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Isz Amerikos
TRYS DIDIEJI

SUSIEIS

Eisenhoweri, Churchill 
Ir Laniel

Tarsis Apie Vokietijos 
Ateiti

WASHINGTON, D. C. — 
Vienas augsztas Dipliomatas 
Vaszingtone pranesze laikrasz- 
tininkams, kad Prez. Dwight: 
Eisenhoweris, Anglijos Pre- i 
mieras Winston Churchillis ir 
Prancūzijos Premieras Joseph , 
Laniel yra sutikę laikyti susi- į 
rinkimą Bermudoje, Gruodžio 
(Dec.) menesio pradžioje.

Jie nori pasitarti apie Vo- ; 
kietijos ateiti ir apie Komu- ■ 
nistus kurie nieko bendra ne
nori turėti su klausimu apie 
Vokietijos suvienijimą.

Tas augsztas Dipliomatas 
sako kad ne už ilgo visose tri- į 

jose sostinėse bus vieszai pa- | 
skelbta to susirinkimo laikas.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

HARVARD UNI
VERSITETAS KO

MUNISTU LIZDAS

Sako McCarthy

NEW YORK, N. Y. — Sena- 
torius McCarthy sako kad gar
singiausias Amerikos Univer- j 
šit etas “Harvard” yra Komu
nistu lizdas. Jis vieszai sako 
kad tas Universitetas stacziai 
atsiduoda, smirda Komunizmu 
kur studentai yra priversti 
klausytis Komunistu propa
gandos.

Jis toliau sako, kad jis nega
li suprasti kaip tėvas gali sa
vo vaikus siusti in toki Univer
sitetą kur mokytojai, profeso
riai yra Komunistai.

Senatorius McCarthy sako 
kad jis yra pasiuntęs telegra
ma Harvard Universiteto Pre- į 
zidentui, Daktarui Nathan M. 
Pusey, kuriame jis szito taip 
gerbiamo mokslincziaus klau
sia ka jis ketina dabar daryti 
su tuo profesoriumi, kuris ne
sutiko prisipažinti ar užsigin
ti Senato Komisijai kai jis bu
vo užklaustas ar jis yra, ar ka
da yra buvęs Komunistu parti
jos narys.

Tas profesorius yra Dakta
ras Wendell H. Huffy, kuris 
valdžiai dirbo nuo 1943 iki 
1945.

Senatorius McCarthy teipgi 
sako kad jis dabar tikrai žino 
kad kitas mokytojas, buvęs in
žinierius Armijai yra Komu
nistas. Jis sako kad viena mo
kytoja tame Universitete ne 
tik prisipažino, bet ne pasigyrė 
kad ji buvo sznipas, szpiegas 
Armijos tvirtovėje in Fort 
Monmouth.

Lakunu Sztabo Sekretorius DAINININKAS TEISĖJAS CLARK

Harold E. Talbott, Ame
rikos Lakunu Sztabo Sekre
torius peržiūri Amerikos 
aerodromus, eroplanu vietas 
Ispanijoje.

Jis sako, kad ne už ilgo 
Amerika ežia, Ispanijoje in- 
steigs atominiu, sprogstan- 
cziu bombų sandelius. Bet jis 
greitai pridėjo ir pasiaiszki- 
no, kad tokie sandeliai butu 
insteigti vien tik su Ispani
jos žinia ir pavelinimu.

Po deszinei, yra Ispanijos 
Lakunu ''Sztabo Ministeris, 
Leitenantas Generolas Gon
zales Gallarza.

MEDŽIOTOJAT
PRIGĖRĖ

SALEM, N. J. — Trisde
szimts szesziu metu amžiaus 
William Williamson, isz Mon
roeville, New Jersey, kuris bu
vo dingės ana Petnyczia, buvo 
surastas Panedelyje in Allo
way Creek, in maža upeli, apie 
trys mylios nuo Salem miesto. 
Jo lavona kiti medžiotojai už
tiko apie antra valanda po piet. 
Jie jo jieszkojo nuo Subatos 
ryto.

Williamson buvo iszejas me
džioti su David Davis, keturios 
deszimts penkių metu Susiedu. 
Davis sako jiedu persiskyrė 
kai Williamson jam pasakė 
kad jis nori pasiirti biski aug- 
szcziau ant to upelio.

Biski vėliau Davis sako jis 
iszgirdo szuvi ir Williamsono 
szauksma. Jis sako kad jis mis- 
lino kad Williamsonas tik no
rėjo jam duoti žinoti in kuri 
kraszta jis randasi ir kur jis 
dabar traukia, ir isz kurios pu
ses laukti laukiniu aneziu, ku
rias jie medžiojo.

Vėliau jis są.ukterejo savo 
draugui, bet negavęs atsakymo 
jis mislino kad jo draugas pats 
sau vienas sugryžo namo. Visa 
tai atsitiko Petnyczioj.

Kai Subatos ryta Davis vėl 
sugryžo in medžiokle, jis labai 
iszsigando ir susirūpino nes jis 
toje paezioje vietoje užtiko sa
vo draugo maža troka. Jis tuo- 
jaus pranesze policijai.

Policijantai sako kad Will
iamsonas buvo diktas žmogus,

Sovietams baisiai nepatin
ka kad Amerika dabar in- 
steigia tas savo eroplanu 
vietas Ispanijoje, jie sako 
kad tai sudaro grasinanti 
pavoju visiems Europos 
krasztams.

Daug Amerikiecziu teipgi 
prieszinasi, sakydami kad 
mes dabar draugaujame su 
Faszistais ir diktatoriais. 
Visi gerai žino kad Ispanijos 
vadas Francisco Franco yra 
diktatorius, ir jo valdžia jo
kios laisves savo žmonėms 
nepripažinsta.

□ O O

svėrė apie du szimtu septynios 
deszimts svaru ir buvo labai 
sunkiai, sziltai apsirengęs.
spėja kad kai jis paleido ta 

i szuvi, jo maža valtele apsiver
tė upelyje ir su tiek drabužiu 
jis negalėjo priplaukti prie 
kranto.

PIRMAS ŽIEMOS
SNIEGAS

Trys Žuvo Inklimpu- 
Automobilyje

27 Coliai Sniego In 
Lock Haven, Pa.

HARRISBURG, PA"-- Du 
vyrai ir viena moteriszke buvo 
surasti negyvi automobilyje, 
kuris buvo in sniegą inklimpes 
ant vieszkelio, apie trys my
lios nuo Oxford Chester apy
gardoje. Jie užduso nuo auto
mobiliaus gazu, nes jie buvo 
paleidę inžina, del szilumos kai 
ju automobilius sustojo pūgo
se.

Mirusieji buvo Marcus C. 
Fuchs ir jo žmona, isz Arling
ton, Virginia; ir Samuel H. 
Biedler isz Mahanoy City, Pa. 
Policijantai spėja kad Biedler 
gavo “raida” ir gal tai pore
lei buvo visai nei nepažinsta- 
mas.

J eseph Schmuckier, isz 
Bethlehem užtiko juos negy
vus. Ir jo automobilius buvo 
inklimpes in tas pūgas. Jis ke- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BING CROSBY
APSKUSTAS

Reikalauja $1,051,400
Isz Jo

LOS ANGELES, CALIF. — 
Bing Crosby, radijo ir kruta- 
muju paveikslu loszikas ir dai
nininkas yra dabar in teismą 
patrauktas ir isz jo reikalauja
ma daugiau kaip milijoną' do
leriu už automobiliaus susimu- 
szima, Spalic-Oct., vienuolikta 
diena.-

Jis vairavo savo Mercedes- 
Benz automobiliu, kuris jam 
buvo kasztaves $12,250 ir apie 
penkta valanda isz ryto susi- 
musze su kitu automobiliu. Ta
me kitame automobilyje važia
vo trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus Frank Verdugo, jo 
žmona dvideszimts penkių me
tu amžiaus Lucy ir jos brolis 
dvideszimts penkių metu am
žiaus Eulalio Perea, darbinin
kas grocerneje.

Jie sako kad dainininkas 
Bing Crosby buvo pasigėrės 
kai ta nelaime atsitiko. Daini
ninkas Crosby sako kad jis 
per visa ta vakara tik tris ar 
keturis stiklelius iszgere ir bu
vo visai trezbas. Jis sako kad 
jis pirmiau biski užkando na
mie, paskui nuvažiavo ir pasi
ėmė loszike Mona Freeman ir
tada jiedu nuvažiavo pas drau
gus Goetz, kur jie pavalgė va- 

aplanke keJie kariene. Paskui jie
lis draugus ir linksmai vakara 
praleido. Apie puse po penkių 
isz ryto jis parvežė namo loszi 
ke Freeman ir pats važiuoda
mas namo pateko in ta nelai- 
me.

Policijantai prisipažinsta 
kad jie negali sakyti kad ežia 
kas buvo kaltas kai tiedu au
tomobiliai susimusze.

Visiems mums dabar auto
mobiliaus apdrauda yra tokia 
brangi už tai kad tiek daug 
žmonių nežmoniszkai reikalau
ja isz tu apdraudos kompanijų 
kai kad ir kokia maža nelaime 
atsitinka. Dauguma žmonių 
szitaip .iszrokuoja: Czia kom
panija turės užmokėti, tai rei
kalausime kuo daugiausia. To
kie žmones baisiai klysta, nes 

u jie retai gauna tiek kiek jie 
reikalauja, bet kompanijos, no
rėdamos save apsidrausti nuo 
tokiu brangiu skundu yra pri
verstos pasisamdyti geriausius 
advokatus, kuriems ne kompa
nijos, bet tie patys žmones ku
rie iszsiima apdraudas turi už
mokėti.

Kai pasiskaitome laikrasz- 
cziuos kiek kai kurie žmones 
reikalauja isz apdraudos kom
panijų tai mus net juokai pa
ima. Viena maža mergaite bu
vo biski automobiliaus su- 

i kriesta. Jos motina tiek apie 
savo dukrele tebepaise kad ji 
buvo ja palikus pas jos teta del 
visu metu, o ji pati kur ten

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NESUTINKA
SVIECZYTI Į

Sako Senato Komisija 
Negali Ji Priversti

Sutiktu Atsakyti Per 
Paczta

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Augszcziausio Teis
mo Teisėjas Tom Clark nesu
tinka paklausyti Senato Komi
sijos ir atvažiuoti svieczyti 
apie ta Komunistą Harry Dex
ter White, kuri H. Trumanas 
buvo paskyręs in labai augszta 
ir atsakominga vieta.

Jis sako kad ta komisija nė
ra ingaliota Augszcziausio 
Teismo Teisėja tardyti. Bet 
jis sako kad jis sutiktu atsaky
ti in tos komisijos klausimus 
per laiszkus, per paczta.

Taip pat ir buvęs Preziden
tas Harry Trumanas atsisakė 
svieczyti. Trumanas dar da- 
dejo pasiaiszkinima kad visi jo- 
rasztai randasi in Kansas City, 
ir už tai jis dabar nieko negali 
paaiszkinti apie ta Komunistą 
White ir jo paskyrima.

Buvęs Prezidento Trumano 
patarėjas ir pagelbininkas, 
Major Gen. Harry H. Vaughan 
sako kad jis visus tokius laisz-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KARDINOLAS
UŽTARIA

sen. McCarthy
NEW YORK, N. Y. — New 

York Kardinolas, Francis 
Spellman, parvažiavęs isz Eu
ropos, iszbare Europieczius ir 
Amerikieczius kurie dabar taip 
puolasi ant Senatoriaus Mc
Carthy, už tai kad tas Senato
rius yra intares tiek daug aug- 
sztu žmonių už Kcmunizma.

Kardinolas laikrasztininkam 
pasakė: “Jeigu Amerikos ge
ras ir garbingas vardas nuken
tės del szitu priekaisztu, tai 
man iszrodo kad tie kurie da
bar smerkia Senatorių McCar
thy patys savo varda žemina ir 
gadina, o ne Amerikos.

“Nei vienas Amerikietis,” 
Kardino1 as Spellman toliau 
pastebėjo, “kuris yra savo 
krasztui isztikimas ir liuris 
nieko bendra neturi su Komu
nistais niekados nenukentejo 
ir savo gero vardo neprarado 
per bet kokius kongreso ar se
nato tardymus.”

Mes czia su Kardinolu Spell- 
monu labai sutinkame ir jis 
sveikinamės už toki prasitari- 
ma. Jeigu kad ir sziandien to
kia komisija mus paszauktu in 
toki tardymą, tai mums tik 
baikos ir geras pasigarsinimas, 
nes mums labai lengva atsaky
ti “NE!” in visus klausinius 
kaslink Komunizmo ir atliktas 
kriukis. Tik tie bijosi ir prie
szinasi tokiems tardymams ku
rie jaueziasi kalti.

Isz Pavergtos Tevynes
Kad galėtu kiek pristabdyti 

nuolatini žemes ūkio smukimą 
Lietuvoje, kaip žinoma, TSRS 
ministeris tarybos ir kp ck nu
tarimu buvo paskelbtos “prie
menes gyvulininkystei szalyje 
isz v y styti”, tikriau smulkiai 
nustatyta, ka ir kiek kolekty
viniai ūkiai ir-kokiomis kaino
mis turi atiduoti valstybei, o 
neatidavė, negales isz jos nie
ko gauti. Kaip matyti isz Vil
niaus radijo Spalio 2 ir kt. die
nu praneszimu, panasziu budu 
buvo nustatytos “priemones 
MTS darbui pagerinti”, taip 
pat sedu, uogynu, bulviu ir 
daržovių gamybai sustiprinti. 
Jau pati TSRS ministeriu ta
ryba ir kp ck gineziavo kad 
“bulviu ir daržovių gamyba 
szalyje smarkiai atsilieka nuo 
gyventoju, derlingumas tebera 
nep aprastai žemas, daugelis 
kolūkiu neinvyko bulviu ir 
daržovių privalomųjų pristaty
mu va’stybei”. Tikras padėtis 
yra dar blogesne, jei galiausiai 
net Komunistai buvo priversti 
smarkiai sumažinti valstybei 
skirtąsias prievoles. Taigi, 
kaip pamatas, priverstinis ūki
ninkavimas paliktas nekeistas, 
naujai paskelbtos tik normos 
ir kainos. Kitaip tarus, Raudo
noji baudžiava palikta ir to
liau. Toji baudžiava, savaime 
suprantama, apima ir paverg
tąja Lietuva. Kad vis sunkė
jant! padėtis nepražudytu ir 
visos'Komunistines santvarkos

Graži Medžiotoja

Penkiolikos meru amžiaus 
Ann Marston, isz Wyan
dotte, Michigan, czia links
mai didžiuojasi su savo me
džiokles pasisekimu. Jai pa
sisekė nuszauti didelis brie
dis su striele.

Kai ji buvo deszimts metu 
amžiaus ji laimėjo cziampi- 
jonata medžiokles su savo 
strielemis, Anglijoje. 

i kaip matyti isz Sovietiniu ra
dijo praneszimu, insakyta iki 
ateinaneziu metu pavasario pa
siusti in MTS 100,000 agrono
mu ir zootechniku, keletą tuks- 
taneziu inžinierių mechaniku ir 
taip toliaus. Drauge vedama 
propaganda ir Lietuvoje, kad, 
esą, “dabar jau daug kas nori 
patys gryžti in žemes ūki”, tik
riau: Bolszeviku parinkti “sa
vanoriai” stengiasi Raudonąja 
baudžiava bent propagandoje 
pavaizduoti kiek galint szvie- 
sesnemis spalvomis.

Trukumu gausybe invairiose 
gyvenimo srityse galu gale pri
vertė Komunistus mažinti net 
privalomas valstybei pristaty
ti (normas) su tam tikrais pa
reikalavimas. Už viską kalti
ninku, be abejo, jieszkoma ne 
paezioje Komunistiszkoje san
tvarkoje, bet atskiruose, daž
niausiai nekaltuose pareigū
nuose. Sztai kaip pati Komu
nistu spauda ir radijai pavaiz
duoja tuos trukumus. “Tiesa” 
Nr. 214, raszydama apie Ra
mygalos rajono “Szviesos” 
kolūki, pastebi: “Kas isz tu 
gyvuliu, jei isz karves tepri- 
melžiama vos po kelis litrus 
pieno per diena: samprotauja 
pats kolūkio pirmininkas J. Ja- 
nuszka, neapsimoka. Negeresni 
reikalai ir krauliu fermoje. 
Kiaules ir p arszeliai paskendę 
srutose, blogai szeriami, nyks
ta”. Be abejo, taip yra ne tik 
viename “Szviesos” kol. ūky
je.

Sztai Szetoje apylinkoje Ii-
gonines vedėjas K. Adomaitis 
ir net “LTSR aukszcziausios 
tarybos deputate” A. Mali
nauskiene per “Tiesos” Nr. 
206.53 skiltis skundžiasi, kad 
norint patekti in Kėdainius, 
“nėra jokiu susisiekimo prie
monių”. Todėl žmonėms tenka 
naudotis patikimiausia susisie
kimo priemone; savomis kojo
mis arba p ėdi t ūsais.

Kaip “Sovietu Litva” dar 
kiek ankseziau skelbe, pasiun- 
cziamos in bazes prekes dažnai 
visai nepasiekia vartotoju. 
Sztai kad ir Dusetu rajono ba
zes dir. Irsovas prekes in at
skiras parduotuves iszskirsto 
tik tada, kai visi jo giminai- 
cziai ir pažinstami yra pilnai 
aprūpinti.”

“Tiesa” Nr. 209.53 apraszo, 
kokia yra mitybos padėtis 
Kauno valgyklose. Nusiskun

džiama ne tik tarnautoju ne
mandagumu, “grubiu, elgesiu 
su darbo žmonėmis, sukeziavi- 
mais ir apgaudinėjimais”, bet 
ir tuo, kad “Kauno valgyklų 
tresto instaigese siauras mais
to produktu pasirinkimas. Val
gyklose sunku gauti bulviu, 
raugintu agurku, pieno pro
duktu. Kai kurie maisto pro
duktai, kuriuos dalina paezios 

i valyklos, žemso kokybes ir 
nepatenkina darbo žmonių.” 
Aiszku, geresnes kokybes esti 
nebent tik tie, kuriuos valgyto
jai instengia patys “susiorga-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Unijų vadai vieszai ne.prisi- 

pažinsta, bet jie dabar jau su
tinka ant mažesniu algų susi
taikinti del savo nariu, bile 
tik jie galėtu pasilaikyti savo 
darbus.

Apsaugos Sekretorius, Char
les E. AVilsonas sako: “Ameri
ka turėtu tuojaus ir laibai aisz- 
kiai visiems krasztams duoti 
žinoti, kad Amerika pasiren
gus stoti iii karu kur tik 'bus 
reikalas ginti laisva pasauli.”

. .Tlior Thors, Iceland)jos Mi- 
nisteris Amerikoje sako: “Už
laikyti Tautu Sanjunga per 
isztisus metus kasztuoja ma
giau negu kasztuotu puse die
nos kito karo, kitos vainos.

Nors farmeriai, ūkininkai 
kas metai Lozorių gieda, kad 
(sausumos, potvaniai ar szaltis 
daug ju javu ir galviju nune- 
sza, be kas metai ju laukai vis 
geriau uždereja negu praėju
siais metais.

Senis Butkus saiko kad daug 
žmonių taupina, eziedina pini
gus kai jie j a tini, kad jie gana 
to turtelio. turėtu kai pasens 
del tu daigtu kurlais'tik jauni 
gali pasidžiaugti.

Taksos biski atpigs ateinan- 
cziais metais, liet mažai kam 
naudos isz to bus. Taksos at
pigs deszimta nuoszimti, tiems 
kurie mažiau uždirba, bet nuo 
Nauju Metu “Social Security” 
pabrangs puse nuoszimczio.

• •

Pavyzdžiu: Ženotas vyras su 
dviem vaikais, uždirbdamas 
szeszios. deszimt- doleriu per 
sanvaite, per motus parsinesz 
as'ztuonis dolerius mažiau, ne
gu dabar.

Szirdies drangos: dvi mote
rys kurios pyksta ant treczios.

Sztai tik keli maži pavyz
džiai, kai]) ir kiek mes szian- 
dien Užmokame taksomis; Ma
žu mažiausiai mes szitiek mo
kame :

Muilo szmotas kasztuoja. 
apie 12^; taksos penktukas;

Duona apie dvideszimts cen
tu; taksos penktukas;

' Kiausziniai apie 85 U taksos 
23^; . . '.

Pienas 25^; taksos 9^;
Mėsos svaras! apie 90^; tak

sos 32^;
Automobiliu tajeris, gumi

nis ratas, apie $20.70, taksos 
$7.10;

Augliu tonas apie $24; tak
sos $15;

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% ool. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

Naujas automobilius apie 
$2,000 (tai reiszkia mažas, ir 
pigus), taksos daugiau kaip 
penki szimtai doleriu.

In Peoria, Illinois, biznieriai ' 
rengdami vakariene, balių, su- 
simisli.no labai gražiai savo 
draugijos narius pakviesti. Jie 
del to vakaro buvo pasisamdė' 
gražuole, loszike Dorothy La
mom;. Tai to bankieto komisi
ja iszsiuntinejo pakvietimus 
visiems nariams. Tie pakvieti
mai szitaip skambėjo: “Szir
dies Drauge, Nepamirszk ma
nes! Su nekantrumu lauksiu!” 
Ir buvo paširaszy ta ‘ Dorothy’, 
tai tos lo.-zikes pirmas vardas.

Aiszkus dali kas daug mote
rėliu tuos pakvietimus perskai
to ir šukele tiek lermo, kad ta. 
komisija turėjo vieszai ir as- 
meniszkai kiekvieno nario 
žmonai pasiaiszkinti, kas ta 
‘Dorothy’ ir ko ji isz ju vyru 
Jankiu. Komisijos nariai sako 
kad jie jau už jokius pinigus 
tokiu sztuku vėl neiszkres.

Lorrie Smith, lai krasztin in
kus. pats papasakoja kaip jis 
syki gavo per uosi. Būdamas 
dar jaunas laikrasztininkas ir 
gavės pirma savo darbu, skelb
ti žinias per rūdija, jam labai 
rūpėjo žinoti ka žmones misti
no apie ji. Už keliu dienu jis 
gavo pirmutini laiszka isz vie
no jo klausytoju: “Tu esi pras- 
cziausias bemokslis ant radijo 
ir asz nesuprantu kas tave pa
samdė.”

I

Biski užgautas jis norėjo 
apie tai visai pamirszti, bet vis 
jam rūpėjo dažinoti kas toki 
laiszka jam buvo pasiuntęs. 
Tai kita vakara per savo žinių 
programa ant radijo jis labai 
saldžiai ir lipszniai perskaitė 
ta jo gauta nemalonu laiszka, 
ir paprasze kad to laiszko ra- 
szytojas jam savo vardu pa
skelbtu, nes jis jam norėtu as- 
meniszkai padėkavot i už jo at
virumą.

Ant rytojaus jis gavo net du 
tuzinu laiszku, kuriuose jis bu
vo ir kitokiais vardais iszvar- 
(iintas!

Jauna nuotaka savo draugei 
nusiskundė: “Asz neapkeneziu 
moterystes stoną. Nuo to laiko 
kai asz parvažiavo isz Medaus 
Menulio Keliones, Vincas nei 
syki nėra manės pabucziavps!’'’

“Tai kodėl tu negauni “di- 
vorsa” nuo to Vinco?” Už
klausė jos drauge.

“Bet asz neženota su Vin
cu,” atsake nuotaka.

Didesniuose miestuose yra 
inrengtos skal'biamuosios ma- 
szinos kur szėimininkes gali at- 
neszti visus savo skalbimus, 
ton palikti ir paskui sugryžti 
vėliau ii' pasiimti jau iszskalb- 
fus drabužius. Viename tokia- 
me kambaryje, virsz In skal
biamųjų maszinu randasi szi- 
tokis paskelbimas; “Motorolos 
palikite savo apatinius ir vir- 
szutinins ir eikite sau in mies
tą. pasilinksminti. Mes viską 
aprūpinsiu!. ”

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

l^Pirkie U. S. Bonus!

Gražios Jurininkes

Pirm iszplaukiant isz I 
Gloucester uosto, Mass., in 
ilga kelione aplink visa pa
sauli, szitos keturios gražios 
jaurininkes mokinasi kaip 
suiiszti ir sunerti virves.

j

Isz viso szesziolika žmo
nių iszplauke in szita ilga ir 
nepaprasta kelione aplink 
visa svietą su mažu “Yan
kee” laivu.

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT
4-» o * X-X- X- * X- X-X- X- X 4- >4- * * * * * X-» 
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* Vestuvių Ir Kitokiams įj 
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“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A,

Pypkes Dūmai
Nekaltos

Nekaltos jaunos mergeles 
Žydi kai darže lelijėles, 
Kaip ant žemes žydi kvietkeles 
Teip ir nekaltos mergeles. 
Kaip ant dangaus žiba 

žvaigždeles, 
Taip ir nekaltos mergeles, 
Kaipo žydi rojaus žiedeliai, 
Taip ir nekalti berneliai. 
Nes jaunuju nekaltybe, 
Tur rojaus kvietku grožybe; 
Džiaugias isz ju visas dangus. 
Nekaltybes stonas brangus. 
Mergų stonas yra gražesnis 
Ir už žemeziugus brangesnis. 
Rasztas lygiu aniuolystei 
Užsilaikanczias mergystėje.

♦ ♦ rTTTTTTT ♦ ♦ ♦

SLAPTYBE ::
:: ANTGRABIO

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

džin rieszutiniu, ir jiarode jam 
szvaru nameli, in kurio tai du-

Mokines jurininkes pa
veiksle yra, isz kaires in de- 
szine: Lydia Edes, isz Ply
mouth, Mass., Priscilla Hiers 
isz Granville, Mass., Isohel 
Graham isz Ontario, Cana
da, ir Edith Corning isz 
Mentor, Ohio.

Jurininkas Arthur John
son jas ežia pamokina. .

□ □ o

reles Mauricas pa'bar^zkino, 
netrukus durys atsidarė ir se
na motore invede ji in grinezia 
ruiminga, km- linksmai ugnis 
dege ant kaminėlio, prie kurio 
pora vaikiuku siautė.

Ai' czion gyvena.'pone Klau
dija Charvet ? Paklausė.

Motore, kuri atidaro duris 
dirstelėjo ant jo nužiurai ir su- 
siergelavus ant stovinezio pono 
ir atsako: Asz esmių, ko ponas 
reikalauji ?

— Noretau su ponia valan
dėlė pasikalbėt, du vienu, tarė 
Mauricas.

Pone Charvet iszsiimte vai
kus i>z stubos ir liepė Mauri- 
cui sestię ir pati sodo szale jo, 
laukdama su akyvumu ka pri- 
buiszas pa>akis.

— Norėjau dasižinotie, pra
dėjo su svarbumu Mauricas, 
kas stojosi su kūdikiu kinds 
ponei likosi pavesta ant augi
nimo menesije Lapkritije 1854 
mete į

— O, ponas nori dažinoti 
apie Simona.’ Tarė lig nusimi
nus senuke.

— Na teip, kas stojosi su 
taje Simona ir su 30,000 fran
ku, ka pone drauge su ja ga
vai ?

— Ach, poneli jau penki 
metai apie jaje nieko negirdė
jau, atsake motore, ne primi
nus apie pinigus.

— Kai]) tai gali Imti ? Tarė 
jaunas žmogus pats nusimi
niau; juk pono gavai pinigu 
ant auginimo josios.

— Asz jaje užauginau ga
na gerai, mano pone, tarė su
statomu pone Charvet, Simona 
moka puikiai skaityt ir raszyt 
siuvet siuvinet, nes ant nelai
mes abidvi su mano dnktere, 
pinkai kiūtos per kitas nusida
vė iii Paryžių, idant toli giluko 
jieszkotio.

— Ir pone pavėlinai ant 
to?

— Negalėjau uždraust jo
mis, o ir mano nebasziiinkas 
]>ats pritarė; jog bus' del jųd
viejų geiiau dideleme. mieste.

— Ir ne žinai pone suvis, 
kas su jom dviem dedasi? Jei

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

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

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žuclžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
i-r kiti szposeliai, 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 nemu- 
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 vieta; 
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. X

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skfipkorius 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.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.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

gu pone teipos-gi turi duktere 
Paryžiuje, lai nuo josios galė
tumei dasižinotie ir apie Si
mona.

— Senuke apsiverkus kai-' 
bėjo: Mano ponuli! Mano duktė ' 
suvis leidosi ant klaudaus ke
lio; per ilga laika nieko apie 
ja. nežinojau ir negirdėjau, net 
praeita melą suims musu bur- į 
mistro 'Imdamas Paryžiuje, su- i 
(‘j° jaje linksmame pulke ir pa
sakė jog dabai- vadinasi Okta- 
vija.

Mauricas paszoko nuo kė
dės! Ar Oktavija?! Paszauke 
ar tas suims burmistro ne me
lavo ?

— () ne, jis pažinojo ja nuo 
kūdikio ir mate pas mane jo
sios nmtografija, kuria man 
priesz kelis metus prisiuntė. 
Asz turiu szepoje, ha man buvo 
sarmata pakabintie ant sienos.

— Ar ne norėtumei man 
pone parodyt?

— Kodėl ne ? Jeigu jau po
nui pasakiau kuom jijie yra 
dabar.

Tai pasakius, sena mote’re 
stojo ir atnesze jam iszemus 
fotografija.

Mauricas nusistebėjo. Ne at
ėjo jam ant mislios paklausti 
■savo mylimos apie josios pra
eito. Jeigu tai buvo tikrai jijie 
tai ir galėjo žinotie kur būna 
Simona, ir nuo josios bus ge- 
riause dasižinotie apie abidvi 
sukcesorkas nuo milijonu, po 
likusiu Armando d’ Arvilleto.

Mauricas paėmė isz ranku 
Charvet fotografija ir susiju
dinęs tarė:

— Patogi mergina, galima 
dasiprast jog Paryžiuje surado 
daug jaunikiu, kurie apipildi- 
nejo turtais, 6 jijie ne galėjo 
atsiprast nuo gundonios. o ar 
pone turi tei'p-gi .fotografija 
Simonos ?

— Turiu, sztai ji!
— Labai meilus veidas! 

'Pamisimo sau Mauricas. Ar 
negalei urnai pone man taje fo
tografija pavest? Paklauso.

— Del ko ?
— Idant galetau greieziau 

sujieszkot.
— Jeigu pone Imtumai ge

riau auginus tai Imtumai žino
jus kur gyvena Paryžiuje, tai 
ne butau reikalavęs josios 
jieszkoti,dabar.

— Ar tai ponas tikiesi tik
rai surast sui pagalba tosios fo
tografijos Simona ?

— Teip.
— Tai paimkio ponas, o 

jeigu ]iasiseks' ponui surast ta
je jauna mergina, tai jei pasa
kyk, idant ant manės nepyktu 
jog jei pavėlinau ei tie in Pa- 
i-yžiu su mano duktere.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

No. 102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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 Ku
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
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-C(fla, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

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

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

180 ]/2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katuli- 
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. Knyguto 
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 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas: !

ĮUU3 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.

Į^-U 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., - JL S. A

simisli.no


Slaptybe Antgrabio

SAULE ”

(Tasa)

Dabar pone Rosier užsienio 
peržiūri liejinį u popieru, ' ki- 
szancziusiu tosios žudinstos, 
priek tam užraszinejo su alave- 
lu ne kurias žinos. Ant galopo 
pūslei valandos, atidėjo iii pa- 
szali popioras.

— Ar užtikai pono ka no
rint, sziok tiek užvada ant ko-
lio? Paklausė sudžia.

— Ne; ežia tiktai gali ma- i 
tyl jog pirmutine žudinsta ri- 
szasi įsu antraje. Motore ketino 
ka atneszt iii antgrabi, gal ko
kia laiszkia apreiszkonczia pri
buvimo kokio vyro, kuris del 
pažinimo jo turėjo ranka pasi- 

i iszos šu skepetėles. Žadintojas 
lauke del jo ant stoties ir ant 
kelio nuo stoties in Mortaqucll 
nužudė ji su sztlietu, atėmė 
nuo jo koki svarbu daigia, gal 
koki slaptini raszta, ka tas ne
laimingas vožė su savim. Da 
asž negalų tikrai sakytie, nes 
gali būtie, jog tuodu’nužudinti 
prigulėjo prie slaptingos drau
gavęs. O ka surado prie tuja 
negyvėliu ?

— Vyras turėjo prie savos 
laikrodėli Genevinio fabriko ir 
masznole su keliolika raudoni
kiu, drabužiai virszutiniaj ir 
apatiniai abieju negyvelu, ne 
turėjo jokio ženklu.

— Ar nieko daugiau?
— Pas vyra nieko, tiktai 

motere turėjo sugniaužtoje 
rankoje pluoszteli plauku gel
tonu, kurios turėjo besiginda
ma iszraut nuo žudi n tojaus.

— Kur yra'tiejei plaukai? 
Paklausė pone Rosier.

Sudžia iszeme isz stalcziaus 
suviniotus plaukus in popiera
j r padavė.

Pone Rosier prisiartinus prie 
lanko ir laikydama prie szvie- 
sos tuosius plaukus, prisižiūri- 1 
nėjo temingai. Ant kart atsi- 
gryžus in sudžia tarė tiesiok, 
jog tiejei plaukai iszrauti isz 
perukos o ne isz galvos.

— Ar isz perukos?! Pa- 
szanke sudžia ir direktorius 
policijos su dideliu dyvu!

— Na teip isz perukos juk 
gali aiszkiai pažint. Žadinto
jus porsirede, ba yra juodbru
viu, paėmė geltona peruką: ir 
suvis persimainė. Kada pone 
Rosier tuosius žodžius baigė 
kalbėt inejo in sale grafas Jua-
n as.

Szirdis ponios Rosier staigai 
suplakė; pažinojo ji mažu kū
dikiu, glamonėtu ant ranku sa
vo motinos, kuriapiktadaringa 
ranka. užmpszo, o tuom žudin- 
toju buvo josios jaunikis, tėvas 
josios sunaus ir norėjo ant jo
sios visa, kalte suverst!

Grafas Juanas' žinodamas

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj

1 Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

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

I jau apie viską kas kiszasi po- 
inios' Hosier nuo sudžiaus, prisi- 
•............................. , 1

; artino prie josios ir paduoda- I
inas ranka tarė su atvirumu:

— Džiaugi uosiu laibai, jog 
gilukniiTgai suėjau su ponia; 
ka tikuosi, jog panorėsi man 
prigelbet del suradimo mud
viejų nevidono.

į — Teip, prisiekiu ponui, 
jog paduosiu tau in rankas 1a-
ji Lartiguesa, norint turetau

* BALTRUVIENE *
5V ¥■
fpK-K4t-K******************

Musu a.pszviostam sklype, 
Jeigu vyras mano 

apsipaeziueti su mergele, 
Tegul ateina pas ja 

netikėtai, 
Kada ji yra užimta naminiu 

darbu,
Kada jos motina nesiranda 

namie,
O ji verda pietus arba 

mazgoja grindis ant keliu. 
Tegul pirma persitikrina, 

Ar jis tikrai myli, 
Ir ar vyra mylėtu,

O tada tegul mausto apie
* ap s i pa e z i a v i m a. 

Tegul gerai apmansto kol 
klaups ant keliu priesz 

mergina,
Mclsdainas jos kad jam 

atiduotu snvo szirdele. 
Geriau atiduoti savo szirdi 

gerai gaspadiiiiai, 
Iszmi 11 tingai mergai tai, 
Ne kaip papuosztai ir

i sz n 1 a ] i a v o tai b e z d ž i (>1 1 k aii, 
Kuri tik apie save rūpinasi, 

Ir kad tik ja kokis
Sportas iszvc'žtu ant 

geru laiku.
i Jos turtas nėra taip 

svarbus,
Kiek turtingą, iszmintis.
Jeigu jos sziręlis buvo , 

. subankrutyta
Jau kelis kartus, 

Tai saugokis tokios
Nes ir ji tave subankrutys!

*T*

Isz Baltimores žinia gavau,
Net isz piktumo paszaukau, 

Apie tokia ten kreiza mergele, 
Ir jos kvaila szpicą, 
Kurie 'badai biauriai 

apsiėjo,
Kad man net aut misliu I

neužėjo,
Kad fenais tokia iszgama 

randasi,
Kad su žmonimis nuolatos 

liežuvauna, 
Dorybes jokios neturi,
Ne ant geru žmonių 

nežiu r i,
Pragaroje už tai staugs, 

Dievo su'simyĮėjimo 
szauks.

Tėvas — Klausyk, snarg
ly, jei dar syki tu Marute 
muszi tai tuokart asz tau isz-
karsziu kaili!

Vaikas — Tai dar ežia 
man szeimyniszkas gyveni
mas, kalba vaikas, kad tik
ros sesers negali muszti!

★

★

★ 
★
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Rosier su užsidegimu. Ponas 
kalbi, jog susekiai pėdas tojo 
piktadario? Kalbėjo su užside
gimu.

—- Teip esmių persitikrinu
siu, jog jis dabar randasi Pa
ryžiuje.

nutversime tikrai ponui sakau. 
Nes praszau, duokie ponas man 
savo antraszi, idant kožname 
karte galėt a u su ponu susiži- 
notie. O ‘dabar ponas sūdžiau 
dadaVe in poną Gi'bray, reike 
mums nusiduotie in lavonine, 
del apžvelgimo lavonu.

Vėlybu vakaru sugryžo na
mon pone IFosier po savo dar
bui ir rado Maurica, kuris pa
gal duota prižadejima, atėjo 

kelione.
— Sziandien negali mane 

vadintie melagiam, tarė links
mai, ba jau asz nuo puse valan
dos laukiu sziezionais' ant po
nios.

— Tai da pirma, karta man 
atsitaike, atsake bueziuodama 
jauslei jauna žmogų. Biedna 
motere, ta,s' kuri'bueziavo buvo 
žadintojom, kuri ketino ji isz- 
sznipinet ir atiduot ant smert, 
o tas žadintojus, buvo josios 
sunus! O vienok to suvis nepri- 
jauti biedna-motere!

Po trumpam pasikalbėjimui 
ir szirdingam atsisveikinimui, 
Mauricas inejo ir nusidavė in 

variu kur tikėjosi surast kokia 

užimta turtinga Ispanu kuri iii 
kilpas norėjo apipainiol ir ap- 
siviruot su juom, jog suvis už- 
mirszo apie savo Maurica, o isz 

kratės nuo josios ne reikalaus 
‘bijotis idant ji 
dinstos jo.

Pone Rosier
tikimais tosios 

11 u vargus atsi- 
dienos, netru
pa iszejimui 

Maurico ant pasilsiu. Nes mie-

ge ir spakainas, visokį baisus 
paveikslai perslankinejo priesz 
akis josios duszios.

Ant rytojaus atsikėlė gana 
anksti, užskairibino ant savo 
isztikimos senos tarnaites, lie-
pe atneszt pusryczius ir ])askui 
pasirėdžius iszejo in miestą 
tiesok prie ulyczios Mestage, 
in narna prigulinti del miesto 
Paryžiaus, kuris buvo paves
tas del policijos. Czion pasvei
kinus sena sauga namo, kuris 
pažinojo ja nuo-senei polici- 
jantka perejo per maža kiemeli 
ir nusidavė tropais augsztyn 
net ant treczio aukszfo, kur ant 
ilgo karitoriaius daugybe du
riu radosi.

K

Matomai pažinojo gerai kož- 
na kamputi, ba tuojaus atida
rė visas durys ir inejo in dig- 
tokia. sale, kur prie sienų stovė
jo kelios dideles szepos juodai 
nukrostytos, kuriose kabojo 
daugybe visokiu drabužiu pra
dėjo nuo ubaginiu • skarmalu 
net lig puikiausiu apredalu; ne 
stokavo czionai nei zokoniniu 
szlebiu nei visokiu bobiniu pa-, 
redu.

Pone Rosier iszeme isz sze- 
pos zokoninkes abita kaip tai 
neszioja mielaszirdingos sese
rys ir greitai apsirėdė; paskui 
nusidavė ant antro aukszto že- \
myn, atidaro duris in maža 
puiku pakajeli stojo priesz 
veidrola ir iszemus isz krop- 
sziuko, ka turėjo su savim, vi
sokias kvaibas pamalavoje sau

MM
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veidą. Paskui sėdo prie staluko 
ir pradėjo pei žiurinet savo už- 
raszus.

Buvo deszimta valanda, 
skambut is pert rauke jei dauba. 
Atidarė duris ir aut slenksczio Į 
stojo Jodelet ir Martel, kurie ! 
pamate zokoninke norėjo isz- 
eit.

Porsipraszome guodotina Se-- 
sere, jog paklydome ne in savo 
perskyra inlindovą, tarė susi
rūpinąs Jodelet.

— Ne mano brangus, atsa
ko Amelija Joubert, o prasi- 
minus Rosier nusiszypsojus. 
Eikite szen pas mane.

Dabartės pažino abudu agen
tai policijos ant jos balso, ir 
pasako jog sudžia prisiuntė del 
josios suraszus visu pakelevm- : 
gu kurie ant rytojaus po tajei j 
žudinstai iszvažiavo isz hotelu. 1

Pone Rosier atomus,popieras i 

paskui tarė:
— Ar daug yra patalpintu 

ant neilgo laiku areszte polici

jos ?
— Yra apie szimtas, visi | 

falszieraii pasportu ir pinigu.
— Asz noretau turel io visu į 

vardus ir pravardes, ai laikais | 
nesiranda senovės mano pa- . 
žinstamu.

— Buvo czion neseniai Sil
van Cornu ir Galoubet; nes jau 
paleisti, nes randasi po musu 
prižiūra.

— Su taisais turiu vėliaus 
pasimatyt, tuom la.ik gana ant 
sziandien, dabar turiu važiuot 
in prefektūra. Likite sveiki!

In puse valandos pribuvo in 
biurą policijos, o kuria vos di
rektorės pažino.

— Kodėl pone taip pasiro
dai ? Tarė nusidy vi ja.s.

— Del to, idant niekas ne
pažintu jog esiu policijantka. 
Nes dabau-turime drauge su su- 
džium iszkrest karieta kurio
je likosi papilclinta žudinsta ir 
nusiduotie ant kapiniu Pere 
Lacbaise.

— Ne trukus atėjo sudžia 
su kamikerium, ir nusidavė vi
si in sziopa, kur stovėjo toji 
karieta. Amelija. Joubert ati
darė dureles ir dirstelėjo in vi

durį.
_ Ar czion viskas teip ii 

kaip palikote po iszemimui ne- 
gvvelo? Paklausė.

— Teip.
_ Ar jieszkojote po sėdy

nėms?
— Teip, jieszkojome visur.

Netikėdama policijantka in- 
lipo in karieta: ant kart pa- 
szauke; Ant dugno prie paezios 
sodines po kojų kas užžibejo.

— Kasten? Paklausė’ po
nai.

— Czia kas gero yra, atsa
ke, žiūrėkite ponai, ka ant to 
pasakysite? Dadave rodydama 
auksiniu sagute isz mankieto, 
pavydale padkaveles, szeszais 
žomcziugelais, isz kuriu vieno 
stokavo.

— Na tepi, tai labai svam
bus daigtas, pritarė sudžia. 
Tąsai sagntįs tikrai ne prigulė
jo prie nužudiiito, nes prie žu- 
dintojans.

— Žinoma jog teip, tarė 
i Amelija Joubert apžvelgine- 
Įdama akyvai sagute, yra auksi- 
’ uis ir puikiai padarytais. Turiu 
■ pripažint, jog tas mane labai 
užėmė.

— Del ko?
— Ba tas knypkutis turi 

priguletie prie kokio puikaus 
piktadario, o asz kitaip ji sau 
perstaeziau.•Reike taje sagute 
nutraukt ant fotografijos ir 

I taisos fotografijas nusiunst 
1 pas visus auksorius, su palie- 
I pimu jiems jog czion eina apie 
vagysta o ne žudinsta. O dabar

mano ponai važiubsime ant-ka- 
piniu, dadave, dedama k.nip- 
kuti in savo masznele.

Kada tosios keturios ypatos 
užvažiavo priesz bromą kapi
niu, stojo tonais teipos-gi tame 
laike doružka, isz kurios isz
ejo grafas Juanas. Po pasisvei- 

i kinimui su virszininkais, pa
id au se p a 111 a že 1 i s 11 d ž i aus:

— Kas tai do zokoninke?
— Tai pone Rosier, atsake 

sudžia. Baskui nusidavė visi in 
antgrabi, prie kurio nuolatOiS . 
stovėjo ant sargybos du karei
viai. Viskas czion teip buvo, 
kaip paliko po paėmimui negy
vėles.

Boni Rosier inbegus in vidu- 
ri, permete aki ir paklausė:

— Ar szita szepuke ant al
toriaus buvo atidaryta, kaip 
ponai pirmu kartu in czion pri
buvote? Paklauso direktorius 
policijos.

— Teip pone, atsake tasai.
— Matyt aiszkiai, jog joje 

kas buvo, o žudintojas atėjo 
paimtie ir pasikėlė didelis ga* 
lojimas tarp jo, o moteres ka- 
ludina sulaužytos žvakes ir isz- 
vartyti liktoriai. Czion turėjo 
būtie kokios laiszkos del kito 
paskirtos, o ne del žudintojaus 
czion tame reikale buvo kas 
tokis trcczias ir tas tai pamote 
taji knipkuti karietoje.

— Ar mislini pone, jog jis 
priguli prie tosios gaujos, ku-r 
rie dasiprato, ir gurios vadu 
ketina būti Lartogues? Pa
klauso sudžia Gibray.

— Ne, tiktai dasiprantu, 
jog tasai žud in t o jus su auksi
nais knipkuczais norėjo dėl to
sios gaujos sumaiszytie pėdas 
ir iszgautie ju popieru.

Po t uju žodžiu pone Rosier 
greitai pasilenke ir savo szvie- 
siom akimi nužvelgė aslos pli- 
szelyje taip lent u žemeziugo 
grūdeli ir paėmus akyvai ap- 
žvclginejo.

— Ka tai pone radai? Pa
klausė sudžia..

— O-gi radau taji žemeziu- 
gcli ka stokuoje knipkelije, at
sake. Dabar be. abejones tasai 
knipkutis priguli prie žudinto
jaus. Ant galo neturime jau ka 
czion veikt, nes mistinu, jog ne 
ant tuszezio sugaiszome.-

Paskui sugryžo visi in na
rna sūdo, isz kur pone Rosier 
nusidavė pekszczia ant uly- 
czios Mestage, kur permaine 
aprodala ir paskui nuvažiavo 
namo.

❖ ❖ ❖
Laike, kada pone Rosier su 

pagalba Judeleto ir Martela 
susekinejo prigulai žudintoju 
isz Pore Laehaise ir jo draugu, 
josios sūnūs Mauricas pribuvo 
gražiai in hotel i kaime Vie Sur 
Braisne. Sziczion nuo sznektos 
hotelninkos dasižinojo trumpai 
jog motere apie kuria norėjo 
dasižinot, Klaudie Charvet gy
vena netoli nuo czion kaime 
Pušy.

Ant rytojaus apie devinta 
valanda Mauricas nusidavė 
pekszezias in fenais. Kaimas 
Pušy buvo tarp kalnu apaugu
siu giria. Rytas buvo vėsus ir 
miglotas, visi nameliai buvo 
uždaryti, tiktai kluonuose dum 
dėjo spragilai kaliku. Prisiar
tinos iri karma Mauricas pare
gėjo tarp krumu jauna vaiki
na su puczka selinanti prie 
žvirbliu, prisiartino prie jo ir 
paklauso kur gyvena Klaudija 
Charvet. Vaikinas nuvede ji 
ant kiemelo tarp pavėsio me-

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines
I 

diena su apiegomis Szv. Jono 
ba'žnyczioje devinta valanda 
ryte, ir palaidota in tosparapi-

triju motu sunkias ligas. Lai- Pottstown. Visi trys trakai, ; 
dotavęs invyko Lapkriczio de- , nuo to trenksmo apsivertė ir I 
szimta diena su apiegomisi in atsimusze in kalneli prie to

Graikijos Karalius Ir Karaliene Amerikoje

— Sekantieji iszerne lais- 
nius del apsi vedimo: Anasta- 
sija A. La'butiute, isz miesto, ir 
David J. Bruni, nuo 1134 E. 
Pine uly., mieste.

— Seredoj pripuola SS. 
Petro ir Povilo Basilico ir Szv. 
Odono, o Tautiszka Vardine: 
Ledruna. Ir ta diena: 1361 m., 
Didžiosios Lietuvos Kunigaik- 
sztis Keistutis pabėgo isz Kry
žeiviu nelaisvesi; 1936 m., Itali
ja su Vokietija, pripažinsta 
Francisco Franco valdžia, Is
panijoje; 1938 m., Hitleris at
smaukė savo kraszto Ambasa
dorių isz Amerikos, taip pa- 
reikszdamas savo nepasitenki
li i m a su Ame r i k i eczi a i s; 1940 
m., Mainieriu ’bosais, John L. 
Lewis buvo pasakęs kad jis pa
sitraukė isiz savo vietos jeigu 
Prez. Franklin D. Rooseveltas 
bus vėl iszrinktas. Rooseveltas 
buvo iszrinktas ir Lewisasi sa
vo duoto 'žodžio neiszlaike; 
1883 m., pastovus laikaisi buvo 
nustatytas A me r i ko j e, nes ge
ležinkeliu greitumas visiems 
laika buvo sumaiszes; 1860 m., 
gimė Lenku garsus pijanistas, 
Ignace Jan Paderewski, kuris 
buvo muzikantas ir augsztas 
politikierius ir dipliomatas, jis 
važinėjo po Amerikai kai Vo- 
kiecziai užėmė Lenkija ir po 
prisieka teige kad jis nebe- 
grysz in savo1 teveyne, tol kol 
tie užpuolikai Vokiecziai tenai 
vieszpataus, jis 'pasimirė Ame
rikoje *1941 m., kur jis buvo 
dvideszimts metu iszgyvenes; 
1945 m., Teisėjas T. Alan 
Goldsborough, Vaszingtone in
take John L. Lewisui atsmauk
ti Miuksztos Anglies Straikas.

— Peter J. Kowker ir pati 
Helena, isz Frackvilles, pirko 
narna nuo Jono Maknio ir pati 
Dorota, mieste, už $3,000. Na
mas randasi ant Mahauoy avė.

— Ketverge pripuola Szv. 
Elzbietos, o Taiutiszka Vardi
ne: Datuotas. Taipgi ta diena: 
1899 m., mirė raižytojas Dak
taras Vincas Kudirka; 1863 m., 
Prez. Abrahomas Lincolnas pa
rake savo garsu “Gettysburg 
Address”. Szitas prakalbas 
dabar kiekvienas mokinys turi 
iszmokti atminties' mokykloje.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Felikso, o Tautiszka Vardine: 
Pustule. Ir ta diena: 1940 m., 
Vengrija pristojo prie Vokie
tijos ir Italijos; 1945 m., Gene
ral Motors automobiliu kom
panijos darbininkai sustraika- 
vo, 200,000paliko savo darbus; 
1947 m., Anglijos Karaliene 
Elzbieta isztekejo už Lietenan- 
to Philip Mont batten; 1898 m., 
Vilniuje pastatyta paminklas 
Lietuvos kankintojui Muravjo
vui. Ir ta diena Menulio atmai
na: Pilnatis; 1945 m., John L. 
Lewisas Mainieriu bosas pasi- 
pries'zino Teisėjui Goldsbo
rough ir iszszauke 400,000 mai
nieriu del straiku.

—• Szimet Kalėdos pripuo
la Petniyczioje. ' .

Shenandoah, Pa. — Buvus 
miesto gyventoja, ponia, Adele 
Dillis, Bulieviczicne, numirė 
pereita Nedelia, Newark,‘N. J. 
Paliko savo vyra Stanislova, 
kuris gydosi in Veteranu li- 
gonbute in Kecoughtan, Va., 
dvi dukterys: P. Yancziurienc, 
Jr., isz Lansford ir J. Pevami- 
kiene isz Newark, N. J. Laido
tuves invyko Lapkriczio 11-ta

jos kapinėse.
« '
Frackville, Pa. — Marijona i 

Petrauskiene, 34 metu amžiaus ; 
nuo 357 So. Lehigh uly., staiga 
susirgo laike darbo prie St. 
Clair Garment Co., ir likos tuo- ■ 
jaus nnveszta in Gerojo Sama- 
rioezio ligonbuteje Pottsville, 
Panedelyje Lapkr. 9-ta d., kur 
ji pasimirė vakaro. Velione gi- 
me Frackvillejo. Po tėvais va
dino-) Marijona Troyanaus- 
kinte. Paliko savo vyra Joną; 
du sunu: Robertą ir Jokūbą na
mie; motinėlė Ona Troyanaus- 
kione, mieste; tris brolius: My
kolą, Mahanoy City; Joną, 
mieste ir Vinca, Lancaster, 
taipgi dvi seserys: Julija, ir 
Ona Bronkione mieste. Laido
tuves invyko Sulbatos ryta 
Lapkr., 14-ta diena «u a pi ego- 
rnis in Aproiszkimo P. M. baž- 
nyežioje devinta valanda, ir 
palaidota in 'parapijos kapinė
se. Gra'boriai Oraivitz laidojo.

SS. Petro ir Povilo bažnyczio- Į 
jo devinta valanda, ryte ir pa- ; 
laidota in parapijos kapinėse, j 
Velione paliko savo vyra Mo- i 
tiejn; keturis sūnūs: Antana. 
Joną, Motiejų, Jr., ir Edvardą; i 
dvi dukterys: Alena Bouwens j 
ir Jozefina Pastarojiene (dūk- j 
te Jozefina esą. slauge ir dirba j 
Kent ap'skr., apeigose, taipgi ! 
esą Michigan-Ohio apskr., V y- | 
ežiu sekretorka.) Velione pri
klausė prie invairiu parapijos 
draugijų: San jungos (funda- 
torc), Szv. Agotos, Szv. Onos, 
Szv. Rožaneziavos ir Susivie- . 
nijimo Lietuviu AmeriKos. Į 
Apart szeimynos velione taip- ' 
gi paliko savo broli Antana į 
Barszti, keturiolika, antikų, ; 
daugelis kitu giminiu ir pa- 
žinstamu Detroite ir kitur.
Amžina atilsi. —V.M.K. iį

SZESZI TROKAI 
SUS1MUSZE

vieszkelio.
Daug kitu nelaimiu atsitiko 

per tas tirsztas miglas. Kai 
kurie sako kad tos nelaimes at- į 
sitiko už tai kad tai buvo Pet- 
nyczia ir trylikta diena, tai 
reiszkia prietaringa ir nelai
minga diena. Bet, gal jeigu 
tikrai prisipažintu, tai visi su
tiktu kad tos miglos daugiau 
iszkados ir pavojaus sudarė 
negu visi tie prietarai.

TRYS DIDIEJI
SUSIEIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

New Philadelphia, Pa. — 
Jonas Kupcziunas, 48 metu 
amžiaus, veteranas nuo A ai
tros Pasaulio Kario, likos už- 
musztas ant Read i ago gele
žinkelio kelio Ketverge va,ką
rą. Nelaime atsiliko prie Oak 
Hill mainu,'arti szito miestelio. 
Tyrinėjimas parodo kad Ki;p- 
cziunas dirbo ta diena, ir va
žiavo ant “tripo” su karais, ir 
žmogelis n o r e j o užkabinti 
kita, kara prie “tripo,” ir kaip 
tie karai susitrenkė, staiga 
Kupcziunas puldamas nuo ka
ro po ratais ir likos pervažiuo
tas ir mirtinai sužeistas. Ve
lionis paliko savo paezia Vera 
ir trys seserys. Laidotuves in
vyko Panedelio ryta, isz Gra- 
horiaus Wm. Tuson koplyczios 
Minefsvilleje, su apiegomis in 
Saldž. J. Szirdies bažnyczioje 
New Philadelphia. 9 vai., ir pa
laidotas in tos parapijos kapi
nėse.

Grand Rapids, Mich. — Lap
kriczio szeszi a. diena, popiet, 
pasimirė gerai žinoiųa (ponia 
Rozalija (’zižauskiene, po apie

READING, PA. — Tirsztos 
miglos ant vieszkeliu ana va- 
kara sudarė pavoju visiems 
kurie turėjo kur nors važiuoti.

Ant vieszkelio tarp Reading 
ir Pottstown net szeszi trokai 
susimusze. Keturi vyrai buvo 
sužeisti, vienas isz ju, isz Rox- 
borough randasi labai pavo
jingoje padėtyje.

Ant New Jersey Turnpike 
vieszkelio policijantai insake

i visiems atsargiai važiuoti. 
Daug troku draiveriu, matyda
mi tas tirsztas miglas pasi
traukė nuo vieszkeliu ir paliko 
savo trokus tenai iki ryto.

Keturios deszimts szesziu 
metu amžiaus James Lesher 
isz Rexborough buvo nuvesz- 
tas in Pottstown ligonine labai 
sužeistas. In ta paezia ligoni
ne buvo nuvesztas trisdeszimts 
septynių metu amžiaus Patrick 
Devlin, isz New York miesto. 
Jam buvo galva praskelta ir 
krutinę sužeista.

Lesher ir Devlin buvo su
žeisti kai ju trokai pateko in 
trijų troku susikulima ant 
vieszkelio tarp Reading ir

Svarbiausias klausimas ku
ris bus svarstomas tai Vokieti
jos ateitis, ypatingai kad Rusi
ja yra staeziai ir atžagariai at
sisakius ta klausima svarstyti.

Amerika, Anglija ir dabar 
Prancūzija norėtu Vokietijos 
kraszta suvienyti, bet Rusija 
ijenori, nes jai daug geriau kai 
Vokietija yra susiskaldžius.

Per szita susirinkimą Chur- 
chillis gal vėl iszkels klausima 
apie Rusija ir vėl praszys kad 
butu kitas susirinkimas su
rengtas, kuriame daly vautu ir 
Rusijos Georgi Malenkovas. 
Churchillis ir szita trijų di
džiųjų tautu susirinkimą yra
surengęs. Szitokis susirinkimas 
buvo surengtas del ano Liepos 
July menesio, bet buvo atidė
tas kai Churchillis susirgo.

Prez. Eisenhoweris važiuoja 
in Kanada, kur jis prakalbas I 
pasakė pareita Petnyczia ir 
Subatoje. Kai kurie laikraszti- į 
ninkai spėja kad Kanadoje 
Prez. Eisenhoweeris ka labai 
svarbaus pasakys apie bendra 
apsiginklavimą ir apie atomi
nes sprogstanezias bombas.

PIRMAS ŽIEMOS
SNIEGAS

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL. INC.
1739 SOUTH HALSTED STRE'ET. CHICAGO 8. ILL. 
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Broliai ir Seses Lietuviai:

Visuotinis Amerikos Lietuviu Kongresas jau nebetoli. 
Baigiami visi paruošiamieji darbai, susiję su šia didele ir reta* 
Amerikos lietuviu švente. Dar kelios dienos - ir atstovai iš vi- 
BOS plačiosios Amerikos lietuviškp koloniją susirinks Chicagon. ,,

Gyvename dienas, kada politiniai įvykiai vienas po ki- 
to rieda ir keičiasi. Įtampa tarp Ryty ir Vakaru vis didėja. Gal | 
netoli ta diena, kuri lems pasaulio 11kimę. Labiau negu bet kada * 
mes, lietuviai, laisvajam Vakaru pasauliui dar kartę turime pade
monstruoti savo vienybę, susiklausymę ir tvirtę nusistatymę siek
ti Lietuvos išlaisvinimo. Į organisuotę, vieningę ir ryžtingę tau
tinę grupę, kurioje Įvairiu politiniai įsitikinimy geros valios 
žmones randa bendrę kalbę, didieji vadai žiūri su pasitikėjimu ir 
atkreipia rimty demesĮ.

Aukščiausiose Washington© valdžios sferose lietuviai į- ■ 
gijo gėrę vardę ačiū ligšioliniam ju susiklausymui ir vieningu
mui. Šituo pačiu keliu žengdami ir toliau į naujus darbo ir kovos 
už Lietuvos laisvę barus, tikėkimp, galop pasieksime tę didįjį 
tikslę, kurio siekiame jau trylika su viršum metę, kaskart stip- S 
riau ir geresnese pozicijose įsitvirtindami kovos lauke.

Visa tai, kas pasiekta ir kę dar teks pasiekti, reika- 
lauja ne tik darbo, ryžto ir energijos, bet ir lešę. Dabar, sęry- 
šy su netrukus prasidėsiančiu Pabaltijo kraštę užgrobimo tyrinė
jimu ir ypačiai su tinkamu musę šiam tyrinėjimui pasiruošimu, pi- 
nigę klausimas yra labai opus. Jis darosi dar opesnis, turint gal
voje, kad Kersteno Komiteto tyrinėjimas gali atverti nauję galimy- 
bię žygiams Lietuvos laisvinimo srityje. Šitiems žygiams turime 
būti iš anksto ir finansiškai pasiruošę.

Todėl būkime solidarūs ir Visuotinio Amerikos Lietuvlę 
Kongreso proga visi iki vieno skirkime didesnes ar mažesnes sumas 
Lietuvos reikalams, kad visę bendras darbas, ryžtas, pasišventi
mas ir pinigai, sujungti Į vieny nedalomę visumę, pagaliau atneš- 
tę laisvę musę tevę kraštui Lietuvai. To mes prašome ir lau
kiame iš Jusę, mieli Broliai ir Seses Lietuviai.

AMERIKOS LIETUVI? TARYBA 
VYKDOMASIS KQMITET

.8 akretorius T'tis

' A.A.Olis, Vicapixminlnkas

Dr.P.Gflg 
tu.

M.Vaidyla, Iždininkas

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tino eiti pas viena farmeri su-1 
siszilti, kai jis užtiko ta auto
mobiliu.

Beveik visos apylinkes viesz- 
keliai buvo nepervažiuojami. 
Daug žmonių taip netikėtai bu
vo to sniego pagauti, kad jie 
neturėjo savo automobiliuose 
lenciūgu, kiti neturėjo gana 
gazolino.

Lock Haven miestas buvo 
beveik užklotas. Czia prisnigo 
net dvideszimts septynis co
lius. Nebuvo galima nei iszeiti 
nei iszvažiuoti.

Pennsylvanijos valstijos val
džia teipgi nebuvo prisirengus 
tam sniegui. Nebuvo nei vienas 
trokas pasamdytas ta sniegą 
nustumti nuo vieszkeliu.

TEISĖJAS CLARK
NESUTINKA

SVIECZYTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kus ir raportus pirmiau pats 
peržiurinedavo ir paskui Tru- 
manui inteikdavo, bet jis sako 
kad jis negali atsiminti jokio 
raporto apie ta Komunistą
White.

Kai kurie redaktoriai ir laik- 
rasztininkai baisiai pasipikti
no kad szita Senato Komisija 
dabar intaria tokius augsztus 
žmones. Jie ^ako kad tokius

New York miestas suren
gė paroda pagerbti Graiki
jos Karalių Povilą ir Kara
liene Fredrika, kai jie atva
žiavo in Hyde Parka, aplan
kyti buvusio Franklin D. 
Roosevelto kapa, kur Kara
lius Povilas padėjo kvietku

vainiką. Szita paroda pradė
jo ju kelione aplankyti visa 
Amerikos kraszta. Karalisz- 
ka porele važiuoja pirmuti- 
name automobilyje ant 
Broadway ulyežios, New 
York mieste.

o o o

garbingus ir augsztus asmenis 
reikia palikti ramybėje.
. Mes, toli gražu, su tokiu nu
sistatymu nesutinkame ir ne
galime sutikti. Mums rodos, 
kad juo augsztesne vieta, juo 
atsakomingesne. Jeigu tie 
didžponiai kur nors suklydo, 
tai mums reikia žinoti apie tai 
ir jie turi už savo tas klaidas 
atsakyti.

Pats Trumanas, savo knygo
je, giriasi kad jis dabar yra 
paprastas Amerikietis, pilietis. 
Jeigu taip, tai kuomi jis geres
nis už kitus?

Jeigu Butkus ir Sutkus turi 
skaitytis su valdžia, tai kodėl 
ne Trumanas, Clark ir kiti?

DAINININKAS
BING CROSBY

APSKUSTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

New York mieste apsigyveno. 
Kai ji iszgirdo kad jos dabar 
jau taip brangi dukrele, per 
savo skubotumą, neapsižiureji- 
ma inbego in pravažiuojanti 
automobiliu, tai ji tuojaus pa
sisamdė kelis advokatus ir da
bar skundžia del viso szimto 
tukstaneziu doleriu. Jeigu 
teismas jai nors dali tu tuks
taneziu pripažins, tai ne kom
panija, bet visi kurie vairuoja 
automobilius turės užmokėti, 
nes apdrauda ant tiek pa-

| ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS

TĖVYNĖS
------------------- -- ■

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nizuoti”. Todėl ar teflka stebė
tis, kad, kaip pripažinsta pati 
‘ ‘ Tiesa ’ ’, Kauno valgyklų tres
tas “neinvykde taip pat ir pu
ses metu veikimo”, o “Metro
polio” restorano direktore 
Krasilnikova priėmė in darba 

Į savo bieziuli Goldą, nors ir sa- 
vavaliszkai iszejusi isz Ginta
ro restorano”. Tokiu pasisky- 
rimu esti ir daugiau.

Isz viso Kom. spaudoje nuo
lat mirga panasziu žinių: dau
giau bulviu ir daržovių, gerinti 
darbo žmonėms mityba, gerin
ti darba statybininku darbe, 
Lazdijuose praleidžiamas ge
riausias sėjos laikas ir taip to- 
liatfs.

“Vilniaus miesto darbo žmo 
niu pasiuntinu tarybos 4-ji se
sija” gineziavo, jog “eiles in- 
moniu ukiniu ir tarybiniu or
ganizacijų vadovai nepakan
kamai skiria dėmesio biudžeto 

‘ vykdymui, pajamų isz Socialis
tinio ūkio didinimui. Vien tik 
‘ ‘ Tauro ’ ’ alaus gamykla, nein- 
vykdžiusi 1952 m., gamybinio

1 veikimo, liko skolinga biudže- 
i tui 10, 5 milijonu rubliu. Vil
niaus miesto ir rajono vykdo
mieji komitetai blogai isznau- 
doja iszskiriamas leszas gyv.

kes skyriaus buhalteris Urbo- 
naviezius “darbininkams alga- ‘ I
lapiuose užraszo mažiau darbo 
dienu, negu isz tikrųjų jie yra 
dirbę”. O kiek tokiu Urbona- 
vieziu isz viso yra užvaldomoje 
Lietuvoje, ir kiek isz tikro in- 
vairus stachanovininkai iszdir- 
ba, apie kurias skelbiama vie- 
szai per Kom. radijus ir spau
da?

Vėl skelbiama, kad meda- 
i liais apdovanotieji moksleiviai 
gales mokytis universitete. Bet 
tame paeziame “Tiesos” nu
meryje Szvenczioniu I vid. 
mokyklos abituriente A. Povi- 
lenaite, apdovanota aukso me
daliu, klausia, kodėl ji nepri
imta in universitetą, nors vis
ką lig laiku padare? Juo la
biau, kad atsitikimas su Povi- 
lenaite, kaip toliau pripažinsta 
pati “Tiesa”, yra ne vieninte
lis. Visiszkai taip invyko ir su 
Poszkum isz Viekszniu, ir su 
Kuzmickaite isz Jurbarko, ir 
visa eile kitu moksleiviu, bai
gusiu vid. mokyklas su meda
liais.

Komunistai giriasi, kad Lie
tuvoje žydi turizmas, nes dabar 
czia yra puikios galimybes tu- 

' rizmui vystytis. Kaip jis isz 
tikro žydi, atskleidžia per 
“Tiesos” skiltis J. Pakutins- 
kas: niekas turizmu nesirūpi
na, jis nėra masiszkai ir pakan
kamai tinkamas, o profesiniu 
sanjungu taryba nesukure ne 
vienos turistines bazes ir sto
ties, neturi tokio organo, kuris 
galėtu patarti marszruta, su
teikti budinę parama. Kaip ga
li turizmas žydėti, jei restora
nuose negalima gauti net bul
viu? Kaip^kartais panasziai žy
di pirmaujantieji kol. ūkiai, 
“Tiesa” rasze jau Liepos 7 d., 
“yra nemaža atsitikimu, kad 
už pirmaujaneziu kolūkiu sle
piasi atsilikėliai, silpnai tesi
rūpina visuomeninio ūkio isz- 
vystymo reikalais. Czia ir yra 
Bolszevikine paslaptis, kaip 
isz nežydinezio statistiniais 
skaieziais ir propaganda pada
ryti “žydinti”.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

brangs.

ANGLIAKASIU
ATSIMINIMAI

500 puslapiu kny
ga, kaina tik $2.00. 
Joje indomiai ap- 
raszytas ne tik anų 
dienu angliakasiu 
darbas ir gyveni

mas, bet ir daug kitu dalyku. Tik
rai nesigailėsi knyga pirkęs. In laisz-

■ ka indek DU DOLERIUS, paraszyk 
aiszkiai savo adresa ir pasiusk sziuo 
adresu:

FRANK LAVINSKAS, 
4141 46-th Street

LONG ISLAND CITY, 4, N. Y. 
Gausi minėta knyga su priedu.

namu statybai ir remontams. 
Miesto Lenino ir Tarybų rajo
nuose sziemet kapitaliniu budu 
neatremontuctas ne vienas na
mas. Miesto tarybiniai organai 
nevysto kovos priesz broką re
montuojant butus, ar bereikia 
geresnes atestacijos apie Bol- 
szevikine “tvarka”, kokia ja 
duoda “Tiesa” ir “Vilniaus 
miesto darbo žmonių pasiunti
nu tarybos sesija”?

Kaip isznaudojami darbo 
žmones, atskleidžia 1953.IX.6 
“Tiesa” Nr. 211. Ten raszoma 
kad Tytuvėnų rajono Lapgi- 
riu tarybinio ūkio Skaraitisz-
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