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Isz Amerikos
I

Po Seimo Pasilso Ir 
Atvesta

BALI PIRMININKAS 
L S. A. SENATO

JIESZKO TRIJŲ
RAZBAININKU John L. Lewis

NETINKAMA
BAUSME

Deszimts Menesiu Už 
$2,400,000 Pavogimą

RENO, NEVADA. — Du 
vyrai buvo nuteisti in kalėji
mą nuo vieno iki penkių metu 
in kalėjimą, už pavogimą tarp 
$1,350,000 ir $2,400,000.

Szitiedu, buvusieji Milwau
kee miesto bumai, razbainin- 
kai, po tokia bausme gales isz 
kalėjimo iszeiti už deszimts 
menesiu, jeigu jiedu manda
giai apsieis kalėjime.

Sztai kokie tiedu razbainin- 
kai, vagiai ir niekszai yra: Ke
turios deszimts szesziu metu 
amžiaus Andreis R. Young yra 
atsižymejes policijantu knygo
se už vagyste ir žmogžudyste; 
trisdeszimts septynių metu 
amžiaus John Trillegi seniau 
buvo paimtas už gembleriari- 
ma, užsipuolimą ant keliu mer
ginu ir moterų ir už kelias va
gystes.

Szitiedu prisipažino kad jie
du ana Vasario menesi, dvide
szimts devinta diena pasivogė 
isz milijonieriaus L. V. Red
field tarp $1,350,000 ir $2,400,- 
000. .

Gal už tai kad jiedu tiek 
daug pinigu pasivogė jiedu 
buvo taip lengvai nubausti. 
Mes žinome daug tokiu žmo
nių, kurie gavo dvideszimts 
metu ar iki gyvos galvos in ka
lėjimą už pavogimą keliu cen
tu. O szitiedu už pasivogima 
keliu milijonu, gavo tik tokia 
lengva bausme.

Gerai musu tėvelis mums 
sakydavo: “Sūneli, jeigu jau 
vogsi, tai tiek pasivok, kad 
•raitas in pekla važiuotai.” 

r

SENATORIUS TAPT 
PRIŽADA PARAMA

Gub. Stevenson Sako 
Kad Sen. Taft Ves 

Visa Vaju

PHOENIX, ARIZONA. — 
Gubernatorius Adlai E. Ste
vensonas, Demokratu kandi
datas del Prezidento, sako kad 
dabar Senatorius Taft, Repub- 
likonu partijos vadovas, kuris 
buvo Generolo Eisenhowerio 
sumusztas per rinkimus, dabar 
užsiėmė visa savo buvusio 
prieszo vaju vesti.

Stevensonas sako . kad jis 
dabar tikrai nežino kas yra jo 
prieszas per szitus ateinan- 
czius rinkimus; ar Generolas 
Dwight D. Eisenhoweris, ar jo 
sumusztas buvęs prieszas Se
natorius Taft. Jis sako kad da
bar jis jaucziasi kad jam reikia 
ne priesz Generolą Eisenhowe- 
ri stoti, bet priesz Senatorių 
Taft, kuris veda visa Republi-

Abieju partijų seimai del 
prezidento rinkimo užsibai
gė ir Congress vieszbuczio 
gražuole dainininke K a y 
Martin pasilsi ir atvesta ant 
to vieszbuczio stogo. Szita- 
me vieszbutyje dauguma 
abieju partijų delegatu bu
vo apsistoję.

konu partijos vaju del rinki
mu.

Jis, kalbėdamas in Phoenix 
miestą, Arizona, sake kad mes 
turime budėti ir gerai apsižiū
rėti priesz Komunistus, bet 
tuo paežiu sykiu mes turime 
labai atsargiai ka nors intarti, 
kad nenuskriaustame nekaltas 
žmones. «

Jis paskui iszgyre FBI poli
cijos darba, sakydamas kad 
FBI policija atlieka labai ge- 
darba visam musu krasztui.

Stevensonas pamirszta, ar 
nenori atsiminti, kad jo parti
jos augszcžiausieji atstovai, 
neiszskiriant nei paties Prezi
dento Trumano ir buvusio Pre
zidento Roosevelto ne tik už
tarė bet net ir in talka buvo 
pasiprasze tokius žmones, ku
rie buvo ir yra isztikimi ir gry
ni Komunistai. Vardais iszvar- 
dinti tokius valdžios tarnus, 
Komunistus, sudaryti visa li
tanija.

STRAIKOS IR
KAVOS PODUKAS

MILWAUKEE, WIS. — 
Darbininku AFL Unijos Tro- 
ku Draiveriai sustraikavo 
priesz savo kompanija del di
desniu algų. Jie diena ir nakti 
piketuoja, marszuoja prie 
kompanijos ofisu ir fabriku, 
kad niekas kitas tenai neeitu 
dirbti.

Bet, bepiketuojant tenai, vi
si jie užėjo kavos iszsigerti, 
kaip paprastai. Kompanija už 
dyka visiems savo darbinin
kams parūpina karsztos ir gar
džios kavos kasdien. Visi jie 
užėjo tos kavos iszsigerti už 
dyka, ir paskui gryžo prie sa
vo darbo protestuoti, piketuo
ti ta kompanija kuri jiems ir 
ta kava už dyka parūpino.

-----------□-----------

— Katras žmogus mėgsta 
daug kalbėti, tas negali darba 
dirbti.

KOMISIJAI

BROOKLYN, N. Y. — Sziu 
metu, Birželio menesio, Jung-! 
tiniu Valstybių Senato Komi
sija, apsvarstinet naujo Insta- 
tymo Tremtiniu Imigracijai in 
USA ruoszimo ir pravedimo 
galimybes, gavo $65,000. Tirti 
tremtiniu gyvenimui Europoje 
iszvyko eile Senatorių. Senato 
Subkomisija tremtiniu imigra
cijos reikalais lankėsi ir Vo
kietijoj. Rugpiuczio 29 diena. 
Komisija pakvietė Europoj es
anti BALF Pirmininką Kan. 
Dr. J. B. Koncziu, pateikt rei
kalingu nurodymu apie tremti
niu gyvenimą.

Konferencijai pirmininkavo 
Senato Subkomisijos pirminin
kas Sen. Hon. Robert C. Hen
drickson. Su juo buvo 5 eks
pertai, kuriu tarpe ir BALF 
pirmininkui gerai pažinstamas 
Mr. Schroder.

Komisijos palydovas buvo 
Mr. Swope, gyvenas Vokieti
joj, Vyriausybes atstovas.

Paszelpos instaigu atstovu 
dalyvavo apie 20 asmenų.

Susirinkimo tikslas: isztyri- 
neti tremtiniu būkle ir galimy
bes emigracijai, suteikti Sena
to Subkomisijai > ju plenumo 
posėdžiui ir U.S. (Amerikos) 
Kongresui žinių maustyti nau
ja instatyma tremtiniu imigra
cijai in Amerika.

Sen. Hendrickson paklausus 
dalyviu nuomones, pirmasis ja 
pateikė BALF Pirmininkas 
Kan. Dr. J. D. Konczius.’ Jis 
pareiszke:

‘‘Mums labai džiugu, kad 
U. S. Amerikos Kongresas do
misi nelaimingu tremtiniu gy
venimu ir jiems nori pagelbeti. 
Tremtiniu gyvenimas, ypacz 
Vokietijoj, yra apverktinas. 
Man teko važinėt po Vokietija 
ir kitus Europos krasztus. Po 
karo tremtiniu stovyklas jau 
teko lankyti net trimis atve
jais. Ju traginga būkle paty
riau jau 1945-56 m. Tuomet jie 
buvo neteisingai kaltinami, 
kaip bendradarbystai su Vo
kietija, nes jie bego nuo Rusu 
“geru Alijantu draugu”. US 
karo vadovybe, o ypacz 
UNRRA, juos, labiausiai pa- 
baltieczius: Lietuvius, Latvius 
ir Estus, net invairiai baugini
mo ; nei UNRRA, nei karo val
džia nenorėjo isz tremtiniu 
girdėt, kokias baisenybes jie 
pergyveno jau 1940-41 m., pir
mojoj Sovietu Rusijos okupa
cijoj. Komunistai iszgabeno in 
Sibirą szimtus tukstaneziu Pa- 
Baltiecziu, prievartos darbams 
ir sukiszo in kalėjimus. Szios 
tautos, pergyvenusios Komu- 
niistinio “rojaus gerbūvi,” ne
norėjo vėl patekti in ju vergi
jos spąstus ir todėl 1944 m., 
kuomet Raudonoji Armija vėl 
insiverže in Pabaltijo krasztus, 
visi, kas galėjo bego in Vaka
rus, jieszkodami .iszsigelbeji- 
mo. Tokiu pasprukusiųjų nuo 
Komunistinio jungo tarpe yra,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

FBI Policija, 5 Valstijų 

Policijantai Ant

Vieszkeliu

ALLENTOWN, PA. — Val
džios FBI policija yra pasky
rus geriausius savo agentus in 
Pennsylvania ir New Jersey 
valstijas, jieszkoti trijų raz- 
baininku, isz kalėjimo pabė
gusiu.

Allentown miesto apylinkė
je visi vietiniai policijantai, 
valstijos policijantai ir pen
kios deszimts FBI agentu 
sergsti visus vieszkelius, jiesz
kodami tu trijų pabėgusiu raz- 
baininku.

Dvideszimts szesziu metu 
amžiaus Joseph Nolen, Jo bro
lis Ballard, dvideszimts dvieju 
metu amžiaus, isz Whitely 
County, Kentucky . ir dvide
szimts vieno meto amžiaus El
mer Schuer, isz Chicagos, pa
bėgo isz Northwestern Fede
ral kalėjimo, Lewisburg, Pa.

Jie pasivogė kelis karabinus 
Reading mieste, paskui apvo
gė kelis sztorus ir restauranus, 
kelis automobilius, ir po prie
varta privertė James J. Hill 
su savo szeimyna juos per visa 
nakti iszlaikyti savo namuose.

Dabar jau visi policijantai 
ir FBI agentai apsupo Scran
ton miestą, nes atėjo žinios 
kad tie razbaininkai buvo už
tikti keliuose restauranuose 
szitame mieste.

VIESULĄ ANT
WAKE SALOS

Viskas Su Žeme Su

lygintas; Daug

Iszkados

WAKE ISLAND, PACIFI- 
KE. — Armija, Laivynas ir 
eroplanu kompanijos turi pa- 
ruoszė savo greieziausius ir ge
riausius eroplanus, greitai nu
skristi in Wake Island, kuris 
buvo viesulu su žeme sulygin
tas. .

Viesulos ant szitos salos 
siautė szimta trisdeszimts asz- 
tuonias mylias in valanda.

Bangos, kaip baisus kalnai 
nuplovė viską nuo szitos salos.

Laivyno sztabas pranesza 
kad devynios deszimtas nuo- 
srimtis visu namu ir instaigu 
ant szitos salos buvo nuplauta 
in mares. Susisiekimas buvo 
per asztuonias valandas nu
trauktas.

Didesne dalis tos salos dar 
dabar randasi po vandeniu. 
Czia, ant szitos salos gyvena 
apie pusasztunto szimto žmo
nių, kuriu dauguma dirba del 
Amerikos eroplanu kompani
jos.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pasirasze Ant 
Naujo Kontrakto

Amerikos Kariszki Eroplanai 
Bombarduoja Fabrikus Ir Geležin

kelius Arti Sibiro Rubežiaus
MARINAI LAKŪNAI 

UŽSIMUSZE

Pataikė In Kaina Per 
Miglas Korėjoje

SEOUL, KORĖJA. — Sze- 
szi marinai, lakūnai su sze- 
sziais “Pantherjet” karisz- 
kais eroplanais užsimusze, be- 
gryždami isz karo lauko, kai 
jie per tirsztas miglas, atsimu- 
sze in trijų tukstaneziu pėdu 
augsztumo kaina, apie dvide
szimts penkios mylios nuo 
Taegu miesto.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NETIKĖTINOS 
ŽINIOS!

W. Churchillis Pypke 
Cziulbia

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos žmones, nustebo ir 
cigaru pardavėjai apalpo, kai 
iszgirdo visiems netikėtinas 
žinias: Anglijos Premieras 
Winston Churchillis pypke 
cziulbia, ruko!

Szios liūdnos žinios ateina 
isz Prancūzijos, kur Churchil
lis su savo, žmona atostogauja,

Laikrasztis “London Star” 
raszo, kad szios žinios “visa 
svietą sujudino”. Gandai eina 
kad žmones mate Churchilli 
rūkant pypke Monte Carlo ir 
Cannes miestuose.

Nei vienas valdininkas Lon
done negali atsiminti kada jie 
butu mate Churchilli berūkant 
pypke. Visi jo paveikslai pa
rodo ji su insikandžiusiu ilgu, 
dideliu ir brangiu cgaru.

Net ir jo duktė, Ponia An
thony Beauchamp sako kad ji 
negali tikėti kad jos tėvas da
bar jau pypke cziulbia.

Sztorninkas, kuris vis parū
pindavo Churchilliui jo ciga
rus, sako kad jis nieko pana- 
szaus niekados nėra girdėjęs 
ir dabar netikės kol pats pa
matys Churchilli su pypke.

Mums iszrodo kad czia labai 
geras ženklas, nes, musu nuo
mone, žmogus kuris pypke pip- 
seja yra ramus ir protingas, 
nes gera, sena, prasmirdusi 
pypke yra kiekvieno mokslin- 
cziaus drauge.

WASHINGTON, D. C. — Mainieriu 
Bosas, John L. Lewisas ir Kietos Anglies 
Kompanijos Atstovai, pasirasze ant Naujo 
Kontrakto, Seredoj, Vaszingtone mieste.

Lewisas sako? kad jeigu ir butu pa
skelbtos Mainieriu Straikos, tai Kietos An
glies Mainieriai ir Pennsylvanijos Minksztos 
Anglies Mainieriai nebutu priversti straikuoti!

Minksztos Anglies Mainieriu kontraktas 
užsibaigia Subatoj. Po tam pareis nuo pa- 
cziu mainieriu, ar jie uores dirbti kol ki
tas kontraktas bus sudarytas ar straikuoti. 
Kiti kontraktai užsibaigia paskutine szio 
menesio diena.

Lewisas sako, kad jis jau buvo susi
taręs ant Naujo Kontrakto su Minksztos 
Anglies Kompanijų sziaurineje puseje, Harry 
M. Moses. Bet Mainu Virszininkai Pitts- 
burghe mieste ta kontrakta atmete.

Jeigu mainieriai ir sustraikuotu, tai kom
panijos ir fabrikantai mažai dabar paiso, 
nes jie turi gana anglių del asztuonios de
szimts penkių dienu. O visi staeziai sa
ko kad taip ilgai mainieriai nenorėtu ir 
negalėtu straikuoti!

SOVIETU EROPLANAI NUSZAUTI

SEOUL, KORĖJA. — Amerikiecziai 
su savo greitais “Jet” eroplanais nuszove 
mažiausia devynis Komunistu MIG-15 ero- 
planus. Amerikiecziai lakūnai. skrido su 
savo hombnesziais, kuriuos jie palydėjo 
kad jie skrido bombarduoti fabrikus Sziau- 
rines Korėjos gilume. (

Kai musu bombnesziai pasirodei padan
gėse, daugiau kaip asztuonios deszimts Kom
unistu eroplanu pakilo isz anapus Yalu 
upes ir stengiesi musu bombneszius sustab
dyti ar nuszauti. Bet pirm negu jie ga-

, (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Stevensonas kaip ir Eisen- 

howeris dabar vengia Vastzing- 
tono, kai'p velnias suvesto van
dens, Jie buvo pakviesti tenai 
pasakyti prakalbas, bet jie at
sisakė. Nei vienas, nei kitas 
nenori tenai lysti, kad žmones 
nemislytu kad jie ka bendra, 
turi su tais kurie tenai dabar 
valdo. Reiszkia, Stevensonas, 
taip darydamas, prisipažinsta, 
kad Vaszingtone ne viskas 
tvarkoj.

Generolo Eisenhowerio rė
mėjai ir patarėjai sako kad 
Generolas yra beveik visu at
eiviu, ir visu tautu mylimais, 
iszimant Lenkus. Lenkai jau- 
czia kad jie buvo iszduoti Ko
munistams per Franklin D. 
Roosevelto ir Harry Trumano 
Administracijas, ii- jie taip 
pat kaltina ir Gen. D. Eisenho- 
weri už ta iszdavima ar nu- 
skriaudima.

Visi spėja ar stengiasi in- 
sipeti, kodėl Sovietai pasikvie
tė Kinieczius Komunistus in 
pasitarimus in Maskva. Sovie
tai nėra patenkinti, kad tiek 
daug ju greicziaiusiu ir geriau
siu kariszku ero'planu dingsta 
Korėjoje. Amerikieeziai per 
daug tu eroplanu nuszauna. 
Dabar jau Sovietu MIG kat- 

■ rišzkiems eroplanams uždraus
ta. skristi priesz Amerikos. Sa
bre Jet eroplanus.

Mums visai nebus naujiena, 
jeigu mes iszgirsime kad So
vietai ir Komunistai Kinie- 
čžiai pasiūlius kokia nors 
“Taika” del Korėjos, pirm 
negu Tautu San jungos bendri 
posėdžiai vėl prasidės Spalio 
(Oct.) keturioliktai diena.

Generolas Dwight Eisenho- 
weris sako kad Amerika turė
jo stoti in Korėjos kara, bet 
Legijonieriams jis pasakė, kad 
Trumanu kvailus nusistatymai 
inleido Sovietus in Tolimus 
Rytus. (Mums rodos, kad Ei- 
senhowerini butu geriau nieko 
apie tai nesakyti, neę jis tada 
buvo tik karininkas, kuris ki
tu insakymus pildė ir dabar 
nėra reikalo jam atsakyti ar 
aiszkintis. Besiaiszkindamas 
jis gali labai greitai inklimpti 
ar suklupti.)

Prez. Truman as ir vėl iszsi- 
žiojo ir inklimpo. Kai Ameri
kos Legijonieriai per savo Me
tini Seimą New Yorke buvo 
pareikalavę, kad Amerikos 
Sekretorius butu paszalintas, 
Trumanas1, gardžiai nusijuok
damas atsake, kad ežia tik
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jaunu vaiku, pienburniu ple
palai ir nieko nereiszkia. Jis 
pamirszta, kad tie Legijonie
riai yra buvusieji kareiviai ir 
karininkai, kurie yra karo lau
ko pyrago paragavę, jis pa
mirszta, kad jie savo gyvastį 
state pavojun del musu krasz- 
to, ir dabar yra skaitomi tik 
vaikais.

Prez. Trumanas jau ima tik
rai pykti ant Gubernatoriaus 
Stevensono, kuri jis aszmenisz- 
kai buvo paskyręs savo Parti
jos Kandidatu del Prezidento. 
Trumanas pyksta, už tai kad 
dabar nei Stevensonas, nei jo 
Partijos vadai jo neklauso ir 
jo nepaiso.

rinkti Republikona Eisenho- 
weri, o Republikonams1 reikėjo 
iszsirinkti Demokratei Steven
son a.

Politikierius yra žmogus ku
ris mažai žino ir daug sako; 
Dipliomatas yra žmogus, ku
ris daug žino, bet nieko nesa
ko.

Apsaugos szta'bas yra nusi
pirkęs ai1 davės orderius del 
beveik szes'zios deszimts dvie
ju bilijonu doleriu vertes viso
kiausiu ginklu.

Szitie, ateinantieji Rinkimai 
isz tikro bus kvaili, ir nors 
mums, visiszkai nesuprantami. 
Generolas Eisenhoweris gina, 
kad Demokratu Partijos Už
sienio Politika yra gera ir tin
kama; Stevensonas sako, kad 
jau laikas visa Užsienio Politi
ka permainyti. Mums iszroclo, 
kad abi Partijos iszsirinko ge
riausius Kandidatus, bet kad 
Demokratams reikėjo isžsi-

Pypkes Durnai
Apie Moterystes Stoną
Kai pradėsiu tik dainuoti, 
Imkit visi uvožoti, 
Iszguldysiu ta viernyste 
Aplink stoną moterystes.
Gimsta duktė, mocziai mylis, 
Isz ko reiks kraicziai sukrauti;
E, paaugus pati klausia: 
“Kam bus skrynia szi 

didžiausia?”

Led isztare moczia žodi, 
Bėga krautu, labai rodi;
E, prikrovus da nepilna, 
Jieszko po kieti nors vilnų.
Kur nutvėrė, ta indėj o, 
Misli vienog sau turėjo: 
Kaip iszrinkti szilkineles, 
Palikti tiktai drobineles.

Jau mergina szepa rakina, 
Tuoczes užėjo motina: 
Ak, dukrele, tai negražu, 
Nebereikia tau but maža.
Nemislyk dar apie kraiti, 
Nei aplink ana jaunikaiti. 
Praszyk Dievo szczyrai, 

dažnai,
Idant iszeitum uvožnai.
E, kai ateis rudenėlis, 
Atjos pas tave bernelis, 
Tau su juo pasikalbėsim 
Ir mes tave pažadesim.

—BUS DAUGIAU—

Platinkit “Saule”
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KELEIVIS
Lengenda

TOLIMOJ, nežinomoj szaly- 
je, savo galingu kaimynu 

susprausta, gindamosi kiek 
galėdama nuo ju, gyveno ne
didele, atskirta žmonių krūve
le.

Sunkus jos buvo padėjimas: 
galingesnieji kaimynai skaude 
juos kiek inmanydami; kas tik 
geresnio pas juos atsirazdavo, 
tuoj Imdavo pleszte iszpleszia- 
ma ; jeigu kokis vienas drąses
nis atsirazdavo, kuris mėgin
davo ginti savo broliu-tautie- 
cziu reikalus, neregėtai ding
davo kažin-kur; kas tik mėgin
davo tiesos žodžiu ginti savuo
sius, tas būtinai turedato žūti. 
Ir daugelis ju pražuvo.

Buvo tai nedidele žmonių 
krūvele. Atskirai stovėjo ju 
sodybos nuo ju kaimynu kai
mo. Trisdeszimtis trobelių 
riogsojo ant aukszto upes Sy- 
zako kranto. Apie pusantro 
szimto žmonių darbavosi pla- 
eziuose derlinguose laukuose. 
Tuo pažvelgimu galėjai spėti, 
kad tai yra laimingiausia, sza- 
lis. Bet arcziau prisižiūrėjus 
matei visa kovos pragara.

Kiekviena szirdis buvo pil
na nuodu, kerszto, neapykan
tos; akyse kiekvieno galėjai 
pastebėti baisu kraujo trosz- 
kuli; ant kiekvieno veido ma
tei nubudimo, prispaudimo 
ženklą; linksmybe tur but jau 
seniai apleido ta. romia viete
le, ežia vieszpatavo Kova..

Kada vakarais susirinkusios 
jaunikaicziu krūveles maustė, 
kaip reiketn apginti savo užta
rėjai; kada seni tėvai dejavo, 
neteke laimingu praeities lai
ku; kada skaisczios mergaites 
žadino jaunose broliu szirdyse 
tėvynės meile, o motinos ne- 
prąliejo ne vienos aszaros del 
žuvusiu kovoje už tėvynės su- 
nu: viens tik Afla liūdnai nu
leidęs galva, sėdėjo szalia, prie 
seno anžuolo prisiglaudės, ir 
isz jo veido galima buvo ma
tyti, kad jis toli nubėgės savo 
manstymais', nes kada paves
davo akimis per susirinkusius, 
jo akis paplukdavo aszarose; 
o kada, atkreipdavo savo akis 
in netolima pries'zininku kai
mą; kibirksztis skrizdavo isz 
ju, ii- ranka savaimi siekdavo 
prie gulinczio paszoneje kir
vio.

Bet tuomet, pora, Valioros 
akiu, kuri ji visada saugojo, 
is'zsiskyrus isz būrio mergai- 
cziu, ruscziai pažvelgdavo in 
ji, o jis, yt ju suramintas, nu
tildavo, nuleizdavo akis žemyn 
ir vėl skezdavo manstymu vil
nyse.

Buvo tat jaunas vaikinas, 
■aukszto ūgio, laibas; pora ma
žu akiu visada ugnies pilnu, 
skraidė, žaibas ir kiekvienas, 
kuri jis paliete savo žvelgesiu, 
greitai nutildavo ir nuleizdavo 
savo akis žemyn. Karsztas tat 
buvo vaikinas. Kada, būdavo, 
kas retai atsitikdavo, ims kal- 
beti: žodžiai, perkūnijos, leke 
isz jo lupu, akis mete žaibus, 
visi, kokio dievaiezio klausėsi, 
o jis kalbėjo vien apie tėvynės 
meile, apie būda kokiu gales 
karta atsikratyti nuo prieszi- 
ninku skaudėju. Klausėsi visi 
ir' stebėjosi in ta visada romu 
vaikina.

Visada, tokiai kalbai pasi
baigus, atlyginimu už tuos tė

vynės meiles žadus buvo karsz- 
tas Valioros pabucziavimasi in 
augszta, užsimascziusia., visa
da raukszlemis apniaukta, kak
ta.. Meile, kaip pirmieji pava
sario žiedai, kerejo ju szirdy-

Taip slinko gyvenimas ryto 
meta a.psireikszdamas , pasau
liui nuostoliu vienos aukos. 
Retai atsitikdavo, kad tas, ku
ris vakar gynė tautos broliu, 
reikalus; tas, kuris kurstė ■bro
liuose jausma karta numesti ta. 
verguvės junga;to ant ryto
jaus jau nebebūdavo gyvųjų 
skaicziuje. Kur ijis dingo? 
Kaip jis dingo ? Nieks nemokė
jo pasakyti, nieks negalėjo to 
suprasti.

Ii* daug* karszcžiausiu tautos 
laimes apgynėju žuvo tokiu 
budu.

Kada Afla ta. vakara jau 
rengėsi eiti namo, prie jo prisi
artino Valiora ir pratarė:

— BUS DAUGIAU —

four-footed friend in a foreign land lends aid 
to the U. S. Marines. This is a picture which could have 
been taken almost anywhere and almost any time in the 
past ten years . . . there may very well be others like it 
taken in the next ten years ... or more.
For in a time of unrest such as this, our country must be 
alert on many fronts:—to keep the restless peace. This 
takes strength. Strength in manpower, strength in our 
national economy, represented by YOU!
For you are an important part of our country’s economy. 
When you have a sturdy backlog of savings you are se
cure—and so is your country. And one of the best ways 
for you to build up and keep such security is by buying 
United States Defense Bonds—regularly. Your bonds 
and other forms of saving make you a solid, dependable 
citizen of an economically strong nation. And peace is 
only for the strong!
Buy Defense Bonds today . . . and buy them regularly 
through the Payroll Savings Plan where you work. 
Strengthen your own future and that of your country by 
saving your money through bonds.

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

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

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

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

3. During the 10-year extension period, every unmatured bond earns at the new, 
higher interest (average 3% compounded semiannually). Your original $18.75 can 
now repay you $33.67. $37.50 pays back $67.34. And so on.

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

Peace is for the strong ...
for peace and prosperity

save with U. S. Defense Bonds!
i
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KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1952

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T. /

No.10.3—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszp iszlins; Apie bo
ba 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. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

No.138—-Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s, 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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

No.142—Apie 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.l51—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

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

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

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

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

No.166—Apie 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- 
daviueti 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.

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

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
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. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

No.198—įGromata 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 J ozu Kristų. 
Puirius aprasžymas. 20c. "i

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

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

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

^Pirkie U. S. Bonus!

HPkkie U. S. Bonus!



‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

A

Žiemos Vakaras
(Tasa)

Spruko iii priemene, ir porai 
minucziu praėjus, trukszmin- 
gai duris atidarydamas, ant vi
sos grinczios suszuko:

— Gelbėkite, žmones, kas 
in Dieva intiki, gelbėkite! 
Vapsa eina, žmogžudys Vapsa 
eina! Jau atėjo tokiu ilgu pei
liu, atėjo! Hu, hu, hu!

Mergaites suriko ir pasislė
pė už kuodu; dargi Katre isz- 
sigando ir in savo vaikus pa
žvelgė; Jonukas suriko ir pa
sislėpė už placziu tėvo pecziu. 
Vyriszkieji, kuriu keletas taip
pat iszkarto buvo iszsigande, 
netrukus suprato kame daly
kas ir pradėjo juoktis. Tas nu
ramino moteriszkes.

— Kvailas! Suszuko ant 
savo vyro brolio Katre, kam 
žmones gazdinti! Gedos netu
ri!

Bet iszgastis neiszkarto pa
siliovė. Matyti visi ta diena 
buvo apie Vapsa girdeje. Vai
kinai, gryždami isz muges, 
parvežė invairiu pasakų apie 
ji, prisiklausė ju moteriszkes1.

; Onute ranka szirdi spaude. 
Didžioji Kaze szluoste prakai
tą nuo kaktos. Visi rūgo jo:

— O, kad tave kur, Anta
nai. Dar, neduok Dieve, ir isz- 
tikruju gali taip atsitikti! Dar 
gal kada ir ateiti!

— Ateis, žinoma ateis, to
kiu ilgu peiliu, erzino Anta
nas.*

— Užteks gazdinti, Anta
nai, suszuko Katre, vereziau 
padainuokime.

Ir pradėjo dainuoti.
f; Priesz valandėlė, kuomet 
Antanas, trukszmingai atver
damas duris suszuko: “Vapsa 
eina, žmogžudys Vapsa eina!” 
Sveczias, szale Jadvygos sedis 
sudrėbėjo visu kimu, ir, lyg 
peilio duriamas, paszoko nuo 
vietos. Taip sudreba žmogus, 
kuomet netikėtai kas-nors tik
ruoju vardu ji paszauks. Pa
szoko nuo vietos, lazda kuria 
tarp keliu laike, stipriai ranka 
suspaudė ir szoko prie durti. 
Bet kuone tuo paežiu laiku su
sijuokė vyrai, parodydami, 
kad Antanas juokuoja. Atei- 
vys sustojo ir, rengdamasis jau 
tolyn eiti, dar valandėlė stovė
jo. Atsisėdo už kopūstu stati
nes ant grindų, matyti buvo, 
kad. neilgam, nes lazda laike 
abiejomis rankomis.

Visas jis pasislėpė už stati
nes, isz už kurios matyti buvo 
apkaustytas lazdos galas ir 
galva, lyg ore kybanti.

Simanas žiurėjo in ta galva 
ir negalėjo atitraukti nustebu
siu akiu. Sveczias taippat nesi
judindamas, atkakliai žiurėjo 
in seni. Simanas pakele ranka 
prie kaktos ir prasznabždejo:

— Vardan Dievo Tėvo ir 
Sūnaus.

Paskui ranka nusviro žemyn 
ir pypki® iszspruko isz susty
rėsiu pirsztu ir nupuolė ant 
žemes. Jis to nemate. Isz-už 
statines kyszanti galva pasi
rodė ne szio pasaulio szeszeliu.

— Vieszpatie Dieve! Vėl 
susznabždejo senis ir visu ku
rni pasilenkęs žiurėjo in veidą, 
kurio akis buvo in ji insmeig- 
tos; tas veidas kas-karta viš 
panaszesnis darėsi in jo vyres
nįjį sunu — Jonuką. Tiktai tas 
veidas, anuomet rausvas ir pil
nas, nepaprasto skausmo buvo 
perimtas; dabar kyszojo vien

kaulai, o lupas kraipė tramdo
mos aszaros! Lupos stipriai 
buvo sucziauptos, o vienok ro
dėsi, kad jos kalbėjo, aiszkiai

Musu žmones mėgsta 
provotis, 

Pas lojerius valkiotis, 
Bet tankiausia praloszia 

teismą, 
Užmoka fainus ir kasa 

galva, 
Patys skundžiasi 

nereikalingai, 
Ir taip dingsta pinigai.

* * *
Mano bosas tankiai 

aplaikineja laiszkus, 
Nuo skaitytoju, 

Apie atnaujinima savo 
prenumeratos, 

Už laikraszti “Saule,” 
Kaip sekantis pavyzdi® 

skamba, 
Kalba tarp porele savo 

namuose: 
“Juozeli, ar tu ant tikrųjų 

jau mane nemyli?
Kodėl tu man užduodi toki 

kvaila klausymą?
Argi asz tau neužrasziau 

laikraszti “Saule,” 
Atsiliepe užpykęs vyras. 
Na taip, užrasziai praeita 

meta, 
Bet szimet gal užmirsziai 

atnaujinti prenumerata, 
Nes jau “Saule” daugiau 

neateina!
Jeigu da mane myli, 

Tai nusiunsk tuojaus 
pinigus, 

Nes be “Saules” tai man 
kaip be maisto!

Gerai dusziuk, padarysiu 
tai tuojaus.” 

Taigi vyrueziai,
Jeigu mylite savo pacziules, 

Tai užraszykite joms 
tuojaus “Saule,” 

O neturėsite su joms jokio 
ergelio, 

Ir nuo jus nepabėgs, 
Nes “Saule” veda visus 

prie sutikimo!
* * *

Isz Masacziutso žinios 
netalpysiu, 

Ba to nebuvo, ir gerai 
žinau, 

Nes in tenais ana diena 
važinėjau, 

Ta žinia nuo senovės laiku,
Tokia žinia tai tiktai 

del vaiku, 
O vėl tokiu, 

Masacziute vals., vardu
Asz da negirdėjau, 
Tai laiszka in gurbą 

indejau.
Asz noriu tik tikru 

žinių,
Teisingu atsitikimu, 
O gal toji moterele, 

Ant to neužsitarnavo 
szirdele, 

Tai baikos, vertes neturi, 
Geriau tegul sau 

gurbe guli!

rodėsi, kad kalbėjo:
—- Teveli,, ar pažinstate 

mane? Oi, teveli, atsiminkite, 
koksai asz anuomet buvau ir 
pažiūrėkite, koksai asz dabar!

— Vieszpatie mielaszirdin- 
giausias, susimilk ant musu! 
Sznabždejo Simanas. Sveczio 
veidas, isz už statines1 žiuris, 
lyg- kad ore kybas in ji kalbė
jo: “Atmeni, teveli, oi! Ar at
meni ta, vasaros dienele, saulė
ta, kuomet in kaina lipai, 
marszka su žuvimis ant pecziu 
iieszdama.s, o asz užpakalyje 
began basas ir szokinejau po 
smėli, taip garsiai isz džiaugs
mo szukaudamas, kad net kai
me, net girioje, net ant kapi
niu girdėti buvo? Atmeni, te
veli, Oi! Ar atmeni?”

Sveczio galva pamažu pra
dėjo drebėti, blakstienais in 
Simana miksėdama: Oi! Gy
venti su tavim, teveli negaliu! 
Tarytum sake. Negyventi man 
toje grinczioje, kur duonos ne- 
kuomet nepritrūksta, kur žmo
nes santaikoje ir padoriai gy
vena, kartais susirenka links
mai laika praleisti. Netikėtai 
ežia užėjau, pats nežinodamas, 
kur einu, by tik toliau nueiti 
ir pabėgti nuo to, kas mane isz 
užpakalio veja. Netikėtai ežia 
užsukau ir neisztesejau, in 
grinezia inejau. Bet ežia likti 
negaliu! Tuoj atsikelsiu ir ei
siu, nes perlabai nusidėjau, 
kad nereikėtų kentėti! Negali 
kitaip būti. Tu pats, teve pasa
kei ir nuteigei, kad kitaip ne
gali būti.

Senio galva taippat pradėjo 
drebėti, tarytum sake in sve- 
czia:

— Kitaip negali būti, sū
neli, negali būti.

Atrėmė Simanas szimtu 
raukszliu apdengtai veidą in 
siena toki apsiniaukusi ir rus
tu, kaip audros debesis.

Tuo taupu vienos verpėjos 
dainavo. Vaikinai vienon kuo- 
pon susitelke, kažin-ka sznabž
dejo, kartais isztardavo viena 
žodi garsiau, kartais1 deptelda- 
vo in ateivi. Staiga nutruko 
mergaieziu daina, kaip peilio 
nupjautas siūlas, o tyloje kuri 
užvieszpatavo grinczioje, pa
sigirdo drąsus Antano balsas:

— O pasporta ponas turi? 
Parodyk, pons,pasporta; nori
me žinoti, kas tu toksai?

Ir szeszi vyrai apsupo stati
ne, už kurios sėdėjo pakelei
vingasis. Priszakyje stovėjo 
atsegtu skrandiniu Antanas, 
papierosu burnoje ir, drąsiai 
pakelta galva klausė sveczio. 
Kiti kartojo:

— Parodykite pasporta, 
dabar be pasporto draudžiama 
vaikszczioti po žmones.

— Gal tu Dievas žino kas! 
Paniurusiu balsu suszuko dai
lide.

— Gal tu Vapsa! Suriko 
Ignas. Neveltui vadino ji gud
riu; jis pirmutinis valandėlė 
priesz tai, pažvelgęs in sėdinti 
už statines sveczia, lyg nauja 
misli Antanui ir dailidei užmi
nė: Gal tai Vapsa?

Isz už statines paszoko sve
czias, žibaneziomis akimis lyg 
persekiojamas žvėris, iszpusta 
nosim, baisiais keiksmo žo
džiais ant lupu. Paszoko, gele
žim kaustyta lazda pakele ir, 
placziai ja užsisketes, paszoko 
prie duriu. Bet vienu aki
mirksniu vaikinai sugriebė ji 
už pecziu. Isz visu .pusiu pasi
girdo trukszmingi klausimai:

— Tai tu toks! Vieton pas- 
porto lazda mums rodai? Ho, 
ho, geras, matyti, isz tavęs 
pauksztelis.

' — - Vapsa, - tikrai Vapsa! 
Laikykite, laikykite!

— Laikykite, žmones, ei, 
laikykite! Neleiskite!

N usigandusios mergaites, 
kaip avis, susitelke vienon 
kuopon 'prie kamino: didžioji 
Kaze isz baimes net ant kros
nies lipo, dvi mažos mergaites 
pasilenke prie žemes ir veidus 
motinos sijone kavojo. Tiktai 
senute nieko negirdejo ir ne
inate; galva in krosai parėmus 
snaude, kartais per snauduli 
niūniavo ar murmėjo.

Prie duru kovojo. Apsupta
sis nelengva, buvo sugriebti. 
Stiprus, nors liesas, isztrukda- 
vo, alkūnėmis ir kojomis pasi- 
gelbedamas. Tas dar labiau 
juos erzino. Koliojo ir keike. 
Pagalios Antanas pirmutinis, 
paskui dailide, taip stipriai 
sugriebė ji, kad jau visiszkai 
judintis negalėjo.

— Virve! Suszuko, ei, bo
bos, virve duokite!

Katre ne isz vietos nepasiju
dino. Senute per snauduli mur
mėjo:
“Nebirbinkite broliai, nebir

binkite, 
Szirdeles mano nekirszinkite. ’ ’

O isz kuopos vidurio vyrisz- 
kas balsas nuolankus, prasza- 
sis, isz baimes drebąs, kalbėjo:

— Leiskite mane, žmones 
jeigu Dieva szirdyje turite, jei
gu vėlės iszganymo troksztate, 
leiskite! Asz jums nieko blogo 
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nepadarysiu, eisiu isz ežia, 
tuoj eisiu, amžinai isz justi 
akiu pražūsiu, dingsiu, tiktai 
leiskite, oi, leiskite!

Vyrai susijuokė ir reikalavo 
nuo moteriszkiu virvių. Senis 
Simanas atsistojo iSztisas, 
rankomis sumojo, lupas atvė
rė ir, nieko nepasakes1, atviro
mis lupomis susmuko ant suo
lo.

Prie kamino snaudžianti se
nute suniurnėjo:
“Nebirbink, teveli, nebirbink, 
Szirdeles mano nekirszink, 
Broliai mane užmus'ze.”

Antanas iszbego in prieme
ne virvių, kuriu moters neda
vė. Sugautasis vėl tampėsi. Su
sirietė, pecziai krutėjo ir galva 
insitraukdavo in peczius taip, 
lyg kad jo kūnas butu raitesisi 
nuo gaunamu bizunu. Mirtinai 
iszblyszko ir neapsakomas 
skausmas iszkreipe lupas.

— Netikėtai pas jus užėjau 
kalbėjo uždususiu balsu, neti
kėtai, ant valandėlės, be jokio 
blogo sumanymo, kad tik at
silsėti, ir tuoj eisiu, nieko blo
go nepadarysiu, tiktai paleis
kite mane, jeigu Dieva szirdy
je turite, jeigu nors lasza gai- 
lesczio, jeigu vėlės iszganymo 
troksztate, leiskite, del Dievo 
malones, oi, žmones!

Senute czia-pat prie žemes 
niūniavo:
“Broleliai mane užmusze, 
Peili in szirdi inšmeige.”

—- Sustokit ! Staiga prabilo 
balsas, visus kitus pervirszi- 
jas, liepti, matomai, pripratęs. 
Sustokit! Leiskite ji! Atsitrau
kite ir leiskite ji!

Tai Simanas vėl atsikėlė 
nuo suolo ir jau, kaip pirma, 
nesusmuko, bet rustus, baltais 
drabužiais, placziu odiniu dir
žu persijuosęs, iszsitieses, nors 
galva nusviro ant krutinės, 
ženge in grinczios vidurį.

— Leiskite ji ir atsitrauki
te! Paliepė jis.

Valandėlė svyruodami ir 
stebedamiesi, vaikinai atsi
traukė: vienas Antanas, virvė
mis rankoje gryždamas isz 
priemenios, mėgino prieszin- 
tis:

— Juk tai Vapsa, kaip Die
va myliu, Vapsa!

— Tylėk! Tarė Simanas, 
o in stovinti priesz ji, susirūpi
nusiais pecziais, žmogų pakele 
akis ir atsiliepe:

— Eik, eik!
Po valandėlės pribaigė:
— Ir nenuodemia.uk dau

giau !
Bet jis dar ne ėjo, in seni 

žiurėjo; pora placziu žingsniu 
nužengė, ant žemes griuvo ir 
didele basa, apdulkėjusia Si- 
mano koja pabueziavo. Dide
les, kaip žirniai, aszaros riedė
jo per senio veidą. Greitai in- 
kiszo ranka in anti, subraszke- 
jo ten popieriniai pinigai, pa
silenke prie kniupszczio sve- 

ežio ir vėl pasikėlė.
— Nekuoniet daugiau ue- 

uuodemiauk, atkartojo ir ke
letą kartu baimingai pratarė: 
Eik, eik-gi greieziau!

O paskui sudedamas rankas, 
pasznabždomis pribaigė:

— Eik su Ponu Dievu!
❖ ❖

Kaip laukinis žvėris in lais
ve iszletas, pakeleivingasis 
szoko prie duru. Iszbego in 
ulyczia ir netrukus dingo už 
trobų.

Ant dangaus nei' vienos 
žvaigždes nebuvo. Vejas grau
džiai tarpkalnyje dejavo, dug
ne kurio gulėjo ilga užszalu- 
sios upes juosta. Žemai, pa
ežiais upes krantais ėjo žmo
gus. Greitai ėjo, o vejas siege 
jo žingsniu atbalsi ir sunkius 
gilius atsidūsėjimus.
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"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Subatoj 'pripuola Szv. 

vEustakijo, taipgi pasninkas. 
Tautine Szvente: Vainora. Ir 
ta diena: 1’946 metuose Prezi
dentas Harry Trumams pra
varė isz- savo Tarybos Henry 
Wallace, del jo Komunistiszku 
nusistatymu; 1934 m.,,Bruno 
Richard Hauptmann 'buvo su- 
aręsztuotas už pavogimą ir nu- 
Žudinima Charles Lindbergho 
kūdikio. Jis vėliau buvo mir
ties bausme nuteistas.

— Musu skaitytojas, ponas 
Jurgis Pužas, biznierius isz Gi- 
rardvilles, lankėsi mieste su 
reikalais, ir prie tos pogos at
lankė ir “Saules” Redakcija, 
atnaujinti savo prenumerata, 
nes ponas Pužas yra'musu se
nas skaitytojas, ir sako kad: 
Isz visu Lietuviszku laikrasz- 
cziu, ne viena negali susilygin
ti su “Saule.” — Acziu už at- 
silankvma.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola szesziolikta Nedelia 
po Sekminių, ir ta diena yra 
Szvento Mateuszo, o Tautine 
Szvente: Maut vilas. Taipgi ta 
diena: 1257 m., Kunigaiksztis 
Mindaugis atidavė Kryžiuo- 
cziams Kražius, Raseinius ir 
Vangius; 1784 m., Amerikoje 
pasirodė pirmutinis kasdieni
nis laikrasztis “Pennsylvania 
Packet and Daily Advertiser.” 
Jis buvo redaguojamas Phila- 
delphijoje; 1935 m., Italijos 
Diktatorius, Benito Mussolinis 
a t mete Tautu San jungos pa- 
siulinta Taika del Ethiopijos; 
1939 m., Prezidentas Franklin 
D. Rooseveltas prasze Kongre
so ipavelinimo siunsti ginklus 
Alijantams, draugams, kurie 
kariauja priesz Nacius; 1935 
m., lakūnas F. Vaitkus “Litu- 
anica” iszskrido isz New Yor- 
ka in Kauna.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Tomo Villanov. o Tautine 
Szvente: Virmantas. Ir ta die
na: 1261 m., Lietuviai apskel
bė Vokiecziams visuotina ką
rą; 1946 m,., W. Averell Harri
man buvo Prezidento Truma- 
no paskirtas Prekybos Sekre
toriumi in Henry Wallace vie
ta, kuris buvo Prez. Trumano 
pravarytas; 1919 m., Plieno 
darbininkai sustraikavo po vi
sa Amerikos kraszta; 1940 m., 
Amerikos laivas su Paname 
Kanalo, vėliava buvo nuskan
dintas nuo Iceland kraszto; 
1947 m., szesziolika Europos 
Tautu iszdave savo ralporta 
Paryžiuje kaslink musu Geo. 
Marshal užmanymą, plano, ir 
pareiszke, kad joms isz Ame
rikos eikes beveik penkiolika 
bilijonu doleriu per ateinan- 
czius keturis metus del atsista
tymo ir apsiginklavimo.

— Ana diena lankėsi mies
te, ponia Katarina Gredeckie- 
ne, ir žentas p. Petras Kubilius 

. isz New Philadelphijos, ir prie 
tos progos atlankė “Saules” 
redakcija, atnaujinti savo pre
numerata už laikraszti. Ponia 
Gredeckiene yra. musu sena 
skaitytoja, ir pataria visiems 
skaityti laikraszti “Saule.” — 
Acziu už -atsilankyma.

' ’ Gįrardville, Pa. — Ponia G. 
Pužiene isz miesto, ir duktė p. 
Violeta Seitzingeriene isz 
Frackvilles, iszkeliavo in Phi- 
ladelphija, kurie svecziuos pas 
savo duktere Ella Czevinskie- 
nę ir sunu Juozą.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Shenandoah, Pa. — Senas 
gyventojas Kazimieras Tunilla 
nuo 224 So. Chestnut uly., kur 
jis nesveikavo per koki tai lai
ka, ir gydosi Geisingero ligon- 
buteje, pasimirė Utaminko va
karu. Velionis gimė Lietuvoje 
ir atvyko in Amerika 1890 me
tuose. Buvo angliakasis. per 
daugelis metu, 'paskutini karta 
dirbo Knickerbocker kasyklo
se, o keliolika metu atgal pra- 
siszalino nuo darbo, isz prie
žasties senatvės. Jo žmona

I Ona mirė Gegužio menesio. 
Paliko: duktere Mare Moliu- 
sziene; du sunu: Adoma, na
mie ir Petra isz Mahanoy City, 
6 anūkas ir 4 pro-anukus. Lai
dos Subatos ryta, su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9:30 
valanda, kuna palaidos in pa
ra., kapines. Amžina atilsi!

VIESULĄ ANT
WAKE SALOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerikos eroplanu kompa
nijos atstovai sako kad visi 
jos darbininkai turi būti isz 
tos salos iszvežti, bet Armijos 
atstovai visiems eroplanu la
kūnams yra insakius dar biski 
palaukti, nes negalima ant tos 
salos dabar nusileisti, nes visi 
aerodromai, visos eroplanams 
nusileisti vietos yra po vande
niu. Didžiausi eroplanai laukia 
tik žodžio skristi in ta sala ir 
paimti visus žmones.

Nors viesulos buvo baisiai 
smarkios bet labai mažai žmo
nių žuvo ar buvo sužeisti, nes 
Amerikos inžinieriai buvo pri
rengė tinkamas pastoges žmo
nėms kaip tik del szitokio nuo
tykio.

SOVIETU
EROPLANAI

NUSZAUTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Įėjo prie musu bombnesziu pri
siartinti, musu sargybiniai, 
pesLtukai ‘‘Sabre Jets” tuos 
Komunistu eroplanus pasitiko 
pusiaukelyje.

Asztuoni buvo tuojaus nu- 
szauti, vienas, besineszdamas 
atgal nukrito ir sudužo, ir keli 
kiti buvo labai apszaudyti.

Komunistai nesitikėjo susi
tikti su tiek daug Amerikos 
“Sabre Jet” eroplannu: szim- 
tai du Amerikos eroplanai 
tuos Komunistus “pasveiki
no” padangėse. Susikirtimai 
padangėse buvo nuo trisde- 
szimts tukstancziu pėdu ligi 
medžiu virszuniu. Komunistu 
lakūnai visais budais stengiesi 
nuo musu eroplanu pabėgti pa
kildami baisiai augsztai ir pas
kui nusileisdami ligi medžiu 
virszuniu.

Amerikos bombnesziai da
bar bombarduoja visai arti Si
biro ir Mandžiuurijos rube- 
žiaus. Jie naikina fabrikus, 
tvirtoves, geležinkelius ir 
vieszkelius.

MARINAI LAKŪNAI 
UŽSIMUSZE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Visi beveik tuo paežiu sykiu 
in ta kaina atsimusze, apie 
szeszta valanda, vakare.

Marinu karo sztabas szitas 
liūdnas žinias sulaikė kol tu 

marinu giminėms buvo galima 
praneszti.

O isz kitos puses, karo szta
bas nenorėjo $er greitai pa
skelbti apie ta nelaime, kad 
Komunistai nedažinotu ka mu
su kareiviai daro ir kur jie 
randasi.

Tie marinai lakūnai skrido 
gal net ir greieziau kaip ketu
ris szimtus myliu per valanda 
kai jie sudužo in ta augszta 
kaina. Iszrodo kad visi sykiu 
skrido, vienas paskui kita, ir 
visi in ta kaina pataikė.

BALE PIRMININKAS
U.S.A. SENATO

KOMISIJAI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ne tik protiszkai, bet bemoks
liu papraseziausiu darbininku. 
Kuomet 1945 m., lankydamas 
juos, paprastu darbininku pa
klausiau, kodėl begote nuo So
vietu Rusu, tai jie man atsaky
davo :

“Materne, kaip nekalti žmo
nes, seneliai ir net vaikucziai 
užkaltuose gyvuliniuose vago
nuose buvo gabenami isz Lie
tuvos in Rusijos giluma Sibi
rą. Jie verke nesavais balsais, 
praszydami vandens ir maisto, 
bet mes, geležinkelio darbinin
kai, negalėjome jiems suteikti 
jokios pagelbos, nes raudonar
miečiai sargybiniai kėsinosi 
mus net nuszaut. Tai todėl mes 
1944 m., begome nuo Sovietu, 
kur akys nėsze.”

“Panasziai man pabėgusieji 
aiszkindavo savo pabėgimo pa
grindus. Jiems duotas UNRR- 
A “Displaced Persons” var
das yra Sovietu Rusijos Ko
munistu kriksztas, nes jie, 
duodami jiems szi varda, no
rėjo užmaskuoti j u tikra padė
ti. DP vardas atrodo nekaltas 
ir jis reiszkia tik iszvietintus, 
del karo fronto ar kitu priežas- 
cziu, žmones. Todėl Pabaltie- 
cziai nėra joki “Displaced 
Persons,” jie visi yra 100% 
Escapees.

“Musu vyriausybes dabar 
paskirta $4,300,000 suma pa
sprukusiems pro Raudona už
danga po 1947 m., Gruodžio 31 
d., ir vėliau, papildomai pa- 
szelpai teikti ir ju emigracijai 
aprūpinti, yra kilnus ir svei
kintinas dalykas. Nesutinku, 
vienok, su musu vyriausybes 
patvarkymu, kad papildoma 
pagelta reikia teikti tik pa
sprukusiems po minėtos datos, 
nes tai yra neteisinga diskri
minacija kitu Escapees. Lietu
viai, Latviai ir Estai tremti
niai nesza pabėgėliu junga jau 
asztunti metai, j u krasztai in- 
jungti in Sovietu Sanjunga, 
nors acziu Dievui, musu vy
riausybe to Rusu žygio nepri- 
pažinsta. Todėl Pabaltijo 
krasztu ežia esantieji Escapees 
lygiai privalo naudotis Presi
dential Escapee Programos 
teikiama pagelta (PEP), kaip 
ir tie, kurie pabėgo nuo Komu
nistu po 1947 m., Gruodžio 
31 d.”

Sen. Hendrickson pertrauke 
BALE Pirmininko kalba, pa- 
reikszdamas: “Pilnai pritariu 
sziam Tamstos pareiszkimui ir 
Pabaltiecziai privalo būti in- 
traukti in PEP programa.”

Kan. Konczius: “Tei kodėl 
PEP administracija taip pa
tvarkė, kas mano supratima 
nėra teisinga?”

“Po sziu nauju metu, nusto
jus IRO veikti, pabėgusiųjų 

gyvenimas, ypacz Vokietijoje 
ir Austrijoje, pasidarė baisus. 
Apvažiavau Vokietijos visas 
žymesnes stovyklas, nuo Lu- 
becko, Hamburgo ir Bremeno 
iki Austrijos pakraszcziu ir 
patyriau, kad tie žmones yra 
paskirti žavumui. Isztyriau ju 
maisto davinius, gaunamus isz 
Vokiecziu ūkio ir garbingai 
musu Senato komisijos žiniai 
pareiszkiu, jog kiekvienam as
meniui, ypacz szeimynoms, isz- 
eina tik po viena DM per die
na visam pragyvenimui, t.y. 
maistui, drabužiams, vaistams 
ir t.t. Gaudami tokia norma, 
ju dauguma apsirgs džiova ir 
kitomis ligomis, kylaneziomig 
isz iszbadejimo. Patyriau, kad 
isz dabar ežia esamu 160,000 
tremtiniu: Pabaltiecziu, Uk- 
rainiecziu, Lenku, Czeku ir t.t., 
apie 30% jau yra džiovininkai 
ir apie 20 % kiti invairus ligo
niai.

Likusieji dar sveiki, ypacz 
ju vaikucziai, gyvendami pri- 
kimsztuose barakuose po 8 iki 
10 asmenų vienam kambary, 
yra pasmerkti panasziam liki
mui. Geda mums, Amerikie- 
cziams, kad leidžiame paspru
kusiems nuo Komunizmo atsi
durti tokiose baisiose sanlygo-1 
se. Mes esame atsakingi už szi 
ju likimą, ir kad ju tėvynės 
sziandien yra Sovietu Rusijos 
pavergtos, tai yra Yaltos ir 
Potsdamo Konferencijų nuta
rimu kalte.

“Czia turiu jums, Gerbia
mieji Komisijos nariai, gin- 
cziuoti, kad tose stovyklose, 
apart bado ir visokio skurdo, 
radau labai tragingu reiszki- 
niu, tai būtent iszardytu szei- 
mynu, Pav., Diepholz sutikau 
desperatinejė padėtyje esan- 
czia moterį, 32 m., atskirta nuo 
trijų vaikučiu — 4, 6 ir 8 m., 
kurie su jos vyru dabar randa
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Have all the hot water you want throughout 
the house... all the time... Electrically!

Have it...automatically.. .with no worries 
of children burning themselves, for there’s no 
flame to bum...all the electric heat goes into 
the water! And there’s no fuel to leave work
making, clinging grey soot on draperies, walls, 
woodwork and furniture.

See your electrical appliance retailer today 
about quick delivery of your electric water 
heater... the water heater that can be installed 
safely, conveniently anywhere.. .kitchen, bath
room, laundry room or cellar I
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si Chicago j, in ten iszvyke pa
gal DP instatyma. Ja paliko 
Vokietijoj, kadangi ji turinti 
sukalkejimus plaucziuose. Jau
na motina, Albina Gavelis at
skirta nuo savo kūdikiu, gyve
na vargingai stovykloj, ir nors 
ji turėtu czia geriausias san- 
lygas, vistiek gali iszeiti nes 
isz proto! Tiesa, Jus, Garbin
gieji Senato Komisijos nariai, j 
galite man in tai atsakyt, kad 
jos vyras ir vaikucziai nebuvo 
vereziami vykti in Amerika, 
paliekant motina. Bet kuomet 
Jus patirsite pabėgėliu būkle 
taip, kaip asz ja patyriau, del 
tokiu iszsiskyrimu nesistebesi- 
te, nes kiekvienas nenori czia 
pražudyt savo vaikucziu. Pa- 
nasziu iszardytu szeimynu, kur 
tėvas ar motina like Europoj, 
o vaikai su vienu isz tėvu pa
teko in Amerika, radau szim
tus. Jus instatymu gamintojai 
neesate žmogmylyste karitaty- 
vine institucija, bet teises ir 
tiesos saugotojai, bet mes, 
Amerikiecziai su musu Mar
shal© Programa ir kitais dide
liais nutarimais, pasireiszkia- 
me taip žmogiszkai, tai negali
me ir dabar palikti be globos 
czia esanezius pabėgėlius, kas 
duotu apie mus labai bloga pa
liudijimą.

“Baigdamas sziuos paaisz- 
kinimus apie pabėgėliu padėti, 
kreipiuosi in Jus, Gerbiamieji 
Senato Subkomisijos nariai, 
praszydamas padaryti viską, 
kad tremtiniu būkle butu pa
gerinta ir butu sugražinti bent 
lygus daviniai, kaip buvo IRO 
laikais. Pataruoju prie stovyk
lų steigti amatu dirbtuves, ir 
mokyklas, vaiku darželius, re
kreacijų centrus, kalbu kur
sus ir t.t. Svarbu paruoszt tuos 
pasprukusius emigracijai, kad 
jie nuvykę įn USA, Kanada ar 
kitus krasztus, pramokė kalba

KOMUNISTAI
PROTESTUOJA
PANMUNJOM, KORĖJA.- 

Komunistu Koriecziu ir Kinie- 
cziu Atstovai, kurie dar vis ne
va derinasi del paliaubų in 
Panmunjom dabar vėl pareisz
ke savo pasipiktinimą, kad 
Amerikiecziai isz savo eropla
nu paleidžia rasztus, kurie ne
teisingai szmeižia Komunistus. 
Kokie tie rasztai buvo Komu
nistai nesako.

Jie teipgi pareiszke savo pa
sipiktinimą ir savo pasiprieszi- 
nima, kad buk musu lakūnai 

ir tape specialistais, nekristu 
tam krasztui naszta, bet butu 
naudingais piliecziais. Turiu 
vilties, kad Jus, Gerbiamieji 
Komisijos Nariai, gryže in 
USA, tinkamai perstatysite 
UC Kongresui tremtiniu būk
le ir iszvadoj vargszai susi
lauks reikiamos pagelbos.”

Baigus BALF Pirmininkui 
kalbėt, Sen. Hendricksonas pa
reiszke Komisijos vardu padė
ka už jiems indomu praneszi- 
ma ir paprasze, kad szia Kan. 
Dr. Koncziaus kalba, be spe
cialiu memorandumu, vėliau 
■inteiktu.

Po BALF Pirmininko pasi
siūlė kalbėt Tolstoy Founda
tion pirmininke Grafaite Tol
stoy. Ji iszdeste pasprukusiųjų 
Rusu gyvenimą. Dauguma ju

Vėliau kalbėjo Ukrainian 
Relief direktorius Rodek. Jis, 
pritardamas BALF pirminin
ko kalbai, pabrėžė, kad dide
lis Ukrainiecziu skaiezius • yra 
panaszioj padėty. Pridūrė, kad 
yra nuo 1917 m.
ju paszeipos organizacija siun- 
czia tremtiniams riebalu ir tei
kia pinigines paszelpas.

IB TAX-PAYING COMPANYA BUSINESS-MANAGED FrBf

MANNED BY 6700 W f V FRIENDLY HOME-TOWN PEOPLE 
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bombarduoja belaisviu namus 
ir lagerius. Amerikos atstovai 
sako kad tai galimas daigtas, 
bet jie teipgi sako ir kaltina 
Komunistus kad jie tyczia ne
paženklina kur randasi belais
viai. Už tai galimas daigtas 
kad musu lakūnai visai hety- 
czia galėjo ir gali tokius na
mus subombarduoti. ;

Tarptautinis instatymas rei
kalauja kad visi belaisviu ' na
mai ir visos ligonines btitu 
aiszkiai paženklintos, kad 
prieszas ju nebombarduotu. 
Bet Komunistai taip nedaro.

1
— Jeigu motere gera, tai 

buna linksma visada.

Vienas Komisijos žinoju pa
klausė, kiek tautines ir religi
nes paszeipos organizacijos 
teikia pagelbos tremtiniams? 
In ta klausima, BALF Pirmi
ninkas taip atsake:

“Lankydamas Genevoj pas 
UN High Commissioner . Mr. 
Goedhard, patyriau, kad jie 
iki sziol teikia tremtiniams tik 
politine, ir moraline globa. 
Musu paszeipos organizacijos 
teikia daugiau, negu moraline 
pagelba. Bet turiu konstatuoti, 
kad musu teikiama pagelba, 
iszdalinus kiekvienam pabėgė
liui, sieks vos 5 feningius per 
diena, arba 1 centą. Taigi, pa
bėgėlis gauna isz Vokiecziu 
ūkio 1 marke dienai, o mes pri- 
dedam dar 5 feningius. Bet ir 
už szia menka pagelba jie .yra 
labai dėkingi ir tuo džiaugia
si.” ‘ -« ■ - p . ~, -4 4 < ' *

Komisijos vienas žino j as pa
prasze visu agentūrų prisiust 
Javinius, kiek kuri sziais - me
tais ir kuom yra suszelpusi 
tremtinius. Pažadėjom tai pa
daryt ir nusiūnst in Washirig- 
tona Komisijos adresu iki 
Rug-sejo 23 dienai.

Tada BALF pirmininkas 
paklausė:

“Ar Komisija darys žygiu, 
kad Kongresas paskirtu dides
ne suma pabėgėliu paszelpai ir 
emigracijai?”

Komisija atsake, kad tai ne 
josios žinioje szis reikalas, bet 
pasižadėjo tai perduoti Finan
sų Komisijai.

NCWC Direktorius Europoj 
J. Norris skaitė isz paruoszto 
paszto praneszima apie ben
dras tremtiniu veikimas ir 
emigracijos klausimus.

Trumpai kalbėjo Litheran 
World Fed. atstovas-direkto- 
rius ir viena moteris, Goodman 
apie Rusu pabėgėliu reikalus.

Po konferencijos Senato Ko
misijos Pirmininkas pareiszke 
BALF Pirmininkui padėka už 
labai svarbias ir jiems naudin
gas daneszimu ir pareiszke pa
sitenkinimą, kad tiek daug de
du pastangų pabėgėliu reika
lams ginti. BALF Pirminin
kas prasze teigiamu nauda. ♦

BALF Pirmininkas dar 
klausė PEP Europos direkto
riaus Hughes: Kodėl vyriausy
be nenori Pahaltiecziams isz 
1947 perkelti paszeipos ’ data 
iki 1944. Atsake, kad ribota 
suma teikiant didesniam skai- 
cziui žmonių, paszelpa butu 
nenaudinga. %.

— BALF Centras.

Shenandoah, Pa. — Ed war- 
das Krasickas, 423 W. Poplar 
uly., likos skaudžiai sužeistas 
in galva, petį ir koja, kai jo 
trekas apsivertė kuris vaira
vo in William Penn stripirisiu. 
Gydosi Locust Mt. ligonbuteje.

Skaitykit “Saule”




