 
Tėvo sodne obeleles 
Ir vysznios žydėjo, 
Po langeliais seserėlių 
Gėlėlės kvepėjo.
Gražus žali platus gluosniai 
Prie upes stovėjo, 
Ir žemyn szakas nuleidę 
Vandeniu žiurėjo.
Tartum saule juos kas ryta 
Sveikino, bueziavo, 
Vejas sziltas, szvelniai 

pusdams, 
Szakeles lingavo.
Palei upe, pakraszteliais, 
Purenos žydėjo,
Linksmos dainos mergužėlių 
Po laukus skambėjo.
Žalias miszkas gražiai maudės 
Saules spinduliuose,
Pulkai paukszcziu, dainininku 
Lakstė ju szakose.
Kaip maloniai ir gražiai 
Skambėjo ju balseliai, 
Ir girdėjosi toli 
Piemenų vamzdeliai. 
Kokia graži buvo tada 
Lietuvos szalele, 
Po visus kampus skambėjo 
Birutes dainele.
Bet dabar gražybe jos 
Griuvėsiais pavirto, 
Žalius miszkus, gireles 
Vokiecziai iszkirto.
Gal ta upe teko krauju 
Sužeistu broleliu, 
Suminti geliu daržai 
Jaunu seserėlių.
Gal ne be yra jau gyvu 
Draugu mylimųjų, 
Kapines vietos namu 
Gal ju paliktųjų.
Gal tėvelis, motinėlė 
Nesza ten vargeli, 
Kenczia bada ir sunkybes 
Be duonos kąsnelio.
Gal daugiaus nebematysiu 
Brangiųjų teveliu,
Daug padare bledies kare,. 
Iszmusze žmonelių.
Todėl, mes kurie gyvenam 
Svetimuose krasztuose, 
Szelpkim ta brangia szalele, 
Nes ji varguose!

MOUNT RUSHMORE

Tautinis Paminklas i
WASHINGTON, D. C. — 

Neseniai pasirodžiusioje pasz- 
to ženklu serijoje vaizduojama 
Washingtono, Jeffserono, Lin- 
colno ir Theod. Ro'osevelto 
biustai iszskalptuoti granito 
uoloje Rushmore kalne, Pietų 
Dakotoje.

Szie biustai, keturiu prezi
dentu, szia vieta padare vals
tybiniu parku, ka patvirtino 
Kongresas specialiu savo ak
tu, o prezidentas, ipavede vals
tybiniu Parku Administraijos 
globai.

Washingtonas ir Jefferso- 
nas tuom buvo pagerbti kaip 
Jungtiniu Valstybių inkure- 
jai; Lincolnas, už tai jog isz- 
saugojo unija, ir Theodoras 
Rooseveltas kad jis buvo ge
riausias tipiszko Amerikieczio 
pavyzdys.

Kiekvienas biustas skai- 
cziuojant nuo kaktos iki smak
ro yrh apie 60 pėdu aukszczio 
ir vieningai figūrai, kurios 
.auksztis butu 465 pėdos. 
Washingtono biustas jau yra 
atbaigtas iki pecziu, ir tuomi 
jis iszsiskiria sz visu kitu.

Gutzon Borglum, žinomas 
skulptorius ir Danu imigrantu 
sūnūs, 'buvo iszrinktas isz visu 
kitu sziam didžiuliam darbui, 
ir savo darba pradėjo tuoj pat 
prezidentui Coolidge 1927 me
tais uola pavedus paminklui. 
“Kas visa tai paramuoja?” 
Sakoma, prezidentas Coolidge 
paklausęs. Biustu skaptavima 
apmoka Federaline Valdžia, 
vienok pats parkas jau seniai 
apsimokėjo savo kaina turistu 
gausingu lankimosi.

Pats skulptūrinis darbais bu
vęs atlikt jau 1941 metais, ka
da .skulptorius .Gutson Borg
lum mire. Washingtono galva 
buvo atidengta 1930 metais; 
Jeffersono 1936; Lincolno 1937 
ir Theod. Roosevelto 1939. Po 
1941 Kovo menesio Gutzon 
Burglom sūnūs Lincolnas, ku
ris padėjo tėvui anksz'cziau, 
atbaigė kaikurias likusias dar
bais.

Gutzon Burglom biografija 
atspausdinta pavadinimu 
“Duok Žmogui Daugiau Vie
tos” (Give the Man More 
Room) buvo atspausdinta Bir
želio menesi. Joje pasakojama 
kaip skulptorius pradėjęs sa
vo karjiera statulomis ir berel- 
jietais parkams ir muziejams, 
vėliau states milžiniszkus žu
vusioms kare pagerbimo pa
minklus, užbaigė kalnu skap
tavimu.

Rushmore kalno paminklas, 
žymiausias Borglum darbas, 
yra pasiekiamas keliu per di
džiuli puszyna. Jame pastebi
mas gyvas laukiniu žvėrių ju
dėjimas — briedžiai, elniai, 
skunkai, kiszkiai, laukines 
avys, ožkos ir invairus kiti ma
žesni žvėreliai. Daugybe-pauk- 
szcziu, žųvu rupiu vandenyse, 
kurios apaugusios ąžuolynais, 
beržais ir drebulėmis. Žvėrys, 
paukszcziai ir žuvys, lygiai 
kaip 1800 akru didumo misz
kas yra griežtai saugojamas 
Valstybiniu Parku Adminis
tracijos nuo naikinimo.

Atostogauja Amerikiecziai 
nori aplankyti szia szventove 
artimiausia gyvenama vietove 
rastu Keystone, South Dako
ta. Keystone yra prie didžiojo- 
kelio Highway US 16.

Paminklą prižiūri pastovus 
prižiūrėtojas ir yra lankomas

per visus metus. Norintieji 
gauti kokiu nors smulkesniu 
praneszimu turėtu raszyti 
“Superintendent, M t. Rush
more National Memorial, Key
stone, South Dakota._L-į .t----- :------  

ŽIEMOS VAKARAS
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

giria, žiuriu auga daili tiesi 
vyszniale. Nuploviau vysznia- 
le ir pasidariau birbyne. Kad 
žinotum, kaip'ta birbynele bir
bina! Niekuomet neteko taip 
birbinaliczios birbineles maty
ti. Imk, seni, ir pabirbink.” 
Paėmė senis birbyne ir pradė
jo birbinti, o ji eme dainuoti: 
“Nebirbink, teveli, nebirbink, 
Szirdeles mano nekirszink. 
Broliai mane užmusze, 
Peili in szirdi insmeige, 
Szukemis akis pridengė, 
Smėliu užžėrė,
Vyszniale vieton kryžiaus 

pasodino! ’ ’
Nustebo senis ir padavė bir

byne sąvo sunams, kad jie pa-> 
'birbintu.-Birbina juodu, o 'bir
byne dainuoja:
“ Nefbirbinkit, broleliai, nebir- 

binkit,
Szirdeles mano nekirszinkit; 
Jus tai mane Užmuszet, 
Szukemis akis pridengei, 
Smėliu užžeret,
Vyszniale pasodinot.”

Tuomet visi suprato, kad 
protingieji kvaili užmusze; nu
ėjo prie kapo, smėli atkasė ir 
viską taip rado, kaip birbyne 
pasakojo. Tuomet tuodu bro
liu in kalėjimą pasodino ir mi- 
riop pasmerkė.”

Senute liovė pasakojusi, nie
kas neatsiliepė, tiktai mote- 
riszkes kart-kartemis atsidus
davo. Vienas Antanas, visuo
met linksmas, tycziojasis, nu- 
siszypsojo ir Ignui in ausi su- 
szna'bždejo:

— Mat, iszsigaiido bobos 
pasakos! Na, asz dar geriau 
jas iszgazdysiu!

(BUS DAUGIAU)

TAUTYBIŲ GRUPES 
PRISIDEDA PRIE 
UŽSIREGISTRA
VIMO IR BAL

SAVIMO VAJAUS

Japanese American Citizens 
League, Knights of Kaleva, 
Lithuanian Alliance of Ameri
ca, Lithuanian Roman Catho
lic Alliance of America, Na
tional Slovak Society of the U.

NEW YORK. — Organiza- 
cijos visu Amerikos tautybių 
grupiu visoje szalyje yra kvie- 
cziamos dalyvauti 1952 m. Už
siregistravimo ir Balsavimo 
vajuje, kuris bandys intraukti 
daugiau balsuotoju sziais me
tais negu kada nors buvo. Per 
Common Council for American 
Unity, kuris veiks kaipo ko
ordinavimo centras tautybių 
grupiu sziame vajuje ragint 
žmones užsiregistruoti ir bal
suoti szimet, komitetas Spon
soring Committee of Nationa
lity Organizations yra formuo
jamas.

Įtekamos organizacijos jau 
prisidėjo prie szio Sponsoring 
Komiteto — American Hunga
rian Federation, Armenian Re
volutionary Federation, Arme
nian Youth Federation of 
America, Austrian Institute, 
Inc., Chinese Consolidated Be
nevolent Association, Croatian 
Fraternal Union of America, 
Czechoslovak National Coun
cil, Danish American Women’s 
Association, Danish Brother
hood in America, Filipino Fe
deration of America, General 
Netherlands Association, Inc.,

S. of America, Sons of Italy in 
America, Polish Legion of 
American Veterans, Polish 
National Alliance of the US of 
North America, Polish Wo
men’s Alliance of America, 
Slovak Gymnastic Union So
kol, Ukrainian National Asso
ciation, Ukrainian National 
Women’s League of America, 
Inc., Ukrainian Workingmen’s 
Association, Union and Lea
gue of Rumanian Societies of 
America, Inc., Verhova! Fra
ternal Insurance Association, 
American Latvian Associa
tion, Estonian-American Citi
zen Association.

Szjo komiteto vardu, Read 
Lewis, Egzekutyvig Direkto
rius Common Council for Ame
rican Unity pakvietė tautybių 
organizacijas prisidėti prie 
daugelio kitu Amerikos grupiu- 
pasiekti net 63,000,000 žmonių.

Vaju, kuris yra Ne-Politinis, 
suorganizavo American Heri
tage Foundation, kuris valde 
Freedom Train. Szia organiza
cija dabar remia 50 tautiniu 
organizeiju. Kiekviena organi
zacija turės savo pareigas. 
Amerikos Legijonas parūpins 
transportacija in balsavimo 
vietas Rinkimų Dienoje. Skau
tes1 dabos vaikuczius. Ameri
can Library Association in- 
steige informacijos centrus vi
sose bibliotekose. Common 
Council for American Unity 
padės tautybių organizacijoms 
vesti vajus tarpe nariu.

O’balis vajaus yra “Balsuo
kite kaip norite — tik balsuo
kite!” Tikslas yra invertinti 
pilietybe, pildyti pilietybes 
pareigas, pabrėžti kiekvieno 

'•asmens balse svarba.
, Reikia priminti piliecziams, 
jeigu nori naudoti balsavimo 
teise Rinkimu Dienbje, pir
miau reikia užsiregistruoti. 
Užsiregistravimo dienos ne 
vienodos visose valstijose, bet 
daugumoje valstijų reikia už
siregistruoti Rugsėjo Sept, ar 
Spalio Oct. menesio. Patartina 
sužinoti kada reikia Jusu vals
tijoj užsiregistruoti ir būtinai 
užsiregistruoti, kad butu gali
ma balsuoti Lapkrrczio Nov. 
Rinkimuose (Election Day).

— C.

No.123—Septynios istorijos; 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
No. 1952

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

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

No.lŠ2—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

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

■ tingu Ponu. 35c.
No.140—Apie Maža Katilu- 

ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

No. 144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Khzyrom. 
25c.
. No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180U2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaua 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

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

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

Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa-

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

8^’ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prišiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant
szio adreso:
SAULE PUBLISHING 00., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

^Pirkie U. S. Bonus!

rodos, trumpi pąsakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c. ^Pirkie U. S. Bonus!
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Žiemos Vakaras
\ — 

(Tasa)

Simanas vėl atidžiai, ir po
ra kartu priesz tai, pažiurėjo 
in ateivi. Sveczio balse kažin 
kas pažinstamo buvo.

— Kas tai yra? Tarė pa
mažu, ar as'Z jus pažinstu, ar 
ne ? Tfu! Kas tai tokio. Kas jus 
per vienas?

Sveczias vėl nerimavo ir nu
kreipė vėida in kamina, apie 
kuri kas-karta darėsi links
miau. Vieton dvieju venptuvu 
dabar stovėjo prie kamino 
penki. Pakeleivingasis pažiu
rėjo in dirbanczias moterisz- 
kes ir vėl kreipėsi in seni. Bet 
Simanas, pypki rūkydamas, 
sėdėjo ramiai. Užtai Karalina, 
tęsdama ateivi už rankoves, 
pradėjo kalbėti:

— Tai jus pažinojote mu
su Jonuką? Turbut pažinote ji 
naujas dvaro trobas besta- 
tant? Vargszas jis buvo, varg- 
szas! Prikentėjo jis nuo tikro
jo tėvo. Ta tardama dirstelėjo 
in Simana ir tyliai teise toliau:

— Musže ji, musze kaip 
szuni! Kad asz isz tos vietos 
npatsikelcziau, jeigu meluoju. 
Už pasakojimus apie vagis, ir 
už girtuokliavimą, už viską 
būdavo musza ir musza, “Asz 
jam tuos niekus, kūrins isz ten 
parsinesze, isz kūno ir isz dva
sios iszmusziu!” Sako. —■ Bū
davo, motina insikabis jam in 
viena ranka, o asz in kita, ir 
rekiava: “Oi, nekankink ji, Si- 
mane, nes pabėgs ir pats pra
žus!’’ -

O jis, nupurto mudvi nuo 
ranku ir kaip žvėris rėkia:

— Užmusziu, o pasileidėliu 
visa amži likti neleisiu! — Ir 
su kitais vaikais ruscziau pra
dėjo apsieiti. Pragaras tuomet 
pasidarė grinczioje. Motina 
verke, verke, kol susirgo; tė
vas, lyg tas inerzintas žvėris, 
tiktai akimis Jonuką sekioja, 
kad tik ant ko sucziupti ir 
bausti; jaunesnieji vaikai kaip 
tie kiszkiai suglaustomis ausi
mis, slankioja, o Jonukas, isz- 
džiuvo, kaip skiedra, susirau
kė, kaip debesis ir jau, rodos, 
lyg kad susiprasti pradėjo, bet 
sztai viena diena eme ir pabė
go!

Nėisztesejo, pabėgo.
Gal negalėjo iszkesti nepa

prastos tėvo rūstybes, gal kat
ras, su kuruiais kalėjime susi
pažino, prikalbėjo ji. Ir nuo 
tos dienos musu akis nebema
tė daugiau jo, ir nieko girdėti 
apie ji neteko! Motina jo ver
ke, verke ir sesuo, ir rodėsi, 
kad tos gimtosios grinteles sie
nos jo raudojo. Tiktai tėvas 
nekuomet neuužsimine apie ji, 
ne nepasigailėjo jo. Toksai 

' rustus buvo!
i — Oi, staiga sušzuko pa
keleivingasis, kad ne viena 
karta jo nebutu pasigailėjęs, 
tai ne vyresniojo anūko Janu- 
ku nebutu pavadinęs? Oi, tur
būt, vyriausias-anūkas užgimė 
jis pamanė apie vyriausiąjį su- 
nu? Ar taip?

Simanas sukruto, pypki 
sziek-tiek nuo lupu atitraukė, 
dideliu savo kunu pasilenke 
prie sveczio, o deszine ranka 
prie kaktos pakele:

— Vardan Dievo Tėvo, ir 
Sunaus, prasznabždejo.

Bet sveczias greitai atsikė
lė, kedele, ant’ kurios sėdėjo, 
trukszmingai atstume ir atsi

sėdo kitame grinczios gale 
prie Jadvygns.

Tuo paežiu laiku atsivėrė ir 
trukszmingai užsidarė duris 
in grinczia inbego aukszta 
mergaite, pailsus ir, pasta- 
ezius verptuva prie duru su
riko:

— Gelbėkite, mergaites,

Tikra teisybe kad • 
Turime daugeli tokiu 

merginu, 
Kurios labai myli 

“ gud times’’ 
Ir traukosi autobiliais kurie 
Veda merginas in prapulti, 
Bet kada pradeda pabust 
Isz savo apsvaigimo ir 

susipranta, 
Jog per toli jau nuėjo nuo 

dorybes kelio, 
Tai sako:

‘ ‘ Tai tik ant funiu taip 
dorian ir nemaniau, 

Kad tai yra pikta,” 
Taip sau kalba daugelis 

mergaicziu, 
Bet jau per vėlai! « 

Daugelis mergeliu skaito 
visokias knygas, 

Kurios užtrucina ju jaunas 
iszmintis, 

Ir veda žingsnis po 
žingsniui in prapulti, 

Parodo joms kreiva kelia, 
Ir ant galo priveda prie 
paleistuvingo gyvenimo, 

Ir baisios mirties.
Insimylejimas merginu in 

puikius parėdus, 
Yra tai pirmutine klipa.

Jeigu neturi iszmintingos 
motinos,

Kad jai duoti prasarga 
ir valdyti ja, 

Tai greitai nupuls ant 
dorybes.

Daugelis musu mergeliu 
Likos nuvestos in pagunda, 

Per prietelingus vyrus, 
Kurie apdovanodami jas 

puikioms dovanoms, 
Už nekurtas liuosybes, 

Ant kuriu iszmintinga mergina 
negali pavėlinti, 

0 prie ko veda jaunas 
Merginas in ju galybe. 
Isz pradžių toki vyrai 

Tupina aplink merginas, 
Ir visokiais meilingais 

žodeliais 
Prie saves prisitraukineja, 
O tokiu budu atitraukineja 

nuo dorybes, 
Kol jau yra per vėlu 

sugryžti!
Todėl gaivinkite jusu 
augszta protai mergeles, 

Nes tai yra jusu žibintis, 
Kuri karta užgesus, 

Lydės jus aut prapulties!

— Nerugok motin ant isz- 
dykumo savo dukreles, juk tą
ją dukrele užauginai ant savo 
paveikslo ir panaszumo.

PLATINKIT “SAULE”

gelbėkite! Vaikinai eina!
Už lango pasigirdo garsus 

trypimas ir juokojimai. Kažin 
kas pabarszkino in langa ir 
lazda in siena sudavė. Klykda
mos mergaites pribėgo prie 
duru.

Kuomet taip mergaites bego 
prie duru, Karalina paszoko 
nuo geldos ir, vaikydama mer
gaites, suszuko:

— Leiskite, o tai kas per 
paprocziai, kad svecziu in 
grincžia neleidžiate? Kokios 
tai bus gužynes, jeigu vaikinu 
nebus? Už ka jus juos bau- 
džiate, už ka ant szalczio lai
kote ?

Atstume Onute, duris ligi 
galo atidarė ir, pasirėmus in 
szonus, suszzuko in tamsia 
priemene:

— Vaikinai, eikite grei- 
cziau! •

Priemenioje pasigirdo trypi
mas; pro duris inejo keturi 
jauni bernukai.

— Tegul bus pagarbintas! 
Suszuko vienbalsiai, pasilenk
dami priesz szeimininka.

Simanas nieko neatsake, ne
jaugi butu užsnūdęs. Vienok 
visi žinojo, kad jis ne snauda
lius, kad linksmus susirinki
mus mėgo ir mandagiai atsi
liepdavo ant svecziu pasveiki
nimu, o kartais dargi, nors tas 
retai atsitikdavo, juokėsi isz 
jaunųjų žaislu. Sziandien jis 
tylėjo. Galbūt nemate, kuomet 
vyrukai inejo, taip labai buvo 
susimanstes. Ranka su pylpkiu 
užkibo ant krutinės ir visos di- 
delios kaktos raukszles žemyn 
nudribo, kybodamos juodomis 
debesimis ant tankiu antakiu. 
Ir ne nepasijudino, tiktai gal
vojo, galvojo, o gal atmine 
praėjusius laikus. Vaikinai 
priėjo prie kamino ir, užpaka
lyje mergaicziu sustoję, užru
kę papirosus; senuke vėl atsi
sėdo ant auksztininkos geldos 
ir plepėjo, plepėjo. Verptuvai 
linksmai subildėjo, o pro ju 
bildesį 'buvo girdėti garsios, 
linksmos kalbos. Grinczioje 
pasidarė labai karszta ir slogu.

Prie sienos, prieszais Sima
na, jau kuone prie paežiu duru, 
stovėjo raugytu kopusiu bosas 
už jo " sėdėjo pakeleivingasis 
szale Jadvygos, kuri neiksi- 
leizdama in juokojimus ir jau
nuju žaislus, penejo penkių 
menesiu kūdiki.

— Linksmai pas jus žaid
žia! Pradėjo sveczias.

— Linksmai, atsake ji.
— Senai už Antano iszte- 

kejai ?
— Per Szventa Joną bus 

keturi metai.
— Kiek dabar turi metu ?
Nusiszypsojo ir lyg susigė

dinus palenkė galva.
— Ar asz žinau? Rodos, 

kad per Gramnyczias1 dvide- 
szimti pabaigsiu.

— O, ho! Szvilptelejo sve
czias, sena isz tavęs moterisz- 
ke. Na, gerai ežia tau?

— Gerai, labai, duok Die
ve, kad lig mirsiant taip gerai 
butu.

— Antanas geras? Nemu- 
sza?

Užraudo.
— Dar tik to truko! Tru

puti piktai pratarė.
— Myli tave?
Prip tu žodžiu tyliai susijuo

kė ir, vieton atsakyti, kūdiki 
garsiai in kakta pabueziavo.

— Duonos visuomet užten
ka? Klause toliau.

- — Acziu Dievui, yra. Dar 
taip neatsitiko, kad, duonos 
butu pritrukę. Kartais ko-nors 

pritruks, bet duonos nekuo- 
met.

— Dailide turbūt daug už
dirba?

— Uždirba. Ir manasis už
dirba, ir tėvas uždirba. Kuo
met prie ūkio darbo nėra, žve
joja su Jonuku ir miestelyje 
parduoda žuvis. Pirma pats 
vienas žvejodavo, o dabar nuo 
dvieju metu su Jonuku abudu.

— Su Jonuku, atkartojo 
sveczias in žeme žiūrėdamas ir 
nutilo.

I

Tuo tarpu ties kaminu su 
verptuvu dūzgėjimu susimai- 
sze valgomųjų rieszutu brašz- 
kejimas. Vaikinai iszimdavo 
isz-už aneziu kriauszes ir vai- 
szino jomis mergaites, o jos 
mete in juos rieszutu kevalus. 
Vaikino, kuris už Onutės sto
vėjo ir in ausi kažin-ka jai 
sznabždejo, mergaites prasze, 
kad kokia misle užmytu. Visi 
žinojo, kad niekas tiek daug ir 
tokiu dailiu miSliu nemoka, 
kiek storasis Ignas.

— Jeigu mysi, tai mysime, 
atsake mergaitėms- Iszsitiese, 
atsikosėjo ant visos grinczios, 
sukrankė ir pradėjo:

“Važiuoja ne vežimu, 
Plaka ne botagu;
Pagavo ne žveri,
Pleszo ne plunksnas,
Valgo ne mėsa;, 
Meto ne kaulus.” 
Nutilo ir visi tylėjo.
— Na, ir kas tai tokio? Pa
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sididžiuodamas, klausė gud
rusis Ignas.

Niekas negalėjo atminti.
— Žvejas, žvejas! Atsaky

mo nesulaukdamas, suszuko.
— Teisybe! Vienbalsiai su

szuko keletas balsu.
— Važiuoja laivu, tai ne 

vežimu. Plaka irklu, taip, taip, 
gaudo žuvis, tiesa! Tai žvejas, 
stebėjosi visi.

— Kodėl, Ignai, patylomis 
man nepasakei? Bucziau atmi
nusi, pusbalsiai užklausė Onu
te.

— Gerai, dar viena užrašy
siu. Vėl atsikosėjo ir pradėjo:

“Pilnas tvartelis baltu 
aveliu,

O vienas avinas bliauja.”
Pasakęs, pasilenke, neva tai 

rieszuta nuo žemes pakelti, o 
Onutei iii paezia ausi pra- 
sznabde jo: ‘ ‘ Liežuvis ’ ’.

— Liežuvis! Suszuko mer
gaite.

— A-a-a! Nustebo visi, — 
Teisybe! Nėra kas sakyti! Mat, 
iszmintinga mergaite! Tokia 
jaunute ir tokia iszmintinga! 
Ar tik Ignas'tau nepasake? 
Turbut pasakė?

Mergaite paraudonijo, kaip 
pinavijas, ir slėpdamasi už 
kuodo, maldaujancziomis aki
mis žiurėjo in vaikina.

— Nepasakiau! Suszuko 
Ignas. Ir lyg norėdamas kitus 
užpuolimus ant saves ir myli
mos mergaites perspėti, tuoj 

pridūrė: — O, sztai dar viena:
“Mažute, juoda, o didele ka- 

lada varto.”
— Kas tai tokio ? Paklausė 

sauja burna užimdamas.
Senute, szypsodamasi, ati

darė burna ir rankomis mosuo
dama tarė:

— O, kad tu kur surugtum 
su tokia misle! Kibk kartu ta 
misle girdėjau! Juk tai bluse!

Pakeleivingasis, szale Jad
vygos sedis, juokojimu ir mįs
lių maloniai klausėsi. Kiek tik 
kartu ties kaminu kas atspėjo 
misle, jis galva lingavo, lyg 
kad-žinojo, kad taip isztikruju 
yra. Galima buvo spėti, kad 
viską, kas ežia buvo kalbama, 
jis gerai žinojo; tiktai lyg pri- 
mirszes butu, ir dabar sau vis
ką primena.

— Kodėl tu neini ten žais
ti su kitais? Paklausė Jadvy
ga.

— Nenoriu, te žaidie .sau 
be manes! Sakei, kad ežia tau 
gerai, o kode! tu tokia nuliū
dusį? Turbūt Antanas nelabai 
del tavęs geras?

— Ei ne! Atsake kažin-kur 
iii toli insižiurejuri. Ir Antanas 
geras, ir visi geri, tiktai asz sa
vo Mykoliuko negaliu atsi- 
gaileti.

— Kokio Mykoliuko? Pa
klausė.

— Sūnelio. Czia ji tyliu 
balsu pradėjo pasakoti, kad 
priesz keletą menesiu mirė jos 

vyresnysis sunns, pusantrų 
metu. Toks dailus buvęs vai
kas. Va.ikszcziojo, sznekejo, la
bai protingas -buvęs! Visi jo 
verke, dargi senelis, nors toks 
rustus, ir jis verkes: bet pas
kui visi užmirsze, dargi pats 
tėvas užmirszes. Tiktai ji nie
kaip užmirszti negalinti. Pasi
lenke ant kūdikio ir dar ty
liau pridūrė:

— Toks mažas vaikelis1, 
kaip uoga dingo isz žmonių 
tarpo, kaip tas trupinėlis že
me je pražuvo!

Per rausva jos veidą nurie
dėjo didele aszara ir nupuolė 
ant raudono kikliko. Pakelei
vingasis žiurėjo in jos nuliū
dusi veidą, prisižiūrėjo jos ksz- 
arai, kol ta neinsisunke in kik
liką. Ta jos aszara puolė in 
juokojimus ir riksmus/ kaip 
ramus rasos laszai in sraunias 
upes bangas.

Kaip Vejas, staigus ir trum
pas, atsidūsėjimas šukele pa
keleivingojo krutinę. A, a, a!( 
Sudejavo.

Tuotarpu nuo motinos vei
do dingo liūdnumas. Jos akis 
sužibo indomumu ir linksmai 
tare in pakeleivinga ji:

— Paklausykite, senute pa
saka seks. Dailias pasakas mo
ka, paklausykite!

Karalina, sėdėdama ant 
auksztininkos geldos, isžkiszo 
galva isz-tarp dvieju verstuvu 
in šzviesa ir pradėjo:

— Buvo sau trys broliai į 
du protingu, o vienas kvailas. 
Iszaugo visi ir atėjo jiems lai
kas vesti. Tėvas klausia ju: 
“Kuri jusu, sūneliai pirmutini 
apvezdinti?” Vyresnysis sakos 
“Jau man, teveli laikas.” 
Kvailasis taippat atsiliepia; 
“O ir man senai butu laikas.”- 
Na, sako tėvas, eikite' Viši in 
giria: kuris greieziausia liž ki-» 
tus daugiau uogu surinks, ta 
asz pirma kitu ir apvezdinsiu.

Nuėjo visi tris in giria ir 
renka uogas, taiįp rūpestingai 
renka, kad ne neatsiloszia. 
Kad tik greieziau pririnkti, 
renka ir renka. Protingieji pri
ėjo prie kvailojo ir klausia: 
‘ ‘ O ka, kvaily, daug uogu pri
rinkai? — Ei! Sako kvailys: 
jau tuoj namo eisiu.” Užpyko 
isz pavydo broliai ant kvailio, 
eme ir užmusze ji, peili in szir- 
di insmeige.

— Ai! Sudejavo kelios mo- 
teriszkes.

— Na, na! taip jau ' tuoj 
ėmė ir užmusze ! Susijuokė vie
nas vaikinu, v j

Senute-gi tese toliau:
— Eme ir užmusžė, peili in 

sžii-di insmeige iii žeme užkasė, 
smėliu užžėrė, vieton kryžiaus 
galvose pasodino vysznia ir 
nuėjo namo. Tik tuo paežiu ke
liu važiuoja ponas: pamate 
vysznia ir mano: “Pašipiaušiu 
vysznia ir pasidafysiu birby
ne.” Pasipiove vyszniale, pasi
darė birbyne, važiuoja ir bir
bina, o birbyne dejuoja: 
“Nebirbink ponuti ,nebii‘bink, 
Szirdeles mano nekirszink.
Broliai mane užmusze, , .- <-■■■■'■ j 
Szukemis akis pridengė, f ; 
Smėliu užžėrė, ‘'f ;
Vysžniale vieton kryžiaus

pasodino!”
Stebisi tas ponas, laibai ste

bisi, o birbynele praszosi ir 
praszosi, kad jis nebirbintu. 
Atvažiavo ponas iri ta kaima, 
kuriame gyveno kvailio bro
liai ir ju tėvas: Užėjo naktis, 
ponas nuėjo pas juos ir praszo
si leisti nakvynėn, nukinkė 
arkli, inejo in grinczia ir tare 
in szeimininka/“Važiavauper

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Szven- 

to Pranciszkaus penkių žaizdų. 
Taipgi (pasninkas. Tautine 
Szvente: Kirnis. Ir ta diena: 
1935 metuose: Manuel Quezon 
buvo iszrinktas pirmuoju Phi- 
lippinu Salų Prezidentas; 1787 
m., Konstitucijos Diena Ame
rikoje; 1946 m., Prekybos Sek
retorius Henry Wallace, vie-, 
szai paskelbė laiszka, Prezi
dentui Trumanui • ipasiunsta, 
Liepos, July dvideszimts tre- 
ėzia diena, kuriame jis ragino 
Prezidentą Trumana taikintis 
su Sovietu Rusija, kad neisz- 
kiltu lenktynes del tos atomi
nes bombos tarp Amerikos ir 
Rusijos; 1949 m., “Noronio” 
laivas užsidegė, Toronto, Ka
nados uoste, szimtas dvide
szimts žmonių žuvo; 1914 m., 
Vokiecziai atmuszti ties Nan
cy, miesto, Prancūzijoje; 1948 
m., Kunigaiksztis Bernadotte, 
Tautu Sanjungos tarpininkas 
ir taikintojas Palestinoje buvo 
nužudytas Jeruzolimoje.

— Poiistva Vincai Mar- 
cziulioniai, nuo 531 W. Maha
noy uly., ana diena apvaikszti- 
nejo savo sukaktuves vedusio 
gyvenimą.

— Seredoj, Rugsėjo Sept. 
17-ta diena 7-ta valanda ryte, 
iszvažiuos in Wilkes-Barre, 
Pa., asztuoni vyrukai, likos 
pasmaukti del kariszkos tar
nystes. Žemiau paduodame 
vardus tuju vyruku kurie ap
leis isz:

Mahanoy City: John Matt
hews.
. New Boston: Edward M. 
Owens.

Park Crest: Elbur Techen
tine.

Kaska: Steven Orlosky, Jr. 
Quakake:Wilbert Fegley.
Shenandoah: Jos. Yanalaitis.
Shenandoah Hg’hts.: Joseph 

Upcavage.
Lost Creek: James Houston, 

Jr.
, — Ketverge pripuola Szv. 
Juozapo Kupertino; Tautine 
Szvente: Mangaila. Ir ta die
na: 1926 m., viešnios isztiko 
Floridos pakrauti ir pasiekė 
net Alabama ir Mississippi 
valstijas, trys szimtai septy
nios deszimts vienas, buvo su
žeistas ir septyniolika tuks- 
tancziu asztuoni szimtai ir asz- 
tuonios deszimts keturios szei- 
mynos likosi be pastoges, o 
penki tukstancziai namu buvo 
sunaikinta; 1946 m., Arkivys
kupas Aloysius Stepinac, Yu- 
goslavijoje, buvo suaresztuo- 
tas; 1773 m., Rusai užgrobė 
isz Lietuviu Vitebską ir Mogi- 
lava; 1917 m., Lietuviu Konfe
rencija Vilniuje nutarė steigti 
Nepriklausoma Lietuvos vals
tybe.
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— Ruduo prasideda Pane- 
delyje, Rugsėjo (Sept.) 22-tra 
diena.

— Petnyczioj pripuola .Szv. 
Januarijo ir Konst., taipgi 
pasninkas; Tautine Szvente: 
Vyte. Taipgi ta diena: 1865 m., 
Gen. Gubernatorius Kaufma- 
nas patvirtino uždraudimą 
Lietuviu spaudos visame Lie
tuvos kraszte, taipgi uždraus
ta net ir Lietuviszkomis raidė
mis rasžyti; 1914 m., Vokie
cziai bombardavo Reinisa, ir 
uždege Garsiaja szito miesto 
katedra; 1914 m., Rusai isz- 
stumti isz Prusa Lietuvos in 
Suvalkų gubernija. Menulio 
atmaina: Jaunutis.

— Senas miesto gyventojas 
Pranas Krasnickas, nuo 610 E. 
Market uly., kuris sirgo ilga 
laika nuo asthmos, numirė Ne
dėlios ryta treczia valanda, sa
vo namuose. Velionis gimė 
Lietuvoje,'atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal. Paskuti
ni karta dirbo angliakasyklio- 
se. Paliko dideliame nuliūdi
me savo paczia Viktorija ir 
sunu Joną, isz Baltimore, Md., 
ir giminiu mieste. Prigulėjo 
prie Lietuviszkos parapijos ir 
Amerikos Lejiono Posto 74. 
Laidotuves invyks Ketverge, 
su apiegomis Szv. Juozapo 
bažnyczioje devinta valanda 
ryte, ir palaidos in parapijos 
kapuose. Graborius Liudvikas 
Traskauskas laidos. Velionis 
buvo senas “Saules” skaityto
jas. “Amžina atilsi!”

LIETUVIU TAUTA 
BUS ISZNAIKINTA!

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

ežios radijas pranesza, kad tas 
praszymas isz Lietuvos misz- 
ku pasiekė ji labai stebėtinų 
budu.

“SzVentasis Teve,” jie szau- 
kiesi, “mes, Lietuvos Katali
kai praSzome Tavo pagelbos.” 
Mes esame kankinami ir naiki
nami! Mes gyvename skaus
muose ir baimėje! Mes esame 
alkani ir nuogi! Mes skėsta
me kraujo bangose! Mes esa
me neteke visu savo teisiu ir 
esame atkirsti nuo viso svie
to!” '

“Tie isz musu, kurie nu- 
mirszta yra laimingi, nes jie 
jau nemato kas darosi ju Tė
vynėje. Szventasis Teve, mes 
praszome mums dovanoti, kad 
mes pavydime įnirusiems, bet 
musu kanezia neinmanoma. 
Musu žmones yr naikinami 
taip, kad už penkių metu nebus 
nei Lietuviu, nei Lietuvos! ’ ’

“Kas yra tie žmones, kurie 
nenori musu balso iszgirsti ir 
tikėti kas ežia darosi? Tie ku
rie sau ramiai ir gerai gyvena, 
sakydami, kad ežia tik Rytu 
Politikos klausimas, ir viskas 
savaimi iszsilygins. Szventa- 
sis Teve, gelbek mus, gelbek 
“Musu Tauta,” nes vėliau bus 
per vėlu!”

BROOKLYN, N. Y. — Balf 
pirmininkas Kan. Dr. J. B. 
Konczius lankėsi Italijoj. Vi
zitavo BALF Ingaliotinio in- 
staiga Romoje, lanke Italijoj 
gyvenaneziuosius Lietuvius ir 
ju instaigas, Lietuviu Kolegi
ja, Marijonus, ir t.t.

Vatikano mieste Szv. Tėvo 
Pijaus XII priimtas privaezioj 
audiencijoj. Balf Pirmininkui 
buvo proga Szv. Tėvui nu- 
szviesti Lietuviu Tautos var
gus ir tremtiniams pagelbos 

dar'ba, Balf veikla ir Lietuviu 
už Lietuvos ribų gyvenimą. Jo 
Szventenybe pareiszke užuo
jauta, ne tik tremtiniams, bet 
ir visai Lietuviu Tautai, kuri 
išzblaszkyta ir persekiojama.

Rugpiuczio 23 diena Balf 
Pirmininkas Kan. Dr. J. B. 
Konczius kalbėjo per Vatika
no Radio in Lietuva. Tarp kita 
pareis'zke:

‘ ‘ Mes, kurie esam laisvam 
pasauly, suprantam ir jau- 
cziam tuos vargus ir sunku
mus, kuriuos Jus, broliai, turi
te pakelti, neszdami Bolszevi- 
kupriespaudos junga. Mes da
rome viską ka galime, Jums 
padėt, iszlaisvinimo valanda, 
kiek galima, priartinti.

“Mes kasdien jungiamės su 
Jumis musu maldose prie Auk- 
szcziausiojo, praszydami kad 
Jis pakeltu savo visagaiinezia 
ranka ir sudraustu tuos, kurie 
kovoja 'priesz Jo varda ir nai
kina visa, kas yra szventa. 
Prie musu maldos, mes jungia
me visokeriopas pastangas, 
stiprinant isZblaszkytus po pa
sauli Lietuvius, palikdami ju 
szirdyse ir gyvenime vilti.

“Mes vedame placzia poli
tine ir kultūrine akcija laisva
me pasaulyje, reikalaudami 
kad Lietuvai butu gražinta 
laisve,

“Mes, Amerikos Lietuviai, 
padedant Amerikos vyriausy
bei, musu draugams Amerikie- 
cziams ir kitiems,- per Balf, 
siuncz jame, isz Amerikos: Lie
tuviams Tremtiniams maisto 
ir aprangos .pagelba, o be to, 
pinigiszka parama mokslo in
staigas, organizuojame , ir isz- 
laikome amatu mokyklas ir 
in vairioms specialybėms insi- 
gyti kursus.

‘ ‘ Mus visus jungia, kur mes 
bebūtume, broliszka meile ir 
siekimas iszgelbėti Lietuviu 
Katalikiszka Tauta. Teikdami 
pagelba, mes nedarome jokio 
skirtumo. Visi Lietuviai mums 
yra lygus ir brangus, visi arti
mi. Vieningai dirbdami nu- 
veiksim didžius darbus ir pri- 
kelsim Lietuva musu!”

Grižes isz Romos in Munche-

Price $2.00state po!nl ,ty,e
COLORS: Red. Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.
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na, Vokietijoj, Balf pirminin
kas Kan. Dr. J. B. Konczius 
per 3 kartus kalbėjo isz Voice 
of America, pareiszdamas pa- 
naszias mintis.

Balf Pirmininkas kalbose 
davė vilties, kad ir Lietuvos 
žmonių Atnerikiecziai nepa- 
mirszta ir kai tik bus proga, 
jiems visaip stengsis pagel'be- 
ti. — BALF Centras.

STRAIKOS CAMDEN 
MIESTE

CAMDEN, N. J. — Pustre- 
czio szimto darbininku, kurie 
stato prekybinius laivus vais- 
kui, sustraikavo. Jie dirbo in 
John H. Mathis laivu fabriką.

Del kokios priežasties jie 
sustraikavo nebuvo pareiksz- 
ta, bet greieziausia ir jie Rei
kalauja didesniu algų.

LABAI GERAI 
ISZLAVE

OAKLAND, CALIF. — 
Kalinys, kuris buvo labai pa
vyzdingas kalinys, ir ant ku
rio kalėjimo sargai pasitikėjo, 
gavo uždavinį iszszluoti kalė
jimo grindas. Leo Morely, ke
turios deszimts penkių metu 
amžiaus pavyzdingas ir pa
klusnus kalinys, mielu noru 
sutiko, ir stojo in darba,

Jis labai rūpestingai ir 
szvariai iszszlave grindas ir 
paskui szlave ir szlave kol pats 
save iszsiszlave isz to kalėji
mo. Jis paliko szluota prie ka
lėjimo duriu ir pats sau svei
kas ir laisvas iszkeliavo.

AUTOMOBILIAUS 
NELAIME BUVO

ŽMOGŽUDYSTE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nutas svarstymo paskelbė kad 
G. Edward Grammer yra 
žmogžudis, kad jis savo žmona 
nužudė ir paskui sake kad ji 
buvo užmuszta automobiliaus 
nelaimėje.

Trisdeszimts penkių metu 
amžiaus Edward Grammer bu
vo kalėjime laikomas be jo
kios kaucijos iki teismo die
nos.

Jis yra intartas ir dabar kal
tinamas už užmuszima savo 
trisdeszimts trijų metu am
žiaus žmonos, Dorothy May 
Grammer. Jiedu turi tris vai- 
kuczius.

Du policijantai rado ja ne
gyva automobilyje dvideszim- 
ta diena nuo menesio. Tiedu 
policijantai mate kai jos auto
mobilius visu smarkumu pasi
leido nuo kalno ir paskui in 
kaina sudužo, ir apsivertė.

Isz pradžių iszrode kad ežia 
dar viena automobiliaus ne
laime. Taip ir policijantai mis- 
lino. Bet paskui policijantai 
užtiko maža akmenėli in vieta 
per kuria eina gazolinas in in- 
žina. Szitas akmenėlis buvo 
taip inspraustas, kad nebuvo 
galima inžino suvaldyti.

Paskui Daktarai, peržiureje 
jos žaizdas pripažino kad ji 
negalėjo būti taip sužeista toje 
automobiliaus nelaimėje.

Jos vyras tuoj aus buvo in
tartas už nužudinima savo 
žmonos, paskui jis indejo jos 
lavona in ta automobiliu ir ji 
visu smarkumu paleido nuo 
kalno, kad iszrodytu kad ji 
žuvo toje automobiliaus nelai
mėje.

sen. McCarthy
LAIMĖJO RINKIMUS

Gen. Eisenhowei is Ty
li. Jo Patarėjai Tariasi

Ka Daryti
NEW YORK, N. Y. — 

Senatorius Joseph McCarthy 
laimėjo Republikonu Partijos 
Rinkimus, Wisconsin valstijo
je, nežiūrint to kad Republiko
nu Vadas, Gen. D. Eisenhowe- 
ris jam prieszinosi.

Dabar Generolas Eisenho
weris nebežino ka sakyti ar ka 
daryti ir laukia pažiūrėti ka 
jo patarėjai darys ar sakys.

Republikonu Partijos vadu 
dabar galvosūkis yra kaip da
bar atsiiiepti in Senatorių Mc
Carthy ir kiek jam pritarti ir 
kaip ji remti.

Mes atsimename, kad Sena
torius McCarthy buvo pirmu
tinis iszkelti Komunistu klau
sima paeziame Vaszingtone ir 
vardais jis iszvardino labai 
augsztus ir iki tada gerbiamus 
žmones kaipo Komunistais ar 
Komunistu draugais.

Prezidentas Trumanas isz 
pradžių stengiesi ji. pajuokti, 
paskui norėjo jam burna užda
ryti ir ji visokiais vardais isz
vardino. Bet per Senatoriaus 
McCarthy pastangas keli Trų- 
mano szirdies draugai buvo 
susekti kaipo Komunistai ir 
pasmerkti. Per jo pasidarbavi- 
ma Amerikos iszdavikas, kuris 
buvo Prez. Roosevelto patarė
jas Alger Hiss buvo teismo pa
smerktas kaipo szio kraszto 
iszdavikas ir dabar tupi kalė
jime.

Szitokio teisingo ir drąsaus 
žmogaus net ir patys Republi- 
konai bijosi. Politikieriams 
teisingais žmogus yra neapken- 
cziamas.

Priesz Senatorių McCarthy 
stojo net ir jo paties partija, 
kuri buvo pastaezius savo in- 
takingiausi kandidata priesz 
ji in tuos rinkimus. Bet žmones 
nepaisė politikierių ar ju par
tijos ir iszrinko Senatorių Mc
Carthy už tai kad žmones ant 
jo pasitikėjo. Dabar ir kitiems 
Komunistu draugams kiszkos 
dreba, nes Sen. McCarthy sako 
kad jis tik pradėjo tuos Komu
nistus ir j u draugus gainioti 
isz Vaszingtono.

Gen. Eisenhoweris priesz 
tuos Rinkimus buvo beveik 
pasmerkęs Senatorių McCar
thy, nors jie yra Republikonai. 
Eisenhoweris baisiai buvo už
pykęs ant Sen. McCarthy už 
tai kad Senatorius drąsiai ir 
vieszai kaltino Generolą Mar
shall už klaidas Kinijoje. O 
Generolas už Generolą, kaip 
Žydas už Žydą.

Kai laikrasztininkai Genero
lo Eisenhowerio užklausė ka 
jis dabar pasakys apie Sen. 
McCarthy kuris be jo pagelbos 
laimėjo Rinkimus, Generolas 
supykęs atsikirto kad jis nieko 
neturi ir nenori pasakyti.

SAPNAS

JOHN L. LEWISAS
DERINASI

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

na trepais žemyn! Gazas, alie-! 
jus ir elektra užima anglių vie
ta!

. Patys Mainieriai nenori ir 
negali ilgai straikuoti. Jie jau 
per visa meta tik dvi ar tris 
dienas ■‘per sanvaites bedirbo 
ir ju kiszeniai beveik tuszti.

KAS IR KAIP 
BALSUOJA?

WASHINGTON, D. C. — 
Laikrasztininkai yra iszroka- 
ve kurie žmones kaip Balsuo
ja ir kurie tingi Vetuoti, Bal
suoti. Sztai kaip jie yra žmo
nes suskirstė kaslink Balsavi
mo per Rinkimus:

Didžiuose miestuose dides
nis nuoszimtis žmonių balsuo
ja, negu mažuose miestuose. 
Puses milijono ar daugiau gy
ventoju miestuose, apie septy
nios deszimts treezias nuoszim
tis žmonių balsuoja; deszimts 
tukstaneziu ar mažiau mies
tuose, tik szeszios deszimts an
tras nuoszimtis balsuoja.

Apie asztuonios deszimtas 
nuoszimtis visu profesijonalu 
ir biznierių balsuoja.

Tik apie szeszios deszimtas 
nuoszimtis ūkininku, farmeriu 
balsuoja.

Asztuoni Žydai isz deszimts 
balsuoja; septyni Katalikai isz 
deszimts balsuoja; szeszi Pro- 
testonai isz deszimts balsuo
ja.

Senesni žmones greieziau ei
na in Rinkimus balsuoti, negu 
jaunesni.

Pasirodo, kad mokytesni 
žmones balsuoja greieziau už 
nemokytus. Asztuonios de
szimtas nuoszimtis universite
tus užbaigusiu balsuoja; o isz 
tarpo tu, kurie yra tik pradi
nes mokyklas baigė, tai vos tik 
puse ju eina balsuoti.

TRYS BANKOS
VAGIAI PABĖGO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Policijantai spėja kad tie 
kaliniai stengiesi važiuoti in 
Harrisburg miestą szoniniais 
vieszkeliais. Policijantai dabar 
ju visur jieszko.

Kalėjimo virszininkas dabar 
nori žinoti, kaip tie kaliniai 
galėjo praeiti pro kalėjimo 
sargus, kurie tuo laiku vede 
viso kalėjimo sargyba.
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