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Isz Amerikos
TAKSOS NEBUS 

SUMAŽINTOS

Prezidentas Eisenliow- 
cris Sako Tures Pa
silikti Tos Paczios
WASHINGTON, D. C. —

Prezidentas Dwight Eisenho- 
weris Kongresui pasakė kad 
del ateinancziu szesziu mene
siu, ar del visu szitu metu tak
sos nebus sumažintos ir pasi- I 
liks tokios paczios.

Jis teipgi pataria visas fab
rikantu, kompanijų ir taip 
žmonių taksas palaikyti nors . 
del sziu metu. Jis sako kad gal 
bus galima kalbėti apie taksu | 
sumažinimą po Nauju Metu, 
bet ne dabar.

Pirm negu jis szitaip kalbėjo 
in Kongresą jis buvo per ke
lias dienas pasitaręs su Repub- 
likonu Partijos vadais tariesi.

Eisenhoweris ir per radija 
kalbėjo in visus Amerikieczius, 
norėdamas paaiszkinti kaip 
dalykai stovi kaslink pinigu, 
iszlaidu ir apsiginklavimo.

Daug Kongresmonu ir net 
Republikonu Partijos augsztu 
vadu nesutinka su Prezidento
Eisenhowerio nusistatymu. . 
Kai kurie isz j u reikalavo kad 
nors fabrikantams ir kompani
joms extra taksos ant pelno 
butu panaikintos po Birželio Į 
(June) menesio.

Trumanas prižada kad Ame
rikos valdžia gali keletą bili
jonu doleriu sutaupinti ant ap
siginklavimo iszlaidu, bet tuo 
paežiu sykiu dargeriau apsi
ginkluoti.

9 SUŽEISTI ANT
KARISZKO LAIVO
WASHINGTON, D. C. —

Viena Komunistu kanuole, ar- 
motos szuvis, pataikė in Ame
rikos kariszka laiva “Brush”- 
ir sužeidė devynis jurininkus, 
Amerikieczius, netoli Wonsan 
uosto, Korėjoje. Szeszi isz ju 
buvo labai sužeisti. Tas ka- 
nuoles szuvis pataikė in viena 
to laivo karabina, prie kurio 
buvo tie devyni jurininkai.

Visi sužeistieji buvo tuojaus 
perkelti in kitus laivus ir ka- 
riszkas laivas “Brush” gryžo 
prie savo pareigu.

Kapitonas Horold G. Bowen, 
isz Coronado, California ka tik 
buvo iszkeles savo vieliava 
virsz to laivo, kaipo komando- . 
rius dvideszimts antros karisz- 
ku laivu divizijos, kai tas szu
vis pataikė in jo laiva.

Vardai sužeistųjų jurininku 
nėra paskelbti, kol bus pra- 
neszta ju a rtimiems giminėms.

Tėvui In Tąitea

Shoenherr, in Mt. Clemens, 
Michigan, kaip tik in toki 
darba rengiasi stoti.

Joketuriu metu sūnelis, 
Peter teipgi nori in ta darba

SUGRYŽES KARO 
BELAISVES

/

Dingo Isz Ligoninio
__

SAN FRANCISCO, CALIF. 
— Amerikietis kareivis, Ben
jamin (Willie) McGhee, kuris 
buvo sugryžes isz Korėjos ka
lėjimo, ant pirmo eroplano isz 
ten, iszejo isz Letterman Ge

Visiems Laisvojo Pasaulio 
:: Lietuviams ::

Mirus Stalinui, naujieji 
Kremliaus valdovai pradėjo 
placziu mastu veikla, rodyda-1 
mi laisvam demokratiniam pa
sauliui tariamai taikinga So
vietu Sąjungos posūki in keiti
mą isz pagrindu visos savo po
litikos ir gryžima in teise ir 
žmoniszkumu pagrysta san
tvarka.

Tai inprasta Lenino, Stalino 
ir dabar Malenkovo pasekta . 
Bolszeviku apgaules takinga 
kartojama tuomet, kai jiems 
reikia atsikvėpti ir sustiprėti. 
Kas juos pažysta ir prisimena 
NEP’o ir kitus tolygius Bol
szeviku klastingus žygius, ži
no, kad tai seni, tik pakartoti-' 
nai ta ar kita pavydala varto
jami laisvajam pasauliui pa
vergti spąstai.

Mes, Lietuviai, Bolszevikus 
pažystame labai gerai, ir ju I 
baisybia, ir ju praktika. Visa ' 
tai patyrėme iszeidami visa 
Bolszeviku pavergtai tautai 
atneszta kaneziu ir priespau
dos, kalinimo ir trėmimo, bado 
szalczio, baimes, asmenų ir 
tautos naikinimo ir tikra pra
garą.

Del to linkusiam ta Bolsze
viku sukta takinga patikėti 
pasauliui visu prieszinimu ir 
atsakingumu skelbiame ir, isz

vo maszina biski didesne ir 
sunkesne ir jis gal daugiau 
iszars, bet jis sako kad sū
nelis jam daug padės.

o o o

neral ligoninio, Gegužio penk
ta diena ir dingo-

Armijos Sžtabas trumpai 
pranesza kad jis iszejo be pa- 
velinimo. Bausme tokiam pra
sižengimui yra gana asztri, bet 
Armijos virszininkai sako kad 
del tekiu aplinkybių jam vis
kas butu dovanota, bile tik jis 
sugryžtu. Jis buvo ne tik ne
laisvėje, bet teipgi buvo su
žeistas. Už tai visi susirupine 
dabar jo jieszko.

eidami isz savo iszeivio szven- 
tos pareigos nenustosime skel
bė ir intikineje, kad visa tai 
yra tik Bolszeviku suktas ma
nevras Vakaru demokratinei 
visuomenei suskaldyti ir su
kliudyti laisvajam pasauliui 
taip apsiginkluoti, jog tolimes
ne Sovietu užpuolimą pasida
rytu neteinmanoma. Antra, 
kad jie galėtu užgrobtas vals
tybes nekliudomai laikyti savo 
rankose ir pagaliau tuo budu 
galėtu lengviau pavergti pa
silikusi laisvėje pasauli. Ir 
treczia, kad ta Malenkovo ta
kinga jie paleidžia tik nauja 
miglu uždanga Sovietu imperi
alizmui pridengti ir tikrovei 
nuslėpti.

Gerai žinodami, kad Sovietu 
San junga, sulaužydama tarp
tautines sutartis, nuo Antrojo 
karo pradžios yra užgrobusi 
vienoje Europoje daugiau 
kaip 109 milijonu žmonių gy
venamas žemes ir nieko nedaro 
jos pavergtu krašztu laisvei 
gražinti, mes negalime kitaip 
vertinti ir visos dabartines So
vietu taktikos, kaip laikydami 
tai nauju dideliu apgaules 
bandymu.

Sovietu gera valia butu ga
lima tik tada patikėti, jei jie 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SOVIETAI 'PALEIDO 
DU AMERIKIECZIUS ___ Į
Kareiviai Buvo Sulai

kyti 179 Dienu
BERLYNAS, VOK. — 

Sovietai paleido du Amerikie- 
cziu kareiviu, kurie buvo Ber
lyno Rytinėje puseje sulaikyti 
net szimta septynios deszimts 
devynias dienas.

Sergei Dengin, Sovietu Ko
misijos Berlyne virszininkas, 
pranesze Amerikos Armijos 
Sztabui kad tiedu Amerikie- 
cziai kareiviai dabar bus pa
leisti.

Major Generolas Thomas S- 
Timberman, Amerikos koman- 
dantas, nuvažiavo in Karl- 
shorst tuodu Amerikiecziu pa
siimti.

Sergei Dengin,; Sovietu Ko
misijos virszininkas labai 
trumpai Generolui Timberman 
paaiszkino: “Viskas buvo isz- 
tirta ir aplinkybes dabar ne
reikalauja kad tiedu kareiviai 
toliau butu sulaikyti.

Kareiviai Raymond V. Mi- 
chalowski, isz Perth Amboy, 
N. J., ir Private Lieutenant 
Night, isz Los Angeles, Calif., 
buvo ant rubežiaus suimti 
Lapkriczio dvideszimts szesz- 
ta diena, 1952.

Armija sako kad tiedu par- 
gryže kareiviai rodos sveiki, 
bet kol kas jiems nėra valia 
laikrasztininkams aiszkinti 
kas tenai su jais atsitiko.

Jiedu buvo suimti kai jie ne
suspėjo iszlipti isz traukinio, 
kuris važiavo skersai rubežiu 
isz Vakarines Berlyno puses in 
Rytine Komunistu valdoma 
puse.

GAISRAS
SCRANTONE t

$200,000 Iszkados Pa
daryta; Gaisras Prasi

dėjo Restaurane
SCRANTON, PA. — Ugnia- 

gesiai isz dvideszimts kompa
nijų pribuvo in talka gesinti 
gaisra ant Lackawanna uly- 
czios.

Gaisras padare iszkados su- 
virsz dvieju szimtu tukstan- 
cziu doleriu.

Daugiau kaip du szimtai 
sveeziu in Casey vieszbuti bu
vo pabudinti isz miego ir tu
rėjo nors laikinai isz to viesz- 
buezio iszsikraustyti-

Szeszi ugniagesiai buvo su
žeisti begesindami ta gaisra.

Ugniagesiu virszininkas 
William Morgan sako tas gais
ras prasidėjo kai peczius su
sprogo in New Delaware res- 
taurana, apie szeszta valanda 
isz ryto.

Panele Dolores Kaub, patar
nautoja ir Chester Wisniewe- 
ski, disziu mazgotojas suspėjo 
iszbegti isz to deganezio res- 
taurano. Panele Dolores Kaub
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i PABĖGO
SU EROPLANU

Jaunas Lenkas l’asi- 
aiszkina Kodėl Jis Pa
sivogė MIG Eroplana

Ir Pabėgo
DENMARK. — Dvideszimts 

vieno meto amžiaus jaunas 
Lenkas, Frank Jarecki, sako 
kad jam niekas nepatarė ir 
niekas ji nepapirko ir niekas 
jo neprasze pavogti ta Sovietu 
kariszka MIG eroplana, su ku
riuo jis pabėgo isz Lenkijos ir 
atskrido in Denmark, Holan- 
dija- Jis nei cento negavo ir 
nenori už ta eroplana.

Kelios sanvaites atgal jau
nas Frank Jarecki buvo iszti- 
kimas Komunistas, Lenku La
kūnu Sztabo Leitenantas. Gy
venimas Lenkijoje jam buvo 
ne tik geras bet ir puosznus, 
nes tokiems karininkams yra 
viskas parūpinta.

Jis buvo veiklus vadas Ko
munistu jaunimo tarpe. Jis ki
tokio gyvenimo kaip Komunis- 
tiszko nei neatsimena, nes jis 
buvo devynių metu amžiaus 
kai Rusija užėmė Lenkija.

Kai jis laikrasztininku buvo 
užklaustas kodėl jis toki pavo
jinga žingsni nutarė imti, jis 
trumpai atsake: “Buvo daug 
lengviau pabėgti, negu po to
kia valdžia gyventi.”

Jie jo toliau klausė kokia 
kokia bausme jis butu susilau
kęs jeigu ji butu sugavę. Jis 
vėl trumpai atsake: “Ne tokia 
baisi; mane butu pakarę prie 
visu mano draugu karininku.”

Jis sako kad viskas prasidė
jo Birželio menesyje Varszuvo- 
je, pernai. Jis buvo savo virszi- 
ninko paszauktas. Virszininko 
ofise jis susitiko su svetimu 
žmogumi, kuris buvo jam per
statytas kaipo Kapitonas Za- 
vada.

Saitas Kapitonas Zavada 
jam tykiai ir gražiai iszaiszki- 
no kaip labai reikalinga ben
dradarbiauti su politine polici
ja, kaip reikia atsargiai laiky
tis net ir su savo draugais- Pas
kui jis jau staeziai jam pasakė 
kad jeigu jis neri būti savo 
krasztui isztikimas jis turi kad 
ir savo draugus sekti ir juos 
policijai iszduoti.

Isztikimas Komunistas nie
kados nieko neklausia, nieka
dos neabejoja, bet daro taip 
kaip jam sako. Bet Jarecki 
pradėjo nors saves klausti, 
nors saves abejoti: “Kokia 
ežia valdžia, kokis ežia gyveni
mas, jeigu negalima iszvengti 
baimes?”

Jis paskui buvo pasiunstas 
isz Varszuvos in Slupsk, kur 
randasi geriausi ir greieziausi 
kariszki eroplanai. Czia jo dar
bas buvo sznpineti ir praneszti 
ka kareiviai ir karininkai da
ro, kalba ir net ka jie mislina.

Jau nuo to laiko jis ruoszie- 
si prie to drąsaus žingsnio, pa
bėgti. Kovo penkta diena, 1953 
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Už Geležines Uždangos
PABALTIJO ŪKIS *

SUGRIAUTAS
Szvedu spaudoje pasirodo 

apseziai žinių apie sunkia Pa
baltijo valstybių padėti. Pasi
remdami paskiausiai atbėgu
siu in Skandinavija ir su di
džiąją pabėgėliu srove pasie
kusiu Vakaru Berlyną žmonių 
pasakojimais, Szvedu laikrasz- 
cziai, o ypacz ju dienrasztis 
“Stockholms-Tidningen” ben
dradarbis Pabaltijo klausimais 
V. Martonas, kuris palaiko 
santykius ir su kai kuriais Lie
tuviais tremtiniais, pažymi, 
kad Pabaltijo valstybes, nepai
sant savo derlingu žemes plo
tu, jau nebegali paczios .iszsi- 
maitinti, nors nepriklausomy
bes laikais nemaža ūkiniu ge
rybių iszgabendavo in Vakari
ne Europa. Sukolektyvinimas 
Pabaltijy šukele tikra ūkini 
miszinys. In kolektyvinius 
ukius prigužėjo pilna visokiu į 
“planuotoju” ir “virszinin- 
ku”, kurie nori labai gerai gy
venti ir insakineti, iszeikvoja 
daugybe popieriaus, bet isz 
tikro nieko nenusimano apie 
žemes ūki. Ir visus juos savo 
kruvinu prakaitu turi iszlaiky- 
ti vargszas Kolchozininkas, 
per diena neinstengdamas už
kalti daugiau kaip po 2 ir 3 
rublius, kai tuo tarpu papras
tas drabužis kasztuoja 1,600 li
gi 1,800 rubliu. Be to, darbi
ninko paskutini prakaita isz- 
spaudžia didinamos “iszdirbio 
normos” ir visokiais titulais 
kiekviena proga skelbiamos 
“soclenktynes”.

Garbes Nepastovumas

Maža Italaite, negali su
prasti ka tos literos “Duče” 
reiszkia, nes ji nieko nėra 
girdėjus apie anų dienu gar
su jos kraszto didvyri, Mus
solini.

“Duče” Mussolinio var
das yra didėlėmis literamos 
iszkaltas in akmenines pad- 
lagas garsingoje Romos Fo
ro Italico, vietoje. Szita vie
ta ne taip seniai buvo vadi
nama “Foro Mussolini”. 
Kur anos dienos didvyriai?

Tiesa, pramone dirba “įsz- 
sijuosusi”, bet ir jos darbinin- 

I kai nemato “pyragu”. Pramo
nes gaminiai eina karo reika
lams ir “eksportui in brolisz- 
kasias respublikas”. Darbinin
kas, nors ir uždirbdamas po
pieriuje 400-600 rubliu mene
siui, tikrai isz to uždarbio te
gauna tik 70%, likusioji dalis 
tenka mokescziams, “nepriva
lomoms” paskoloms, kraszto 
gynybai ir taip toliaus- Žodžiu, 
kaip pažymi “ST”, darbinin
kas, norėdamas insigyti kos
tiumą, turi spaustis pusbadžiu 
gyvendamas isztisus 5 mene
sius. Todėl žmonių nuotaikos 
labai prastos tiek miestuose, 
tiek ir provincijoje. Vienok 
Bolszevikai, stengdamiesi žmo
nes nuraminti, sugalvoja viso
kiu psichologiniu “triuku”. 
Tarp ju galima pažymėti kad 
ir Žydams skelbiama neapy
kanta, kuri tikrai priesz Žydus 
buvo pradėta žymiai ankseziau 
negu tai oficialiai paskelbė 
Vakaru spauda. Atleidus Žydu 
kilmes invairiu inmoniu direk
torius ir pareigūnus, partijos 
vienutes pramones inmonese ir 
kol., ūkiuose pradėjo darbinin
kams aiszkinti, kad Sovietu 
Žydai esą susidėję su Izraeliu 
ir ruosze slapta sąmokslą 
priesz “viso pasaulio darbo 
žmones”. Paskum po Žydu 
“liaudies prieszu Nr 2” laiko
ma Kataliku Bažnyczia. Nors 
tikrai bažnyczios yra ir atida
rytos, bet praktiszkai religine 
padėtis yra labai sunki. Di
džioji kunigijos dalis, apie 
1,000, paskutiniais metais Lie
tuvoje “dingo be žinios*. 
Spauda ir radijas kasdien kar
toja, kad jie buvę “popiežiaus 
agentai”, ragindami visus bu
dėti priesz “sąmokslininkus 
Rymoje”. Katalikiszkai nusi
teikė tėvai seniau dar dryse 
pageidauti, kad ju vaikai butu 
mokomi tikybos, bet po kiek 
laiko buvo apkaltinti, kad 
“slapta susidėję su kunigais 
nusikaltimu vykdyti”. Tai esą 
“Vakaru imperialistu bendri
ninkai”. Kraszte energingai 
veikia vad- “Vaiku draugai 
draugija”, kuri praktiszkai 
varo visiszkai tokia pat bedie
vybės propaganda, kokia 
priesz kara vede Jaroslavskis.

Komunistiszka propagandai 
okup. Lietuvoje pagaliau teko 
kviesti in pagelba net A. Straz
dą. Vilniaus radijas pranesze, 
kad LTSR kom. partijos pave
dimu “raszytojo A. Strazdo 
120 mirties metines (Balandžio 
23 d.) bus minimos visose 
kraszto mokyklose”. Ir tai, be 
abejo, bus minimos taip, kaip 
to Komunistine propaganda 
reikalauja. Sukakcziai Bolsze- 
vikiszkai paminėti sudaryta 
komisija, kuriai vadovauja J. 
Szimkus. In ja paskirti Korsa
kas, Tilvytis, V. Valsiuniene, 
E- Mieželaitis. Skelbiama, kad 
sukaktuves bus ypacz iszkil- 
mingai atžymėtos Vilniuje ir
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Kas Girdėt
Sznapsas dabar bįski atpigo, 

bet vėl pabrangs szia vasara.

Vienas laikrasztįninkąs Rus- 
kis, kuris ilga laika dirbo 
Maskvoje ir daibar seka visus 
Komunistu laikraszczius, sako 
kad per keletą metu Stalinais 
baisiai bijojosi kad kas ji ne
nudėtu. Jis tik pereitais me
tais pravarė savo geriausia ir 
isztikimiausia dranga isz 
Kremlino, nes jis. jo nepasiti
kėjo. Jis baisiai bijojosi Žydu 
Daktaru, nors jie 'buvo ir yra 
mokycziausi Rusijoje. Jis net 
■bijojo iszvažiuoti isz Kremlino 
in savo vasarnamius prie Juo
dųjų Juru.

Dar vis eina gandai kad Sta
linas buvo nužudytas. Tie, ku
rie sako kad jie žino apie to
kius dalykus parodo kad san- 
vaite priesz paskelbimu Stali
no mirties Sovietu kariuome
nes buvo partrauktos in .Mask
va-, tvarka palaikyti.

Nors daug neva-niokslincziu 
-sako ir tikina kad Sovietai tu
ri sprogstanezia atomine bom
ba. Bet mums iszrodo, geriau
sias priparodinimas kad jie to
kios bombos dar neturi yra tai 
kad jie tos bombos nėra nie
kur paleido. Tokia bomba rei
kalauja isztikrinimo, kaip mes 
darome beveik kas saiįvaite. O 
isz Sovietu nieko negirdeti.

Valdžios atstovai Vaszingto- 
ne dabar dirba septynias die
nas ant sanvaites ir keturioli
ka valandų ant dienos- Ponios 
Vaszingtone, kurios mėgsta 
pasikviesti didžius ponus ant 
vakaruszku dabar pyksta ir 
nerimauja, nes jos negali nei 
vieno augszto valdininko pasi
kviesti in sveczius ant “arba
tėlės”.

Slaptos policijos nariai yra 
susiruipine, nes Prezidentas Ei- 
senhoweris nevartuoja apszar- 
vucto “Lincoln” automobi- 
l.iaus kaip vartuojo Preziden
tai Roose v eitas ir T romanas. 
Jis važinėja po visa kraszta su 
paprastu “Chrysler” automo
biliu; kuris nėra apszarvuotas.

■ • •
Kai Eisenhoweris eina loszti 

golfą jis nepaiso politikos. Jo 
draugai yra demokratai ir re- 
publikonai ir net kitu politiniu 
insitikimu loszikai.

Komunistai, norėdami nu- 
malszinti ar nors nuraminti 
Czekus, yra insteige daug kul
tūros namu, kurie, tikrumoje 
yra paleistuvystes namai Cze- 
k o si o va k i j o j e. K o m u n i s t ams 
ežia didžiausia beda yra su 
mainieriais Sokolovo apylin
kėje.

Pirkie U. S. Bonus

Pirkie U. S. Bonus

Per daug nepasitikėkime 
tiems saldžiams žodžiams isz 
Kremlino ir isz Sziaurines Ko
rėjos. Jau daliai- ateina žinios' 
kad K( munistai Korėjoje, pa
sinaudodami belaisviu maini
kavimu, siunezia in frontą 
daug nauju, szviežiu. kareiviu 
ir ginklu.

Rusijos nauji bosai mislina 
kad jie gali daug daugiau nu
veikti su saldžiais žodžiais ne
gu su karabinais. Už tai visas 
szitas termas apie taika ir bro
lyste.

Daug- musu politikierių da 
'bar jau džiaugiasi ir laukia r o 
jaus ežia ant žemes- Jie tikis 
kad Korėjos karas greita 
baigsis, kad jauni vyrukai ne 
bus imamiin vaisku, kad vai 
džia turės gana pinigu be tak 
su, kad jie. galės pasibueziuot 
su Sovietais. Tokie musu va 
dai politikieriai turi kosze vie 
toj smegenų savo pakausziuo 
se.

Kai tik pasklido tos kalbos 
apie taika su Komunistais Ko
rėjoje, mes raszeme, kad dar 
per anksti ka tikro pasakyti, ir 
perspejoine savo skaitytojus 
per daug nesitikėti.

• • " • •
Sugryže belaisviai parodo 

kad taip ir yra. Kai jie pradėjo 
pasakot i apie ta baisiai nelais
ve, ir kaip jie buvo kankinami 
ir kiek buvo nukankinta., tai 
dabar visi ima vėl abejoti al
kas gero iszeis isz atnaujintu 
derybų.

Bet Amerikos valdžia dar 
vis tikisi kad kas nors gero bus 
nuveikta, gal, kita menesi.

Mums iszrodo kad tokios de
rybos butu Komunistams in 
nauda. Nes kol karas siauezia 
Korėjoje, Alijantai palaiko 
vienybe priesz Komunistus,

Pypkes Durnai

Sugryžk In Tėvynė
Sugryžk in Tėvynė, Lietuvos 

Sunau,
Užtenka svetur tau gludet, 
Pasiilgai tu jos, asz numanau, 
Ir dar ja tu nori reget.
Sugryžki in szali savo teveliu, 
Nes jie laukia tavęs labai 
Laukia beateinanezio prie

vartelių,
Kuriu nevarstei taip ilgai. 
Sugryžki tenai tu, in ta

kampeli, 
Kuri tik szirdyj mini; 
Matai sesutes ten geliu

darželyj,
Dvasia kvepėsiu ramini;
Sugryžki tu tenai, kur platus 

laukai
Apsėti javais žaliuoja, 
Ka vasaros laike aplinkui 

matai
Lyg juriu bangas siūbuojant. 
Sugryžk in kairna prie draugu 

savųjų,
In ta bakūže gimtine;
Tarpan savo būrio 

pažinstamuju,
Pas mergele pirmutine. 
Gryžki namole, gryžk,

Lietuvos sunau, 
Jau užtenka svetur liūdėti; 
Pribrendo jau laikas, aiszkiai 

« tu matai,
Kad visiems reikia ja gelbet! 

bet kai derybos prasidėtu, tai 
alija.ritai imtu tarpu savos1 ne
sutikti ir skaldytis. () tas butu 
Komunistu mindai.

Bet, mums iszrodo, kad nors 
ir derybos butu pasekmingai 
užvestos, nei laikos nei sutar
ties nebus kaslin k Korėjos .at
eities-

Tokios derybos gali užsitęsti 
ir per keletą metu.

Komunistu užsipuolimas ant 
Laos, Indo-Kinija, aiszkiai pri- 
parodo kad Komunistai nori 
tikra kara vesti Azijoje, ne
žiūrint kas bus daroma su Ko
rėja.

Automobiliu fabrikantai ti
kėsi sziais metais parduoti apie 
dvideszimta nuoszimti daugiau 
nauju automobiliu.
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— Mes mėgstame teisin- 
gysta, ir geidžiame kad ir visi 
teisingystes laikytųsi. Todėl, 
tankiai primename idant kož- 
nas skaitytojas, katro laikas 
jau pasibaigė, nevilkytu su 
prisiuntimu užmokesties, už 
laikraszti. Nereikia apie tai ir 
priminėt, kad drukoriszkas 
materijolas, popiera, maszinos 
ir t.t., pabrango ligi 400 pro
cento, todėl iszdavinejimas 
sziandien laikraszczio yra la
bai sunkus!

Price $2.30 s‘*,e p°i"*
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.
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SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy bity, Penna.

PLATINKIT “SAULE”

Gryždami savo pėdas užbarsto 
žemomis ir uždangstė jas la
pais, bet su savo tokiu gudru
mu jie gali apgauti tik vaikus.

Isiztares szita jis atkistojo, 
nuėjo prie krinnu, auganeziu 
ant kranto, ir praskleidė juos. 
Už ju pamate jis ola, užversta 
akmenimis. Atverto su Regi- 
iialdu akmenis pamate jie ur
vą pilna užversta turtais, Ma- 
hegps iszplesztais Dela varams 
ir kitoms indijonu tautoms-

Ka! Ka! Ka! Linksmai nusi
juokė Baptistas, ugi tai turi
me lapių ola! Jei vagys nepa
slėps geriau savo'pėdsekio nuo 
smailiu Kares Erelio akiu, tai 
su trimis dienomis! jiems ir 
s kai p u s nuengsime.

Viską, ka rado, supakavo ir, 
nors tai buvo sunkus neszimas, 
nesze jie tuos daigtus in savo 
abazu. Delavarai, pamate kaip 
tiedu baltieji net prie žemes 
prigulė, parkuprina su pundais 
nusistebėjo, negalėdami su
prasti, ka jie teip greitai aipi- 
plosze. Dideliai jie stebėjosi, 
bet dar didžiau nusidžiaugė, 
kuomet, atriszus daigtus, jie 
pamate, jęg tai yra ju locni 
daigiai. Knres Erelys leido 
kožnam atsiimti, kas keno bu
vo, o likusius daigtus sudėjo 
teip, kad be keblumo lengviai 
galima butu juos nesztis.

Dabar buvo laikas anam po
sėdžiui. Kares Erelyis suszauke 
visus ir Reipe iszlpasakoti, kas 
k a yra mates.

— BUS DAUGIAU —

INDIJONU :: :: 
:: :: NELAISVĖJE
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

papasakojo jiems, kad (Įsagai, 
suvynioję szetras, nusineszdi- 
no kitur. Iszgirde szita žinia 
leidosi visi in ta viet-a, tik ma
žam bareliui, Kares Ereliui lie
piant, iszejus apžiūrėti, ar nė
ra ko girioje.
« Ręginaldas atrado vieta, ant 
kurios stovėjo szetra Olitipos- 
Czia jis inreme galva in medi 
ir ilga valanda mausite. Galinus 
negalėdamas suturėti savo 
szirdies jausmu su kaftybe ta
re:

— Czia kojos .josi lyte josi 
žemes; nuo szitos vietos siuntė 
ji savo maldas in dangų, mels
dama isz ten pagelbės, kurios 
ji niekaip nesulauke.

— Nekalbėk to, jaunas 
žmogau, pertrauke ji misijo- 
nierius; nekalbėk nieku; kaip 
matau, tai pradedi abejosi apie 
mielaszirdinguma ir galybe tos 
Esybes, pas kuria meldžiasi 
Olitipa.

— Juodasis Tėvas teisybe 
sako, pritarė misijonieriui 
Vingenundas; Olitipa tik ne
seniai ežia buvo ir dabar nega
li būti toli. Delavarisizkiejie 
kariauninkai dar niekad pėd
sekio nepametė! Užbaigė su 
tvirtumu.

Tuo tarpu atėjo Kares Ere
lio pasiuntinys ir paszauke vi
sus in taryba. Reikėjo, mat, 
susitarti apie tolesne kelione. 
Ligsziol visur galima buvo 
pedseki susekti, bet czion, ilgai 
(Įsagams ant vietos besiedint 
žeme in visas puses buvo n išpė
duota, nutrypta teip, kad ne
galima buvo žinoti, in kuria 
puse jie nusineszdino. Kito
kios rodos nebuvo, kaip tik pa
likus visus savo daiktus prie 
mažo pulkelio savo žmonių, pa
tiems iszsidalinus po kelis 
skrysti in visas puses ir sužino
ti visus takus, kuris in kur ve
da. Sutarė apie vakaru, visi su- 
gryižti abazaii ir praneszti, ka 
kas bus mates, idant žinia bu
tu, kas daryti toliau.

Indi joną i iszsiskirste in vi
sas puses, Baptistas gi su Re- 
ginaldu paėmė laka vedanti in 
krūmus. Paėjėjus jiems geras 
varsnas, Ręginaldas užklausė 
Baptisto, ka jis manas apie ta
ka kuriuo jie eina ?

— Man rodosi, atsake Bap
tistas, jog pedsekis nėra tik
ras; vietoje būti visur lygaus 
platumo, tai jis kas kartas 
siaurinusi, lyg medėju numin
tas takas-

Ręginaldas kalbino jau 
gryžti atgal, liet Baptistas pa- 
siprieszino. Už keliu miliutu 
priėjo jie briedžio grobus (ske
letą), už kuriu pedsekis visai 
pasibaigė.

— Teisybe sakei Baptistai, 
suszuko Ręginaldas; tai niekas 
daugiau kaip tik takas medėju. 
Gryžkime atgal ir jiesizkokime 
tikro pėdsekio.

— Ne teip greitai, atsako 
Baptistas; pas indijonu. galvo
je yra tiek iszmislu, kiek bieziu 
koryje skyiucziu. Žiūrėk, tas 
žvėrelis yra seniai užmusztas, 
o pedsekis, kur žole numinta, 
nėra senesnis kaip nuo dvieju 
dienu.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Pasakęs ta Baptistas pri
klaupė ir ome atvartyti lapus; 
pradėjo jis akylai apžiurinėti 
kiek vien žolele, kiekviena la
peli.

— Teip, teip, niurnėjo jis 
sau po nosia, buvo ju dvieja.

Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A..

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

“Saule” skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, prof esi jonalai, 
dvasiszkiai, valstybininkai, 
mokslincziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir dvasiai skel
bia.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1953

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

užlicku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- 
m ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe .meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
;. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika 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, Eiles, 
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, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

No J 55—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 Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausvta Malda 
Vargšzo; Geras Medėjus. 20c.

R o.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 Kazyrom. 
25c.

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

1801/?—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.l96—►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.

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 
Krikszczionybcs. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

ĮJ3F 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.

ĮįfW Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

(Apysaka)

(Tasa)

Dabar būdami tokiais skait
lingais, nesibijojo daugiau už
puolimu Varnu ir suome viską 
leidosi pėdsekiu Osagu tolyn- 
Nors Reginaldas buvo vadu vi
so to pulko, bet neaip'sieme su
rasti pedseki Osagu pats, ir isz- 
rinko du Delavaru,s goriausiai 
apie ta nusimananeizius', kurie 
turėjo būti v ėdikais. Abazas 
Reginald© buvo dabar gana 
stiprus, kadangi jis susidėjo 
isz keturiu deszimtu trijų vyru 
gerai apsiginklavusiu; tas 
jiems pridavė drąsos ir jie ėjo 
be atsižiūrėjimo paskui Osa- 
gus.

Jau slinko antra diena ju 
keliones, o dar jokio priepuo
lio nebuvo. Antra diena apie 
pavakare .sugryžo vienasi isz- 
siustu pirmyn ir papasakojo, 
jog mates du vyrus einancziusi 
ant ju tuo patim pėdsekiu. Re- 
ginaldas isz^irdes ta szoko 
kuogreieziausiai ant arklio ir 
su Baptistu jojo pryszakin ant 
kabio, idant nuo ten per žiūro
ną pasižiūrėti ir pažinti atei- 
nanezius. Užjojus jiems ant 
kalno aniedu vyrai isznyko. 
Priežastis to buvo ta, kad ei
nanti vyrai buvo ineje in rava, 
einanti skersai laukus. Iszejus 
jiems isz ravo Reginaldas vėl 
prisidėjo žiūroną prie akies ir 
su džiaugsmu suriko: Pareina 
Kares Erelys ir Vingenundas!

Ir Reginaldas ir Baptistas ir 
visi Delavarai- isz džiaugsmo 
negalėjo sulaukti pareinaneziu 
savo draugu; prisiartinus gi 
jiems iszsiverže r i k s m a s 
džiaugsmo isz ko'žnos krutinės. 
Besisveikinant Kares Erelys 
apsakė viską, kas kelionėje dė
josi su juo, Reginaldas gi ap
sakė visas kares iki sziol pa- 
nesztas.' Atžinojes Kares Ere
lys, jog Delavarai užpuolė ant 
Osagu ir grūmėsi su jais kruvi
nai, visas sudrėbėjo ir dide
liai nulindo.

Tolesnis Mahegos Bėgimas
Veltui Mahega lauke visa 

diena dvejų pasiuntiniu, su
ėmusiu Vingenunda; ir juo il
giau anie negryžo, juo didesnis 
nekantrumas ji eme, Saulei nu
sileidus ir iszsiustiemsiems 
dar vis nepagryžtant Mahega 
negalėjo tverti nerimasėzia ir,

A v’A - B - CELA'AES
arba pradžia 

SKAITYMO 
.. .ir...

RASZYMO

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

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

pasiėmęs su savim smarkius 
kareiviuSj iszejo jieszkofi, kas 
su jais nusidėjo- Eidamas ju 
pėdsekiu priėjo prie tos vietos, 
kur jo pasiuntiniai Kares Ere
lio ta'po užmus'ztais. Mahega. 
sustojo, eme žiūrėtis sutryptai 
'žolei, ir kruvinoms pėdoms. 
Isz pirmo (pažvelgimo jis su
prato, kas ežia atsitiko, bet ko
kiu budu, tai veltas buvo lau-

* *
Yra tokiu tėvu kurie

Retai pasikalba su savo 
vaikais,

Ir yra tikrais ‘nepažystamais’ 
vieni kitiems!

Tėvai privalo stengtis kiek 
galėdami, 

Surasti laiko del draugiszko 
pasikalbėjimo, 

Su savo vaikais,
Ir būti su jais tikrais 

“bodems”.
Tokiu budu vaikai neužmirsz 

savo prigimtos kalbos, 
O kada ir augsztesni 

mokslą pabaigs, 
Tai Lietuviszkai gražiai 

kalbės, 
Ir bus gerais Amerikonais.

Toki Lietuviai yra labai 
Amerikoje g e i dži a m i, 

Ir tiktai taip Lietuviai 
savo vardu pakels- 

Jeigu czionais Lietuviszkį 
vai kai isztaute ja*, 

Tai tame yra kalte 
tėvu!

Tegul vaikai kalba 
Lietuviszkai,

Tegu] ju ausys pripranta 
Nuo mažens prie tėvu 

kai bos,
C) tos kalbos jie neužmirsz 

niekados.
* * *
Mokslas sako:

Kalėjimai yra uždaryti 
diena ir nakti, 

O bet visados pilni 
Bažnyczios visados 

atidarytos, 
Bet tankiausia yra 

tuszczios.
* * *

Jeigu paeziuotas vyras 
tankiai nesiskuta, 

Tai jo bobele jam 
iszmetineja, 

Kad'jos jau daugiau 
nemyli, 

Bet jeigu skutasi jis 
kas diena,

Tai ji n ūži urine ja, 
Kad jisai myli kita 

moterele.
Ir isz tos priežasties kyla 

namie pekla!
Taigi, sunku brolyti intikti 

moterems sziandien, 
Kuriu būda da niekas ant 
Svieto gerai neisztyrinejo 

ir neisztyrines!
* * *

Geriauses liudijimas geros 
iszminties yra tas, 

Kad žmogus niekados 
nepalblusta, 

Bet tas, kad antriu kartu 
nebluista. 

PLATINKI!
į=“SAULE”^

žyniais galvos. Isz tiesu, už- 
musztiejie turi būti ežia kur 
nors arti, mane jis, nes dvokas 
isztolo jau buvo užuodžiamas. 
Bot kur? Ugi ten krūmuose tu
ri būti, nes girdėt urzgiant ru
ja vilku ir oro skraido pulkais’ 
varnu. Mahega pradėjo su
prasti ir priežastį ju mirties; 
nubėgo in t ankme ir persitikri
no, kad isztikro teip yra.

Isz vy dės gulint abu savo pa
siuntinius su nurėžtoms gal
voms, persigando ir nesumane 
ka daryti. Pasilenkęs apžiurė
jo ju galvas ir persitikrino jog 
abieju kaukoles buvo perskel
tos su tuo patim kirveliu. Bu
vo dar galima, ir pėdas surasti 
nevidonu, taigi pasibėgėjo jis 
linkui upelio, kur žeme 'buvo 
drėgna ir pažines pėdas, gry- 
žo. Atbėgus jam pas savisz- 
kius, veidais jo buvo visas nu
balęs ir žodžio nebuvo galima 
suprasti; keiksmai plūste plū
do jam isz burnos, terp kuriu 
maiszesi vardas Kares Erelio.

— Teip, tarė jis, tai yra pė
dos prakeiktojo Delavaro. Szi- 
tos didesneses, pridūrė jis, ro
dydamas in žemo, yra . pėdos 
Kares Erelio, o mažesnėse® jo 
brolio Vingenundo- Kares Ere
lys perbrido per vandeni, o 
Vingenundas szokte perszoko. 
Pavyt juos laibai bus sunku, 
bet Mahega neužmigs to], kol 
jiems skalpu nuo gaivu nenu
lups ir nepasikabins ju sau už 
juostos.

Tai pasakęs apsisuko ir jau 
norėjo bėgti pats vienas pas
kui Kares Ereli, bet draugai 
jo sulaikė ji sakydami:

Didysis vadas tegul nesiduo
da apjakimui piktos dvasios. 
Kares Erelys turi greitas kojas 
ir yra gudrus kaip vilkas, du 
kartu buvęs spąstuose. Reikia 
manyti, kad jis ežia vienas ne
atėjo, bet turi savo draugus 
kur netoli. Jai tad Mahega eitu 
pėdomis paskui ji, tai tas b ant
veidis kariauninkas, kuri jie 
vadina Netis, užpultu ant niu- 
su Osagu.

Mahega, pripažinęs teisybe 
žodžiams savo draugu, kuo
greieziausiai palaidojo kunus 
užmusztu Osagu ir gryižo visi 
su didele paskuba. in savo aiba- 
za. Czion sugryžus apsiskaitę, 
kas reikia daryti. Pirmiausiai 
užslėpė didesne puse visokiu 
turtu, sugrobtu kaime Delava
ru, kurie jiems kenkė kelionė
je. 'Sudėjus viską in viena, ur
vą terp tankiu krumu užverto 
akmenimis; paskui su didžiau
siu stropumu rūpinosi jis pa
slėpti pedseki vedanti pas taji 
urvą. Tam tikslui uždeste jis 
pėdas pla,ežiais lapais ir žo
lėms, per geras varsnas nuo 
urvo; paskui padėjo briedžio 
kaulus, o nuo tu kaulu paliko 
pėdas neuždangstytomis, norė
damas tuomi suklaidinti De- 
lavarus, panorėjusius juds vy
tis. Norėjo jis, mat, nuduoti, 
buk medėjai nuszove briedi, 
kaili jam nTflupo, o lavoną pa
liko ant vietos, nuo kurio me
sa vilkams nugraužus, dabar 
tik kaulai tebebarkszo- Szita 
danba atlikęs padalino savo 
žmones in dvi dali, viena dali 
raitu isz,siuntė rytu pusėn, o 
patš tik su keturiais kareiviais 
pasuko in kampa vakaru. Oli
tipa paėmė su savim; turėjo ji 
apsiauti kojas dideliais moka
sinais, idant niekas negalėtu 
pažinti, jog tai pėdos moters. 
Ėjo gi jie vietomis, numinto
mis tauru arba, kitu indijonu.

Teip Olitipa varėsi palengva 
su indijonais in nežinoma ap- 
linke. Jai malonu buvo numes-
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ti ant žemes koki nors ženklą, 
parodymui savo pėdsekio De
lavarams, bet Mahega ne ant 
minutes nenuleido nuo jos 
akiu, dabodamas mažiausia jos 
pasikrutinima. Gudrus indijo- 
nas suprato Olitipos misi i, vie
nok toji neparodė ne mažiausio 
ženki o i szda vystės.

Dar szetroje būdama ji su- 
■plesze szmote Ii popieros in 
mažus sklypelius ir ant kožno 
parasze, “eikite szian.” Jai 
norėjosi dabar numesti popie- 
rele ant žemes, bet Mahegai ja 
dabojant jokiu budu negalėjo 
to padaryti. Ant galo bet atsi
tiko proga. Po tūlo pasirodė 
■stirna. Indijonas pamatęs toki 
žvėreli negali iszkesti nesivi- 
jes. Mahega intempe lanka* ir 
paleido vilyezia in stirna; vie
nok jis jos neužmusze, tik pa
žeidė- Toji eme bėgti, o Mahe
ga. leidosi ja vytis. Kiti indi- 
jonai, akis iszverte, sužiuro in 
Mahega ir Olitipa. tuo taupu 
numėto kortele in žoles. Pa- 
gryžus Mahegai ėjo visi toliau.

Treczia diena apie pietus 
priėjo prie Sraunu upeli. Czia 
Mahega paliėpe dviem Osa- 
gams perbristi per upeli ir pu
se mylios nueiti in sziaure, o 
paskui toms paezioms pėdoms 
gryžti atgal pas upe ir upe 
plaukti in vakaras. Jis pats 
isz karklu ir nendrių nupynė 
pludykle, ant jos padarė būda, 
apdengė kailiais ir užklodemis 
ir pasodino Olitipa; brisdami 
vandeniu plukdė ja tolyn, ne
palikdami paskui save nei ma
žiausio pėdsekio. Galinus jie 
priplaukė vieta, kur tiesėsi 
platus, vieszkelis, numintas ta
kas, kuriuo terp visokiu szvie- 
žiu pėdu Mahegos pėdsekio jo
kiu budu negalima butu susek
ti. Czia Mahega palauke anų 
dvieju, kuriems buvo paliepęs 
eiti per pasmyli suklaidinti pė
das, ir, kaip tik jie atėjo, leido
si visi in sutarta didesniam su
sirinkimui vieta. Dabar jau jis 
buvo ramus, kad Delavarai ne- 
instengs jo surasti; dabar jau 
ir Olitipos nedabojo teip labai, 
per ka jai ir vėl pasisekė nu
mesti ant žemes viena popiere- 
le, nors i‘r neturėjo vilties, kad 
ja Kares Erelys kuomet nors
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gales surasti. Mahegai atėjus 
ant sutartos susirinkimui vie
tos, jau jo raitiejie draugai 
lauke jo. Szitie pasipasakojo 
Mahegai,'kad jie ėjo vis nu
mintais keliais ir pajojedami 
kitais keliais in szali, mete 
sklypus Olitipos drabužiu, 
idant tokiu budu sumaiszyti 
pėdas Delavarams. Mahega la
bai juos gyre už gera iszipildy- 
ma jo ii įsakymu ir, užsodinęs 
Olitipa ant arklio, pasakė vi
siems bružeti keliu toliau-

Ant rytojaus vakare jis isz
tolo pamate daugybe ugniu su
kurta, ir durnai ruko tarytum 
isz indijonu kaimo. Mahega 
tuo j aus sulaikė visus ir pa
siuntė viena Osaigu ant apdžiū
ti szetra Oliti.pai, kitas gi szet- 
ru. Už keliu adynu sugryžes 
pasiuntinys apreiszke, jog te
nai yra didysis abazas indijonu 
Varnu. Mahega, spėdamas, kad 
Delavarai gali ant ju užpulti, 
užsimanė susijungti su Varno
mis, idant tokiubudu lengviau 
galima, butu įpriesz juos atsto
vėti. Per naktį pasiliko jis ant 
vietos, ant rytojaus gi nuėjo 
jis iii abazu Varau ir prasze 
nuvesti ji pas pati vada. Vadas 
iszklausinejo jo kokios jis gi
mines, kuo yra vardu ir ko jis 
nori.

— Vadinuosi'Mahega, at
sake vadas Osagu, esiu insipai- 
niojes in kova su Delavarais ir 
baltveidžiais, kurie vejasi pas

for the
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kui mane. Jei Varnos panorėtu 
su mumis susivienyti, tai asz 
apsiimu jiems atiduoti visus 
skalpus, k aha n ežius už mano 
uostos, ir puse turtu, mano 
iszplesztu Delavarams.

Varnu vadas galvojo valan
da, paskui paklausė: Ar terp 
baltveidžiu nesiranda jaunas, 
auksztas kareivis, jodantis ant 
juodo labai greito žirgo?

Mahega labai nusistebėjo 
iszgirdes apie Regindlda isz 
lupu Varau vado ir atsake, jog 
Delavaru abaze randasi tok
sai. Varnu vadas iszpasakojo 
jam, jog tasai baltveidis. užmu- 
sze jiems vada., po ko Varnos, 
veltai užpuldinėjo keliolika sy
kiu ant jo abazo ir vis nieko 
nepeszdami, o tik nužudė savų
jų daugybe, turėjo trauktis 
szalin.

Ga,liaus Varnu vadas Mahe
gos paklausė, ko jis nuo Var
nių geidžia.. Mahega jam atsa
ke:

— Osagu vadas norėtu da
ryti su Varnomis sandara, kad 
paskui iszvien visiems užpulti 
ant Delavaru- Nors Mahega ne
daug teturi kareiviu, bet. jie 
visi yra drąsus ir gudrus. Ran
kos gi jo nėra tuszczios: jis tu
ri gausias dovanas Varau va
dui, o netolimame urve tiek 
turtu, kad visa gimine Varnu 
galėtu jaisiais pralobinti. Be 
to jis apsiima dar pasidalinti 
su Varnomis visais tais turtais

b

kuriuos dabar atims© nuo pne- 
szu. ■

Toki gausingi Mahegos ža
dėjimai pamasino Varnas da
ryti su (įsagais sandara.

Abidvi tos indijonu tautos 
buvo vienodai gabios pleszti 
svetimus turtus, abidvi lygiai 
buvo žmogžudiszikos ir abi ly
giai neiszpasakomai neužken- 
te Delavaru ir baltveidžiu la
biausia gi Reginaldo.o o

Varnos apsirinko apsistoji
mui vieta ant stataus; kranto; 
už keliu szimtužingsniu nuo to 
stovėjo kitas tokis pat krantas 
o ju tarpe buvo gražus slėnelis, 
perkertamas upeliu krisztoli- 
nio van dens. Mahega apsisto
jo ant antrojo su savo abazu. 
Irau t užkirsti prieiga prieszui, 
jis apsit vėrė aukszta, siena, su- 
riszta isz dideliu keliniu; pa
ežiam© viduryje Ii epe pastaty- 
ras prisakė statyti aplinkui 
ana Olitipos szetra. Viską su- 
ruoszus visi laukė ir žiurėjo, 
kas nusides toliau.

Taryba
Iszejus dvicleszimts ketu

rioms adynoms nuo apleidimo 
per Mahega vietos, kurioje jis> 
iszbuvo keletą adynu, isz va
lios pasirodė aukszta Kares 
Erelio žmogysta; ate jo. jis ant 
paezios vietos ir patyręs, kad 
jau Osagu nėra, apžiurėjo pir
miausiai visu ju gulykla, pas
kui sugryžo pas savuosius ir

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— Urszule Bu'lmiene, nuo 

329 E. Pine uly., kuri sirgo per 
szeszis menesius, pasimirė Pa- 
nedelyje 12:30 valanda po pie
tų savo namuose. Velione at
vykus isz Lietuvos daugelis 
metu atgal in. Mahanojaus 
miestą. Paliko savo vyra Si
mona; tris sūnūs; Jurgi, na
mie; Juozą, Seattle, Wash., ir 
Bernarda, Long Island, N. Y., 
trys dukterys: Ona Vankavi- 
cziene, Brooklyn, N. Y., Helen, 
California, ir Teofilą, pati Vin
co Jenaviczio, Philadelphia; ir 
4 anūkas. Laidotuves invyko 
Ketverge ryta, su aipiegomis 
Szv. Juozapo baižnyczioje de
vinta valanda ir palaidota in 
parapijos, kapinėse. Graiborius 
Liudvikas Traskauskas laido
jo-

— Sn'hatoj pripuola Szv. 
Deziderijo ir Szv. Jono B do 
Rossi, taipgi Viligija, pasnin
kais, o Tautiszka. Vardino: Ky
mantas. Ir ta diena : 1936 mo
tuose Prezidento Antano Sme
tonos vyriausybes nuospran- 
džiu, Lietuvoje buvo suszaudy- 
ti keturi vaisi iecziai: Alfonsas 
Petrauskas, Kazys Norkevi
eži us’, Bronius Pratasovi,ežius 
fr Petras Szarkausikas; 1949 
m-, Prancūzijos, Anglijos, Ru
sijos ir Amerikos Užsienio. Mi
nisterial susirinko Paryžiuje 
pasitarti Vokietijos klausi
mais; 1946 m., Geležinkelio 
darbininku straikos, viso 
kraszto pramone ir biznis su
paralyžiuotais'; 1945 m., Henin- 
rich Mimmlcr, Naciu Gestapo 
vadas ir Vidaus Reikalu Mi- 
nisteris, po Hitlerio ' valdžia, 
kuris buvo Anglijos kareiviu 
suimtas ir suaresiztuotas, nuisi- 
trneino kalėjimo; 1846 m., 
Meksika, atsikirsdama, pa
skelbė kara priesz Amerika;, 
kuri buvo kara paskelbus de- 
szimts dienu priesz tai. Meksi
kai nebuvo jokios vilties ta 
kara laimėti; 1701 m., Kapito
nas William Kid, juru razbai- 
ninkas su devyniais savo drau
gais1 buvo pakartas Londone. 
J i s bu vo p a emes i r p ask an d i - 
nes kelis Anglijos laivus ir 
daug žmonių buvo iszižudes ant 
mariu; 1498 m., Jeronimas Sa
van aro] a, angsztas Bažnvežios 
mokslinezius ir garsus pa
mokslininkas buvo ant laužo 
sudegintas, už tai kad jis nesu
tiko su Bažnyczios instaty- 
mais.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Sekmines ir Szv. 
Gregorio, o Tautiszka Vardi
ne :Gina. Ir ta. diena: 1844 m., 
pirmutinis telegrafo iszsiunti- 
mas ; 1946 m., Prezidentas Tru- 
manas grasino iszszaukti vais- 
ka, jeigu geležinkeliu darbi
ninkai t nejaus negrysz in savo 
darbus- Ant rytojaus visi su- 
gryžo in savo darbus, straikos. 
baigtos; 1883 iri., Brooklyno 
tiltas atidarytas; 1941 m., Ang
lijos didingas ir gi ingi ausi as 
kar.iszkas laivas “IIMS Hood” 
Naciu naujausio kariszko lai
vo “Bismarck” 'buvo nuskan
dintas. Tai juoda diena visam 
Anglijos Laivynui. Kai szitos 
žinios buvo paskelbtos, tai vi
si Anglijos kariszku laivu ka
pitonai gavo viena, insakyma: 
Mesti visa dauba, visas parei
gas ir greitai skubintis ta. Na
ciu “Bismarck” lai va nuskan
dinti.

— Ma joras Juozas B. Sziu- 
pienis kuris tarnauja. Ameri
kos armija in. St- German-en- 

Laye arti Paryžiaus, atskrido 
in Amerika kuris lankosi pas 
savo tėvelius, po Nr. 520 W. 
South ulyczios. Majoras Sziu- 
pienas ketina sugiyžti vela in 
Paryžių prie savo dinstos.

— Panedelyje pripuola an
tra diena Sekminių, taipgi Szv. 
Gregorio, o Tautiszka Vardi
ne: A gis. Ir ta. diena: 1887 m-, 
Operos svetainėje Paryžiuje 
sudegė, du szimtai. žmonių 'žu
vo; 1950 m., strytkariai susi- 
niusze su gazolino troku, tris- 
deszimts trys žmones žuvo 
Chicago je.

— Utarninke pripuola Szv. 
Pilypo Neri, o Tautiszka Var
dine: Žydre. Taipgi ta. diena: 
1946 m., Komunistai laimėjo 
rink i mus Czekoslovaki joje; 
1946 m., A. F. Whitney, Gele
žinkeliu darbininku Unijos 
Prezidentas pasmerkė Prezi
dentą Trumana, sakydamas: 
Kad Trumanas “tik atsitikti
nai per politika yra. tapes pre
zidentu Amerikos,” ir kad jis 
tai vietai netinkamas. Jis to
liau sake, kad jo unija, yra. pa
skyrus pu s-treczio m i I i jon o 
doleriu sumuszti rinkimuose 
kiekviena Kongresmeną kuris, 
Trumana. rems ant to geležin
keliu darbininku klausimo; 
1927 m., Iždo Sekretorius Mel
lon insako gaminti mažesnius 
'popierinius pinigus, burnasz- 
ka.'i; 1323 m-, Kunigaiksztis 
Gedminas apskundė Kry'žiuo- 
czius Popiežiui už žmogžudys
tes, gal nežinodamas kad pats 
Popiežius juos Lietuvon buvo 
pasiuntęs ugnimi ir kardu 
krik sz t y t i st ab mel dlž i n s.

— Po Nominacijų arba pa- 
skyrinimas Kandidatu ant vi
sokiu urėdu, del ateinaneziu 
Rinkimu (Election) kur in- 
vyks Lapkriczio (Nov.) 3-czia 
diena. Beveik visi Republiko- 
n iszk i kandidatai laimėjo 
Utarninke.

— Kita Subata pripuola 
Amerikos Tautiszka Szvente: 
Memorial — Decoration Day, 
mirusiųjų minėjimas, arba. Ka
pu Lankymo Diena..

Shenandoah, Pa. — Utarnin- 
ko vakara pasimirė sena gy
ventoja, Viktorija Arbacziaus- 
kiene (Urban) Kwedder nuo 
216 N. Emerick uly- Velione 
gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika daugelis metu atgal. 
Paliko du sunu: Vinca ir Joną 
Urbonai namie; trys dukterys: 
Ona, pati Charles Dunleavy, 
Weston Place; Antoinette, pa
ti. Juozo Vainaviozio, mieste 
ir Mare Arnetto, New York, 
taipgi 'broli Joną Skarnulis isz 
miesto. Laidotuves invyko 
Petnyczios ryta, s'u apiegomis 
Szv. Jurgio baižnyczioje devin
ta valanda, ir palaidota in pa
rapijos kapines, Graboriai 
Oravitz laidojo.

— Katarina Krupinskiene, 
nuo 161 W. Washington uly., 
numirė Seredos ryta. 8:30 va
landa savo namuose. Velione 
nesveika vo per koki tai laika. 
■Gimė Shenadoryje- Po tėvais, 
vadinosi Poszkiute. Paliko sa
vo vyra Alberta ; duktere Mare 
namie; sunu Vinca, kuris tar
nauja. prie Marinu, Philadel
phia, ir neseniai gryžes isz Ko
rėjos; taipgi paliko savo moti
nėlė Katarina Poszkiene ir 
broli Edvardu mieste. Laidos 
Panedelio ryta su Szv. Miszio- 
mis in Szv. Jurgio bažnyezio- 
je devinta, valanda ir palaidos 
in 'parapijos kapinėse. Grabo 
rius Vincas Menkieviczius lai
dos.

•J

Cumbola, Pa. — Nedėlios ry
ta, 7:35 valanda in Good Sa
maritan ligonbuie, pasimirė 
gerai žinoma gyventoja, ponia 
Ona Supeniuvieziene (Supre
me), po tėvais vadinosi Kar- 
tiklinte. Gimus Lietuvoje. Jos 
vy ras Antanas mirė 1948 me
tuose. Paliko dideliame nuliū
dime dvi dukterys: sesute vie
nuolė Leonidą isz Chicago, 111., 
Julija, pal i Edward Spelling, 
Englewood, N. Y., ir viena 
arnika. Laidojo Ket vergo ryta, 
su apiegomis Saldž- J. Szirdies 
baižnyczioje, devinta, valanda 
ir palaidota in parapijos kapi
nėse.

Maizeville, Pa. — Sirgdama 
trumpa laika, Mare Kiszalio- 
niene isz szito miestelio, numi
rė Nedėlios vakara, 9:30 va
landa in Geisinger ligonimteje 
Danville. Velione gimė Maha- 
nojnje, po tėvais vadinosi Ma
re Plikinte, o 1911 m., apsivedė 
su a.a. Jonu Kiszalioniu. Pali
ko sekanezius vaikus: Leonar
da ir Helena Poli namie; Vik
torą ir ponia M. Underwood, 
Detroit, Mich., penkis anūkus; 
broli Jurgi Pilku, Detroit, Mi
chigan, ir seseri Margareta, 
Brooklyn, N- Y. Laidojo Ket
verge ryta, šu Szv. Misžiomis 
Szv. Liudviko bažnyczioje, de
vinta valanda ir palaidota in 
p a r a p i j os k ap i n e se.

Somersville, Conn. — Gerai 
žinomas senas gyventojas ir 
“Saules” skaitytojas, Antanas 
Rusiackas nuo Hall Hill Rd., 
numirė Nedelioj, Balandžio 19 
diena 1953 m., savo namuose. 
Velionis sirgo trumpa laika- 
Paliko dideliame nuliudime 
savo paezia Rože ir keletą bro
lius. Laidotuves invyko su Szv. 
Misžiomis in Visu Szventuju 
bažnyczioje ir kuna palaidojo 
in Szv. Bernardo kapinėse in 
Hazardville. “Amžiną, atilsi!” 
— Padėka. Szeimyna, dėkoja 
visiems laidotuvėse dalyvavu
siems giminėms, draugams ir 
pažinstamems. O Tau musu 
mylimasis sakome: Ramiai il
sėkis szaltojoj ižemelej! Nulin
do lieka Szeimyna.

Baltimore, Md. — Baltimo- 
res Lietuviu Draugijų Taryba 
rengia Dideli Septynioliktas 
Pilgrimage (Kelione) in An
napolis, dalyvauto in “Lithua
nian Oak Free Ceremonial”. 
Visi dalyvautojai bus priimti 
kaipo s'vecziai Gubernatoro 
Theodore R. McKeldin, Dele
gacijos Kambariuose, in State 
House, Nedelioj,’Gegužio May 
24-ta diena 1953 m. Ceremoni
ja prasidės vienuolikta valan
da ryto. — A.J.M-

GAISRAS
SCRANTONE

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

suspėjo iszimti visus pinigus 
isz registerio, pirm negu ji isz- 
bego isz to restaurano.

Policijantas Ignatz Gorny ir 
Fred Schneider sako, kad 
jiemdviem buvo praneszta 
apie ta gaisra apie keturiolika 
minueziu po szesziu isz ryto. 
Kai jiedu tenai atvažiavo, tai 
jau visas namas buvo liepsnų 
apsuptas.

Laime kad niekas nebuvo 
užmusztas ar labai sužeistas 
tame gaisre.

SKAITYKIT 
USr^SAULE’”^

PLATINKIT!

PABĖGO
SU EROPLANU
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jis turėjo susitikti su vienu 
slaptos policijos agentu, bet i 
vietoj to jis pasiėmė savo ‘Jet’ 
eroplana ir iszskrido. Sykiu su 
juo, su tokiu paežiu eroplanu 
skrido kitas lakūnas, isztiki- 
mas Komunistas. Kai tas iszti- 
kimas Komunistas lakūnas pa
mate kad Jareckis jau visai 
isz kelio lekia, jis greitai pa- 
szauke ofisą ant žemes, ir tuo 
paežiu sykiu per radija szauke 
f rank Jarecki, bet Jareckis 
jam pasiaiszkino kad jis lekia 
su svarbiu reikalu, liekarstu 
Stalinui. Jis sako jis nežino 
ar tas lakūnas jam intikejo, 
Let jis jau liovėsi ji vytis.

Kai Jareckis nusileido in 
Denmark, laisvas žmogus, už 
keliu valandų, Stalinas pasi
mirė.

VISIEMS LAISVOJO 
PASAULIO 
LIETUVIAMS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pralietu szalinti visus laisvųjų 
tautu pagrobimo padarinius, 
nustotu skriaudė pavergtas 
tautas ir pradėtu už padarytą
sias skriaudas atsilyginti, pir- 
mon galvon jei Sovietai gra
žintu Lietuvai, Latvijai, Esti
jai ir kitoms pavergtoms vals
tybėms laisve ir nepriklauso
mybe. Vienok ta linkme jie 
nieznieko nėra padare ir ne pu
se žodžio tuo reikalu nėra pra
sitarė.

Laisvajame pasaulyje yra 
pastebimas palinkimas patikė
ti naujaisiais Sovietu vyliais- 
Mums tai sudaro rimta pavoju. 
Todėl, kad del naujos Bolszevi-

ALL CAN
have plenty of hot water always

ELECTRICALLY!
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PENNSYLVANIA POWER * LIGHT COMPANY

Hot water is one household help 
every one in your family needs every 
day. Not once.. .not twice.. .but dozens 
of times a day! But in needing so much 
hot water must it also mean endless old- 
fashioned stair climbing, fire tending 
and waiting? Nonsense!

What you need is an automatic 
electric water heater! Then you can 
have abundant hot water with no trouble 
at all.

Order your electric water heater 
for immediate delivery from your local 
retailer today! Choose the size, today, 
best suited to your family’s needs. Then 
enjoy really automatic service... it’s a 
real bargain at our special low water 
heating rate.

ku politikos nenukentetu Lie
tuva ir jos reikalai, viso lais
vojo pasaulio Lietuviai kvie- 
cziami su ypatingu budrumu 
stovėti musu laisves sargybo
je ir vėl drąsiai ir garsiai pra
bilti in Sžio klausimo sprendė
jus.

Musu szios dienos szukis: 
“Jokiu derybų su Sovietais, 
jokiu jiems nuolaidu, kol Lie
tuvoje ir kitose j u Pavergtose 
Valstybėse bus baigta Sovietu 
karine okupacija.”

Sziam sziu dienu musu pa
grindiniam szukiui ingyven- 
dinti kiekvieno kraszto Lietu
viai per savo bendruomenių 
vyriausius organus ar kitas tu- i 
rimas specialiai sukurtas Lie- ■ 
tuvai laisvinti organizacijas' 
kreipiasi in savo gyvenamojo : 
kraszto vyriausybių galvas, 
vyriausybes, parlamentus, 
JTO rasztu ar žodžiu per dele-1 
gac ijas su sziais reikalavi- į 
mais:

a—Sovietu kariuomene turi 
Luti nedelsiant atitraukta isz 
Lietuvos, o suverenine Lietu
vos Respublikos valdžia gra
žinta tautai.

b—Nedelsiant turi būti pa
siusta in Lietuva Jungtiniu 
Tautu kariuomene tvarkai pa
laikyti, piliecziu saugumui ga
rantuoti ir ju gyvybei apsau
goti nuo Sovietu ir ju agentu 
kersžto veiksmu.

c—Speciali Jungtiniu Tau
tu komisija turi prižiūrėti, 
kad rinkimai Lutu vedami 
laisvai demokratiszku budu 
ir kad tuo budu iszrinkto Sei
mo sudarytoji Laikinoji Vy
riausybe tuoj perimtu Lietu
vos valdymą in savo rankas, ir 

d-r-kad inžengus in Lietuva 
Jungtiniu Tautu kariuomenei, 
butu sudarytos sanlygos tuoj 
gryžti Lietuvon visiems isz- 
tremtiesiems in Rusija ir in 
laisvaji pasauli pasitrauku
siems Lietuviams.

Sziose grumtynėse del lais
ves ir teisiu mes neprivalome 
iszleisti isz akiu ir tokio svar
baus veiksnio, kaip vieszoji vi
suomenes užmanima. Jai duoti 
teisinga krypti ir palenkti mu
su reikalu naudai turime pa
naudoti radija ir spauda musu 
gyvenamu krasztu žmonių kal
ba ir savo asmenines pažintis 
ir intaka.

Sziuo metu mums svarbiau
sia, kad laisvasis pasaulis ne
būtu Bolszeviku dar karta ap
gautas ir suklaidintas. Ypacz 
mums svarbu, kad visame pa
saulyje susidarytu vieninga 
nuotaika pateikiant Sovie
tams griežtus reikalavimus 
“Pirma Pasalinti Sovietu 
smurto pasekmes,” vadinasi: 
pasitraukti isz Lietuvos ir ki
tu j u pavergtu tautu žemiu, ir 
tik paskum kalbėti apie Taika.

Sziame žygyje testiprina 
mus, tepriduoda mums ryžto ir 
isztvermes kovoje del Lietuvos 
laisves ir teisiu szie Baranaus
ko žodžiai:
Kad tu, gude, nesulauktum, 
Nebus, kaip tu nori.
Bus kaip Dievas duos, 
Ne tavo užmaeziai nedori.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kaune “posėdžiais, literatūri
niais vakarais ir skaitymais 
respublikos mokyklose”. Nu
matyta iszspausdinti “eile po
eto kurybba nuszviecziancziu 
straipsniu”- Snieczkus seniau 
buvo smarkiai iszpludes Basa- 
navieziu, Kudirka ir kitus, net 
Maironi intraukdamas in Bol- 
szevikines burytos programa, 
dabar atėjo eile ir Strazdui.

Po Stalino Mirties
Lietuvos darbo žmones dar 

daugiau iszna ūdoj ami ir ver- 
eziami naujais insipareigoji- 
mais padidinti savo duokles in- 
galiojimams. Vilniaus radijo 
praneszimu, J. Paleckis darbi
ninkus apdovanojo vad., “Dar
bo Medaliais”, kad jie pasiža
dėtu dar smarkiau dirbti ir pa
greitintu Komunizmo statyba. 
Taip pat padidėjo pergabeni
mai “in broliszkasias respubli
kas”. Pavyzdis: po Stalino 
mirties tik celiuložes kombina
to darbininkai insipareigojo 
“virsz užmanymo” pagaminti 
jo atminimui pagerbti 150 to
nu popieriaus ir 300 tonu kar
tono. Kartonas siuneziamas in 
Kijevą, Rostova ir kituose 
miestus, o popierius: in Mask
va, Ukraina ir kitur.

Bolszevikai iszkilmingai pa
skelbė, kad Sov. Sanjungoje 
6-ta karta isz eiles sumažintos 
mažmeniniu prekių kainos”. 
Vienok tikrai isz vartotoju 
pajamos surenkamos kitu bu
du, del atpiginimo prekių 
kraszte nepagausejo, o del bū
tiniausiu reikmių stokos krasz
te dar daugiau žydi juodoji 
birža. Gi patys darbo žmones 
raginami tiktai už tai “atsily
ginti vis naujais Socialistiniais 
insipareigojinlais” ar Socialis
tiniais lenktynėmis”- Isz tikro 
vietoj j u tuos insipareigojimus 
prisiima sziauszdinimas, darbo 
žmones tegauna juos tik invyk- 
dyti. Pavyzdis: rytojaus diena, 
kai buvo paskelbtas minimasis 
atpiginimas ir nespėta net su
sirinkimo suszaukti, Sziauliuo- 
se jau buvo paskelbtas toks 
“ savanoriszkas insipareigoji- 
mas”. Gi per Vilniaus radija 
buvo džiaugiamasi, kad dabar 
sostinėje jau galima gauti 
pirkti ir palta, ir staliuką, ir 
lova. Bolszevikai tai laiko ne
paprastai svarbiu invykiu, 
skelbtinu visur ir visiems net 
per visas radijo stotis. Tokiu 
budu giriasi visoje Sovietu 
Sanjungoje ir in ja sujungti- 
nuese krasztuose “sutaupysią 
darbo žmonėms 53 miliardus 
rubliu”.

Tremtiniams vilioti skirtas 
“Tėvynės Baisas” Nr. 1.1953 
smarkiai užsipuolė, iszplusda- 
mas paežiais paskutinais žo
džiais, visa eile dilomatu ir 
sziaip visuomenes veikėju, 
tarp ju Ministeri St. Lozorai
ti, ats. pulk. Szkirpa, V. Sidzi
kauską, J- Budri, tęva Kipa ir 
kitus, raszo taip pat apie “Ky
bartu aktus” ir taip toliaus. 
Žinoma, taip kitus niekinti ir 
szmeižti tegali tik Bolsz-evikai.

“T. B.” Nr. 2, 1953 galu ga
le indetas Urugvajaus Lietu
viams Jonkaus ir kitu laiszkas, 
kad jis jau paveizduoja Sta- 
chanovininku sanraszuose”, 
kad mates darbus “busimajai 
didžiausiai Pabaltijy elektros 
stoeziai”, kuri statoma prie 
Kauno, raszas, kad “buv. Lie
tuviu tautos budeliu Kubiliuno 
ir Plechavicziaus dvaruose au
ginami sėkliniai grudai” ir 
taip toliaus. Tik klausimas, 
kiek jo teksto surasze pats 
Jonkus, o kiek MVD.
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