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Razbaininko Luciano
Padupczninkas 
Nugalabintas

NEW YORK, N. Y. — Inta- 
kingas ir visu vengiamas East 
Harlem žulikas, vienas isz de
szimts didžiausiu Norkotiku 
nuodu platintojas, intartas už 
policijanto nužudinima ir pal- 
szyvu pinigu platintojas, buvo 
iszvežtas ant “raidos” nuo ku
rios jis nebegryžo, nes buvo sa
vo tokiu žuliku nugalabintas.

Keturios deszimts dvieju 
metu amžiaus Eugene Gianni
ni, anų dienu padupczninkas 
razbaininko ir tokio pat žuliko 
Lucky Luciano tarnas, buvo 
nugalabintas apie penkta va
landa isz ryto ant New York 
miesto ulyczios. Jis buvo ant 
ulyczios iszmestas negyvas.

Jis buvo policijos apie de
szimts sykiu suaresztuotas per 
pastaruosius kelis metus už in
validus prasižengimus.

Apie penkta valanda isz ry
to susiedijos žmones iszgirdo 
daug visokiu garsu, kuriuos jie 
paskyrė automobiliams ir nie
ko daugiau apie tai nemislino. 
Bet vienas kuris Susiedas pa- 
szauke policija, ir policijantai, 
atvažiavę rado szito razbainin
ko lavona.

Detektyvai slaptos policijos 
agentai surado Thomas J. Steo 
szeszios deszimts metu am
žiaus darbininką ant 1841 
Hunt ulyczios, in Major Athle- 
tie Kliuba. Jis jiems pasakė, 
kad tas razbaininkas, žulikas 
Giannini ta kliuba buvo pali
kes apie antra valanda isz ry
to. Po tam tas darbininkas už
migo ir nežino kas tada atsiti
ko.

Sztorninkas Anthony Santo- 
ra, nuo 214 East 107 uly., užti
ko žuliko Gianninio lavona 
ulyczioje. Žulikas Giannini 
buvo perszautas per galva isz 
užpakalio. Jis su savimi turėjo 
labai brangu laikrodi ir jo ki- 
szeniuje policijantai rado pus
antro szimto doleriu.

Policijantai spėja kad jis 
buvo nuszautas prie to kliubo 
ir paskui jis buvo inmestas in 
automobiliu ir iszmestas toje 
vietoje kur jo lavonas buvo su
rastas. Policijantai sako kad 
jie yra tikri kad jis buvo nu
szautas kai jis stovėjo ant uly
czios.

Szitas žulikas, niekam ne
vertas razbaininkas buvo net 
deszimts sykiu ar daugiau su
aresztuotas del visokiu prasi
žengimu, bet vis iszsisuko. Jis 
ir palszyvas bumaszkas isz- 
mainydavo ir narkotikus pirk-
davo ir parduodavo.

Jis ta vakara buvo pasisko
linės nauja ir brangu automo- 
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TOULON, FRANCUZIJA.—
Prancūzijos Laivynas prane- 
sza kad nėra vilties, kad nors
vienas jurininkas butu iszlikes 
gyvas nuo submarine “La Si- 
bylle” kuris nuskendo su ketu
rios deszimts asztuoniais juri
ninkais ir karininkais.

Submarinas buvo užtiktas 
beveik puse mylios po vande
niu, apie 2,296 pėdu po vande
niu. Nelaime atsitiko apie tris- 

i deszimts asztuonios mylios 
nuo to submarine uosto.

Tas povandeninis laivas, 
submarinas buvo intaisytas 
nertis tik apie szeszis szimtus 
szeszios deszimts pėdu po van
deniu.

Prancūzu Laivyno Sztabas 
pranesza kad visi ant to sub
marine yra žuvę ir jokios vil
ties nebeliko tikėtis kad nors 
vienas iszliko gyvas!

Nelaine atsitiko per manev
ras, kai laivai ir submarinai 
pratinosi ir stengiesi mokintis 
kaip pasielgti per kara ir užsi- 

Į puolimą.
Tai didžiausia nelaime, tai- 

; kos laiku Prancūzijoje. Lai
vyno Sztabas dar nieko nesako 
kaip ta nelaime atsitiko, nes 

: iki sziol rodos niekas dar ne
bežino.

EROPLANAS
SUSPROGDINTAS

—
Žmogus Intartas; Bu
vo Apdraudes Viena

Žmogų Ant Daug

MEXICO CITY, MEXICO. 
—Mexico miesto policija pra
nesza, kad vienas žmogus yra 
intartas, ir del jo varantas yra 
iszimtas ji suaresztuoti. Poli
cija jo vardo dar nepaskelbia, 
bet sako, kad jis buvo iszemes 
apdrauda del pus ketvirta 
szimto tukstaneziu doleriu ant 
vieno keleivio, ant to eroplano.

Susprogusios eroplano per
žiūrėtojai sako, kad sprogstan
ti bomba buvo padėta kamba
ryje kur laikomi visu keleiviu 
bagadžai.

Vienas keleivis ant to eropla
no sako, kad jis mate viena 
žmogų in Mexico City, kuris 
ant eroplano uždėjo du baga- 
džiu ir paskui, ka tik priesz 
eroplano iszskridima, nutarė 
pats neskristi.

Tos bombos susprogimas isz- 
krides isz Oaxaca miesto kai 
jis susprogo. Keli keleiviai 
buvo sužeisti, bet nelabai.

Policija spėja kad tas dar iki 
sziol nežinomas žmogus vardo 
ir mislino kad jis visus tuos pi
nigus gaus kai tas keleivis su 
visais kitais bus užmusztas to 
eroplano nelaimėje.

-----------o-----------
— Jeigu liga in tave inei- 

na, tai dusziai ant sveikatos 
iszeina.

PAVOGĖ $356,000

Rubežiai Po Sargyba,■' . J
Jieszkoma Vagiu

TORONTO, KANADA.— 
Kanados Policija dabar labai 
atsargiai ir akyliai sergsti vi
sa rubežiu tarp Kanados ir Su
vienytu Valstijų, stengdamiesi 
suimti vagius, kurie pavogė 
tris szimtus, penkios deszimts 
szeszis tukstanezius doleriu 
vertes aukso. Jie spėja kad 
vagiai stengsis ta auksa insi- 
vežti in Suvienytas Valstijas.

Kanados policija yra papra- 
szius policijantus in Michigan, 
Ohio, Pennsylvania, New York 
ir in visas Naujos Anglijos 
valstijas gerai apsižiūrėti ir 
jieszkoti tu vagiu, kurie gal 
stengsis su savimi isz Kanados 
atsineszti visa ta auksa.

Policijantai sako, kad tas 
auksas, kuris sveria apie pu
se tono, Suvienytose Valstijose 
butu vertes apie septynis szim
tus tukstaneziu doleriu, o Eu
ropoje jis jis butu vertas apie 
visa milijoną doleriu.

Tai buvo didžiausia aukso 
vagyste Kanadoje. Szita va
gyste nebuvo policijantams 
praneszta kol po trisdeszimts 
szesziu valandų.

Policija sako kad tas auksas 
buvo pasiunstas isz Noranda 
mainu, ir jis buvo paskirtas 
Anglijai ir kitiems Europos 
krasztams.

Pirmos žinios apie ta vagys
te buvo paskelbtos, kai vienas 
darbininkas isz Montreal 
Tran-Canada Airlines patemy- 
jo kad tik keturi dėžutės ran
dasi eroplanu stotyje, vietoje 
deszimts.

Policijantai spėja kad kai 
tas Brinks Banku Kompanijos 
trokas atveže ta auksa in stoti 
draiveriai ta auksa tenai pali
ko be jokio sargo, ir kai darbi
ninkas atėjo ta auksa uždėti 
ant eroplano, jis rado tik ke
turis dėžutės, kur turėjo būti 
deszimts.

Kol eroplanu kompanija pra- 
nesze policija apie szita vagys
te praėjo szeszios valandos per 
kurias tie vagiai galėjo gana 
toli ir gana gerai pabėgti.

Eroplano ir Brinks Bankos 
Virszininkai aiszkinasi kad jie 
tikėjosi taip daug greicziau ir 
tikriau sugauti tuos vagius.

Kanados policijos virszinin
kai spėja kad ežia buvo specia
listu darbas, jie spėja kad gal 
szitie vagiai yra tie patys ku
rie ana pavasari apvogė gele
žinkelio stoti in Sudbury, kur 
jie gavo apie asztuonios de
szimts tukstaneziu doleriu.

Policija dabar peržiūri visus 
automobilius, autobosius, 
traukinius ir eroplanus.

----- □-----

Pirma drauge — Na ka 
Onute, ar da neisztekejai? 
Jeigu nori tai asz tau duo
siu rodą!

Antra drauge — Asz ne
noriu rodos, geriau bus kaip 
duosi man vyra!

ISZ LIETUVOS

(Tasa)

Vykstantieji In Vaka
rus Niekas Netikėjo 

Kad Juos Iszvesz
In Vokietija

Visi lauke, kad greicziau isz- 
grus in Sibirą, nes ber 5 ar 6 
metus buvimo Lietuvoje jau 
buvimo Lietuvoje jau buvo ge
rai bazine Bolszeviku klasta. 
Ryt-Prūsiuose Bolszevikai bu
vo Vokiecziams dar žiauresni: 
musza, prievartavo moteris ir 
1.1. Nors maisto ir buvo, bet 
Vokiecziams per badmeti jo 
nedave. Todėl žmones turėjo 
nepaprastai daug visko isz- 
kesti. Ir jos paezios motina 
mirė badu. Tėvas gyvena su 
seseria, kurie spėjo ankseziau 
isz Karaliaucziaus pasprukti, 
Muenchene, bet matyti, jomis 
nelabai džiaugiasi. Ju tvirti
nimu, dabar Kolchozuose dar
bo ir gyvenimo sanlygos yra 
žymiai prastesnes, nei seniau 
būdavo dirbant samdiniais pas 
ūkininkus, tada darbo sanly
gos buvo žymiai geresnes. 
Dabar niekas nenori vežti nei 
meszlo, nei kitu darbu dirbti, 
stengiasi kaip inmanydami isz- 
siversti isz savo 60 aru arba 
akru. Už darba mokama ne
bent tik 1 kg rugiu su dirsėmis 
ir dar menkudziais priedais. 
“Pinigais ir kitokia natūra, 
kuria taip giriasi kom. propa
ganda mokama nebent ‘Tiesoj’ 
ir Tėvynės Balse.’ Tikrove ro
do visai ka kita. Budinga, jog 
Stalinizmo-Leninizmo moko
mi net ir aklieji Kaune, kur 
jiems visakia Komunistu Par
tijos propaganda kalama in 
galva Aklųjų Prieglaude. Ne
simokysi, negarbinsi Stalino; 
negalėsi nei ten gyventi. Pa
ezios Kaune uždirbdavo be 
vargo, po 30 rubliu menesiui; 
atsieit, perkelinei suknelei nu
sipirkti užteko, o dar reikėjo 
15 rubliu duoti už pasiuvima. 
Nueidavo melstis in Szv. Anta
no bažnyczia, nes abi yra Kata
likes.

Geriau pažinsta Užulėni kur 
buvo Prezidento Antano Sme- 
tono vasarine gyvenimane vie- 
te. Prezidento giminaite Ane
le Smetonaite, kuri buvo del 
giminystes iszvežta, dabar yra 
gryžusi ir gyvena Užulėnio 
miestelyje. Dvare intaisytas 
scvchoJs. Pacziame name mo
kykla, tai didelis gražus na
mas. Ji pati yra skaieziusi 
viena isz ju giminiu Amerikoje 
atsiusta laiszka. Tai buvo už
pernai vasara. Sūnūs yra se
nai in .Ąmerika iszvažiaves, 
nuotrauka rodo dideli gražu 
narna, dirba siuvėju, gyvena 
gerai. Dabar iszvežimai vyk
domi valscziais ar nedidelėmis 
vietovėmis. 1948 metuose Kau
no iszveže kelis Žydus, kad bu
vo per daug praturtę j e ir nenu
rodė, kokiu budu. Paprastai 
Žydai Kaune ir Vilniuje esti 
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Sovietai Neteko
Daug Eroplanu 
In Dvi Sanvaites

Vagiai Pavogė $356,000 Vertes 
Aukso, Pasiunstas Isz Noranda 

Mainu Kanadoje
KOMUNISTU KORĖJA.— Sovietai labai gyrėsi savo

TAIKOS SEIMAS

VIENNA, — Komunistu 
Taikos seimas prasidės Gruo
džio (Dec.) penkta diena, 
Viennos mieste. Szito Komu
nistu seimo virszininkai jau 
dabar yra gave savo insaky- 
mus staeziai isz Kremlino, kad 
jie ■ vestu savo propaganda 
priesz laisvaji pasauli, kai 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

RENGIASI 
KARALISZKAI

PARODAI

$700 Už Viena Sėdynė 
Prie Parodos

LONDON, ANGLIJA. — 
Buckingham palociaus ir val
džios policijantai dabar sten
giesi kaip nors sustabdyti ta 
baisu pasipinigavimą, kuris 
dabar siauezia po visa Londo
no miestą, del Karalienes Elz
bietos apvainikavimo parodos 
ateinančiais metais.

greitais, kariszkais MIG eroplanais. Isz 
pradžios iszrodo kad isz tikrųjų jie ims 
virszenybe Korėjoje, nes ju buvo daug 
daugiau ir jie buvo greitesni ir geresni 
už musu geriausius ir greieziausius ero- 
planus.

Bet dabar pasirodo, kad jie nėra nei 
tokie geri nei tokie greiti, nes per dvi 
sanvaites Amerikiecziai lakūnai su neva 
prastesniais savo eroplanais nuszove ketu
rios deszimts du ju eroplanu.

Sziaures Korėjos ir Komunistiszko Ki
nijos karininkai dabar praszo ir reikalauja 
kad Rusija daugiau tu MIG eroplanu pri
statytu. Bet Sovietai nesiskubina tuos 
eroplanus pristatyti, ir dabar iszrodo kad 
karas Korėjoje ne taip gerai eis Komu
nistams, nes Sovietu pagelba jau kasdien 
mažėja. 

. ---------------------- -

AMERIKA, LAISVES KRASZTAS; KIEK 
TU LAISVIŲ MES ESAME

JAU PRARADĘ?

Anglijos
Karaliene Elzbieta

Kai kurie biznieriai, kurie 
turi sztorus, namus ar ka pa- 
naszaus ant tu ulycziu per ku
rias eis ta paroda, dabar reika
lauja net ligi septynių szimtu 
doleriu už viena vieta.

Palociaus atstovai sako kad 
jie nenori kad kiti pasipini- 
guotu isz szitos apvainikavimo 
parodos. Jie sako kad kai 
Amerikiecziai apie tai iszgirs, 
jie visai nenorės toje parodoje 
dalyvauti ar in ta paroda atsi
lankyti ar žiūrėti.

WASHINGTON, D. C. — Mes giria- 
mies ir sakome kad Amerika, tai Laisves 
Krasztas! Bet kiek tos Laisves mes esa
me jau praradę per Socializmą?

Mes esame praradę Laisve vartuoti 
trisdeszimts antra nuoszimti savo algos 
per Taksas, ar tai valdžios ar valstijos.

Jeigu tu esi biznierius, tavo Laisve 
pirkti ir parduoti yra suvaržyta, nes val
džia nustato už kiek tu gali pirkti, ir už 
kiek parduoti ir kiek tu gali pelno pasi
daryti. Szeszios deszimts antras nuoszim- 
tis viso Amerikos biznio yra taip suvar
žytas.

Jeigu tu esi darbininkas, tai tu esi 
vienas isz keturios deszimts milijonu dar
bininku, kuriems algos yra valdžios riu-
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Gen. Eisenhoweri per sizifą 
vaju seka nepalankios aipylin- 
kybes: vienur oras blogas, 
nors prakalba gera; kitur at
bulai; vienui’ žmonių baisiai 
daug, prakalba neprirengta, 
prasta; kitur skambi prakalba, 
žmonių tik sau jale.

Mažo Carmel miestelio, Ca- 
lifornijoje, taryba, per savo 
susirinkimą: 1---Priėmė pirki
mo ir pardavimo taksas, kad 
galėtu investi pensijas; 2—Ne
priėmė pensijos plano; 3—Išb
rinko komisija, kuri nėpripa- 
žinsta ir yra prieszinga pirki
mo ir pardavimo taksoms.

Viena moteriszke, bedrai- 
vindama savo automobiliu su
sikūlė in medi, in' Columbus, 
Ohio.. Ji tuojaus apskundė 
kompanija kuri mokina žmo
nes kaip vairuoti automobilius 
ant $28,000. Ji teisėjui sako 
kad ta kompanija turėjo žinoti 
kad ji negali jos iszmokinti 
kaip draivinti automobiliu ir 
už dyka jos pinigus už tas pa
mokas paėmė. Jeigu jie butu 
ja tikrai iszmokine kaip drai
vinti automobiliu, tai ji nebū
tu su tuo medžiu susikūlus. 
(Kaip iszejo ta byla, mes ne
žinome.)

In Berkley, Calit’ornijoje, 
viena moteriszke apskundė sa
vo susietka, už tai kad tos sn- 
siėtkos szuva inkando jos szn- 
niui. Ji pareikalavo dvide- 
szimts penkių doleriu. Teisė
jas ta byla iszmete, sakydamas 
kad szuzniui valia szuni kasti.

Evening News laikrasztis in 
San Antonio, Texas, turėjo szi- 
toki pagarsinima. “N orime 
boso ar boselio; amžiaus .nuo 
dvideszimts keturiu iki ketu
rios deszimts metu amžiaus. Jo 
darbas, sėdėti prie stalelio nuo 
devynių iki penkių ir žiūrėti 
kaip kiti dirba. Jis turi sutik
ti loszti golfą kas popietis. 
Jam mokėsime pusketvirto 
szimto ant menesio del pra
džios.” (Mes tokio darbo ne
turime, bet mes norėjome pa
sižiūrėti kaip tokis pagarsini
mas iszrodytu laikrasztyje.) ”

Levittown mieste, Long Is
land, Žydai labai gražiai sugy
vena su Katalikais: Žydai pa- 
dabiioja Kataliku vaikus, Ne
dėlios ryta, kada Katalikai ei
na in 'Bažnyczia: O Katalikai 
padabuoja Žydu vaikus, kada 
Žydai nori eiti in savo Syna- 
goga, Petnyczios vakarais.

Jeigu vyras rūpinasi dažino- 
ti kas yra bosas jo namuose, 
jis nebus nei linksmas nei lai
mingas, kai jis dažinos.

Geras pamokslas yra mie- 
ruojamas ne jo ilgumu, bet jo 
gilumu.

Vieni žmones duoda ir dova
noja; kiti ima ir pamirszta.

- • *  
Amerikieeziai pernai szesz- 

ta nuoszimti daugiau praleido 
negu uždirbo.

' Amerikoje randasi 19,288,- 

“NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
SAULE - MaĖanoy City, Pa.

000 veteranu kareiviu. < !zia tik 
buvusieji kareiviai yra skaito
mi, o ne kareiviai dabar vais- 
ke. Iszskaitant moteris ir mer
ginas veteranes ir iszimant 
vaikus, iszrokojama kad puse 
musu vyru, asztuoniolikoš me
tu ar daugiau, yra buvę vais- 
ke ir dabar yra veteranai. Tai 
reiketu prisiminti, kai tie ve
teranai stato visokiu pareika
lavimu, kad jie yra verti kokiu 
nepaprastu maloniu isz musu 
valdžios. Juk kareivis ar ve
teranas sžiandien jau nepa
prastas žmogus musu kraszte.

Ne dideli, bot maži rupes- 
cziai mus labiausiai kamuoja: 
žmogus gali sau ant kalno sė
dėti ir viskas tvarkoj, liet kai 
jis užsisėda ant mažo cveko.... 
Oho!

Pasekmingas politikierius 
turi gauti pinigu nuo bagoeziu 
ir balsu nuo darbininku; jis 
turi intikinti bagoeziu, kad jis 
ji saugoja, nuo darbininko, o 
darbinifika turi intikinti kad 
jisi ji saugoja nuo bagoeziaus.

Fabrikantai gaus algas pa
didinti apie szeszta nuoszimti. 
Taip mums pranesza tie kurie 
turi žinoti.

Daug uniju dabar reikalau
ja trumpesnes darbo valandas 
bet su ta paezia alga.

A'pdrauda ant automobiliu 
bus dar brangesne, nes per 
daug nelaimiu ant vieszkelim

Tie gandai apie svetimo 
kraszto submarina, povandeni
ni Laiva prie musu kranto, gal 
ne vien gandai, bet tikros ži
nios. Laivynas nieko nesako, 
bet daug žmonių atsakingose 
vietose sako.kad laibai galima, 
kad Sovietu Pasijos snbmari- 
nai slankioja ne tik Atlantiko 
bet ir Caribbean ir Pacifiko 
jurose ir galimas daigias kad 
jie priplaukia ir musu kraszta.

Biznieriai džiaugiasi ir sako 
kad žmones dabar daug dau
giau visko perkasi. Tie biznie
riai tikisi kad biznis bus geras 
net ir ateinaneziais metais. x

Pypkes Durnai

Apie Moterystes Stoną
Tasa

Sudieu, broliai, brolaiteliai, 
Augkit jus kaip dievmedeliai, 
Ir jus mielos sesutėles, 
Augkit, kaip darže rūteles.
Dieve mielas, Dieve mano, 
Kaip man reiks tenai ir būti, 
Nežinau, kaip asz paprasiu, 
Jeigu kitoniszkai rasiu.
Lydi tėvas, lydi moezia, 
E, karvojus veža svoezia.
Gieda, groja, žmones szaudo, 
E, svotai visztelius gaudo.
E, nuvažiavę suszunka, 
Tuojau visi ten sujunka: 
Priimkit jaunus viežlyvai, 
Duot jiem vieta asablyvai.
Ein gaspadorius, sutinka, 
E, svotai visi suszunka: 
Iszneszk duona ir druskele, 
Turėsi gaspadinele.

— GALAS —

^Pirkie U. S. Bonus!

“NETVARKA”
VASZINGTONE

(Tasa)

Komunistu 
“Netvarka”

Komunistu klausimas Vasz- 
ingtono virszunese yra labai 
keblus ir painus klausimas. 
Bet Prezidentas Trumanas dar 
vis gina, kad jokio Komunistu 
klausimo nesiranda Vaszing- 
tone. Jis sako, kad vis tai yra 
isz pirszto iszcziulpta priesz 
esamaja valdžia.

Bet, nežiūrint ka Prez. Tru
manas sake ir sako, daug in- 
takingu valdžioje žmonių bu
vo susekta ir nuteista kaipo 
Komunistai ir Iszdavikai.

Alger Hiss, kuris labai svar
bia intaka turėjo Yaltos Kon
ferencijoje, buvo nuteistas už 
melaginga prisieka ir už iszda- 
vima labai svarbiu ir slaptu ži
nių Komunistams.

Senato Komisija, kuria dau
gumoje sudaro patys Demo
kratai, parode kad keli Vasz- 
ingtono Sztabo nariai yra pri
sidėję prie Sovietu suokalbio 
priesz musu kraszta.

Lee Pressman, buvęs val
džios virszininkas, ir paskui 
darbininku CIO Unijos Ben
dros Tarybos narys, prisipaži
no, kad jis yra buvęs Komu
nistu Partijos narys!

Keliose Bylose augszcziau- 
siuose teismuose pasirodė, kad 
Komunistu szpiegai vieszai ir 
drąsiai darbavosi musu val
džioje, paeziame Vaszingtone 
per daug metu. Kai kurie tie 
Komunistai ir Komunistu 
draugai vede savo darba net 
iki 1950 metu, tai du metai 
nuo to laiko, kada Prez. Tru
manas buvo taip drąsiai pasa
kęs, kad Komunistai Vaszing
tone tai tik senu bobų pasaka!

Visos tos slaptos ir svarbios 
žinios, kurias Komunistai pa
sivogė isz valdžios, padėjo So
vietams per keletą metu grei- 
cziau pasigaminti ta sprogs- 
tanezia atomine bomba.

Papirkimu “Netvarka”
Amerikieeziai pasipiktino 

kai jie iszgirdo apie visus tuos 
papirkimus Vaszingtone, apie 
tūtos “Mink” kailinius ir ki
tas dovanas, tiems, kurie fab
rikantams ir biznieriams parū
pino “riebius valdžios kon
traktus.” Czia buvo invelta ne 
vien tik Politikieriai bet ir 
Vajsko Virszininkai. Keletą 
tokiu buvo patupdinta in ka
lėjimus. Bet tai nereiszkia kad 
vien tik jie buvo czia prasikal
tę.

Taksu “Netvarka”
Paaiszkejo kad ne vien tik 

Valdininkai ir Politikieriai, 
bet net ir tie kurie isz “Musu 
Taksas Renka”, sau kiszenius 
labai gražiai prisipildo!

Taksu Komisijonierius, nuo 
1944 iki 1947 m., per tris metus 
sau susieziedino $176,000. Jis 
gavo $10,000 ant metu algos. 
Jis teisme nesutiko pasiaisz- 
kinti kaip jis tiek daug pinigu 
susitaupino, sakydamas, kad 
jeigu jis pasiaiszkins, tai jis 
save invels ir pasmerks.

Kitas, buvęs Taksu Komisi
jonierius pagelbininkas buvo 
nuteistas ir pasmerktas už tai, 
kad jis pats, kitu Taksas Ko- 
lektuodamas nieko nemokėjo! 
Teismas rado, kad jis valdžiai 
vienam fabrikantui iszsisukti 

kaltas $7,444. Jis teipgi padėjo 
isz sumokėjimo $250,000 taksu. I

Ir czia tu suktybių tik pa- į 
virszius. Butu galima visa pus
lapi suraižyti, paminėdami tik 
vardus tokiu, kurie ar nemoke-; 
jo visai ar tik maža dali taksu 
mokėjo ir iszsisuko.

Paczto “Netvarka”
Vaszingtono Administraci

jos suktybes tik neseniai pa
aiszkejo Paczto “netvarkoje”. 
Dabar pasirodė, kad Paczto 
Virszininkai parduoda paczto 
darbus tiems kurie tu darbu 
nori. Tie darbai kasztuoja nuo 
$400 ligi $1,500. New York ir 
Chicagos Paczto Virszininkai 
tuojaus pasitraukė, atsisakė, 
kai tik szitie papirkimai pa
aiszkejo.

Dabar tardymai eina ir ki
tuose miestuose, kaslink pacz
to darbu, darbininku, virszi- 
ninku ir papirkimu!

--------GALAS--------

Platinkit “Saule”

Security

Security, to Americans, has many meanings. In 
the Army, it can mean a sturdy rifle with plenty of ammunition. 
Or the affection of a small furry dog, nestled in the crook of an 
arm. At home, it can be a neat suburban house, a diploma, a 
business of your own.
Security has as many meanings as there are Americans to de
fend it.

One good way you can provide security—for your family and 
your country and yourself—is to purchase Defense Bonds.
It may seem a small thing. Yet every time you buy a Defense 
Bond you are saving toward financial independence. You are 
also helping to build a strong economy—just as our armed 
forces are building the military strength that spells security—■ 
and peace.
However small your income you can’t afford not to save. Bonds 
are sold through the Payroll Savings Plan. Why not sign 
up—now?

HERE’S HOW E BONDS
NOW EARN MORE MONEY FOR YOU!

Now safe, sure U. S. Series E Defense Bonds pay an even better return 
than ever before ... thanks to 3 brand-new money-earning features just 
announced by the U. S. Treasury.

1. Now every Series E Bond you buy begins earning interest after 
only 6 months. It earns 3% compounded semiannually, when held to 
maturity. It reaches full maturity value earlier (9 years 8 months) and 
the interest it pays is now bigger at the start!

2. Every United States Series E Bond you own can now go on earning 
interest for 10 more years after it reaches the original maturity date— 
without your lifting a finger!

3. During the 10-year extension period, every unmatured bond earns 
at the new, higher interest (average 3% compounded semiannually). 
Your original $18.75 can now repay you $33.67. $33.50 pays back 
$67.34. And so on.

Start now! Invest more savings in better-paying United States Series E 
Defense Bonds—through the Payroll Savings Plan where you work or 
the Bond-A-Month Plan where you bank!

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

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

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- 
nias, 202 pus, 50c.

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

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

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 
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.132—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 Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
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 Bernadina. 61 
puslapiu, 2Oc.

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, 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; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygutė 
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 
Krikszcziony'bes. 128'pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

KU 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.

pgr" Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Or&eriai 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 1 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)

Ryto laika, pabudęs ir dar 
karta’ pažvelgęs in tėvu kaima. 
liūdnai pratarė “Sudiev” ir 
jau daugiaus neatsigręždamas 
ėjo paakiui. Nulipusiam nuo 
kalno, giria ir kalnas u'ždenge 
prigimtąjį kaima nuo jo akiu, 
o jis vis ėjo pirmin.

Vienok po keletos dienu pri
ėjo gana didele sodyba. Isz 
karto ne nedryso in ja ineiti, 
nes galėjo pataikinti ne ten, 
kur gal butu norėjęs. Bet, vie
nok pradrysio ir inejo.

Vietiniai gyventojai stebėjo
si in ta jauna, aukszto ūgio vy
ruką ir neiszsitikedami in ji 
žiūrėjosi, nes paskutiniais lai
kais daug atsitikdavo visokiu 
piktadariu. Bet kada pamate 
ji tiesiok einanti prie szulinio 
ir mazgojanti kojas, kas reisz-- 
ke, kad atvyksta be jokiu blo
gu sumanymu, tuomet vienas 
isz macziusiuju ji pranesze 
kaimo seniūnui, o tas tuojau 
pasikvietė ji pas save. Vieszin- 
czio ateivio klausinėjo jis, ko 
del keliauja, ar gal keno nors 
pasiustas ar teip eina pasaulio 
pamatyti? Bet koksai buvo jo 
nuostabumas, kada tasai vyru
kas papasakojo jam savo ke
liones priežasti. Nenorėjo isiz- 
karto intiketi, bet noroms-ne- 
noroms, patyręs kaip kas buvo, 
turėjo intiketi. Ilga valanda 
seniūnas vaiszino ta vyruką, 
nes tikėjosi daugiau isz jo isz- 
gauti. Bet Afla nedaug pasa
kojo. Jis buvo didžiai nusimi
nęs, dar pirmieji tėvynės aplei
dimo inspudžiai nepraėjo. 
Daugiaus tylėjo, negu pasako
jo. Netrukus eme rinkties žmo
nių gauja, norėdama patirti, 
kas yra tas vyras. Indomumas 
paėmė visus.

Tuomet seniūnais, vaiszems 
pasibaigus, pakvietė ateivi isz- 
eiti laukan, nes jau saule leido
si ir troboje buvo sunkus oras. 
Iszeje isz trobos juodu atsisė
do po placziai iszsikerojusiu 
kasztanu medžiais ir abudu 
drauge susimanscziusiu žiūrė
josi in toli.

Ilga valanda sėdėjo tylom, 
vienok seniūnas, giliai atsidu- 
sės, atsiszauke:

r— Teip, keleivio bausme, 
tai didele bausme. Bet tikrai

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

SAULE Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A. 

mylis savo tėvynė visa, ka del 
jos.nukentės. Tu, doras..jauni
kaiti, padavei viena, isz re- 
eziau'siu pavyzdžiu, pats pasi
aukodamas už visus. Tu vie
nas norėjai nukenteti, kad tė
vu kaimas neimtu iszplesztas, 
kad jis galėtu kilti auksztin ir 
stiprinties savo apgineju pa- 
jiegomis. Tai retas atsitikimas.

BALTRUVIENE
4<*-Mr*******+*-K-»<******-K**-M

Teisybe, kad turime daug geru 
vyru ant svieto, 

Kurie g uodo ja savo moteres, 
Ir palengvina joms visame, 

Bet gal randasi daugiau 
Nieksziu ne kaip geru, 

Kurie neturi mažiausios' 
jaustos, 

Del savo moterių.
Tiek to, jeigu motere yra 

sveika,
Ir turi pajiegu apsiginti save 

Nuo žveriszkumo tokio
vyro, 

Bet jeigu motere yra silpna 
ir serganti, 

Tai jau paskutinis laipsnis 
žveriszkumo, 

Kaip pasielgė ana diena 
Vyras isz Tllanojaus valstijos.

Tasai rakalis pasielginejo 
Su savo pacziule žveriszkai, 

Moterele sirgo ilga, laika 
džiova,

O tasai žvėris negalėdamas 
Sulaukti greitos mirties 

savo pacziules, 
Pradėjo ja smaugti, sumusze 

ir isztrauke isz lovos.
Kaimynai inskunde ji 

policijai, 
Kuri taji beszirdi uždare 

in kalėjimą, 
Ant keletą menesiu.

Asz sakau kad nei žvėris 
Su savo drauge taip 

nepasielgtu, 
Kaip tasai žmogiszkas 

gyvulys pasielgė, 
Su savo gyvenimo 

nęvalninke!
* * *

Yra tokiu motetriu kurie
turi daug naravu, 

Dirba velneva akyse ir 
už akiu, 

Bet ir tokiu atsiranda, 
Ka jau savo duszia 

prarado, 
Ir tikėjimo iszsižadejo, 
Velniui atiduoti duszia 

prižadėjo, 
Tokios tai niekam netikia, 

nuo galviju atlikia, 
Savo vaikus blogai 

augina,
Nuo pikto ju visai 

negina, 
Ir kas bus isz tokiu 

vaiku?
* * *
Mokslas sako:

Visko kas daugiausia 
žmoniems reikalinga, 
Tai ne pinigu, 

Tiktai smegenų arba 
iszminties!

SKAITYKIT 
®=“SAULE”=^S 

PLATINKIT!

Bet y ra, oi, yra dar pasaulyje 
žmonių, kurie moka mylėti >r 
tėvynė ir savo brolius, nesigai
lėdami palis saves. Tik tas re
tai atsitinka, kad jie butu taip 
skaudžiai nubausti. Kas-gi leis 
tokius vyrus kerszto pilnus 
iszlikti gyvais. Czia, turi kas- 
nors slepties tavo prieszininku 
mintyse. Saugokis 1 Jie slavo 
sumanymu dar neiszvede ligi 
galo.

Afla neramiai sukruto. Jis, 
matyti, maustė, kad jau tėvy
nės prieszininkai apsiramino, 
kad pasikakis ji iszvije isz tė
vynės, kaipo didžiausia maisz- 
tiniuka ir kurstytoja priesz sa
vo prieszininkus. Sielvartas 
eme graužti jam szirdi, nera
mumas', rūpestis apie savuo
sius, apie Valiora vėl inplauke 
in jo szirdi. Staiga atsikėlė ir, 
isztieses ranka in seniūną, pra
tarė:

— Sudiev, tėvai. Einu vėl 
prie tėvynės ribų pasiteirauti, 
gal ka naujo iszgirsiu. Tu vėl 
prikėlei mano szirdije ta nera
mumą, ta neinsitikejima mano 
prieszininkais. Tiesa, jie ne- 
snaus, kad nepasinaudotu pro
ga nuskausti kaimynus. Nors 
szventai prižadėjo daugiaus 
musu neskausti, bet sunku jais 
iszsitiketi. Einu, tepalaimina 
dievai jusu sodžių už jo malo
numą! Acziu jums už szirdi, už 
gera žodi, už jusu mano užjau
timą.

Isztares paskutinius žodžius 
veikiai eme eiti isz kaimo tuo 
paežiu keliu, kuriuo buvo atė
jės. Ėjo diena ir nakti be pasil- 
sio, kad tik greieziau prieitu, 
kad tik greieziau prigimtąjį' 
kaima pamatytu. Sztai antros 
dienos vakara priėjo prie to 
paežio kalno, nuo kurio, atsi
sveikinęs su savaisiais, iszke- 
liavo in nežinomas szalis.

Puiku buvo pažvelgti in ta 
kaima. Saules paskutiniai 
.spinduliai klaidžiodami po me
džiu Iszakas ir lapus, mirksėjo 
miriardais visokiu ugniu. Tai 
in vandeni aitsimuszdami spit- 
rino akis savo puikiu blizgėji
mu, o romos Syzako bangos, 
mielai plaudamos auksztus ur- 
vuotus krantus, tarytum, 
džiaugėsi, kad saule nesidro
vėdama maudyties jo bangose 
ir pasilsėti, pasiuntė nakvynėn 
keliaudama paskutinius savo 
spindulius jo bangose nusi
prausti. Ant dangaus eme ro- 
dytięs žvaigždes. Ir menuo 
greitai iszkiszo viena raga. Vi
sa gamta atsimusze vandenyse. 
Auganti medžiai ant aukszto 
kranto spingsėjo Syzako ro
miose bangose, koki užsnūdę 
milžinai. O vanduo, sujudintas 
kai-kada žuvaites iszszokimu, 
vaike po to milžino rubus 
spingsinezias vandenyse 
žvaigždes. Puiku buvo aplin
kui. Kaimas, tas jo numylėta
sis kaimas, teip-pat ilsėjosi 
nakties prieglobstyje.

Visi miegojo, visi! Miegojo 
žilos galvos, miegojo jauni, 
karszti vyrai, miegojo moti
nos, miegojo dailiosios sesutes. 
Miegojo ir Valiora. Tik jis vie-
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nas, jis savaimi apleidęs tėvy
nė del broliu labo, tik jis ne
miegojo. Jis vienas tik ta nakti 
sėdėjo ant aukszto Syzako 
kranto ir godžiai gėrėjo akis 
tuo puikiu reginiu. Ir ka jis - 
ežia veike? Dažnai jis užduo
davo sau klausima, ar ne per
daug jis tur kentėti '? Ar yra už 
ka? Kas gi ji riszo su tuo kai
mu ! Tėvu neturėjo, jie jau se
niai pasimirė. Broliu, seserų ir 
neturėjo. Tėvu trobele? Joje 
niekados didelio isztekliaus 
nebuvo. Mažas žemes sklypelis 
kuri jam paliko tėvai mirdami, 
tai jo viskas buvo. Niekas jo, 
rodos netraukė in ta kaima. 
Valiora viena, bet su ja galima 
buvo kitaip padaryti. Jis jai 
inkvepe tos szalies meile, jis 
gales jai ir kakita inkveptį. 
Ka® gi ji czion trauke ?

Nieko jis nesigailėjo, bet ta.s 
amžinasis žodis “tėvu žeme” 
viską ežia darė. Jis suriszo jo 
szirdi, jo vele, jo mintis su ta 
žeme. Jis u^ja kentėjo, del jos 
liko iszgintas, o vienok ja teip 
karsztai mylėjo. Stebuklinga 
prasme to “tevu-žeme” meile, 
darė ir darys pasaulyje ste
buklus !

Visa nakti iszsedejes ant1 
kalno, rytui bebreksztant mos
telėjimu rankas atsisveikino 
siu tėvu kaimu ir nukeliavo vėl 
in tyrlaukius.

Praslinko metai visi, o jis 
jau per ta laika daugiau neap- 
silanke savo gimtosiose vieto
se. Ėjo per žmones platin gily
bėje jausmu paslėpęs inkyrusi 
skausmą, tyliai nesze savo ne
laime, savo savąvaliszka tėvu 
szalies apleidima, vien del bro
liu labo. Nuo jo lupu nekuomet 
nekrito kitoniszka® žodis, isz- 
skiriant, “mylėk tėvu szali” ir 
“neskausk artymo”. Dažnai 
jam tekdavo atsilankyti so
džiuose, visur priimdavo ji isz 
pradžios nelabai isztikimai, 
bet vienok patyrus, koks jis 
žmogus, džiaugėsi visi, kad ne- 
aplenke ju sodybos. Dažnai ji 
klausinėjo, kodėl buvo iszgin- 
tas, o tuomet jis duodavo savo 
jausmams liuosybe ir karsztu, 
kaip ugnis, žodžiu vilnis liejo
si isz szirdies ir visus kurstė.

Savo kelionių meta teko jam 
nekarta matyti nesantaika 
tarp kaimynu, ir visuomet jis 
sutaikindavo juos.

Teip slankiojo visus metus 
nuo sodžiaus in sodžių tik ka
da perdaug iszsikalbejusiam 
susopdavo szirdi, jis nakezia 
iszeidaivo in skaniai kvepian- 
ezias lankas ir ten godžiai ger
damas gamtos kvapti, siuntė 
savo mintis in tolima, mylimą
ją tėvu szali truputi tarp arti
mu jiems szirdžiu pasižmonėti. 
Dažnai, kažikoks paslaptas 
viekas trauke ji vis in tėvu so
džių, bet jis nesilankydavo 

perdažnai, nes nenorėjo jaut
rinti ant valandėlės aprimusių 
jausmu. Visuomet jo mintis 
skraidė aplinkui Valioros tro
beles. Prisistatinėjo sau ja, 
kaip, tik inmanydamas, bet 
kiek tame buvo tikrumo ? Tiek 
kiek kiekviename svajojime.

Laikas bego pamažu, o slan
kioti vienam po tyrlaukius ne
linksma buvo. Bet gryžti atgal 
ir kankinti szirdi tėvu szalis 
reginiu, ne, tas buvo per jaus
mingi žaizda. •

Sztai metai sukako ir Afla 
staiga pasijuto ant to paežio 
virszukąlnio, nuo kurio pasku
tiniu laiku atsisveikino su gim
tąją szalirn. Szirdis jo pradžiu
go, kuomet iszvydo puikiai ža
liuojanti kaima, iszgirdo links
mas broliu dainas, pamate ke
letą nauju trobesiu. Vienu aki
mirksniu norėjo būti tarp savu 
norėjo visus vienu apglobimu 
prispausti prie savo, tiek ne
laimiu kankintos szirdies, no
rėjo visiems pasirodyti ir vi
sus vienu žvelgesiu pamatyti. 
Bet smarkios insakymo per
žengimo pasekmes staiga ji su
laikė.

Sztai czia-jpąt po paežiu kal
nu iszgirdo liūdna dainele. 
Greitai eme leisties nuo kalno 
ir pamate jauna vyruką, kuris 
sėdėjo pasirėmęs jau szioj pu
sėje upes, prieszininku szalyje 
ir liudnu savo žvelgesiu veiz
dėdamas in romias Syzako vil
nis liūdnai, pusbalsiu dainavo. 
Jame tai jis ir pažino Valioros 
broli-Gyri. Pribėgės prie jo, 
apkabino ji ir nieko jau per 
aszaras negalėdamas pratarti, 
bueziavo jo skaistu veidą. Mat, 
vienu pratarimu apibėrė ji 
szimtais klausimu.

Gyris iszkarto norėjo su- 
szaukti žmones anapus upes 
dirbanezius, bet Afla jam už
gynė.

Tuomet tai jis patyrė kad 
prieszininkai dar ligi sziol vi
sus savo prižadus isztesejo, 
kad neperženge duotojo žo
džio. Paklausė paskui apie Va
liora. Ji teip-pat labai ilgėjosi 
be Aflos, iszblysziko, visada 
vaikszczioja nuliudus, retkar- 
eziais su kuo tekalba, tik daž
nai tenka iszgirsti Aflos var
das isz jos lupu.

Afla kiek galėdamas patarė 
Gyriui suraminti Valiora, pa
sisakė tikisis netrukus sugiyž- 
ti atgal, tik sake, kad ji apsira
mintu ir turėtu vilti, be kurios 
stipriausi trūksta rysziai, vil
ti, jogei karta visos tos nelai
mes liausis kankinusios.

Paskui paprasze kad kitais 
metais, ta paęzia diena, butu 
vėl czion, nes jis kas meta ap-
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si lankysiąs1. Liepe praneszti 
tautiecziams, kad pamažu 
rengtųsi in baisia kova, nes jis 
gerai žiną®, kad ta santaika 
neilgai tesis, kad jai karta ga
las bus, taigi reikia, kad tuo
met musu neužkluptuvisai ne
prisirengusiu. Liepe vienok, 
ligi tam tikrojo laiko, elgties 
atsargiai, nes dabar esą per- 
sihpni ir negalėsią kovos laimė
ti. Dar daugeli perslpejimu pa
siuntė per Gyri ir buvo jau be
ketinąs eiti atgal, kuomet atsi
kreipęs in ji pratarė:

— Pasakyk Valiorai, kad 
Afla sugrysz netrukus, kad jo 
jausmai nekiek neatszalo, kad 
visuomet jos vardas yra mano 
szirdyje. Afla. tiki jai begalo, 
teneapgauna tik jo insitikeji- 
mo, nes tuo nuskaus ne ji, bet 
tėvynė.

Ir karsztai pabueziaves Gy- 
rio kakta staiga eme lipti ant 
kalno. Kuomet užsilipo ant 
virszukajnio, dar karta atgal 
atsižvelgė, kaip ir norėdamas 
ilgiems metams atsisveikinti 
su savo szalirn, ir greitai eme 
tolyn, in tyrlaukius.

Gyris namo sugryžeg papa
sakojo visa atsitikima. Žmones 
staiga sukilę norėjo vyties, sa
vo mylimąjį, norėjo ji nors ant 
valandėlės pamatyti, nors vie
na gyva žodi iszgirsti isz jo lu
pu, bet Gyris juos sulaikė pa
sakęs, kad Afla jau vyra toli 
tjdaukiuose.

Valiora ilga laika rūstavo 
ant brolio, kad neipranesze. jai, 
jog Afla atsilankė tėvynės pa
ribyje. Bet sztai sanprotauda- 
ma priėjo prie to, kad tur but, 
negalima buvo su juo matytis, 
jeigu jis pats to nenorėjo.

Žmones sekdami Aflos insa- 
kymus eme pamažu rengties in 
kova. Visi jie numanė, kad tie 
santikiai negales ilgaitesties, 
kad vis isz katros-nors puses 
turės būti jie suardyti. Nors 
sziandien visi žiūrisi in venas 
kita, kaip ir nieko nežinodami 
apie praeiti, bet vienok, ten 
viduryje, neužgijo dar tos ne
apykantos kibirksztis, kurios 
karta ūmiausiojo vėjelio pa
pustos, staiga persimainys in 
baisia liepsna, kuri vien tik 
krauju duosis užgesinti. Jaute 
ta visi, ir dėlto teip noriai ėmė
si geriaus1 ginkluosies.

Metai slinko po vienas kito, 
Afla vis keliavo per žmones ir 
skelbe savo jausmus kurstyda
mas visus prie meiles, santai
kos ir broliszko pasielgimo. 
Kas metai lankėsi tėvu pariby
je ir visuomet kalbėjosi su Gy
rium apie santikius su kaimy
nais, apie Valiora, apie bro
lius. Bet visuomet kurstė juos, 
kad geriaus ginkluotųsi.

Matyti, kad jo szirdis nujau
tė artinaneziasi audra; supra
to, kad silpnais inrankiais ma
ža kas bus galima ingyti, vie
nok neskelbe is'z kalno, kad 
tuomet ar tuomet tas tur atsi
tikti, bet kad butu visuomet 
prisirengė, kad paskui nepasi
gailėtu savo neatžvalgumo.

Vienais tokiais metais1, Af- 
lai atsilankius isznaujo, vieno 
Gyraus vietoje rado keletą ap
siginklavusiu vyru. Jis staiga 
suprato, kas atsitiko. Jie tuo
met pripuolė prie jo ir su asza- 
roms akyse meldė sugryžti, nes 

prieszininkai perženge j u ri
bas, ne® suardė santikius ir ne- 
isztesejo duotojo žodžio, už- 
muszdami pereitąją nakti vie
na isz darbszcziausiuju vejke- 
ju tautos dirvoje.

Afla ilgai neprieszginiavo ir 
laivas, stovintys paupyje, nu
kėlė ji in teip geidžiama szali.

Prie kaimo besiartinant su- 
tko juos didele žmonių gauja. 
Neapsakomi džiaugsmo balsai 
skambėjo isz visu szaliu: vie
ni smagiai spaude ranka su- 
gryžusiam isz “keliones,” ki
ti vėl isz graudaus sujudimo 
szluostesi aszaras, jaunumene 
apspitusi ji isz visu pusiu gar
siai szauke: Afla, Afla sugry'ž- 
ta, jis mus iszliupsuos isz tu ne
laimiu, po jo vadovybe laimė
sime didžia kova ir t. t., kuo
met prisiartino mergaieziu bū
relis su Valiora pryszakyje. 
Jos veidas tai iszblys'zdavo ir 
pabaldavo kaip pinavijas, 
akyse spingsėjo aszaros, kru
tinę smarkiai bangavo, rankos 
drebėjo, tarsi, staiga norėtu 
pamesti ta vainiką, kuri tuo
jau turėjo uždėti ant sugryžu- 
sio “keleivio” veido. Bet pa
siuntinybes supratimas ir jos 
tam tikslui iszrinkimais stabdė 
jhusmu liuosybe. Visi žinojo 
jos santikius su Afla. ir visi 
drauge suprato, kad tevynai-. 
niu paaukotas vainikas bus 
jam daug mieliau priimti isz 
mylimosios ranku, del to tai ja 
ir paskyrė tam tikslui.

Mergaieziu būrelis ženge 
kas karta artin, o kada Afla, 
jaunumenes apsiaustas, prisi
artino prie mergaieziu būrelio, 
Valiora iszženge pryszakin ir 
pratarė: ,

Tėvu kapai, motinu asz
aros ir tekanezioji drauge su 
tavo pagryžimu liuosybes sau
le tėvynei, sveikina tave. Mano 
broliai ir sesers, norėdami isž- 
reikszti tau pagarba, aukoja 
tau sztai szita. aszuolu lapu 
vainiką. Priimk ji ir dėvėk 
garbingai.

Ir ta tarus, norėjo uždėti 
jam ta vainiką ant galvos, kuo
met Afla priklaupęs ant vieno 
kelio su pagarba nulenkė gal
va.
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Žinios Vietines
į

— Gerai žinoma del dauge
liams miesto gyventojams, po
niaMargareta Kralikiene, nuo 
333 W. Mahanoy uly., staiga 
susirgo ana diena, ir yra po 
priežiūra Daktaro K. Burke. — 
Mes visi vėliname del p. Krali- 
kienei greito pasveikimo.

— Nedelioj, apie 4:30 va
landa. po pietų, pasimirė senas 
gyventojas Juozapas Karalie- 
viczius, isz Trentono. Velionis 
nesveikavo per ilga laika. Gi
męs Lietuvoje, atvyko in Ame
rika apie 1900 metuose, ir apsi
gyveno Trentone. Buvo ang- 
liaka,sis, o 1946 metuose prasi- 
szalino nuo darbo isz priežas
ties senatvės. Jo pati Petrone 
mirė pereita Gruodžio mene
sio. Paliko keturis sūnūs: Ka
zimiera, tarnauja, armijoje Vo
kietijoje ;Edvarda, namie; Juo
zapa, Mahanoy City ir Vincą, 
New York. Septynios dukte
rys; Vergini ja, pati Alb. Klot- 
ka, Mahanoy City ; Prane, pati 
Ed. Mroczka, Trenton; Annet
te, pati Wm. Boyer, Trenton; 
Elzbieta, pati St. Jutko, Maha
noy City; Veronika,, pati And. 
Pancurak, isz Mahanoy City; 
Ona, pati G. Jurczik, Oneida ir 
Anele, pati Dan Reculla, Shoe
makersville. Taipgi daug anū
ku ir pro-anukus. Laidotuves 
invyks Ketverge ryta, su apie
gomis Szv. Juozapo bažnyczio- 
je, devinta valanda ir palaidos 
in parapijos kapines. Grabo- 
rius L. Traskauskas laidos.

— Seredoj pripuola, pirma 
diena Spalio (Oct.), deszimtas 
menesis szio meto, ir turi tris- 
deszimts viena diena. Menulio 
atmainos per Spalio menesio: 
Pilnatis 3 diena; Delczia 10 d.; 
Jaunutis 18 d.; Prieszpilnis 25 
diena. Menesis paszvenstas ant 
garbes Szv. Rožancziaus. Sere
doj taipgi pripuola Szv. Remi- 
gijo, o Tautine Szvente: Basi- 
tis. Ir ta diena : 1252 m., Min
daugas apvainikuotas Lietu- 
Vos Karalių; 1910 m., Los An
geles mieste, Californijos vals
tijoje lai'kraszczio “Times” 
redakcija susprogdinta, apie 
dvideszimts žmonių žuvo; 1781 
m., gimė James Lawrence, ko- 
mandorius Amerikos kariszko 
laivo “Chesapeake,” jo laivas 
susikirto su Anglijos laivu 
“Shannon”, jis buvo mirtinai 
sužeistais, jo paskutinėj! žo
džiai buvo: “Neapleiskite lai
vai”; 1943 m., Amerikos Penk
toji Armija inmarszavo in Ita
lijos miestą Naples; 1946 m., 
vienuolika, Naciu buvo pa
smerkti mirties bausme ant 
kartuvių, už kariszku prasi
kaltimus,, o dvyliktasis Marti
nas Bormann, kuris nebuvo su
gautas, buvo pasmerktas taip

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

I

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

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

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

pat būti pakartas, kai tik bus 
sugautas, o trys kiti buvo pa
smerkti iki gyvos galvos in ka
lėjimą. Ūkininku Priežodžiai: 
Rudens skaidrus dienos gabe
na viek veja ir sniegus. Jeigu 
zukelis ilgai vasaros kaili de- 
veja, tai ir žiema dar toli. Jei- -1 ,
gu Spalio menuo szaltas, tai 
ateinaneziame mete nebus1 kir
mėlių gadinaneziu kopusius.

— Ket verge p r įpuola 
Aniuoliu Sargu, o Tautine 
Švente: Eidvilis. Ir ta. diena: 
1949 m., Rusija pripažino Ko- 
munistiszka Kinijos valdžia ir 
pasmerkė Chiang Kai-sheka 
kaipo sukilėli; 1935 m., Itali jo
nai užsipuolė ant Ethiopijos 
kraszto; 1780 m., Amerikos 
augsztas karininkas Major 
Andre buvo pakartas, už tai 
kad jis buvo susitaresi Ang
lams iszduoti Amerikos karisz- 
ka Akademija, West Point; 
1413 Horodlės Unija; 1914 m., 
po sanvaites musiziu ties Au
gustavu, Vokiecziai likos su- 
muszti ir atstumti už Lietuvos 
rubežiaus; 1945 m., pirmutine 
Taikos Konferencija, užsibaigė 
Londone, Anglijoje, o po dvi
deszimts dvieju dienu, visi At
stovai prisipažino kad nieko 
nebuvo nuveikta; 1851 m., gi
mė Francuzijos garsingas ka
rininkas Marshal Ferdinand 
Foch, kuris Vokiecziu armijas 
suskaldė per Pirma ji Pasauli
ni Kara; 1940 m., buvo Ameri
kos žmonių skaiezius suimtas 
146,114,000.

Shenandoah, Pa, — Senas 
gyventojas, Juozapas Linkus, 
nuo 1050% W. Coal uly., numi
rė Ketverge vakara, septinta 
valanda savo namuose. Velio
nis gimė Lietuvoje, atvyko in 
Shenadoryje daugelis metu at
gal Buvo angliakasis ir pasku
tini karta dirbo Hammond ka
syklose, ir prigulėjo prie ka
syklos unijos lokalo. Paliko sa
vo pa,ežia Helena; tris sūnūs: 
Vinca, isz Lost Creek; Juozą 
ir Jurgi, mieste; deszimts anti
kų ir anūkes, taipgi keturis 
brolius: Joną isz Mt. Camel; 
Matiejusa, Petrą ir Prana, 
mieste. Kūnas paszarvotas pas 
supu Juozą Linkti namuose, 
907 W. Coal uly., o laidojo Pa- 
nedelio ryta, su apiegomis Szv, 
Jurgio baižnyczioje devinta va
landa ir palaidotas in parapij 
jos kapines. Graborius Vincas 
Menkieviczius laidojo.

—- Laidotuves a,.a. Bolesla
vo M. Kurinskio, nuo 157 W. 
Girard uly., invyko Petnyczios 
ryta isz uoszves namuose, Ma
re Kalenkauskienes, 141 W. 

/Washington uly., su Szv. Mi- 
sziomis Szv. Jurgio bažnyezio- 
je devinta valanda ir-palaido
tas in parapijos ka,pines. Gri- 
borius V. Menkieviczius laido 
jo. Velionis pasimirė pereita 
Panedelio ryta, Rugsėjo 22-tra

diena, 8:45 valanda savo na
muose. Gimęs Shenadoryje. 
Turėjo u'žsieimima su Sorin 
Inc., mieste. Paliko savo pa- 
czia Helena (Kalenkauskiute), 
dvi dukterys: Irene, pati Ro
ger Truck, isz Somer vilie, N. 
J., ir Mare, pati Sid Chappell, 
mieste; broli Juozą., mieste; 
dvi seserys: Stella Seibert, 
mieste ir Anna Barr, St. Pe
tersburg, Fla., taipgi keturis 
anūkus.

Frackville, Pa. — Marijona 
Galioniene, kuri kitados gy
veno Shenadoryje, pasimirė / v 
Seredos vakara, pas savo žen
tą ir duktere, Juozus MicžĮu- 
lius (Mitchell) 1 N. Line uly. 
Velione gimus Lietuvoje, ir at
vyko in Shenadoryje, o 1908 
m., gyveno Mt. Carmel, o sep
tyni metai atgal apsigyveno 
Frackvilleje, pas savo 'žentą J. 
Micziuli. Prigulėjo prie Szv. 
Kryžiaus parapijos Mt. Car
mel. Paliko sunu Juozą, Mt. 
Carmel; dvi dukterys: Marga
reta. Koncziene taipgi isz Mt. 
Carmel ir J. Micziuliene, mies
te, taipgi daug anukusi ir pro- 
anukus. Jos vyras Matiejusas 
mirė keturios deszimts metu 
atgal. Laidotuves invyko Su- 
batos ryta, isz Grab. Akelai- 
czio koplyczios, 228 So. Vine 
uly., su apiegomis Szv. Kry
žiaus bažnyczio je ir palaidota 
in parapijos kapines.

Girardville, Pa. — Ona. Yan- 
kauskiene, nuo 247 Preston 
uly., numirė Panedelyje Rug
sėjo 22-tra diena in Geisinger 
ligonbnteje, Danvilleje. Velio-' 
ne gimė Girardvilleje, (po tė
vais vadinosi Gusevicziute). 
Paliko tris sūnus: Vincą, ir An
taną isz Reading, ir Joną isz 
Adei, G a.; keturios dukterys: 
Elzbieta Ahlstrom, isz Bridge
port, Conn., Magdalena Posil- 
lico, New York, Mare ir'Genia, 
namie; keturios seserys: Kata
rina Gorlitskiene isz Lynhnrst, 
N. J., Margareta Russell, Kar- 
ney, U. J., Ella Genty, New 
Haven, Conn., ir Mare Leck- 
neriene isz miesto. Laidotuves 
invyko Sribatos ryta, su apie
gomis Szv Vincento baižnyczio
je devinta valanda ir palaidota, 
in parapijos kapines Frackvil
leje.

St. Clair, Pa. — Szvento Ka
zimiero Parapijoje invyks 
“Novena Prie Fatimos Pane
les” kuri prasidės Nedelioj, 
Spalio (Oct.) 5-ta diena, 7:30 
valanda vakare, po tam kas ry
ta 9-ta valanda Lietuviszkai; 
vakare 7:30 valanda Anglisz- 
kai, iki Spalio 13-ta dienai. Tė
vas Hilarijonas, Passionistas, 
tvarkys Novena ir sakys Pa
mokslus. Szvento Kazimiero 
Parapija yra vienatine Lietu
viu parapijų visoje Amerikoje, 
kuri turi Fatimos Paneles 
szventove ant lauko. Taipgi 
yra vienatine visoje Schuylkil- 
lo Pavieto ir apylinkėje. Mums 
taigi puola priederme parody
ti ypatinga, meile ir uolumą 
platinant Fatimos apsireiszki- 
mu reikszme savo isztikimu at- .-•h) i- '■ » i . i
silankimu in Novenos pamal
dos per szias dienas.

— Kun. P. P. Laumakis, kle
bonas.

KOMUNISTU
TAIKOS SEIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tautu Sanjunga vėl pradės sa
vo posėdžius New York mieste.

Jiems insakyta isz Kremlino

pastatyti szitus pareikalavi
mus: taikingai iszriszti Vokie
tijos klausima; užbaigti taikos 
sutarti tarp Japonijos, Rusijos 
ir Komunistiszkos Kinijos; už
baigti kara Korėjoje ant Rusi
jos sanlygu; uždrausti vartuo- 
jima atomines sprogstanezios 
bombos ir pasiraszyti ant pen
kių didžiausiu krasztu taikos 
sutarties.

Visi kaip viso szito ir nori, 
bet kaip tik tie Komunistai ir 
Sovietai nesutink, nors jie da
bar ims vieszai ir garsiai rei
kalauti.

AMERIKA, LAISVES 
KRASZTAS; KIEK 
TU LAISVIŲ MES 

ESAME JAU 
PRARADĘ?

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

statytos. Ne tau sakyti, už kiek 
ar kaip ilgai tu dirbsi. Valdžia 
tai insako!

Tavo sūnūs jokios Laisves 
neturi! Kai jis užbaigia High 
School, tai valdžia ji paima in 
vaiska ir jam pasako kam jis 
yra tinkamas.

Tau nevalia augso laikytis, 
ir ta augsa dabar negali ant 
pinigu iszmainyti.

Valdžia nustato kiek tu už 
kvorta pieno mokėsi.

Jeigu tu esi farmerys, ūki
ninkas, valdžia tau insakys ka 
tau valia sėti. Mes galime ežia 
girtis, kad ežia Laisve, kaip 
kas nori daro, bet tik pamė
gink daryti kaip tu nori ir tuo- 
jaus pakliūsi in valdžios ran
kas. jį

L ’

8 VAIKU MOTINA 
NUDURTA

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturios deszimts dvieju metu 
amžiaus Ponia Evelyu Ling- 
ham, asztuoniu vaiku motina 
buvo nudurta, apie puse po de
szimts vakare, kai ji ėjo namo. 
Ji pasimirė in Graduate ligo
nine už dvieju valandų.

Dvideszimts vieno meto am
žiaus William Spellmano kuris 
su ja tuo laiku ėjo, buvo apdur- 
tas ir jam rankos buvo ap
draskytas. Jis sako, jis sten
gėsi Ponia Lingham apginti 
nuo to užpuoliko, bet jis nesu
spėjo. Jis policijantams sake 
kad tas užpuolikas iszszoko isz 
szeszeliu ir staeziai puoliesi 
ant jos.

Kai policijantai suėmė dvi
deszimts asztuoniu metu am
žiaus Paul Crosby, apie ketvir
ta valanda iszryto, Spellman 
jiems pasakė kad tai tas Cros
by buvo užpuolikas ir dabar 
žomgžudis.

Policijantai sako kad szitas 
Crosby stengėsi insilaužti in 
Ponu Lingham namus ana Su
kata. Jis tada buvo suaresz- 
uotas, bet vėliau paleistas.

ŽULIKAS
NUŽUDYTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

biliu. Nors policijantai jo la
bai jieszkojo, bet kiti razbai- 
ninkai jo dar labiau jieszkojo, 
nes jis buvo ir kitus razbainin- 
kus apsukęs. Matyti kad raz- 
baininkai ji pirmiau užtiko, 
negu policijantai, ir už tai po
licijantai rado tik lavona.

ISZ LIETUVOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

užėmė geresnes vietas: krautu
vių vedeju, supirkinėtoju ir t. 
t. Apskritai, gyvenimo sanly- 
gos vis sunkėja.

Lasziniu, Daugiau Nei 
Duonos

Alfredas K., ir jo szeimyna 
isz Karaliaucziaus papasakojo, 
kaip in Lietuva pateko per 
badmeti. Maisto tuo metu 
Karaliaucziuje, ju manymu, 
buvo, tik jo nenorėjo duoti Vo- 
kiecziams. Daug maisto pa
skandino Priegliuje. Lietu
viai Vokieczius priimdavo ma
liniai, net ju vaikus laikydavo 
vietoj savu. Bet tikri Komu
nistai Vokiecziu nekęsdavo. 
Ko pirmiausia žmones teirau
davosi, tai, “kada bus karas?” 
Budingas bruožas, sziuo atve
ju Lietuviai kartais Vokie- 
cziais net daugiau pasitikėda
vo nei paežiais Lietuviais. Mat 
tik per kara tikisi busią isz- 
laisvinti. Dabar Vokiecziu 
laukia net tie, kurie seniau bu
vo priesz juos nusistatė ir ju 
nekęsdavo, nes per daug gerai 
pažino Bolszevikus. Pagaliau, 
ir Rusai, antra karta užeje, 
stengėsi isz syk vesti tokia Po
litika, jog isz ūkininku butu 
imamos mažesnes pyliavos ne
gu jas imdavo Naciu laikais. 
Vokiecziai, lankydami žmones, 
“ne karta lasziniu gaudavo 
daugiau, nei duonos. ’ ’ Ir da
bar, pasakotoju tikinimu, ko 
ypacz Lietuvoje stinga, tai, 
duonos. Toji duona ne esanti 
ypatinga Lietuviszka, kokios 
Vokietijoje; negausi.

Kainos, pritaikytos prie vi
so gyvenimo. Pigiausios ciga
retes, ir tai vienas rublis! Tuo 
tarpu vienai szeimynai iszgy- 
venti reikia vidutiniszka apie 
1,000 rubliu. Darbininkas vi- 
dutiniszkai kalioszu fabrike 
uždirba, jei yra tinkamas ir 
specialistas; 500 rublius nemo
kyto atlyginimas žymiai ma
žesnis, atlyginimas Kolchoze, 
visai prastas, ir tas pats sumo
kamas rugiais su dirsėmis, o 
ka žmogus pavyzdi gali nusi
pirkti už viena rugiu centneri, 
gaute mėnesinio atlyginimo? 
Pyliavas reikia duoti taip pat 
isz savo reikalams skiriamu 60 
aru, akru. Daugumoj Kolcho
zu gali turėti tik po viena kar
ve. Padaugėjo skaiezius ne tik 
klumpėtu, bet ir vyžuotu. Da
bar sau tinkamu apava kiti da
ro ir isz medžio luobu, su juo 
eina daugiausia dirbti in lau
kus. Pora batu kasztuoja 300 
rubliu brezentiniai, kurie tuoj 
pat prakiura, 65 ir 1.1. Be to, 
dar ir “pagalves mokeseziai” 
su visa plejada kitu yra tik
rai Bolszevikiszki.

Pasakotojai pasirodo dau
giau žiną apie Kėdainių krasz- 
ta ir jo apylinkes. Kėdainiuo
se kokia puse viso miestelio 
gyventoju jau esą vieni Rusai. 
Ten tiek daug ju yra todėl, kad 
szalia miesto yra inrengtas ae
rodromas ir Rusu karine sto
vykla. Vienok didėja ir ju ci
viliu skaiezius. .Mongolu kol 
kas pasitaiko nebent kareiviu, 
sziaip, ne tiek daug, bent pro
vincijoje. Tik žmones szneka, 
kad su laiku jais Kolonizuos 
visa kraszta. Kiti gąsdiną, kad 
Bolszevikai pasiryžę iszvežti 
net 70 procento visu Lietuviu. 
Paliks tik 30 procento, t.y., 
tuos, kuriuos laiko esant iszti-

kimus Bolszeviku režimui, ir 
naujuosius atėjūnus. Taip da- 
ra todėl, kad žmones neremtu 
Partizanu. Isz tikro Partizani
nis sanjudis, pasakotoju tiki
nimu, ne tik nemažėja, bet 
kraszte net didėja. O todėl, 
kad didėja ir skaiezius tu, ku
rie yra nukenteje nu orežimo 
ar yra tape vienokiomis ar ki
tokiomis jo aukomis. Prie ju 
prisijungia ne tik tie, kurie 
mano, kad juos ankseziau ar 
vėliau iszvesz in Sibirą, kurie 
yra gaudomi milicijos ar kom. 
pareigunu ir t.t. Ypacz gausu 
tarp tu miszko broliu iszmin- 
tingos. Pasitaiko ir Vokiecziu 
karo belaisviu. Kad galėtu gin- 
nuo ju rekvizicijų, dabar Kol
chozai jau apginkluojami. To
dėl dabar nereta matyti gink
luotu net 16 metu pusberniu. 
In miestą paprastai tie “misz
ko broliai” atvyksta pavie
niui. Vienok jie kažkokiu budu 
taip pat sužino, kas juos iszda- 
vineja, ir atvykę atsiskaito. 
Pvz. pereitais metais Grinkisz- 
kio valscziuj, Vosyliszkes apy
linkėse taip Partizanai isznai- 
kino 30 svarbesniu Komunistu 
pareigunu ir Partizanu skun
diku. Aukszteliukuose jie pa
korė viena Vokieti, kai nusta
tė, kad jis sznipineja Lietuvius 
ir juos skundžia Komunistams. 
Girdėjo, nors pats nemate sa
vo akimis, apie dideli 1948 m., 
invykusi Partizanu susirėmi
mą su Rusais Raseiniuose. Ten 
žuvo 175 Rusai ir savo galvas 
paguldė 21 Partizanas. Szalia 
Dovydiszkiu yra didelis Sov- 
chozas, ten buvo taip pat di
dele kova. Ten taip pat žuvo 6 
Partizanai, krito ju ir Pajesly, 
ir kitur. Patys pasakotojai nu
kautu j u yra mate iszmetytu 
po turgavietes. Vienok pa
prastai jie gyvi nepasiduoda. 
Tiems miszko broliams kitos 
iszeities nėra, arba prasimusz- 
ti, arba brangiai savo galvas 
atiduoti. Dažniausiai jie susi
sprogdina patys arba pasilei
džia sau paskutine kulka. Ir 
patys pasakotojai yra mate ju 
visa buri, kokius 25 žmones, 
kuriu kiti buvę net be kepurių, 
sužeisti. Vienok sziaip jie tu
ri manderas, bunkerius, yra 
gerai susiorganizavę. Tarp ju 
esą nemaža buvusiu valdinin
ku, karininku, stambesniu ūki
ninku, nes visus, turėjusius per 
20 ha, o net nemaža ir vos 3 ha 
beturėjusiu, iszveže (arba bent 
taip buvo užplanuota ir turėjo 
būti pagal veikimą invykdyta) 
in Sibirą. Pagauti Partizanai 
tucz tuojau naikinami. Vienok 
žmonių, kovoj aneziu su Komu
nizmu, tokie žiaurumai vis tiek 
neatbaido.

“Iszvežimai tebeeina”, tik 
gal kiek kitokiu budu. Iszga- 
benti visi turtingiesnieji, turė
jusieji kokias nors prie Vokie
cziu tarnybas (kaip burmistru, 
virszaicziu, seniūnu, pardavė
ju), tarnavusieji ju ir Lietuviu 
kariuomeneje ir t.t. Kai kur 
yra iszvežta puse kaimo, prie 
Szacziu žino iszvežta visa kai
mą. Vokiecziu isz Lietuvos in 
Sibirą neveže. Tik daliai isz- 
vežtujuyra pavykę sziaip taip 
insikurti, pvz. kas buvo pa
siusti in Vak. Sibirą, kur kai 
kurie galėjo pasistatyti net sa
vas urvines lusznas ir sziaip 
taip iszsilaikyti. Vienok tie, 
kurie buvo isztremti in paezias 
sziauriausias Sziaures ledjurio 
salas (kaip “Novaja Žemlia”

ir kt.), beveik visi bus iszmire, 
nes gyvenimo ir darbo sanly- 
gos ten yra paezios blogiausios 
isz visos Rusijos. In Sibirą isz- 
tremtiesiems galima siusti ir 
siuntinėlius, tik klausimas, ar 
visus ir visada jie gauna.

Evangeliku bažnyczios užda
rytos. Ten, kur Kėdainiuose 
seniau buvo Evangeliku baž- 
nyczia vėliau buvo intaisyta 
balnine, kur buvo dirbami bal
nai ir kt,. reikalingi valstie- 
cziams padargai, taip pat javu 
suvežimo punktas. Isz civiliu 
Rusu ne visi yra tokie blogi. 
Ypacz žiaurus enkavedistai. 
Krakėse seniau yra buvęs vie
nuolynas, bet dabar vienuoles 
yra iszvaikytos, o ju buv., vie
nuolyne insikurusi kariuomene 
ir MGB.

— BUS DAUGIAU —. /

Nuotraukos Isz Amerikos

NEW YORK. —Senoviszka 
patarle, “paveikslas atstoja 
tukstanezius žodžiu” yra ly
giai teisingas dabar, kaip ir 
ankseziau. Neįžiūrint kaip gra
žiai ir vaizdžiai savo giminėms 
ir prieteliams Užsienyje ban
dytume nupieszti Amerikos 
gyvenimą, kiekviena pridėta 
nuotrauka isz Amerikos gyve
nimo ta vaizdą dar labiau su
stiprins. Bandymas atvaizduo
ti musu nauja narna ir butą, 
automobiliu ar tik ka gimusi 
anuka, žodžiais ir pasilieka žo
džiais, vienok, jei mes pride- 
dam maža nuotrauka tai .jam 
kita s,daly kas. Kai žmogus ma
to, jis ir tiki, nuotrauka rodo
ma savo draugams,' aipiė ja 
daug kalbama ir galiausia pa
dedama iii albuma a t ei ežiai.

Tikriausiai jus savo atosto
gų metu szia vasara padarėte 
daug nuotraukų. Atrinkę ke
lias, pasiųskite savo4 hieziu- 
liams Užsienyje. Jie rodys jas 
draugams darbovieteje. Nuo
traukos yra geriausias būdas 
parodyti Amerika tikrovėje. 
Beveik kiekvienas dalykas bus 
Jusu draugams Užsienyje^h- 
domus. Draugu nuotrauka, 
kaimynu, pikniko, dienos prie 
juros, arba mušu namo nuo
trauka labai tiktu.; ‘

Žmones Užjūryje taip .į>ąt 
indomautusi iszvaizda tu 'žmo
nių apie kuriuos raszote.ulu.su 
naujojo kūdikio, ar marezios 
ar žento, ar kokio gero draugo 
kuri Jus dažnai savo laiszkuo- 
se minite padarytu Jūsų laisz- 
ka daug indomesni. Jie taip 
pat maloniai sutiktu mokyklos 
baigimo ir kriksztyįnu, vedybų 
ir visokiu sukaktuviu nuotrau
kas. ■ y

Jusu kasdieniniam gyveni
me yra labai daug indpmiu da
lyku. Galbūt, Jusu draugai Už
sienyje norėtu matyti kaiip ta 
ulyczįa.kur jus .daržoves per
kate atrodo. Daug Amerikos 
gyvenimo fazių paiprasbzįau- 
siai gali būti nuotraukų, pa- 
gelba iszaiszkinta.

Žiūrėdamas in szias . ūpo-
' ■; '■ "'.i'”,.,. ■

traukas,. Jusu draugas Užjūry
je žinos, kad mato .Amėri&a

-

kaip ji tikrai yra. Tai jusu kats- 
dieniu io gy ve 11 imo bu v i mo.. Jie 
parodo jusu ir jusu szeimynos 
kasdieni gyvenimą. Nuotrau
kos yra tikrai ih tikinanezios, 
nes jos neabejotinai tikros.

Taigi nuotraukos jusu, se- 
kaneziam laisžke atliks dvigu
ba role. Tai pagelbės sustip
rinti jusu biczizulystes ryszius 
ir parodys musu gyvenimo bū
da kituose krasztuose gyve
nantiems žmonėms. — C.

raszote.ulu.su



