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Isz Amerikos
$18,235 DEL

RINKIMU VAJAUS

Kandidatas Senatorius 
Nixon Sako Kad Tai
Paprastas Dalykas

PASADENA, CALIF. — 
Senatorius Richard Nixon, Re- 
publikonu Kandidatas in Vice
prezidento vieta, prisipažino 
kad septynios deszimts szeszi 
Californijos Republikonai su
dėjo asztuoniolika tukstancziu 
du szimtu ir trisdeszimts pen
kis dolerius del jo rinkimo va
jaus.

Advokatas Dana C. Smith, 
insteigejas szito vajaus del tu 
pinigu, sako kad augszcziausi 
ir intakingiausi Republikonai 
prisidėjo.

Keli tokie Republikonai yra 
davė po penkis szimtus dole
riu ar daugiau.

Advokatas Smith sako, kad 
szitie pinigai yra ir bus suvar- 
tuojami del bėgamu iszlaidu, 
ir jis sako, kad jis niek blogo 
nemato tokiose dovanose.

Pats Senatorius Richard 
Nixon yra vieszai paskelbęs 
visu tu rėmėju sanrasza. Jis 
sako, ir mes su juo sutinkame, 
kad ežia nėra nieko tokio jau 
baisaus, kad tiek pinigu jo rė
mėjai jam sudėjo. Jis sako 
kad ir per mažesnius Rinkimus 
daug daugiau pinigu būva su
dedama.

Ir mums iszrodo kad ežia 
tikrai mažmožis, prilyginus 
kiek pinigu ir viena ir kita 
Partija paskiria ar surenka isz 
savo palydovu ir savo rėmėju 
per Rinkimus.

“NETVARKA”
VASZINGTONE

_____
WASHINGTON, D. C. — 

Visi laikrasztininkai kalba ir 
raszo apie “Netvarka” Vasz- 
ingtone. Patys Kandidatai del 
Prezidento sutinka, kad “Ne
tvarka” vieszpatauja Vaszing- 
tone! Kandidatai del Preziden
to praszo Amerikos piliecziu 
kad jie butu iszrinkti, kad ta
da jie galėtu ta “Netvarka’’ 
sutvarkyti!

Prezidentas Trumanas labai 
užpyko ant Gubernatoriaus 
Adlai Stevensono už toki iszsi- 
reiszkima, sakydamas kad jo
kios “Netvarkos” nesiranda 
Vąszihgtone!

Kas gitą “Netvarka” apie 
kuria visi laikrasztininkai ra
szo ir patys Kandidatai kalba 
ir prisipažinsta.

Reiketu kelias knygas para- 
szyti, kad nors paminėjus 
svarbiausius punktus tos “Ne
tvarkos”, kuri dabar Vaszing- 
tone vieszpatauja.

Kad musu skaitytojai galėtu 
geriau suprassti, kas yra ta
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Razbaininkas Sako Kad Jie Paklydo

NEW YORK, N. Y. — 
“Razbaininkai ne tuo keliu 
nuėjo.” Szitaip laikraszcziai 
rasze apie tuos tris žulikus, 
pabėgusius kalinius, kurie bu
vo susekti New York mieste, 
kur du buvo kaip szunes su- 
szaudyti ir vienas dabar žlium
bia.

Likes gyvas razbaininkas 
Elmer Schuer, 21 metu am
žiaus dabar policijantams aisz- 
kina, kad jie per klaida paėmė 
kelia in New York, vietoj in 
Scranton miestą.

Mes labai gerai supranta
me kad jie “ne tuo keliu” nu-

Razbaininkai Kurie 
Pabėgo Isz Lewisburg 

Kalėjimo

(1)—Joseph Nolen, 26 metu 
amžiaus, ir brolis (2) Ballard 
Nolen, 22 metu amžiaus, isz 
Whitely County Kentucky. (3) 
Elmer Schuer, 21 metu amž. isz 
Chicago, Ill. Nolen broliai li
kos nuszauti per policija, New 
York mieste. Slaptos policijos 
Philip LaMonica, 41 metu amž. 
likos nuszautas, o kitas polici- 
jantas, Nicholas Cotter, 34 me
tu amž., likos labai sužeistas.

"NE TUO KELIU” CHARLIE CHAPLIN

ėjo. Bet, mes teipgi sakome 
kad jie jau seniai “ne tuo ke
liu” ėjo. Tiedu Nolen broliai, 
Joseph ir Ballard “ne ta” ke
lia pasirinko keletą metu at
gal, kai jiedu nutarė kad leng
viau vogti negu dirbti.-Jie ei
dami tuo kėliu priėjo prie ka
lėjimo “Ne tuo keliu” eidami 
jiedu su savo draugu pabėgo 
isz kalėjimo ir vėl vogė ir pas
kui priėjo prie žmogžudystes 
ir mirties.

Jeigu jiedu nebutu prieje 
prie galo tame kambaryje New 
York mieste, tai kitur butu ga
la gave. Jųdviejų žemlapis ki
taip ir negalėjo rodyti. Kas 
kardu kyla, kardu ir krinta. 
Ta pati galima pasakyti ir 
apie revolveri.

Ka gi jie isz viso to triuksz- 
mingo gyvenimo gavo? Staiga 
mirtis, vos sulaukus dvide- 
szimts metu amžiaus. O jeigu 
jiedu butu ir ilgiau pagyvenę, 
tai koks butu buvęs jųdviejų 
gyvenimas? Slapstymasis, in- 
tarimas, nepasitikėjimas, bai
me, bėgimas ir amžina neri
mastis. Jie niekados ramybes 
neturėtu, nes jie žinotu kad jie 
yra kaip laukiniai žvėrys me
džiojami.

Jie gyveno valanda nuo va
landos, nebežinodami kada tas 
j u gyvenimas baigsis. Jie buvo 
priversti vogti nes jiems pini
gu labai reikėjo. Tai kas kad 
jie pasivogė virsz dvylika 
tukstancziu doleriu? Už dvieju 
dienu, jie turėjo vos tris tuks- 
tanezius. Likes gyvas žulikas 
pasiaiszkino kad visi tie pra- 
szvilpti pinigai ėjo ant nauju 
drabužiu ir ant merginu. To
kios merginos, kekszes, paleis
tuves jiems ne tik kelnes nu
movė, bet ir kiszenius iszczys- 
tino!

Tik gaila, kad musu laik
raszcziai taip placziai raszo 
apie tokius niekszus. Musu 
vaikai skaito apie tokius bo- 
mus ir laiko juos didvyriais. 
Tie musu laikraszcziai dabar 
turėtu dar placziau paraszyti 
apie tokiu niekszu gala, pa- 
aiszkinti kas dabar laukia to 
“bomo” kuriam po lova nuo
gos kiszkos drebėjo ir kuris j 
dabar kaip mažas vaikas 
žliumbia ir susimylejimo pra
szo. Tai tau didvyriai drąsuo
liai!

New York miesto teismas 
visus mus nuskriaustu, jeigu 
jis tam likusiam niekszui ne
paskirtu mirties bausme!

DRĄSUOLIUI
KISZKOS DREBA
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Razbaininkas Teisinasi
Praszo Susimylejimo

NEW YORK, N. Y. — El
mer Schuer, vienas likes isz tu 

i trijų razbaininku, kurie, pabe- 
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Niekszas Milijonierius 
Turtus Susikrovė Isz 
Amerikiecziu, Kuriuos 

Jis Niekina

NEW YORK, N. Y. — Ame
rikos valdžios advokatas Ja
mes McGranery, yra pareisz- 
kes, kad buvęs garsus loszikas 
ir juokdarys, Charlie Chaplin 
negali gryžti in Amerika! Jis 
sako kad szitas loszikas yra in- 
tartas už Komunizmą ir už tal- 
kinkavima su tais, kurie yra 

r i e s z Amerikos

Mes jau keli 
metai atgal ra- 
szeme apie szi- 
ta nieksza mi
lijonieriuj ku
ris isz musu 
juokiasi, nors 
mes jam kelis 
milijonu turte
lius esame su
dėję.

Apart viso 
kito, ka gi mes 
pasakysime a- 
pie žmogų, ku- 

isz szito kraszto
yra gavės, kuris kelis sykius 
yra tapes mi’ijop^riumi isz 
musu pinigu, ir tas žmogus nie
kados nėra pareiszkes norą 
tapti szito kraszto Piliecziu?!

Paklaustas; Ar jis sutiktu 
imti isztikimybes prisieka? Jis 
pasziepiamai atkirto: Kad jei
gu jis kokia prisieka kada pa
darys “tai bus Anglijai, o ne 
Amerikai! ’ ’

nusistatė p 
valdžia.

“CHARLIE
CHAPLIN” 

ris tiek geri

Jo susidėjimas su Komunis
tais yra visiems gerai žinomas, 
laikrasztininkai atsimena 
daug jo vieszu prakalbu ir isz- 
sitarimu kada jis gynė Komu
nistus ir reme Komunizmą!

Ir jo asmeninis gyvenimas 
teipgi neezystas. Kiek mergi
nu ir visai jaunu mergaieziu jis 
suvedžiojo ir iszniekino, mes 
neturime nei laiko nei noro isz- 
tisai iszraszyti.

Tokiam niekszui mes norėtu
me pasakyti: “Gryžk sau isz 
kur atvažiavai ir likis ten. Mes 
be tavęs labai gražiai apsieisi
me!”

Mes labai stebina ‘New York 
Times’ laikraszczio nusistaty
mas kaslink szito niekszo, pa
leistuvio bagoezius. Szitas 
garsus ir, rodos, rimtas laik- 
rasztis raszo, kad mes szitam 
Charlie Chaplinui skriauda 
darome, neinsileisdami ji in sa
vo kraszta. Mes gerai supran-' 
tame kad tie priparodinimai 
kad tas .niekszas buvo ir yra 
susidėjęs su Komunistais, ma
žai ka reiszkia szitam laik- 
raszcziui, nes jis pats beveik 
visados linksta kairėn pusėn, 
bet kad jis užtartu toki doro- 
viszkai prasmirdusi nieksza, 
nežiūrint kiek pinigu jis dabar 
turi.

^Pirkie U. S. Bonus!

UBAGAI GERAI 
UŽDIRBA

ISZ ITALIJOS. — Romos 
ubagai dabar baisiai pyksta!

Visuose Romos (Rymos) ur
vuose. ubagai dabar baisiai 
pyksta ir sako kad jie yra 
szmeižiami, ir kad nieko pana- 
szaus nėra, kaip vienas laik- 
rasztininkas apie juos yra pra- 
neszes.

Jie sako, kad tas laikraszti- 
ninkas juos iszdave ir ju pra
gyvenimą neteisingai iszdave 
visuomenei.

Laikrasztininkas, Italijonas, 
Tamaso Ferrara, susivėlė savo 
plaukus, neapsiskuto, užsimo
vė apiplyszusias kelines, ga
vo prasmirdusius marszkinius, 
ir iszejo ubagauti.

F o vienos dienos ubagavi
mo jis susirinko 5,985 lyrų, ar
ba, Amerikos pinigais, apie de
szimts doleriu. Tai yra du sy
kiu tiek, kiek laikrasztininkas 
tame kraszte užsidirba per die
na, ir beveik tiek, kiek augsz- 
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DRAUGYSTES RY- 
SZIAI PERTEMPTI

Draugas Pabėgo Su 
Jo Žmona, Pinigais

Ir Automobiliu

PHILADELPHIA, PA. — 
Kaip dauguma Broliszkos Mei
les Miesto gyventoju, Santo 
Dondici, darbininkas prie lai
vyno uosto, laike Broliszka 
Draugyste kaipo koki szventa 
daigta. Bet nabagas baisiai ap
sivylė.

Blase Amodei, jo szirdies 
draugas yra dabar in teismą 
patrauktas už pavogimą $340, 
kuriuos jo draugas jam buvo 
davės jo taksas užmokėti.

Santo Dondici teisėjui nusi
skundė, kad jo draugas ketu
rios deszimts devynių metu 
amžiaus Blase, pabėgo su jo 
žmona, kuri yra keturios de
szimts asztuoniu metu am
žiaus. Jis ne tik pasivogė nuo 
jo tuos $340, bet jo žmona isz 
bankos is:sitrauke $1,315.00. 
Szitie pinigai buvo jųdviejų 
abieju indeti ir taupinami.

“Jis yra mano isztikimiau- 
sias draugas, ir asz ji pažinstu 
per deszimts metu,” Dondici 
teisėjui nusiskundė.

“Mano žmona,” jis sake, 
“yra labai gera ir isztikima 
žmona. Mes esame ženoti jau 
trisdeszimts metu ir turime 
septynis vaikus. Viskas buvo 
tvarkoj, kol ji pabėgo su ma
no draugu.”

Jo szitas szirdies draugas 
yra Republikonu Partijos Ko
miteto Virszininkas toje apy
linkėje, ir už tai jis sutiko sa
vo draugo taksas užmokėti. 
Santo jam buvo padavė szim- 
ta septynios deszimts doleriu 
jo taksas užmokėti, ir jis nieko 
neintare kol jis gavo antra bi- 
la isz miesto valdžios del savo 
taksu.

Dachau Stovykloje
Dachau. Jau pats vardas ne 
viena sziurpu nekrato. Ten 
daugis ir musu tautiecziu yra 
pro kamina paleisti durnais. 
Dabar toje vietoje, kur seniau 
buvo kacetas, intaisyta nuola
tine Pabėgėliams Stovykla. Vi
si žuvusieji pagerbiami gražia 
paminkliniu atiminimu. Kiek 
tolėliau nuo miestelio, bent už 
penkiolikos minueziu kelio yra 
ir kita stovykla: pereinamoji, 
kurioje gyvena keliolika Ryt- 
Prusiu Vokiecziu, ilgesni laika 
buvusiu Lietuvoje ir isz ten su 
gražintųjų in Vakarus parvy
kusių in Pietų Vokietija. Jie 
papasakoja indomiu žinių apie 
pavargta Tėvynė! Tai lyg 
mielas ir brangus tėvu szalies 
atkvapas.

Stovyklos barakai arba ka- 
zarmai prasti, menkucziai, po 
juos, kaip veik visur kitur, kur 
tik pabėgėliai gyvena, szvil- 
pauja vejas. Vienok skirtu
mas tuoj pajuntamas inejus in 
vidų. Slaviszka apsileidimą 
ežia pakeiezia musu buvusiuju 
kaimynu inprastinis Vokisz- 
kas szvarumas ir tvarkingu
mas, nors Prusu Bavarai tiek 
pat nemėgsta, kiek ir svetim- 
tauc iu, turineziu vilkti ju 
kraszte nykias Tremtiniu die
nas. Patys savo kailiu dar ne- 
iszgyvene viso Bolszevizmo 
siaubo, szie Pietų Vokiecziai 
dar ir dabar neinstengia kaip 
reikiant suprasti kitu, in juos 
žiūrėdami daugiau kaip in nie- ' 
kam nereikalinga naszta, tary
tum norinezia isz j u paglemžti 
geresni duonos kąsni ar nelei- 
džianezia geriau atkusti.

i
Nediducziam sulužusiam ka- 

zarme pasitinka malonaus vei
do moteris. Tai ponia Erna, 
kilimo isz Karaliaucziaus, su 
seseria insikurusi nediducna
me kambarėlyje. Sužinojusi, 
kad sveczio esama Lietuvio, 
pati prabyla Lietuviszkai, ir 
reikia pripažintii, jog kalba ne 
taip jau blogai. Su ja visa lai
ka Lietuviszkai tik ir tekalbė
jome; ir kaip reikiant susikal
bėjome. Ji papasakojo, kad su 
jos seseria, kuri, deja, sziuo 
metu buvo susirgusi, Lietu
viszkai galima dar geriau susi
kalbėti, ta net mokanti Lietu
viszkai raszyti. Dabar lan- 
kenti maszinraszczio ir steno
grafijos kursus arba greitra- 
szytis Muenchene ir mananti 
tokiu budu ateityje sau duona 
pelnyti. Iszgirdusios Lietu
viszkai! kalbant, ir daugiau 
Vokiecziu, atėjusios paezios, 
užsznekina Lietuviszkai, lyg 
norėdamos pasitikrinti, ar dar 
neužmirszo to juos sunkiomis 
dienomis priglaudusio kaimy
nu kraszto kalbos.

Tuo tarpu p. Erna turi pasi

ISZ LIETUVOS
PASAKOJA

GRYŽUSIEJI
ISZ LIETUVOS

rūpinti savo dukterimi, Brigi
ta, kuri miegojo lopszelyje. Jos 
tėvas, Lietuvis, Partizanas, 
vardu Antanas. Jis norėjo, 
kaip ir daugiau kitu Lietuviu, 
patekai, in Vakarus, deja, isz 
tu ju pastangų nieko neiszeina, 
nes Bolszevikai Lietuviu vis 
tiek ten neiszleidžia, o su Vo- 
kiecziais tuoktis ar jas vesti 
neleidžia, o jei kas susituoktu 
nors ir bažnyczioje, tai vis tiek 
tokios santuokos laikomos nie
kingomis negaliojaneziomis, ir 
neduoda teises kitai szeimynos 
pusei iszvykti drauge su visa 
szeimyna ar kitais jos nariais. 
Kartojasi isztorija, kuri seniau 
isztiko kai kuriuos Vakaru 
raszytojus, vedusius Maskoje 
ruses. Tokios santuokos vis 
tiekBolszeviku nebuvo pripa
žintos santuokomis, ir ju žmo
noms ar mylimosioms niekas 
nepadėjo iszvykti svetur. Taip 
iszejo ir ežia. Mažosios Brigi
tos tėvas kariunikas iszszoko 
isz sunkvežimio pakeliui in 
Vilnių ir pasirinko miszko lais
ve, žinoma, dranga su visais 
pavojais. O tie pavojai, vieni 
isz baisiausiu.

Sziurpus Ir Liūdnas
Miszko Bijįhu 

Likimas
Vienok, nepaisant to, nors 

pavojus jiems visa laika tyko 
isz kiekvieno kampo, ju eiles, 
prieszingai kai kuriu žmonių 
tvirtinimams, kad Lietuvoje 
pogrindinis sanjudis visai isz- 
nyko ar susilpnėjo, ne tik ne
mažėja, bet greieziau net gau
sėja. Apie Ukmerge, kurios 
apylinkes pasakotoja geriau 
pažinsta, esą daugiau miszku. 
Sunku esti ypacz žiema. Va
sara ir kitais metu laikais ge
riau. Pasakotoja primena ne
sena invyki Siesikuose, kur 
vienas Lietuvis per Rožanczi- 
nes Atlaidus, norėdamas in- 
skusti Partizanus Partija už- 
siprasze Rusus, bet per susi- 
szaudyma ir pats žuvo, ir tai 
nuo tu paežiu Rusu kulkos! 
Platėliau papasakojo apie Par
tizanu Szviedrio, bet to, broliu 
Antano ir Vlado Vaicziunu žu
vimo aplinkybes. Ju gimines 
buvo iszvežti in Sibirą! Kur 
intaria turint rysziu su Parti
zanais, iszveža kaimais. Prie 
Leno ežero taip pat vienas Vo
kietis karys, susidėjęs su Par
tizanais, ji invijo in Leno eže
rą, ir jis isz ten gyvas jau nebe- s 
isztruko! Žmones, ji vadino 
Franzu. Jis buvo taip pat pra
mokęs Lietuviszkai, kaip veik 
visi kiti Vokiecziai, atvykę isz 
Ryt-Prusiu sau duonos ir už
darbio jieszkoti. Aprkritai, 
pasakotojos tvirtinimu, “tik
rai kaime szeimininkauja Par
tizanai.” Partizanu gyveni
mą pasakotoja, pasirodo, pa
žinsta geriau ir isz areziau. Ji 
su seseria yra parvežusios in 
Vakarus ju dainų ir sziaip kū
rybos. Nors pakeliui (ju per-
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Kas Girdėt
Sovietu Rusija dabar rengia 

dar kita savo penkių metu 
plana, užmanymą per kuriuos 
metus visi nabagai turės dar 
vargti, prakaituoti ir laukti.

Dabar, iki pat Rinkimu mes 
vis daugiau ir daugiau girdėsi
me ir skaitysime apie kandida
tus del Prezidento. “Saules” 
nusistatymas, nei viena nei ki
ta remti,'bęt savo skaitytojams 
teisingai praneszti, ką jie sa
ko, ką jie prižada ir kaip jų
dviejų atskiri vajai čina.

Mes raginame visus savo 
skaitytojus eiti ir balsuoti. Ne 
musu biznis kaip ar už ka jus 
balsuosite, bile tik balsuosite. 
Laisvas balsavimas yra aisz- 
kiausias laisvojo kraszto ženk
las.

*1
$

Pradžioje szito vajaus del 
Prezidęnto, szitąip tiedu kan
didatai yra nusistatė :

Eispnhoweris: “Asz vis sa
kau ir dar sakysiu, kad per sai
tus Rinkinius yra tik vienas 
klausimas: iszvalyti, iszszluoti 
ir iszinązgoti visa ta purvą isz 
Vaszingtąno. ’ ’

Stevensonas: “Asz jau
triuos kad mes turime protin
gai su savo žmonėmis pasiszne- 
keti ir pasitarti apie visus mu
su kraszto reikalus, ir tada 'pa
taisyti kas reikia pataisyti, bet 
pąšilikti kas yra gera ir vi
siems mums naudinga.”

Dabar tie kandidatai po visa 
kraszta važinėja su prakalbo
mis, Jungdamiesi-žmones inti- 
kinti kad už viena ar kita bal
suotu.

Gubernatorius Stevensonas 
skiriasi nuo paprastu Politi
kierių su savo nusistatymais. 
Jis, rodos, nepaiso ar kas už ji 
balsuos ar ne. Jo drąsą Politi
kieriams visiszkai nesupranta
ma.

' <•->. i

‘-Stevensonas, kalbėdamas in 
Legijonierius per ju metini.sei
mą, stacziai pasakė kad jis ne- 
apkenczia tu, kurie slepiasi už 
patriotizmo. Jis drąsiai užtarė 
Amerikos Sekretorių, kuri Le- 
gijonieriai nori iszmesti.

Paskui jis nuvažiavo in CIO 
Darbininku Unijos Seimą, ir 
tenai drąsiai pasakė, kad jis 
stoja ne vien tik už darbinin
kus, bet ir už fabrikantus, kad 
jis savotiszkai pertvarkytu ta 
Taft-Hartley Instatyma. Bet 
nei syki nesi'klause ko ta Dar
bininku Unija isz jo norėtu. 
Tai isz tikro nepaprasta drąsą 
Politikierių!!

Gęn. Dwight Eisenhoweris, 
isz kitos puses, elgiasi kaip tik 
atbulai. Jis mažai ka prižada, 
dar mažiau iszsitaria, ir rodos, 
dar laukia pamatyti, pažiūrėti 
isz kurios puses vejas puczia.

Eisenhoweris, pirm negu jis 
tapo Kandidatas in Preziden
tus, buvo pasakęs kelias labai 
geras prakalbas, bet dabar, ro
dos, tie kurie jo prakalbas ra- 
szo per szita vaju, nebežino ka

» ‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 

01 Dievo Motinos Garbei, 
Įjg per paczta 15 Cts. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

sakyti ar kaip tas prakalbas 
Generolui prirengti.

Žinoma, ežia tik vajaus pra
džia, ir viskas in kelias dienas 
gali pasikeisti.

Gen. Eisenhoweris stengiasi- 
Senatoriaus J. R. McCarthy 
nusikratyti; Stevensonas sten
giasi Prez. Trumano nusikra
tyti. Jie nujaączia kad tie jų
dviejų partijų nariai, ne tiek 
jiemdviem padės, kiek pa
kenks.

O kaslink paežiu Rinkimu, 
ar balsavimu, tai Amerikietis 
yra keistas gaivalas. Ameri
kietis ramiai pasiklausys pra
kalbu, pareis namo, pasiims 
laikraszti ir apie sportus sau 
skaitys, ar nuėjės in saliuna, 
prakeiks valdžia ir valdinin
kus. Bet in rinkinius ne eis, už 
kuri kandidata nebalsuos. Te
gu kiti balsuoja, ežia tai ne jo 
dalykas, ne jo biznis.

Kaslink balsavimu ir kiek 
žmonių invaliduose krąsztuose 
balsuoja, tai “Metropolitan 
Life Insurance Kompanija” 
szta i ka mums pranesza:

Australijos žmones 96%; 
Anglijos žmones 83%; Szvedi- 
jos žmones 80%; Vakaru Vo
kietijos 75%; Kanados 74%; 
Izraelio 72%; Amerikos 51%.

Szitokie nuoszimeziai savi
mi aiszkus ir nereikalauja jo
kios pastabos.

Dauguma laikraszcziu remia 
Gen. Eisenhoweri. Bet ežia ga
li būti ir geras ir blogas ženk
las. Mes atsimename kad be
veik visi laikraszcziai kelis 
kartus rėmo kandidatus priesz 
Roosevelta ir priesz Trumana 
ir visi tie kandidatai -buvo su- 
muszti.

Pypkes Durnai

Apie Moterystes Stoną
Tasa

Veda brolis in gaspada 
Kokia linksma del ju rodą! 
Traded groti muzikantai, 
Tuojaus redos visi svotai.
Szok jaunieji pirmoj vietoj 
Užlaikydami sena mada, 
E, paskui ju cziela svodba, 
Ir ta sena, szluba boba.
Duoda pietus musu svoezia, 
Vienus szaukia, kitus kvieczia;
E, pamergiai sėdėdami, 
Žiuri lupas tampydami.

E, kai namo parvažiavo* 
Po baronka vaikai gavo;
E, patys eme ulioti, 
Szokti, groti, tancavoti.
Krauna kraiezius — reiks 

važiuoti,
Su tėveliais atsiklonioti: 
Bucziuoja tev, moezios rankas, 
Didis apėmė prasunkas.
Sudieu, Tėvas; motinėlė, 
Maž bus ne viena naktele, 
Kad nei bluosto teks sudėti, 
E, palangėj reiks sėdėti,

Laukiant vyro ateinanezio — 
Ant kermosziaus uliojanezio, 
E, mažu dar teks nekarata, 
Kai neatkelsiu jam vartų.

— BUS DAUGIAU —
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ISZ LIETUVOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

neszimas ėjo per Vilnių ir isz 
Ryt-Prusiu buvo nukreiptas 
per Lenkija) viską atiminėjo 
ir in kiekviena vagona atėjės 
Rusas karininikas ragino 
“viską užmirszti”, o apie Bol- 
szevikus gryžus tik gerai atsi
liepti, tam ir tinkamus paža
dus turėjo duoti, bet joms pa
vyko tas dainas gerai paslėpti 
ir vis dėlto iszsivežti in Vaka
rus. Ju tvirtinimu, tas dainas 
sukuria patys Partizanai. Tai 
palaiko žmonių nuotaikas. Pa
sakotoja apie Lietuvius atsi
liepia labai gerai, ip Lietuva 
norėtu, jei tik butu galima, 
gryžti ir vėliau, bent pažiūrėti, 
kaip dabar ten viskas atrodo, 
kur joms visa tiek pąžinstama.

In Lietuva Trauke 
Būriais Ne Tik 

Jos Vienos

gauti geresni darba mieste net 
ir fabrike.’ Komunistu skai- 
czius auga, bet daug stoja in 
juos visai ne isz insitikinimo. 
Jie ypacz pikti, o isz visu ar 
tik ne biauriausi vad., istriebi- 
teliai. Vienok taip juos vieszai 
vadinti draudžiama, reikia sa
kyti “Liaudies Tarnai”. Bet 
žmones savo tarpe szaukia: 
“Skrebai”. Kiti isz j u net su
lietuvina savo pavardes. Jie 
kartais bjauresni net ir už Ru
sus. Rusai sutikę pasiteirauda
vo, kur eina, pasakydavo 
“biednos” ir leisdavo eiti to
liau, nors jos neturėdavo jokiu 
su savim rasztu. Pasitaikyda- 
vo ir vienas kitas isz Lietuviu 
Komunistu, kuris del to neuž
darydavo ju in dabokle, tik 
liepdavo dingti isz akiu. Jei 
bus priimtos in nakvyne jo ra
jone, tai nukentės, sakydavo, 
tas žmogus kuris apie tai ne- 
pranesz.

Isz seniau buvusiu Lietuvo
je Vokiecziu nieko neteko su
tikti. Kai kurios Vokietes eme

Bet ir daugiau Vokiecziu, 
ypacz per badmeti (1947 me
tuose.) Nors nemokėjo kalbėti 
Lietuviszkai, bet žmones pri
ėmė maloniai, kuo galėdami 
dalindavosi. Sunkiau buvo žie
mos laiku, tada pesezios, eida
mos per kaimus,’ pasiekdavo 
net Paneveži, bet duonos vi
sur gaudavo ir bent maistui 
užsidirbdavo. Prieszingai, kai 
kuriais atžvilgiais Lietuvoje 
būdavo net geriau: paveizdis, 
dabar mėsos gali iszsivirti tik 
pora kartu per sanvaite, o ten 
jos turėdavo veik kiekviena 
diena. Be to, jas Lietuviai mie
lai kviesdavo in vakarėlius, 
maloniai sznekucziuodavosi, 
vaiszindavo, szokdavo, nedare 
jokio skirtumo, kad jos yra 
Vokietes, bet ne Lietuves. To 
skirtumo neparodydavo ne tik 
kaimo jaunimas, bet ir moks
leiviai, kad ir parvyke isz 
miestu. Ne vienas isz Lietuviu 
net taip pastebėdavo: “Kai 
jus, Vokiecziai, pas mus atei
nate, duonos gaunate, o kai 
mes pas jus ateisime, grei- 
cziausiai negausime! ” “ Gal ir 
teisybe!” Priduria atsidususi. 
Smagiausia būdavo per didžią
sias szventes. Vokietijoje, sa- 
•ko, kai eini in vakarėli, reikia 
pinigus mokėti, o ten j u niekas 
neimdavo ir nereikalaudavo. 
In jas visur žiurėjo kaip in sa
vus žmones. Net daugiau; ne
vienas jomis parodydavo ypa
tinga pasitikėjimą. Pirmas 
klausimas, susitikus Lietuvius, 
būdavo: “Sakykite, mergaites 
kada bus karas?”

Karo Lietuviai Laukia
Kaip Iszganymo

Kaune būdamos yra klausiu
sios per radija Amerikos Balso 
praneszimu isz New Yorko 
Lietuviszkai. Gerai girdėti va
kare 7 valanda. Ryto 9 valan
ti, smarkiai trukdo. Jo kalba 
da girdėti labai prastai, maty- 
klausosi taip pat Komunistai, 
ir geriems pažinstamiems pa
pasakoja, ka girdeje. Seserys 
yra dirbusios visus ūkio dar
bus. Bado sziuo metu Lietuvo
je dar neturėtu būti, bet patys 
Rusai sako, kad su laiku ir 
Lietuvoje bus taip kaip pas 
juos. Prie to gali prieiti po po
ros trejų metu. Tada, paežiu 
Rusu tikinimu, negales net isz 
Kolchozo in Kolchozą eiti. Ru
su daugiausia gabenama isz 
Maskvos ar Leningrado rajonu 
vis vadais. Lietuviams sunku 

per daug plepėti, ir del to Lie
tuviams teko nukęsti, tai Par
tizanai jas visas surinko ir isz 
kaimu iszvare atgal in mieste- 
lus: sako, kvailos bobos, nieko 
nežino, o plepa. Jei butu buvu
sios Lietuves ir taip skundu- 
sios saviszkius ar nemokėju
sios Liežuvio laikyti už dantų 
tai butu jas kitaip sutvarkė. Ir 
ežia Lietuviai parode dar vie
na savo žmoniszkumo bruožą.

Lietuviai In Korėja
Kariuomenėn imamiems ne

sako, kiek laiko laikys. Tik pa
ima ir iszveža, net nepasaky
dami kur. Pamoko kelis mene
sius ir tikrai veža in Korėja! 
Keletas isz tu, kurie iszbuvo 
kariuomeneje penkeris metus, 
jau yra sugryže. Todėl Lietu
viai labai bijo eiti in kariuo
mene, ir ne vienas vietoj jos 
pasirenka miszka. Yra gryžu- 
siu isz Korėjos be kojų, o isz 
gaunamos 60 rubliu ar kiek ten 

‘ pensijos negi iszgyvensi? 
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"I'M PROUD TO BE ON THE I 
\ SAME TEAM WITH YOU!"
' says Clark Gable

I’ve just heard a story about you and 
me that ought to make us feel pretty 
good. About how you and I and mil
lions of our friends and neighbors all 
over America are doing something for 
our country that’s patriotic and prac
tical at the same time! Buying U. S.
Defense Bonds!

Right this minute, we Americans own more than 49 billion 
dollars worth of our country’s interest-earning Defense Bonds. 
The greatest display of faith in freedom that the world has 
ever known.
And what’s more, we’re not only doing ourselves a favor by 
building for our own future and the peaceful future of our 
country, but we’re buying something that’s almost priceless 
in the world today—real security and peace of mind!
Of course, you and I know what a great buy U. S. Defense 
Bonds are. But don’t you think we ought to let other people 
in on it, too?
If you’ll help, here are just a few of the things we can tell 
them:
FIRST—Thanks to new Treasury regulations, every Series E Bond we 
buy begins earning interest after only 6 months. It earns 3% interest 
compounded semiannually when held to maturity. It reaches full ma
turity value earlier (9 years 8 months) and the interest it pays is now 
bigger at the start.

SECOND—Every Series E Bond we own can now go on earning in
terest for 10 more years after it reaches the original maturity date-— 
without our lifting a finger!

THIRD—During the 10-year extension period, every unmatured bond 
earns at the new, higher interest rate (average 3% compounded semi
annually). Our original $18.75 can now pay us back $33.67. $37.50 pays 
back $67.34. And so on.

FOURTH—When we make ourselves and our families economically 
secure through buying bonds, we’re helping to build the great economic 
strength that backs up our national defense. And this is the best security 
our money can buy. For after two world wars we have found that 
peace is for the strong!

U. S. Defense Bonds arc one of the easiest, most convenient forms 
of saving ever invented. For through tfie Payroll Savings Plan 
where you work, you can buy bonds on a time payment plan. Just 
specify) the payments, as large or as small as you like, and they 
will be automatically set aside from your salary. This way you 
save the money before you spend it. And millions of people have 
found this is one sure way to save.

Peace is for the strong... for peace and 
prosperity save with U. S. Defense Bonds!

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury * 
Department thanks, for their patriotic donation, The Advertising Council and

Stfule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

Kiekviena pavasari vyksta 
manevrai. Centrai yra apie 
Klaipėdos kraszta ir Insruti. 
Žuvusiu per kautynes dabar 
nei Partizanu, nei Rusu lavonu 
nerodo vieszai, tik juos kaž 
kur iszveža.

—BUS DAUGIAU—

Platinkit “Saule”
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.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

Nb.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

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

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zolconinka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

No.i46—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 poslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

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

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

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

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
dayineti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

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

Kitokios Knygos

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

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
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 Pasibudinimas 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 grpma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszcziony'bes. 128 pus. 35c.

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

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

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

N w
Kaip Užsisakyti Knygas:

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

jPgr’ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra dpi prisiun- 
timo kasztu.

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

^Pirkie U. S. Bonus!
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KELEIVIS
Lengenda 

(Tasa).
Ilga valanda tai galvas su

glaudusiu drauge, tai Valiora 
padėjus savo galva ant Aflos 
krutinės, sėdėjo. Ir ne vienas 
neisztare ne žodžio. Žodžiu 
vietoje ju szirdis nebyliszkai 
sznekejosi. Jaute jos, kad ta 
laimes valanda neilgai tesis. 
Jaute, kad netrukus reiks am
žinai persiskirti. Jaute ta abu
du, bet įievienas ta taip aisz- 
kiai nedriso pasakyti. Seme, 
isz to skubiai beganczio laiko, 
kiek tik galėjo laimes, nes tai 
turėjo būti paskutine.

Sztai Valiora pirmutine pra
bilo:

— Afla, szirdi man taip 
Spaudžia varžo. Kas tai galėtu 
būti? Žinai, asz jaucziu, kad 
mudviejų laime kuriam laikui 
persitrauks. Mano vidaus bal
sas man sznabžda ta baisia 
naujiena. Afla, asz tave teip 
myliu! Tu man teip brangus!

— Ir aszaros pradėjo rie
ties isz jos žydru akucziu. Ran
kos, kuriomis buvo Afla apka
binus, eme staiga drebėti. Vie
nok, kada Afla pasijudino ji 
garsiai suszukus puolė in jo 
glebi. Tuomet Afla liūdnai už
klausė:

— Valiora, kas tau? Ko 
taip nusigandai ? Nesibijok, jei 
asz žusiu, tai matyti, kad mud
viem nelemta buvo būti szioje 
aszaru pakalnėje laimingiem. 
Nesigraudink. Priesz visagaliu 
Dievu norus nieko neinvykdi- 
si.

Tuomet Valiora nuleido sa
vo rankas nuo Aflos pecziu ir 
pažvelgė pro Įauga. Bet staiga 
vėl suriko ir vėl jau drebu
lys traukoma, suspaudė Aflos 
galva ir suriko baisiai:

— Afla! Afla! Prieszinin- 
kai traukia ant musu. Dievai 
galingi, gelbėkite! Sztai, jau 
visai klaidžiai pratarė, pa
ėmus nuo lentynos Meiles die
vuko stovyla ir ant stalo pa- 
stączius, sztai nuo to kalno ge
rai matyti klonis apsėtas prie- 
szininkais. Jiems ir gerai ma
tyti tavo trobele. Tęgu jie žiii- 

■ i’i in mudu. Tegu mato kaip 
mudu priesz mirtų prisiekiavą 
vienas antram amžina meile.

Ir ta isztarus patraukė Afla 
už rankos prie stovinczios ant 
stalo dievuko stovyklos ir jie 
suklaupė pratarė:
/ — Amžina meile, sustojo 
jie kartu. Tuomet prabilo Afla 
vienas. — Amžinos meiles die
gai, amžino kerszto už musu 
nuskaustąja tėvynė te nieka
dos neužsnus mano szirdyje. 
Meile tėvynės suriszta rysziais 
męiles mano aniuolo, Valio ros, 
jeigu szitoj kovoj reikės mirti, 
tegu szeszelyje gyvena ir amži
nai kankina prieszininkus, te
gu amžinai primena jai, kad

i L. TRASKAUSKAS j * ___ *
i LIETUVISZKAS ?
Ž GRABORTUS
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams J
t :: Reikalams :: *5" • _____ ** i *I 535 WEST CENTRE .STREET J 
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viena szirdis visam pasaulyje, 
mokancziai suprato ja, kad 
vienas žmogus, kuris visada 
ėsti prisirengęs paaukoti gy
vastį už tėvynės laba, kad jis 
mylėdamas tėvynė, mokėjo ve-

* *
J TARADAIKA *

Girdėjau kad kur ten 
Vilkes-Beryje,

Nekurios bobeles pasigėrusios 
durnąvoja, 

Kaip kūdikis spiegsią tai 
nejunta, 

Gere kaip in kur sueina, 
Todėl ir kūdikis- isz 

• svieto iszeina.
Tokios bobeles nei 

kiaulių neatstoja, 
Ba kiaule nors savo 

vaikus daboja, 
Norints ju daug turi,

O, bet visus gerai 
prižiūri.

O viena nelaba bobele, 
Girtuokle nelaba, 
Gal netrukus gala 

gaus, 
Jeigu greit girtuokliavimą 

nepaliaus.
* * *

Žinios skamba isz 
vestu, 

Kad turtingais ūkininkas, 
Apsipacziavo su jauna ir 

patogia mergele, 
Kuri vos turėjo devyniolika 

metu.
Taigi, porele pagyvenus su 

Savim a<pie tris metus. 
Staigai jauna moterėle 

Prikalbino savo vyra kad 
parduotu puikia ūkia,

Ir važiuoti in dideli 
miestą.

Žmogelis paklausė savo 
paieziules,

Ir pardavė ūkia už 
Dvylika tukstancziu doleriu, 

Kuriuos atidavė del savo 
pacziules del paslėpimo.

Na ir leidosi in kelione 
in ta- dideli miestą.

Kada pribuvo ant geležinkelio 
stoties,

Pacziule apreiszke savo 
vyrui,

Kad eina in moteriszka 
perskyra,

Del savo reikalo, 
Ir nuo tos valandėlės 
Moteręle dingo kaip 

kamparas!
Jieszkojo vyras jos visur, 

Su pagelba ipolicijos, 
Bet moterėles ligi szia 

dienai nesurado!
Manoma kad ant jos lauke 

kokis tai pažystamas, 
Su kuriuom susinesze 
Kėlės sanvaites priesz 

iszvaižiavima.
Mat, nevisados galima tikėti 

■ savo prisięgelei!
* * *

Asz sakau kad yra 
tokiu žmonių,

Kurie yra panaszus 
in balionus;

Greitai iszsipuczia, užsidega 
Ir iszkyla in virszu,

Bet greitai nupuola kada 
atszala.

Panasziai daro ir musu 
tautiecziai, patrijotai! 

le ir szirdi inpilti in ta meile. 
Amžinai, praszvites Valipros 
szeszelis mano szirdyje amži
nai fepinvses1. Kada iszdils at
minimas; kada, jeigu galima, 
iszdils ir szeszeliai svieto, ma
no meile vis keres, vis augs di
dyn. Valiora! Pratarė, mano 
meiles priesaika atlikta. Dabar 
einu mirti už tėvynės liuosybe. 
Bet atmink, jeigu ir mirsiu, 
mano Szeszelis tave vis mylės.

Tuomet Valiora suszuko:
— Einu mirti drauve. Ma

no meiles niekas nesuszaldys. 
uT vienas mane supratai, tu 
vienas suprantamai pamilai. 
Mirkiva drauge. Prisiekiu am
žinai tave mylėti.

Ir paėmus Meiles dievuką 
prispaudė prie karsztu lupu.

Sztai, per’langa, ežia pat po 
ju kojų nupuolė ir žemen insi- 
smeige strela. Afla pažvelgė 
per Įauga ir pasilenkęs isztrau- 
ke isz žemes strela ir pasakė:

— Jau prieszininkai mus 
sveikina. Gerai! Ta strela pa
siusiu jiems atgal. Tegu, gal 
koki kraugerį nudurs. In kova. 
Valiora! Tu eik namo ir sėdėk 
tyliai. Bus ir tau darbo.

Valiora norėjo dar jam 
priesztarauti, bet akis jo smar
kiai sužibo ir, nusikabinės nuo 
vagio saidoką, ėjo pro duris. 
Ji-gi, ne-drisdama jam priesz- 
taraut, tyliai nukiutino namu 
link.

Afla, iszejes laukan ir paty- 
resyrž puse prieszininku gauja, 
užtempė savo saidoką, uždėjęs 
ant jo ka tik atlėkusia prieszi
ninku s-triela, ir jau norėjo leis
ti ja iii užupi, kada staiga su
laikė ji isz užpakalio vienas 
kaimynas.

— Sustok, pratarė, dar ne
laikąs, ar nematai, kad jie isz- 
kele balta vėliava.

Tada Afla, pažvelgęs ge
riau per prieszu gaujas, pama
te iszkelta balta vėliava- ir nu
leido saidoką žemiu. Kaimynai 
eme rinkties aplinkui ir ne il
gai trukus jau kuone visas ka-i- 
mąs vuvo susirinkęs. Tuomet 
ir jie iszkele balta vėliava. 
Tuojau buvo iszrinkti pasiun
tiniai tame skaicziuje ir Afla.

Per upe isz prieszininku pu
ses pribuvo pasiuntinys pra- 
neszdamas, kad tegu penki ju 
vyrai ir anų susirinks tam pa
skirtoje vietoje ir apsvarstys 
savo reikalus.

Tuojau sėdo in valti penki 
vyrai ir in vidurį upes inplau- 
ke inmete katina ir lauke anų 
atplaukiant. Netrukus ir isz 
anos puses atplaukė valtis su 
penkais vyrais ir inmete kati
ną ties stovinczia jau valtim. 
Prasidėjo tarybos. Anie reika
lavo, kad butu iszduotas užmu- 
szejas, ir prižadėjo daugiaus 
ju nežudyti. Afla sutiko ant to. 
Bet jo kaimynai jokiu būdu 
nenorėjo sutikti. Ir jau valtis 
ketino skirties, kuomet Afla
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szoko in prieszininku luotą ir, 
perkirtęs savo kirviu virve, 
ant kurios buvo užmarintas 
in vandeni mestas katinas, lei
do valti plaukti pavandeniui. 
Tokiu budu iszliuosavo tėvynė 
nuo iszžudymo. Jo kaimynai 
eme szaukti, kad nesutinka, 
bet Afla ąt-siliepe:

— Vienas: |iž visus, k ogi 
jums dar daugiau beįeik ? Asz 
pats save valdau. Ir valtis 
smarkiai varoma priplaukė 
prie kerszto.

Tuomet Afla dar karta pa
žvelgė in savo gimtines kalnia 
ir savo aszaroms papludusio- 
mis akimis pamate sz-alia tro
bos stovinczia Valiora. Gaila 
jam pasidarė tos mergaites. 
Bet tėvynės meile liepe nutilti 
ypatiszkiems jausmams. Ir jis, 
pilna krutinę pritraukęs kva
po, suszuko:

— Valiora! Mudviejų pri- 
siekimas. Buk sveika. Už tėvy
nė einu mirti!

Daugiau jau jis nieko neina
te ir negalėjo"isžtarti. Prieszi
ninkai stebėjosi, kad toks jau
nas vyrukas, visai nesigailėda
mas jaunu metu, atsiduoda 
patsai in prieszininku rankas, 
žinodamas gana gerai, kad gy
vas neiszliks.

Prieszininku būriai eme 
traukti namo link. Viduryje ju 
ėjo susimanstes, bet szviesiu 
veidu užsimėtės savo kirvi ant 
peties, su saidoku ir pilnu 
strielu (vilycziu) krepsziu Af
la. Pagalinus prieszininkai, 
gerbdami to vaikino drąsumą, 
nedryso atimti nuo jo ginklu.

Netrukus priėjo prieszinin
ku sodybas; Afla dar karta, at
sikreipęs in savo tėvynės so- 
dybasj pratarė:

— Sudiev, mano tėvu sza- 
lele! Sudiev tavo gyvento
jams! Aflos szeszelis saugos 
jus nuo visu nelaimiu!

Ir jau inženge in prieszinin
ku sodybas, kurios denge nuo 
jo akiu tėvynė.

Tuojau buvo suszaukta se
nųjų taryba, kuri turėjo nu
spręsti, kas daryti su užmusze- 
jn.

Afla tuo tarpu invede in di
dele troba ir paliko viena, pa- 
staezius sargyba prie duru.

Po kokio pusvalandžio eme 
rinkties senųjų taryba, kuri 
nuostabiai žiūrėjosi in ta vai
kina, kuris teilp narsiai ženge 
in mirties nasrus. Bet ne vie
nas nedryso atsiszaukti in ji, 
kol nesusirinko visa senųjų 
taryba.

Tuomet vienas senis, ilga, 
didele, žila barzda, užklausė 
jo, jo tėvu kalba, ka jis gal sa
vo apsigynimui pasakyti.

Afla atrėmė, kad klaustu jo 
visiems, ežia susirinkusiems, 
suprantama kalba.

Senis labai nristqb,q, kad jis 
taip gerai pažystą ju kalbą ir 
klausė isz kur jis ja iszmoko.

Afla atsisakė ta paąiszkinti.
Tuoniet užklausė ji senis, 

kuris pirmininkavo visai senų
jų tarybai:

-— Kodėl užmuszei musu 
sodybų gyventoja?

— ’Gyniau savo gyvastį, 
atrėmė Aflą-

— Kaip tai gynei savo g?’- 
vasti? Juk tu nežinojai, ko jis 
uores nuo tavęs.

— Kada peili pamaeziau 
po savo kaklu, tai nežinojau ko 
jis nuo manės nori ? Kūdikio 
klausimas! Jis pirmutinis ant 
manės užpuolė. Asz gyniausi.

— Gerąi. Bet kodėl ginda
masis užmuszei? Juk galėjai 
ji sužeisti, kad nebutu galejes 
ęįaugiau ant tavęs užpulti.

— Užmusziau tik dėlto, 
kad jusiszkiai ne viena musu 
ųžmųsze. Musu instatymai lie
pia lygiai kerszinti. Būdamas 
tevyneje nelaužiau ju, nelau
žysiu ne ežia. Musu instatymai 
nepaižinsta melo. Sakysiu ir 
asz visa teisybe. •

— Gerai padarysi, atrėmė 
senis. Bet musu instatymai lie
pia bausti visus užmuszejus. 
Ka-gi darysim su avim ?

— Elgkites instatymais! 
Jei esąii nubaustinas, nubaus^ 
kite mane.

— Sziteip, nemanstai mal
dauti senųjų malones. Gal tu 
nežinai, kad kiekvienas nu
baustais turi tiesa malones 
maldauti.

— Asz nenusižemisiu priesz 
jusu in statymus. Man vistiek, 
kokia bausme bus. Priduriu, 
kad, gindamas save gyniau 
kartu ir tėvynė nuo jusu užpul
dinėjimu. Bet sziandien, jus 
nusprendete daugiau musu so
dybų nežudyti. Žiūrėsiu, ar il
gai jusu nutarimai patvers. 
Dabar spręskite. Laukiu jusu 
nusprendimo! Kokis jis bus, 
man vis viena.

Senųjų taryba, pasikalbėju
si tarp saves, nusprendė nu
bausti ta drąsuoli “Keleivio” 
bausme. Ir tą syk senis atsikė
lęs apskelbė bausme.

— Esi “Keleivio” bausme 
nubaustas. Tai yra, kad liksi 

gyvas, bet neturi tiesos tėvynė 
sugryžti. Keliausi, kur tik no
rėsi. Tėvynės ir szi kaima nie
kados neturi tiesos, aplankyti. 
Suprata?

— Gerai, prabilo Afla, mė
tydamas savo akimis žaibus. 
Keliausiu! Ar galiu tuojau ap
leisti jusu sodybas? Nes naktis 
netrukus užeis, o norecziau da 
karta pažvelgt in tėvynė, nes 
jau rytoj busiu toli nuo savo, 
gimtosios szalies.

— Gerai, atsake senis, tik 
turime tave pervesti pei' kaima 
kad musu gyventojai tave pa
mate pažįntu.

Tuojau buvo senųjų taryba 
pabaigta, ir senis, kuris pirmi
ninkavo, priėjės prie Aflos 
meiliai pratarė:

— Maldauk malones, o bu
si liuosąs, tik vis negalėsi su
gryžti in tėvynė. Liksi pas mus 
gausi gera tiki. Maldauk, drą
sus vyrukai!

— Ne, to nebus! Acziu tau 
tėvai už tavo gera szirdi. Bet 
to negaliu padaryti. Nori, kad 
asz žiurecziau isz jusu sodybų 
in mano tėvynė ir negalecziau 
joje apsilankyti. Ne, tai perdi- 
dele bausme! Nenoriu būti sa
vo tėvynės iszdaveju. Jau jei
gu negalėsiu niekados tevisz- 
ke sugryžti, tai vereziau, tegu 
mano kaulus smiltis kur tyr
laukiuose užpils. O ežia nega
liu būti! Eime etvai, tegu ju- 
siszkai gerai prisižiurai man, 
kad progai atsitikus pažintu 
manę, pratarė kąreziai.

Ir iszejo in sodyba abudu. 
Pereje galas nuo galo sustojo 
galią kaimo, ant vieszkelio, 
kuris vede in nežinoma jieiAs 
sali. Tuomet Afla atsiszauke 
in seni:

— Klausyk, tėvai! Keliau
ju kur ? Pats nežinau. Paakiui 
eidamas, vis kur-nors atsirem- 
siu. Bet atmink, kad asz kas 
meta savo kraszta aplankysiu. 
Neperžengsiu ribų, kuriais man 
uždraudete, bet nors isztolo so
tinsiu aki savo tėvynės iszvaiz- 
da. O gal kas žino, ir graudžiai 
reikes apsiverkti pamaezius 
tėvu sodyba jusu, piktadariu 
rankomis iszžudyta. Bet tašyk 
jeigu jus peržengsite savo pri
žadus, Afla ir peržengs. Ligi 
sveikas! Pratarė ir skubiai 
eme eiti prie rioksanezio tolu
moje kalno.

Naktis jau slinko žemiu. 
Saules paskutiniai spinduliai, 
kurie taip meiliai glamonėjo 
stovinti tolumoje, ant aukszto 
upes Syząko kranto, kaima, at- 
simusze Aflos veide ir dingo 
pasislėpė už girios. Žvaigždes 
eme ant giedro dangaus mirk
sėti, o menulis, iszkiszes viena 
aki isz už debesų, smalsiai pa
žvelgė savo paslaptu žvelgesiu 
in pasauli ir, tartum nusiminė 
pąinates ta savo vieninteli pui
ku vasaros naktų sėbrą, einan
ti keliu in tyrlaukius vedan- 
cziu, ir tuoj visas pasirodė, 
tarsi norėdamas jam geriaus 
kelia apszviesti, kad butu 
linksmiau eiti. Regis visa apy
linke nusiminė: paukszcziąi 
ne taip mieląi cziulbejo nakvy
nę ręngdąiniesi, giria neszla- 
mejo ir negirdeti buvo jos pa
slaptybes pilnos kalbos. Vis
kas regis, nusimiire pamaezius 
savo nmnyletaji Afla einanti 
viena, visu apleista.

O jis smagiai trauke pirmin 
ir ne viena karta neatsigreže 
atgal. Sztai priėjo prie kalno, 
kuris žemai buvo apaugės vi
sokiais medžiais. Užlipęs ant 
pliko virszukąlnio, nuo kurio 
dailiai mątyti buvo visa apy
linke, ypacz prigimtasis |<ai-
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mas, Afla giliai atsiduso ir at
sisėdo ant kelmo.

Gaila jam buvo apleisti var
ginamoji tėvu szalis; gaila jam 
buvo Valioros kuri tiek romiu, 
jo audringam gyvenime, sutei
kė valandų ir kuria jis visa sa
vo vėlės pajiega mylėjo; gaila 
jam buvo tu puikiu vietų, kur 
kiekvienas kampelis, kiekvie
nas krūmas, kiekvienas medis 
buvo jo jaunu dienu sėbru, kur 
viskas buvo suriszta. su kūdi
kio metu atminimais; gaila 
jam buvo to giedro tėvynės 
dangaus, kuris taip mielai ap
sėtas žvaigždėmis giamąnejo. 
jo aki, svajojimu valandomis, 
kada suglaudusiu su Valiora 
galvas tyliai gegužes naktį 
kalbėjosi, arba, kada ju mintis! 
audė auksinius ateities svajo
jimus, užmirsztlfftuos apie szi° 
pasaulio nelaimes; gąila jam 
buvo viso, kas riszosi su jo tė
vynės atminimu, su jatmu die
nu laikais, gaila buvo, bet ki
taip būti negalėjo. Priverstas 
'buvo keliauti; vele atidavęs 
tėvynei, o szirdi Valiorai, sh 
kuo-gi jis liko? Vienos aszaros 
to buvo jam permažą. Bet tu
rėjo pasikakinti!

Naktis vis slinko žemiu, vis 
didesne tamsa glaudė pasauli 
prie savo krutinės, o Afla sėdė
jo ruseziai susimanstes ir liūd
nomis akimis žiurėjo iu tėvu 
kaima, kuri rytoj, saulei bete
kant, turi apleisti. Sunku jam 
pasidarė, bet noroms-ne-no- 
roms turėjo sutikti su laimes 
lėmimu.

Sopuliu suvargintas nugriu
vo nuo kelmo, ir miegas apėmė 
ji savo glamonėjimu.
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— Musu sena skaitytoja, 
ponia Elzbieta Vosiliene, isz 
Nanticoke, Pa., ir duktė ir žen
tas, kareivis Seržentas Metek 
Ratulakiai ir sūnelis Martinu- 
kas isz Fort Sil, Oklahoma, 
ana diena lankėsi tpas duktere 
ir žentą Vincus Svirskius, 516 
W. South uly., ir prie tos pro
gos atlankė “Saules” redakci
ja. Acziu visiems už atsilanky- 
iha.

— Subatoj pripuola SS. 
Kozmo ir Damij., o’ Tautine 
Szvente: Danyla. Ir ta diena/ 
1269 metuose Lietuviai pamu- 
isze Rusus ties Borisovu; 1939 
m., Varszava pasidavė Na
ciams; 1940 m., Vokietija, Ita
lija ir Japonija, Berlyno mies
te pasirasze ant deszimbs metu 
sutarties: “Viena kitai padėti, 
politiszkai, pramoniszkai ir 
kariszkai,” jeigu kita kuri 
valstija ant kurios isz ju drys- 
tu užsipulti; 1939m., Lenkija 
buvo Vokiecziu, Naciu užka
riauta. Pasirodė kad randasi 
daug Lenku iszdaviku savo 
krasztui; 1920 m., Anglijoje 
visu geležinkeliu darbininku 
straikos. Visa to kraszto pra
mone suparalyžiuota. Spėjama 
kad ežia yra Komunistu dar
bas žmones subuntavoti ir pra
mone pakirsti.

—- Buvęs miesto gyvento
jas Joseph H. Moore, 2540 
IJtli Rd., Astoria, Long Island, 
N. Y., pasimirė Panedelyje ket
virta valanda ryte in New 
York ligonbuteje. Velionis sir- 
go per keletą sanvaites. Pas
kutini karta dirbo Lincoln Bus 
Co., New Yorke. Prigulėjo prie 
Szv. Katruos parapijos, As
toria, L. I., N. Y. Jo kūnas li
kos parvežtas del palaidojimo 
pas's'zvogeri ir seserį pons. 
Juozu Gailusziu, 927 E. Centre 
uly. Laidotuves invyko Ket
verge ryta, su apiegomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje, devinta 
valanda ir palaidotas in para
pijos kapines. Graborius Liud
vikas Traskauskas laidojo.

Velionis paliko savo paezia 
Katarina (po tėvais Dulinskiu- 
te) isz Mahanojaus.

— Nedelioj, Rugsėjo 21-ma 
diena, Szv. Juozapo bažnyczio
je, vienuolikta valanda ryte, 
Kun. Leonas Pecziukeviczius1, 
vikaras, suriszo mazgu mote
rystes, panelė Mare Ona, isz 
New Yorko, duktė ponios Ma
kes ŽagTinienes nuo 636 E. 
Pine uly., su William Medley 
buvęs gyventojais isz Shaft, 
Pa., 'bet dabar gyvena New 
Yorke. Jaunavedžiai apsigy
vens New Yorke.

-—‘ Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola szesziolikta Nedelia 
po .Sekminių, ir Szv. Vaclovo, 
o Tautine Szvente: Visgirde. 
Taipgi ta diena: Czedinimo 
Laikas (Eastern Daylight Sav
ing Time) pasibaigs Nedelioj, 
todėl laikrodžiai ir 'laikrodė
liai turi būti atsukti vienai va
landa atgal (Eastern Standard 
Time); 1939 m., Lenkija pasi
dalino Vokiecziai ir Sovietai. 
Dabar Lenkija ne tik suskal-
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dyla, bet ir panaikinta; 1946 
m., Graikijos Karalius Jurgis 
Antrasis sugryžo in savo sos
tine. Athens, nes žmones Grai
kijoje per Kinkinius nubalsavo 
kad jie nori kad ju Karalius 
gryžtu; 1379 m., Lietuviai su
sitaikė su Vokiecziais ties Ner
vą; 1914 m., Vidurinėje Lenki
joje, Rusai perėjo per Vokieti
jos ruibėžiu, linkiu Poseno, bet 
Vokiecziai juos ežia sulaikė ir 
sustabdė; 1914 m., Galicijoje, 
Rusai ėjo per Karpatų kalnus 
in Vengrija.

• —- Panedelyje pripuola 
Szvento'Mykolo Arkangelo, o 
Tautine Szvente: Vilkaitis1.

— Utarninke pripuola Szv. 
Jeronimo, o Tautine Szvente: 
Bytaute. Taipgi ta diena yra 
paskutine diena szio menesio; 
1559 m., Lietuviai padare su
tarti su Kryžeiviais eiti in ką
rą priesz Rusus; 1943 m., Vo
kiecziai pradėjo kraustytis isz 
Naples miesto, Italijoje, kai 
Amerikiecziai jau buvo tik 
trylika myliu nuo to miesto; 
1939 m., Adolpas Hitleris pasi
rasze Mueneheno sutarti ir tai
kos sutarti su Anglija.

— Seredoj pripuola pirma 
diena Spalio (Oct.). Szis me- 
nesis paszvenstas ant garbes 
Szvento Rožancziaus.

— Turime Puikiu Sieniniu 
Kalendorių del ateinanezio 
meto. Jeigu 'ponai biznieriai 
reikalauja Sieniniu Kalendo
rių tai dabar laikas sau užsi- 
kalbyt, nes vėliaus gal but isz- 
pairduoti. Ateikite in “Saules” 
spaustuve pažiūrėti puikiu 
sąmpeliu.

JOE WALCOTT
CZIAMPIJONAS 

SUPLIEKTAS
PHILADELPHIA, PA. — 

Rocky Marciano, 28 metu am
žiaus, Italas, isz Brockton, 
Mass., uždavęs in žanda Jersey 
Joe Walcott, juodukas, 38 me
tu amžiaus, isz Camden, N. J., 
paguldė ji in tryliktame raun
de. Kumsztynes invyko Utar- 
ninko vakara, 10:30 valanda in 
Municipal Stadium, Philadel- 
phijoje. 40,739 žmonių mate 
kumsztynes. Ineigos $504,645. 
Rocky Marciano, naujas Czam- 
pijonas gavo $93,458, o Joe 
Walcott buvęs Czampijonas 
gavo $186,916.

AUTOBUSAI
SUSIMUSZE

Viens In Kita Dave;
22 Sužeisti

ELIZABETH, N. J. — Pil
nas žmonių autobusas susikū
lė in Greyhound autobusio už
pakali. Toje nelaimėje dvide
szimts du žmones buvo sužeis
ti.

Vietinis autobusas važiavo 
isz Newark in New Brunswick, 
N. J. Ambulansai isz trijų Eli
zabeth miesto ligoniniu greitai 
pribuvo paimti sužeistuosius.

Policijantai sako kad tas 
Greyhound autobusas, vežda
mas trišdeszimts žmonių buvo 
sustojęs prie Rahway ulyežios 
tik už miesto vidurio. Vietinis 
autobusas su keturios deszimts 
žmonių davė jam in pasturga
li, kai jis stovėjo ant vietos. 
Tas trenksmas ta Greyhound 
autobusą instume in stovinti 
automobiliu. "

Policijantai sako kad ta 

Greyhound autobusą vairavo 
dvideszimts keturiu metu am
žiaus Thomas L. Broderick, 
nuo 5811 Rising Sun ulyczios, 
Philadelphia, Pa., o ta vietini 
autobusą vairavo trisdeszimts 
asztuoniu metu amžiaus Frank 
Schuessler, isz Bound Brook. 
Is ei vienas isz draiveriu nebu
vo sužeistas.

DRĄSUOLIUI
KISZKOS DREBA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ge isz Lewisburg kalėjimo, 
gąsdino visus žmones Pcnnsyl- 
vanijos apylinkėje, ir kurie 
daug sztoru apvogė ir visa pu
se tuzino automobiliu buvo pa
sivogė, szitas vienas Elmer 
Schuer (3) dabar praszo susi- 
mylejimo.

Szitas dvideszimts vieno 
meto amžiaus neva drąsuolis, 
stovėdamas tarp dvieju polici- 
jantu, ir su pan ežiais ant ran
ku, užsigina, kad jis ka bendra 
turėjo su tais savo draugais, 
kurie buvo nuszauti New York 
mieste.

Jis dabar žliumbia ir teisi
nasi, sakydamas, kad kai jis su 
tais dvejais broliais Joseph ir 
Ballard Nolen pabėgo isz ka
lėjimo, jis nežinojo kad jie yra 
tokie žmogžudžiai. Jis sako 
kad jis norėjo nuo ju pasi
traukti, bet jie grasino kad jie 
ir ji nužudys jeigu jis prie jų
dviejų nepasiliks.

Kai jis buvo užklaustas ar 
jis turi pinigu pasisamdyti la- 
jeri, jis atsake kad jis nei cen
to neturi. Tada valdžia pasky
rė jam advokata.

Jis sako kad, kai policijan
tai užtiko juos tris su mergo
mis tame kambaryje, jis nei 
vieno szuvio nepaleido in poli- 
cijantus. Bet vienas policijan- 
tas sako kad jis mate szuvius 
isz po lovos ir jis pats kelis 
szuvius in ta lova paleido, po 
kurie Elmer Schuer buvo pa
lindęs su nuoga mergina, juo
duke. Jo revolveris parode kad 
keli szuviai buvo isz jo iszszau- 
ti.

Jis teisinasi ir sako, kad jis 
tiems razbaininkams tik auto
mobiliu vairavo, kai jiedu ap
vogė visus tuos sztorus ir ta 
banka.

New York miesto advokatas 
sako, kad jis teismo reikalaus 
kad szitas žulikas gautu pilna 
bausme, mirti. Per ta susikir
tima su tais razbaininkais vie
nas slaptos policijos žmogus 
buvo nuszautas ir kitas labai 
sužeistas.

:: JUOKAI ::

Davatka in politikierių:
— “Asz už tave nebalsuo- 

cziau kad tu butai ir pats 
Szventas Petras.1”

Politikierius: — ‘‘Mamy
te, jeigu asz bucziau Szven
tas Petras, tu negalėtai už 
mane balsuoti kad ir norė
tai, nes tu nebūtai mano dis- 
trikte. ’ ’

Vaikas: — “Teve, ar ir tu 
turėjai eiti in mokykla kai 
mažas buvai?”

Tėvas: — “Taip, sūneli, 
kasdien. ’ ’

Vaikas: — “Tai grei- 
cziausia ir man taip pat bus, 
ir man tas mokslas nieko ne- 
maezys.”

UBAGAI GERAI 
UŽDIRBA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tris ItaTjos Dipliomatas gauna 
už diena darbo!

Kai tik jis paskelto kiek jis 
buvo per viena; diena užsidir
bės, tai visu ubagu ineigos su
mažėjo ir jie baisiai ant jo už
pyko.

Ubagai sako, kad jis baisiai 
neteisingai su jais pasielgė ir 
juos visai už dyka iszdave. Jie 
sako kad jie daug mažiau užsi
dirba per diena, iszimant 
szventes.

Szitas laikrasztininkas per 
visa Romos miestą szlepetavo 
praszydamas iszmaldos, kaip 
ir kiti ubagai.

Jis sako kad pirmutine jo 
iszmalda atėjo isz ka tik apsi- 
ženijusios poreles prie Szvento 
Petro Bazilikos. (Szvento Pet
ro bazilika Italijoje yra kaip 
Niagra Falls Amerikiecziams.) 
Pilgrimai, ateiviai Italijoje 
buvo vienatini atsisakyti jam 
duoti iszmaldos.

Laikrasztininkas sako kad 
moterys, kurios jau yra pralei- 
dusios savo keturios deszimta 
gimtadieni jam nieko nedave.

Kiti ubagai kaip ir jis jam 
patarė kur geriausios vietos 
iszmaldos praszyti. Viena to
kia ubage jam davė puse savo 
duonos kepalą ir jam patarė 
kur geriausia ubagauti. Jis bu
vo tik isz vienos vietos iszva- 
rytas, kur vienas bagoezius gy
veno. Bet tas policijantas, ku
ris ji isz tos vietos iszvare, jo 
labai nuolankiai atsiprasze.

Jis sako, kad Romos mieste 
randasi’keli tukstaneziai uba
gu, kurU užsidirba daugiau 
kaip geriausias darbininkas 
Amerikoje!

Vienas ubagas, kuris pasi
mirė Turin mieste, paliko gra
žu turteli bankoje, turėjo kele
tą namu ant randos ir pats už
laikė gražu palociu paeziame 
miesto viduryje.

Bet beveik visi ubagai sako 
kad szitas laikrasztininkas 
juos už dyka szzeižia; jie sako 
kad jie tiek ant dienos neuž
dirba, kiek jis uždirbo iszi
mant szventes. Ir jie sako, kad 
ju ubagavimo darbas yra isz 
tikro sunkus!

“NETVARKA”
VASZINGTONE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

“Netvarka” apie kuria laik- 
rasztininkai raszo per sziuos 
ateinanezius Rinkimus, sztai 
mes paduodame tik žiupsneli 
pastabu.

“Kinijos Netvarka”
Per penkios deszimts du me-

M Pirkie U. S. Bonus!

NOW*

— Atleisk mums musu kal
tes, kaip mes atleidžiame savo 
Kongresmonams.

Bulius Ir Žmogus

Rafael Sanchez Saco buvo 
szito bulio pakeltas nuo že
mes ir kelis mastus nunesz- 
tas ant jo ragu, kai jis sten
giesi ji nudėti. Nors jis buvo 
labai dideliame pavojuje, 
kad tas bulius ji nesubadytu 
bet jis iszliko visai nesužeis
tas. Jis buvo užemes vieta 
Rafael Santa Cruz, isz Peru-

tu mes sargyba ejome prie Ki-į 
nijos vartų. Mes neleidome Ja-! 
ponams užkariauti Kinija ir už 
tai stojome in Kara, kuris 
mums kasztavo daugiau kaip 
350,000 kareiviu, ir daugiau 
kaip szirnta bilijonu doleriu.

O per pastaruosius keturis 
metus mes praradome visa Ki
nija Komunizmui ir Rusijai.

Musu atstovai norėjo pri
versti Kinijos vada derintis su 
Komunistais. Kai Chiang Kai- 
shek nesutiko, tai mes jam vi
sa pagelba sustabdėme. Szito- 
kis musu pasielgimas pakirto 
jo jiegas ir Komunistai laimė
jo. Dabar tie Komunistai Ki
niecziai, su kuriais mes Chiang 
Kai sliekui insakeme derintis, taip ir paskelbti. Jis norėjo už- 
“musu vaikus žudo Korėjo
je!”

Korėjos “Netvarka” j
Kai Amerika viską prakiszo 

Kinijoje, Amerikos Karo Szta- 
bas ir Vaszingtonas nutarė isz- 
traukti musu vaiska isz Korė
jos, nes jie sake kad negalima 
dabar Korėjos laikyti be Kini
jos. Tai buvo 1949 metuose.

Sausio (Jan.) dvylikta die
na, 1950 metuose, Amerikos 
Sekretorius, Dean Achesonas 
vieszai buvo pasakęs: “Ameri
kos apsaugos rubežiai Pacifike 
eina sulyg Alleutian Salų ligi 
Japonijos, ir paskui eina prie 
Ryukyus Salų, nuo kuriu in 
Phillippine Salas. Kaslink ka
riszkos apsaugos Pacifiko 
vandenyse, visiems yra aiszku, 
kad mes negalime kitas vietas 
apsaugoti nuo užpuolimo!”

Reiszkia, Korėja buvo palik
ta, apleista, atsirado anapus 
Amerikos apsargos linijos.

Birželio (June) dvideszimts 
penkta diena 1950 metuose, 
Komunistai užsipuolė ant Pie
tų Korėjos. Karas ežia siauezia 
jau daugiau kaip dvideszimts 
septynis menesius, ir galo dar 
nebematyti! Daugiau kaip 
117,000 Amerikos jaunimo jau 
yra aukos to karo!

Vaszingtono sztabas 
aiszkinasi, kad reikėjo 
nistus ežia sustabdyti,
karas Korėjoje užkirto Komu
nistams kelia giliau in Azija. 
Bet, kodėl jie taip pirmiau ne
numatė?!

dabar 
Komu- 
ir kad

Gen. D. MacArthurio 
“Netvarka”

Visas nesusipratimas iszkilo 
isz Korėjos. Komunistai užėmė 

vijos, kuriam pasisekė nudė
ti ta buliu ir nupjauti jam 
ausis. Bulio ausys szitame 
sporte yra labai didelis 
daigtas ir didele garbe. 
Rungtynes su buliais yra la
bai mėgiamas sportas be
veik visuose Pietų Ameri
kos krasztuose.

Kinija, 1949 metuose. Pabai
goje 1950 metu Gen. Douglas 
MacArthuris buvo atstūmės 
Komunistus prie Mandžiurijos 
rubežius.

Rugsėjo (Sept.) deszimta 
i diena Amerikos Sekretorius, 
Dean Achesonas, per radija 
pasakė; “Butu czysta kvailys
te” Kiniecziams in szita kara 
stoti. Už pustreczio menesio 
Kiniecziai ta “czysta kvailys
te,” anot Achesono ir padare; 
stojo in Korėjos kara.

Gen. Douglas MacArthuris, 
Komandorius Tolimu Rytu 
Armijos, szita Kiniecziu insi- 
kiszima pavadino “Naujo Ka
ru“, ir ragino Vaszingtona 

kirsti Kiniecziams visa susi
siekimą per uostus Mandžiuri- 
joje; pasikviesti isztikimus Ki- 
nieezius in talka, ir leisti tiems 
Kiniecziams pultis ant pat Ki
nijos.

MacArthurio patarimai bu
vo atmesti! Kai jis dar reika
lavo, kad Vaszingtonas pa- 
siunstu daugiau kariuomenes 
ir asztriau kirstu Komunis
tams Korėjoje ir Kinijoje, jis 
buvo pravarytas, “sakti” ga
vo.

Prez. Trumanas pravaryda
mas Generolą MacArthuri, pa- 
siaiszkino: “MacArthuris ne
galėjo ar nenorėjo sutikti su 
Vaszingtono Sztabo nusistaty
mu.” Trumanas sake, kad jis 
turėjo MacArthuri pravaryti, 
kad palaikius vienybe vaiske 
ir Vaszingtono virszenybe ant 
vaisko.

Prisirengimo
“Netvarka”

Kai karas iszkilo Korėjoje, 
tai paaiszkejo kad Amerika 
visai nėra prisirengus. Antro

SAPNAS MOTINOS 

Karo pabaigoje, Amerika bu
vo galingiausia szalis ant vi
so svieto. Už penkių metu, 
Amerika buvo praleidus pen
kios deszimts bilijonu doleriu 
ant prisirengimo apsissaugoti, 
apsiginkluoti.

Vienok, kai karas kilo Korė
joje, Amerikos kareiviai buvo 
pasiunsti in ta kara, labai 
prastai inrengti ir dar pras- 
cziau apginkluoti.

Sovietu kariszkos tankos bu- 
vo daug geresnes už musu tan- • 
kas! Mes turėjome tik kelis 
greitus “Jet” eroplanus prieše 
Sovietu keletą szimtu greitu ir; 
daug geresniu MIG eroplanu. 
Ruskiai pristatb vis daugiau 
ir daugiau geresniu ginklu ant 
karo fronto priesz mus.

Amerikiecziams eme net du 
metu kol musu kariszki fabri
kai galėjo pristatyti tinkamu 
ginklu, kad prisilyginus Rusi
jai. Per tuos du metu Amerika 
praleido szirnta bilijonu dole
riu, apart tu penkios deszimts 
bilijonu jau praleista per pa
staruosius penkis metus nuo 
Antro Karo pabaigojf

Prez. Trumanas teisinasi sa
kydamas kad ežia ne Vaszing
tonas, bet patys Amerikiecziai 
yra kalti, nes jie reikalavo kad 
visi gryžtume prie senoviszkos 
taikingos tvarkos. O Vaszing
tonas tik sutiko su Amerikie-■ . ' 4 
ežiu noru ir pareikalimu.
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