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Mokina Kaip Draivinti

Brooklyno “High School” 
augsztesnes mokyklos moki
niai, ežia, mokyklos kamba
ryje besėdėdami, mokinasi 
kaip draivinti automobiliu.

Per muving pikezierius 
ant sienos mokiniai “važiuo
ja” taip kaip važiuotu ant 
tikro vieszkelio. Tie muving 
pikezieriai turi kalnu, užsi

Isz Amerikos
GEN. VAN FLEET

APIE KORĖJA 
'. --  . i

Sako Musu Armija 
Baisiai Daug Klaidu j 

Padare 
WASHINGTON, D. C. — 

Pradžioje szio menesio Gene
rolas James A. Van Fleet nu
stebino ir iszgazdino musu Se- ♦
nata ir privertė Senato Ka- 
riszka Komisija isztirti visa ta 
nelemta Korėjos klausima isz 
naujo.

Generolas Van Fleet staeziai 
Senato komisijai pasakė kad 
musu kareiviams Korėjoje nė
ra pristatoma gana ginklu, ga
na kulku, gana kanuoliu, ar- 
motu ir kitu karui reikalingu 
daigtu.

Senato Komisija tuojaus pa- 
sisiauke Generolą Van Fleet 
ir už užrakintu duriu iszklause 
ka jis turi pasakyti. Paskui ta 
komisija vieszai paskelbė jau 
cenzūruota ir suminksztinta 
raportą to pasikalbėjimo.

Buvęs Asztuntos Armijos 
Komandorius, Generolas Van 
Fleet, sako kad visiems kari- ■ 
ninkams aiszku, kad Amerikos 
valdžia baisiai daug klaidu yra 
padarius Korėjoje, apart to, 
kad musu kareiviams tenai 
trūksta ginklu!

■■••J, — _ ..-.-I- -

Generolas Van Fleet sako: ■
Birželio (June) menesi, 1951 
metuose, priesz tuos pasikalbę-1 
jimus Korėjoje, “mes jau vijo- 
mies tuos Komunistus ir jie 
nešzesi kiek tik jie galėjo. Mes 
staiga sustojome, kai gavome i 
ta durna insakyma isz Vasz-1

sukimu, kitu automobiliu, 
treku, ir p ešeriu žmonių, ir 
rauduonu szviesu.

Mokiniai, sėdėdami ant 
vietos, savo mokyklos kam
baryje, su tais muving pik- 
czieriais draivina ir važiuo
ja ir taip iszmoksta kaip ge
rai draivinti automobiliu.

ingtono. “Mums buvo uždraus
ta tuos Komunistus vytis, ku- 
riucs mes butume paėmė ar su
naikinę ir ta Kara trumpai už
baigė!” Asz esu tikras mes bū
tume paėmė tarp dvieju ir tri
jų szimtu tukstaneziu tu Ko
munistu in nelaisve. Asz per 
asz aras prasziau Vaszingtono ) 
pavelinimo duoti man laisva 
ranka tik del keliu sanvai- 
cziu.”

Jis toliau aiszkino kad dau
giausia iszkados Komunistams 
Kerėjoje padaro musu karisz- 
ki eroplanai ir musu bombne-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

J. MALAŽINSKO
PIESZINIAI

ANT PARODOS
MAHANOY CITY, PA. — 

Daug žingeidumu šukele, szi- 
tame musu miestelyje, kai bu
vo pranezzta, kad buvęs Maha- 
roy City gyventojo Lietuvio 
Juozo Ma’ažinsko piesziniai, 
paveikslai bus ant parodos isz- 
statyti in Ellen Donovan Artis
tu sa e, in Rittenhcuse Square, 
I-hiladelphijoje, nuo Kovo tris- 
deszimtos dienos iki Balandžio 
asztuonioliktos dienos.

Jis yra labai gražiai ir ar- 
tistiszkai nupieszes keletą kal
nu ir slėniu szitoje apylinkėje.

Juozo tėvas buvo kriauežius 
ir turėjo saliuna Mahanoy City 
miestelyje. Jaunas sūnūs anks
ti stojo in darba, dirbo net ir 
mainose. Paskui kai jo tėvas 
iszsikrauste in Springfield,
Illinois, kur jis vėl dirbo kriau- 
czystes amata, Juozas jau mate 
kad jam skirta artisto, piesze- 
jo lucmas. Isz pradžios jis pats 
stengiesi save pasimokinti, bet 
vėliau jau stojo in kolegija, 
paskui jau pats kitus mokino.

SUDEGINO TELEFONO 4 CZEKAI PABĖGO
SAVO NAMUS

------- -
Taxi-Cab Draiverys 
Atkerszino Žmonai

___ _  I
PHILADELPHIA, PA. — 

Policija yra intarus Taxi-drai- 
veri, trisdeszimts penkių metu 
amžiaus Joseph Appocello, už 
uždegimą savo namu, ant Dit- 
man uly., netoli nuo Levick 
ulyczios.

Jis buvo policijantu Norman 
Buhi ir Gilbert Schaffer su- 
aresztuotas, kai jis sugryžo in 
savo namus po penkių valandų 
kai ugniagesiai buvo jau užge
sinę gaisra.

S ai žentas John Gara sako 
kad Appocello sukrovė visus 
baldus furniszius in krūva 
kiekviename kambaryje ir pas
kui ap.iejes juos gazolinu, už
degė ir pats iszejo in darba.

Susiedai užtiko ta gaisra ir 
paszauke ugniagesius. Isz Su
siedu Pclicijantas' Edward 
Eongard dažinojo kad Appo
cello buvo iszejes in darba 
apie ketvirta valanda po pietų; 
jo žmc|na su jųdviejų dvejais 
vaikucziais iszejo apie septinta 
valanda ta vakara.

Apie vienuolikta valanda 
tas draiverys parvažiavo namo 
ir nerado savo szeimynos na
mie. Už deszimts minueziu jis 
vėl iszejo isz savo namu.

Susietka, Ponia Mary Mc
Guire pclicijantams pasakė 
kad ji su savo dviem dukteri
mi buvo isz miego pribudytos 
apie vidurnakti, kai tas drai
verys kraustė ir krovė, savo 
baldus, furniszius in krūvas 
kiekvieno kambario viduryje. 
Ji sako kad paskui jis už trum
po laiko sau iszejo ir iszvažia- 
vo.

SKAITYKIT 
^“SAULE”^ 

PLATINKIT!

Užsirūko Cigareta

Szitas katinas, tai ne pa
prastas katinas. Jis kasdien 
užsideda juodus akuriorius 
kai saulute per szvieszai 
szvieczia, atsitupia prie lan
go ir užsirūko sau cigareta. 
Jis gyvena New Yorke.

STRAIKOS

7,000 Iszejo Ant 
Straiku j

NEW JERSEY. — New Jer
sey Telefono Kompanija pra- 
nesza kad apie septyni tuks- 
taneziai darbininku iszejo ant 
straiku. Kai kuriose apylinkė
se dabar sunku per telefoną su- 
sineszti. nes darbininkai strai- 
kuoja.

Unija paskelbė straikas, rei
kalaudama didesniu algų savo 
nariams. Kiti darbininkai, ku
rie nestraikuoja, nesutinka ei
ti skersai uždraustas “Picket” 
linijas, straikuojaneziu darbi
ninku nustatytas.

John Curtin, unijos prezi
dentas sako kad kompanija tik 
dabar ima atjausti tas straikas, i 
bet už keliu dienu kompanija i 
tikrai atjaus ir praszysis tai
kos. Jis sako kad Pennsylva- 
nijos telefono darbininkai ga
vo algas pakelti pernai, tai ko
dėl ta pati kompanija negali I 
panasziai pakelit algas darbi
ninkams New Jersey valstijo
je.

Apylinkėje nėra jokios be
dus su telefonais, nes daugu
ma ju yra ant “dial”, reiszkia 
nereik’a jokio darbininko ar 
darbininkes, kad paszaukus ka 
arti. Bet del ilgesniu telefono 
susiziekimu jau yra beda.

Kompanijos atstovai tyli ir 
nieko nesako. Gubernatorius 
nesikisza, nes jis sako kad jis 
nemato jokio reikalo, kad ežia 
susikirtimas tarp darbininku 
unijos ir kompanijos ir niekam 
nesudaro jokios bėdos.

RUSIJA DOVANOJA

Paleidžia Žmones Isz 
Kalėjimu

MASKVA, RUSIJA. — So- 
vietų valdžia paskelbė kad vi
si žmones isz kalėjimu butu 
pakeisti, kurie buvo pasmerkti 
ant penkių metu ar mažiau, ir 
kuriu . prasika'timai nėra 
priesz valdžios gerove.

Per szita bendra insakyma 
Sovietai paleidžia isz kali
mu visus tuos, kurie buvo pa
smerkti ant penkių ar mažiau 
metu, visas neszczias moteris 
ir metines kurios turi mažu 
vaiku, nežiūrint ant kiek metu 
jos buvo pasmerktos in kalė
jimą.

Kitu kaliniu pesmerkimai 
buvo per puse sumažinti.

Visi kaliniai kurie dar netu
ri asztuoniolikos metu amžiaus 
vyrai kurie turi daugiau kaip 
penkios deszimts penkis me
tus amžiaus ir moterys kurios kas ežia darosi.
yra virsz penkios deszimts me
tu amžiaus, visi dabar yra ar 
bus paleisti isz kalėjimu.

Insakymas nelieczia tuos, 
kurie buvo pasmerkti in kalė
jimą už žmogžudystes, darba- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pasisavino Didi 
Eroplana

FRANKFURT, VOK. — 
Keturi priesz-Komunistiniai 
Czekai, viena moteris, priver
tė vieno eroplano lakuna nusi
leisti Vakaru Vokietijoje. Jie 
nustvėrė radijo praneszeja ir 
lakuna ir su revolveriais pri
vertė ji nusileisti Vakau Vo
kietijoje.

Pirmos žinios apie ta ju drą
su ir laisve žingsni atėjo isz 
Amerikos augszto Komisijo- 
nieriaus James B. Conant.

Amerikos augsztas komisi- 
jenierius, Donant sako kad la
kūnas ir trys jo pagelbininkai 
nesutiko nusileisti su dvide- 
szimts devyniais žmonėmis ant 
Rhine-Main Aerodromo Vaka
ru Vokietijoje, kol Amerikos 
virszininkai užtikrino kad tie 
keturi gaus visa pagelta ir ap
sauga isz Amerikos virszinin- 
ku ir bus sugražinti in Yugos
lavia.

Kai ercplanas nusileido, du 
kiti prasziesi Amerikos apsau
gos ir nutarė pasilikti Vakaru 
Vokietijoje. Dvideszimts trys 
kiti bus sugražinti in Czeko- 
slovakija su tuo paežiu eropla- 
nu. Jie prasziesi kad jie butu 
sugražinti in savo namus.

Laikrasztininku konferenci
joje Komisijonierius Conant 
szitaip ta invyki iszaiszrino: 
Pirm negu tas sidabrinis C-47 
eroplanas ežia nusileido sztai 
kas atsitiko:

Pabegipro parenkimas buvo- 
suorganizuotas vieno eroplano 
mechaniko, in Skoda kariszka 
fabriką. Su juo buvo ir jo žmo
na, Jiedu praleido du metu be
sistengdami sukurti koki nors 
plana kaip pabėgti nuo Komu- 
nisku. Szitas mechanikas tar
navo Anglijos lakunu vaiske 
per kara.

Galu gale, jiedu susirado la
kuna, dvideszimts keturiu me
tu amžiaus Miroslav Slovak, 
kuris sutiko jiemdviem padėti 
pabėgti.

Ketvirtas žmogus kuris pri
sidėjo yra televi ijos skelbėjas, 
inžinierius. Tik szitie keturi 
žmones ant to eroplano žinojo 
ka jie darys, kai eroplanas 
iszskrido isz Pragos in Brno.

Visi kiti keleiviai nieko apie 
tai nežinojo.

Kai tas eroplanas prisiarti
no prie Vokiecziu-Czeku rube- 
žiaus, radijo skelbėjas buvo 
numalszintas ir lakūnas buvo 
su revolveriu atprovintu in jo 
prkauszi priverstas savo ero- 
plara pasukti in ta ruse kur 
tie suokalbininkai buvo susita
rė važiuoti.

Trys isz tu keturiu buvo ap
siginklavę. Keleiviai nežinojo

Skoda) kariszko fabriko dar- 
binankas, mechanikas pradėjo 
szneketi su Frankfurt Rhine- 
Main aerodroma virszininkais, 
praszydamas pagelbos, ir už 
pusvalandžio jam buvo duotas 

, (Tasa Ant 4 Puslapio)

Isz Pavergtos Tėvynės
Už Geležines Uždangos

“Rinkimu komedija Lietu
voje.” priespaudos kuju ir gil
tines piautuvu paženklintoje 
Lietuvoje Vasario 22 diena tu- j 
rejo invykti vietiniai “Tarybų 
Rinkimai”.

Ta proga, buvo paleista in 
darba burytoriu pulku pulkai. 
Sovietiniam režimui budingu 
budu ka’te ka^nt szimtus ir 
tukstanezius kartu kad ir ne
teisingiausia dalyka, bet vis ta 
pati, norima apgluszinti pilie
ti, užmuszti jo savarankiszka 
galvojima ir mechaniniu budu 
priversti pasisavinti tai, kas 
stengiamasi inkalbeti.

Taip užgyventoju Lietuvoje 
pradedama nuo mokyklų vai
ku, kuriems mokytojai, kaip 
Klaipėdos radijo mazgas Vasa
rio 19 diena pranesza, pasako
jo “Deputatu” (paskyrimas 
pasiuntiniu) biografijas, kad 
jie gryže namo, papasakotu 
jas savo tėvams ir namisz- 
kiams. Toliau in tuos propa
gandos pasakytume “kombai- 
nierius” inkinkytos moterys. 
Szimtais jos surenkamos ir pri. 
vereziamos dalyvauti “agitsu- 
sirinkimuose”. Taip per Kau
no radijo mazga 1953 m., 2:18 
valanda buvo praneszta, kad 
Ariogalos rajono kultūros na
mu salėj e invyko rajono mo
terų rinkiminis pasitarimas, 
kuriame dalyvavo daugiau 
kaip 350 moterų. Vid., mokyk
los mokytoja Kaupiene ta pro
ga pranesze, kad 310 moterų 
dirba kaip buryteres. Be to,1 
paleistos in darba vad. . “agit- 
menines” brigados, kuriu tiks
las vilioti žmones susirinkti 
meniniais parengimais, inter- Į 
piant in juos burytorines kal
bas.

Prie Kolūkiu visur insteig- 
ti “burytoru punktai”. Mums 
visiems yra žinoma, kaip pa
naudojami mokytojai, priver- 
cziant eiti su paskaitomis in 
tokius susirinkimus. Radijo 
praneszimuose knibžda moky
toju pavardžių.

Yra investi ir ‘ataskaitiniai’ 
susirinkimai. Komjaunuoliai 
ir sriaip jaunimas pa^idžiami 
lenkytis y o kolukininku na
mus. Visu tu burytoriu temos 
vienos ir tos paezios. Visur 
linksniuojami Sta’ino konsti
tucijos pranaszrmai, kartoja
mos mintys isz Stalino knygos 
“Ekonomines ir Sceia'ines Ta- 
rvbu Sanjungos veikalas”, 
dėstoma, koks geras ir laimin
gas gyvenimas StaTnui “Lie- 
tuva iszgelbejus”, ir keikiama 
kad pasau’io Kapitalistai ir 
Nacionalistai isz pasalu tyka 
užpulti “taikingas ir laimin
gas” Sovietu tautas ir isz- 
pleszti i'z ju laisve. Žinoma, 
neapsieinama nepaminėjus 
“šlovingos Komunistu parti
jos nuopelnu” ir nepasižadejus 
dalyvauti soclenktynese ar 
pralenkti kitus primelžiant isz 
karves daugiau pieno ir isz

Policijantas Su
Gariakalbiu

t

Vakaru Berlyne, polici
ja ntai. turi su savimi szito- 
kius garsiakalbius, per ku
riuos jje perspėja tuos kurie 
sulaužę) važiavimo instaty- 
mus prie kryžkelių.

kiaules’“atvedant ne mažiau 
kaip 2J'parszeliu”.

Kandidatas in “deputatus” 
pastatomi Komunistu partijos 
nužiūrėti ir užgirti “pirmū
nai”, pasižadant visiems 100% 
balsuotfuž ‘‘Stalino Lenino ir 
nepartiifeu žmonių” iszrinktus 
kandid^us. Be to, dar leidžia
mi sieniniai laikraszcziai, eina 
paskaitas tokiu draugijų, kaip 
“Politiniu ir moksliniu žinių 
skleidinio draugija,” kurios 
tikruoju- nariu per Kauno ra
cija Vakario 18 diena prisista
tė dranga Trusinas. ■ a

$

Kanditatais Paimami
Invairaus Plauko

Asmenynu
’ ' j. 'Į

Taip, pasakė Kauno Vasario 
18 diena radija, “Neries” fab
rike kandidatu buvo pastaty
tas Jonas Narkeviczius, o in 
Pirmosios Sziauliu srities pa
siuntinius pateko Tytavenu 
kolūkio “Artojas” melžėja 
drauge Morta Aradamskiene, 
primelžusi isz “kiekvienos pri- 
tvinkintos karves” po 3,000 kg 
pieno. Gal del to, kad tarp mel
žėjos ir Komunistu Partijos 
yra tam tikro panaszumo. Mel
žėja pati karvių neliuoba, ji 
tik melžia ir insipareigoja vis 
daugiau primelžti, panasziai 
daro ii* Komunistu partija su 
pavergfcmis tautomis.

Apskritai, moterys tarybi-
: nej santvarkoj “auksztai ver
tinamos” ir statomos dažnai in 
pirmąsias vietas. “Cotton” 
fabrike pasiuntine paskirta 
stachanoviete Ona Klinuckie- 
ne. Pažymėtina, kad Kaimo 
agitkolektyvuose yra “inre- 
gistruotos 309 moterys”, ku
rios, užuot po sunkaus dienos 
darbo pailsėjusios savo szeimy- 
nu židiniuose, turi laime lan-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Dabar, aplamai iszrokuojant 
tai kiekvienas Amerikietis per 
vienus metus siunczia tris 
szimtus penkiolika. laiszku. De
szimts metu atgal, taip ip a t isz
rokuojant, Amerikietis siuntė 
per metus tik du szimtu devy
niolika laiszku.

——«------
j New York World-Telegram 
and Sun laikrasztis tyezia isz- 
meigino musu paczta. Szito 
laikraszczio redaktoriai sako 
kad ima. ilgiau gauti Jaiszka, 
pacziame New York mieste, 
negu isz New York miesto in 
Paryžių.

'----------------------------- -----------------------------------------

FBI policija, dabar stengiasi 
dažinoti isz kur ir kaip laik
raštininkas Jack Bell dažino-

APIE NEŽMONISZ-
KUS MASKOLIŲ 

DARBUS 
KRAŽIUOSE

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Sveikiname Visus Su 
Szv. Velykomis!

Kas Girdėt
Tie, kurie alpie tokius daly

kus 'žino, sako kad sziandien 
pigiau yra. užlaikyti automobi
lius, negu buvo penkios de
szimts metu atgal. Dabar kasz- 
tuoja automobiliu vairuoti ir 
užlaikyti nuo asztuoniu ligi 
deszimts centu ant mylios. 
Penkios deszimts metu atgal 
kasztavo nuo deszimts ligi dvi- 
deszimts centu ant mylios. 
(Mes nežinojome kad buvo au
tomobiliu penkios deszimts 
metu atgal.) 

----------- --------
Garsus daktaras sako kad 

žmogus niekados nepasigertu 
jeigu jis gertu viena aunca 
isznapso kas kiekviena valan
da. Bet kas gali taip ilgai isz- 
■stoveti prie -baro ir laukti kol 
ta valanda praeis?

iSztorninkai pranesza kad 
biznis laibai geras prieisz Vely
kas. -

---- ------
Mainieriai 'bus ne kokios Ve

lykos1. Per daug streiku, per 
mažai darbo, per daug mainu 
dabar užsidaro.

Chrysler automobiliu kom
panija tik ana diena visu szim
tu atpigino savo automobilius. 
Kai kuriuos ji atpigino net per 
$270.00. Kitos kompanijos bus 
priverstos panasziai savo a.u- 
t o m o b i liūs a tp igi n t i. 

----------- --------
Kompanijos siuntinėja viso

kius savo pagarsinimus per 
paczta, ir taip sudaro daug 
darbo pa c z toriams.

—:----
Antros klases pacztas, kaip 

laikraiszcziai ir žurnalai nieka
dos paežiui neužsimoka, vis 
pacztas in skyle meina su szi- 
tokiu bizniu.

jo, kad Prezidentas Eisenlio- 
weris atitrauks' musu Septinta 
Laivynu nuo Formosa. Salos. 
Jis tas žinias paskelbė keliomis1 
dienomis priesz Eisenhowerio 
prakalbas per kurias jis. pirma 
syki tai paskelbė. 

--------------------
Anglijos valdžia yra savo 

Diipliomatanis Vaszingtone in- 
sakius labai akyliai sekti visus 
Amerikos valdžios žingsnius, 
kasi ink JPol imu Rytu. Anglijos 
Dipliomatai negreitai atsipei
kės nuo tuo smūgio, kai Prezi
dentas Eisenhoweris, visai jn 
nesiklausęs, atitraukė musu 
laivynu nuo Formosa Salos.

-----------
Pirm negu Clare Luce buvo 

paskirta kaipo musu Ambasa
dorius Italijai, Italijos Užsie
nio Ministeris buvo staeziai 
musu valdžiai pasakęs kad te
kis paskyrimas baisiai nepa
tinka Bali jonams.

Poniaz Clare Booth Luce yra 
buvusi Protestone ir dabar yra 
Katalike. Protestonai nieko ne
sako kad Katalike buvo pa
skirta kaipo 'Ambasadorius 
Italijai. Jiems net ir patinka, 
nes jie dalba,r tikisi kad Eisen- 
howeris nematys jokio reikalo 
paskirti Ambasadorių Vatika
nui, Popiežiui, kai Katalike 
bus Italijoje kaipo musu Am
basadorius.

kanezias ir nekaltai pralieta 
krauja, kas atsakys už nekal
tai nužudytus? Skaitytojau, 
mislyji, kad Orževskis ir Klin- 
genbergis gavo už tai nuo Ca
ro pabaudima, kad nuo vietų 
tapo atstatyti! Ne! Caras malo
ni u gas an t savo tarn u! Ji sa.i 
nieko pikto neatrado tame, 
kad jo tarnai pasilinksmino 
kankynėmis kokiu ten Žemai- 
cziu-kataliku, kurie sutverti 
tik tam, idant Carui mokestis 
mokėtu! Nepyko jisai, kad 
paskui tuos paežius kankinti- 
nius visus metus kalėjimo laike 
ir sudyjo kaip baisus kaltinin
kus. Ne! Jisai nieko nesako sa
vo tarnams, tik, kaipo vyriau
sias koniedijautas, padare ma
lones komedija: paleido netei
singai apsūdytas savo- tarnu 
aukas. Kam neaiszku, kad ne

Price $2.30 State point style.

Kražiecziai, tiktai Orževskis ir 
Klingenbergis .su Kazokais ir 

. policijantais butu turėjo sėdė
ti kale j itale ir būti įsudytai'si?! 
Vienam Muk Carui viskas kitaip 
iszrode. Jisai netik nieko nesa
kė savo tarnams, budeliams 
musu, bet da medaliais anuos 
apdo vau o jo, pa rodydamas t no, 
kad pritaria ju budeliszkam 
pasielgimui, kad ir pats, ju 
vietoje Imdamas,butu taip-pat 
padaręs.

Skaitytojau! Mirus Aleksan
drui III, kurio visas Garavi
mas perėjo tarp persekiojimu 
apszvietimo ir kankinimo'gy
ventoju, mirus tironui, daugu
mas tikėjosi, kad prie naujojo 
Caro gales laisvinus kvėpuoti, 
kad užstos geresni laikai. Bet 
kaip vi's'i apsiriko! Simus atvi
rai pripažino tėvo darbus per 
gerus ir iszgan ingus, prisiža
dėjo jo pėdomis eiti ir pildo sa
vo prižadejima. Kražių riau- 
szes buvo prie mirusiojo ir ji
sai nieko savo tarnams užtai 
nesako, o suims jo, Caru pasto
jęs, anuos da medaliais apdo
vanojo. Skaitytojau! Tokius 
pavyzdžius matydamas, ar gali 
būti tikras, kad Caro tarnai, 
vakar iszpjove Kražieczius, jei 
diena nepasikels sau'tokia pat 
iszkilme kitame Lietuvos kam-

Tegul kraujas nekaltu Kra- 
žiecziu visadas esti mums gy
vu paveikslu, tegul neduoda, 
ramiai miegoti, kolei musu bu
deliai musu kraujuose ir asza- 
roše braido ir vienas kita užtai 
medaliais kaiszo! Tegul Kra- I 
žiu kankintiniai duoda mums į 
stipruma kovoti pokol Ueisz- I 
musz tiesos valanda! -—N. Į

— GADAS —
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Uncle Sam Says

-------- -----------
Žmones dabar vis daugiau ir 

daugiau visokiu sveikinimu ir 
k o r t e 1 i u s i u n tin e j a.

-------- -----------

Liūdesio Valandoj Szaukite

A. V. Yerusaviczius
NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS
+

Laidoja Kunus Numirėliu; pa
samdo automobilius del Laidotu
vių, Kriksztyniu, Vestuvių ir 
Kitokiams Reikalams.

63 Main St.,. Pottsville, Pa.
Telefonas, Pottsville 856
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Pypkes Durnai

COLORS: Red, Black, Green, 
Blue, Gray, Copper.

Drąsiai Eikim

Drąsiai eikim, broliai, 
Mes in ta laiveli, 
Keliaukim per jūres 
In savo kraszteli.

Tik drąsiai in kova, 
O, brangus Lietuvi, 
Nes atėjo laikas, 
Kada ginties turim;

Mus brangia Tėvynė 
Prieszai draskineja, 
Daugel musu broliu 
Ten jau krauja lieja.

Nors bangos ir smarkios 
Mes to nebijokim, 
Drąsiai už Tėvynė 
Mes visi sustokim!
Nekenks mums nei jūres, 
Nei bangos audringos, 
Sudrebės mus prieszai 
Priesz spėkas galingas.
Tik baisa pakelkim, 
O mes iszlaimesim; 
Laiminga Lietuva 
Tada paregesim.

-------- -----------

MNItf./OlMr FOUNTAIN MM

Adresas:
Saule Publishing Co.

Mahanoy City, Pa.

t
“N O VE NA ”

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

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

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais <

160 Puslapiu į|
8 col. ilgio, 5% col. ploczio I; 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu ![ 
planatu ir visokiu burtu.
Knyga in minksztos po- j' 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su <[ 
užsakymu: ]•

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Į>

petyje? Ar gali tikėtis, kad jie 
isz geros 'valios kada, nors nu
stos teip dare, kad liausis be- 
reikalo mus skriaudė? Ne! Ca
ras ir jo tarnai nesigailės mu
su, nesiliaus musu kankine, 
kolei nepamatys musu galybes, 
kolei nepabugs musu pasiprie- 
szinimo. O bijos mus tada, ka
da mes visi savo padėjimą su
prasime, kada visi iszvien drą
siai jiems savo reikalavimus 
pasakysime, o musu yra trys 
milijonai. Trys milijonai isz
vien einaneziu žmonių: tai ga
lybe, kuria ir Carui nelengva 
inveikti. Bet, skaitytojau, ne 
vieni mes su Caru iii kova sto
sime; mus vienus jisai gal ir 
inveiktu, kad neturėtume mes 
draugu ir pagelbininku. Jug 
ir Lenkai, Latviai ir kitos tau
tos, kaip ir mes dejuoja po Ca
ro jungu, ir ju aszaras Caro 
tarnai tekina, ir ju krauja siur
bia. Jie eis iszvien su mumis, 
idant drauge nevidonu galybe 
sutremtumem. Ir patiems Mas
koliams nesaldus Caro vald\> 
mas ir jo tarnu įpleszimas. Ge
resnio jai tarp ju, kaiip ir mes, 
rūpinasi kaip galėdami, nuo 
•saves Caro junga numesti. Ir 
jie bus mums draugai ir pagel- 
bininkai kovoje priesz musu ir 
ju vargintojus. Tai atminda
mi, nelaukime maloniu nuo Ca
ro, vadovo ir pono musu bude
liu, tu maloniu mes niekados 
nesulauksime! ‘Ne! Atpencz, 
mes su pasiszventimu ir tvir
tybe aiszkinkime visiems nesu
prantant i emsiems, kad vargas 
ir kentėjimai musu nesimažis, 
kad Caras su tarnais savo kan
kins mus ir neduos žmoniszkai 
ant svieto gyventi, kolei mes 
nepasirūpinsime visiems akis 
atidaryti, kolei neiszaiszkinsi- 
me nesuipra.ntiemsiems visa 
padėjimą, kolei, atėjus laikui, 
nesukilsime draugo su kitais 
skriaudžiamaisiais, kolei nesu
griausime Caro galybe ir jo 
tarnus neiszvaikysime! Tik ta
da, mes tegalėsime laisvai ir ra
miai gyventi, tik tada tebusi
me tikri, kad nieks neateis var
dan Caro ukazo mums smerti 
daryti, kad neateis, plakti na- 
o-aikomis, žaginti moteris ir 
musu turtus pleszti.

Of course you know your ABC’s but 
do you know your D’s and E’s? Under 
present world conditions, D standing for 
defense and E standing for Series E 
Defense Bonds are inseparable. By buy
ing Defense Bonds regularly you help 
build the nation’s economic strength 
that backs up our defense effort. At the 
same time you are helping yourself. 
Every Series E Bond you own auto
matically goes on earning interest 
every year for 20 years from date of 
purchase instead of 10 years as before. 
This means that the bond you bought 
for §18.75 can return you not just §25 
but as much as §33.33. A §37.50 bond 
pays 566.66. And sc on.

U. S. Treasury Department

^Pirkie U. S. Bonus!

Neįižmirszkit atnau 
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalaujt 
kožna doleri. ACZIU!

“Saule”.gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

Trys Istorijos
Stebuklinga Puodą,
Velniszka Maluna,
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingn Ponu.

Per paczta, 35 Centai.
Saule Publishing Co.,

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

Visi pirmieji Katalogai dabar

dideliu puslapiu, 35c.
No.111—Sziupinis (3 dalis) 

talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis J urgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai iri 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant 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, 
?6 puslapiu. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 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,

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 Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta AI a 1 d a 
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
daro 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 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu K n y g u t e 
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 
15 c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie ,Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima.' 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
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 Alotinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

F '4

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

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

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

Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
No.150—Apie Duktė Akme- 

noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Aloteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Alerga, 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.

UgU 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.

EUU Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Aloni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
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Apie Nežmoniszkus Masko- 
iiu Darbus Kražiuose

(Tasa)

Tuo tarpu moters, netoli in 
dvi eili sustatytos, turėjo žiū
rėti, kaip kankina ju tėvus, vy
rus ir brolius, nežinodamos, 
kad ir jais vargšes negeresnis. 
likimas laukia, nes apie sute
ma, kada nustojo vyrus plake, 
gubernatorius pavelyjo Kazo
kams pasižaisti su jomisioms. 
Prasidėjo szlyksztus, negirdėt! 
apšviestose karalystėse daly
kai. Po akiu gubernatoriaus 
Kazokai, muszdami nagaiko- 
mis ir juokdamiesi “senas šu
nims, o jaunas Kazokams,” at
skyrė senąsias moteris ir už
dare ka.lejiman, o jaunas vilko 
ku katras inmane, ir žagino ją
sias tenajos. Kuri nesidavė ar 
verke, musze kumsicziomis per 
burna ir galva. Kiek buvo iš
viso suižagintu, sunku pasaky
ti, nes daugelis isz gėdos ne
nori prisipažinti. Kaip apsiėjo 
žvėrys, Kazokai, matyti isz to, 
kad 16 metu mergaite, Jasulai- 
cziute, ir jauna moteriške Žu- 
mantiene, žagintos keliolikos 
Kazoku, iri kelias dienas nu
mirė. P. Szileris, ran danu ink a s 
palivarko, kita kart kliosžto- 
ri u i prigulėjo, užtai kad gynė 
nekaltybe savo tarnaites, buvo 
teip sumusztas Kazoku, kad 
t uoja.us numirė. Ir neszc-zioms 
moterimis nedovanojo; sako 
dešimta diena Laipkriezio, 17 
moterų netaiku pagimdė. Aht 
rytojaus gubernatorius vęlei 
buvo pradėjęs plakimą,, bet bu
vo sulaikytas prokuratoriaus, 
atvažiavusio ta diena isz Kau
no. Ta diena buvo uždaryta 
kliosztoriaus hažnyczia. Kuni
gas Mažeika išnesze Szven- 
cziausia. Varpai buvo nuimti, 
tik vienas pasiliko. Stovylos 
šventųjų sudaužytos, o bažny
tiniai rūbai išvogti Kozoku, 
kurie, viską ploszdami, siautė 
po miesteli ir apygardas nuo 
Utarninko iki Nedeldieniui, 
kolei gubernatorius isz Kražių 
neiszvažiavo. Suimtuosius tris 
dienas laike ant sizalczio be jo
kio maisto; paskui sukaustė po 
keturis ir iszsiuntincjo in kalė
jimus: Kražių, Tauragės ir Ra
seinių, is'zkur jie beveik po me
tu buvo ant sudo in Vilnių nu
gabenti. Kiek buvo užmusztu, 
nėra tikros 'žinios. Gubernato- 
rius, Kaunan sugryžes, apgar
sino Kauno gubernijos laik- 
ra.s'ztyje, kad Kražiuose nieks 
jokios skriaudos nenukentejo, 
o tuo tarpu nakezia. po pjovy- 
nei dauugeli lavonu užkasė 
tam tvezia. pasamdyti Burlio
kai ; be to, da ant rytojaus rado 
kelis lavonus, pikemis subady
tus, o keli pavasaryje, 1894 me
tuose, ledui sutirpus isz Kra.- 
žentos iszpluko. Vieni sako, 
kad užmusztu buvo iki. trisde- 
szimts, o sužeistu keturiosde- 
szimts žmogystų, kiti mažesni 
skaitliu paduoda.

Teip užsibaigė atsitikimas- 
Kražiuose. Budeliai, plėšikai 
svetimu turtu ir žagintojai mo
terų, verti, jei ne kartuvių, tai 
'bent sunkios bausmes ramus ir 
linksmi namon sugryžo, žino
dami, kad vyresniejaii nepa
peiks ju už toki daiba.; o nu- 
skriaustiejai ir .kankintiniai: 
sugrusti kalejimuosną ii kone 
visus metus kaip baisus kalti
ninkai, turėjo laukti sūdo, ku-

risai buvo atliktas pernai 
(1894 m.) Spalio menesyje. 
Sude liudininkais buvo tie pa
tys budei i ai-k an k i n t o jai, kurie 
pasirūpino ir suda. sutaisyti 

j pagal savo norą. O jie pas mus- 
viską gali. Pagal tieisasi sūdąs

1 turėjo būti Kaune, nesą atsiti- 
I kimas buvo nusidavęs Kauno 
j gubernijoje, bet neparanku tai 
buvo Orževskiuiu ir jo drau
gui, Klingen'bergiui, ir juodu 
pasirūpino, kad stulas Vilniuje 
butu. Toksai sūdąs, mat, susi
deda isz trijų karaliszku sli
džiu ir trijų liudintoju luomu: 
bajoru, miesezioniu ir vals- 
czioniu. Jeigu sūdąs butu bu
vęs Kaune, tai bajoru liudinto
ju butu sedejes jame griovas 
Zubovas, Kauno gubernijos ba
joru vadovas, kurisai yra žmo
gus pas mins nepaprastas, nes 
nors Rusas, bet žmogus visisz- 
kai geras; jisai atvirai pelke 
Orževski su Klingenbergiu už 
ju budeliška Kražiuose pasi
elgimą. Žinoma, anuodu apie 
tai žinojo ir pasirūpino, kad 
toksai žmogus sude nesedetu; 
del to suda parkele in Vilnių, 
kur vietoje p. Zubovo sėdėjo 
griovas Plioteris, Vilniaus gu
bernijos bajoru vadovas, nors 
Lenkas ir Katalikas, bet didei 
netikės žmogus, kitąkart tar
navęs prie kūriko Muravjovo. 
In suda laike bylos, per advo
katus (alpgineju's) ir kitas bū
tinai prie bylos reikalingas

j yipatas, nieko neleido, noreda- 
i mi, kad j u darbai ir sūdąs nuo 
visu paslaptyje pasiliktu. Už
tai sude netoli sudžiu sėdėjo 
patsai Orževskis ir savo y pa t a. 
stengėsi ingasdinti liudininkus 
idant jie pagal jo norai kalbėtu; 
ho to da matydamas;, kilti byla, 
eina ne teip, kaip jisai norėjo, 
dare užtemyjimus antpopieros 
ir davė juos vienam sudžiu, p. 
Leontjevai, kurisai paskui rū
pinosi pagal jo norą elgtis.

Viskas buvo sutaisyta koasz- 
tria tįsiai apsūdyti Kražieczius, 
bet ir isz kitos puses atsirado 
geri žmones, kurie dykai apsi
ėmė ginti musu nelaimingus 
brolius. Septyni geriausi advo
katai dykai suvažiavo isz toly- 
mu miestu gintu vargšus, pa- 
rodytu sudžioms, kad pagal 
teisybe ant Kražiecziu vietos 
turėtu įsėdėti Orževskis ir
Klingenbergis.

Sudas prasidėjo antroje die
noje Spalio menesio. In sudo 
stale suveda visus apskustuo
sius. Vienas buvusiu tuomet 
sude pasakoja, kad sunku ap
rašyti, kaip baisiai visi jie 
iszrode. Metai kalėjimo, badasi, 
baime bausmes, teip juos su
naikino, kad daugumas buvo 
tik oda ir kaulai, panaszus in 
gyvus lavonus. Viso atvede 69. 
Turėtu būti 71, ibet viens jau 
numirė kalėjime, o kitas jau 
paskuti nes dienas gyvenimo 
baigia. Yra tarpu ju vienuoli
kos metu vaikas, kurisai pats 
nesupranta už ka ji iszlaike ka
lėjime kone visus metus, o da
bar in suda atvarė. Yra mergi
nos nuo devyniolika metu. Vie
nos atvirai prisipažinsta, kad• 
jas Kazokai žagino, kitos isz 
gėdos sako, kad jas iszgelbejo 
Dievas ar kryžius, kuriuo jos 
užsidengė, nors buvo neišpa
sakytai Kazoku kankintos. 
Viena kalėjime pradėjo nuomi- 

ruliu mirti; vienas vyras, apie 
kuri virszuje minėjome, kalėji
me sausiige (džiova) apsirgo. 
In suda atvede ji du vyrai, pa
ėmė už ranku. Sude sėdi pasi
rėmęs ant peties savo draugo 
ir nuolatos kosi. Kalbeli jau 
visiszkai negali, tik indubusio- 
mis akimis aplinkui vadžioja. 
Salioje jam kraujas per burna 
prasirausze. Isznesze ji tuo- 
jaus in priemene. Broliui jo, 
kurisai yra sude kaipo kalti- Į 
įlinkas, pavelyjo pas ji išeiti. Į 
Tas iszejes atsiklaupė palei 
broli ir apsiliejo ašaromis. 
Vargszas nepateks ilgiaus per 
keletą dienu. O paėmė ji neži
nia nei už k»a, laike visus metus 
kalėjime,no rs nęjoks polnci- 
jantas negali nurodyti ant jo,

* BALTRUVIENE *

Velykas už keliu dienu 
turėsime, 

Geros sveikateles vėlinsime, 
Ba tai svarbi diena,

Nes sujudins žmogų ne 
viena;

Bet ir tokiu bus, 
Ka pasigeria pasius, 

Galvas daužys, 
Ramumo neiszpažys, 
Apsiverkia dejuos, 

O Alleliuja negiedos.
Norints per Velykus malsziai 

užsilaikykite,
Nesivalkiokite po urvas, 

Bet namie sedekite, 
In bažnytėlė eikie, 

Dievulėlio melskite, 
0 tada Dievui ir žmoniems 

tiksite, 
Per taja diena kožnas 

kiauszus kula, 
Valgo ir gieda Alleliuja, 
Linksmai sau pasibovija, 

Sveiki bukite
Ka neturite tai nusipirkite, 

Tiktai geras tautietis 
Pas savo biznierius atsilankys.

Juk visko gausite pas savo 
sztorninkus, 

Ir gerymo pas savo gera 
sąliuninka, 

Pas Dede Taradaikar nueisiu,
Stikleli iszgersiu ir 

pietausiu,
O po Velykų vela po svietą 

lakstysiu, 
Viskas vela bus gerai, 

Tuom syk su Diev!

kad bent butu mates ji ar baž
nyczioje ar ant szventoriaus.

Byla tęsęsi devynias dienas. 
Pirmiausia prokuratorius, lai
kydamas Orževskio ir Klin- 
genbergio puse ilgoje kalboje 
stengėsi padaryti Kražieczius 
kaltais už ginkluota pasiprie
šinimą augszcziausiai Caro 
valiai, už ka pagal instatymus 
paskirta kora nuo keturios iki 
dvideszimts metu prie karo. 
Apie tai, kad Klingenbergis 
liepė plakti žmones1, kad leido 
Kazokams žaginti moteris ir 
■pleszti miesteli, prokuratorius, 
žinoma, nieko neminėjo. Szvie- 
sus siūlas isz savo puses teip- 
pat ’nepavelyjo niekam apie tai 
kalbėti, tarytum to visai nei 
nebuvo.

Vėliaus prasidėjo kvotimas 
1 i udinin k u. Klin gen bergis,
kaip galėdamas, stengėsi su
džius perliudyti, kad Kraižie- 
cziai kalti už pakėlimą maisz- 
to, nesą jie pirmiausia pradeje 
szaudyti šaudyklėmis! ir už
puolė ant policijantu, bet toles
nis kvotimas liudininku paro
de, kad tai yra melas: pasirodė 
kad Kražiecziai neturėjo su 
savim nejokio szaujauno ginklo 
neesą ne nurodant įplakti nei 
pas viena, nei ant ulyczios kur 
pamestu jokiu ginklu nerado; 
pasirodė teip-pat, kad žmones 
tik tada užpuolė antpoliai jau
tu, kada anie pradėjo bažny- 
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czioje kapoti moteris nagaiko- 
mis.

Advokatai pirmiausia pasi- 
: rūpino iszgauti isz Klingenber- 
j gio prisipažinimą, kad jisai 
liepe poliaijantus muszti iszei- 

, naneziuosius isz bažnyjezios, o 
I paskui moteris bažnyczioje. 
į Klingenbergis, nesupratęs, ant 
į ko tai eina, iszjpradžiu prisipa- 
j žino, bet pamatęs, kad jo prisi- 
i pažinimas eina ant naudos 
I Kražiocziams, suprato negerai 
Į padaręs; dėlto, kada vienas ad- 
| vokalu paiprasze sūdo užraszy- 
i t i in protokolą Klingenbergio 
žodžius apie palielpima muszti 

I nagaikomis, jo szalininkas, 
p rokui - a torius 1) ob r i n i 11 a s,

i kaip gaidys pašokės, suszuko, 
I I nk gubernatorius to niekad 
! nesakęs, o ansai jo žodžius pū- 
I tvirtino. Tada advokatai vėl 
paprasze sūdo iszriszti, ar-gi 

i teisingai gubernatorius nesake 
j to, ka jie visi czion priesz va- 
Į landa isz jo burnos girdėjo ir 
I ka .pats prokuratorius savo 
i protokole buvo paraszes. Su- 
I das iszejo pasitarauti; salioje 
j liko tik viens Orževskis piktais, 
' kad sūdąs ne teip eina, kaip ji- 
i sai norėjo. Piktumas jo da la.- 
I biaus pasididino, kada sūdąs1 

sugryžes perskaitė nusprendi
mą, kad teisybe, jog guberna
torius prisipažino, liepos kapo
ti žmones ant sz v enter i aus ir 
bažnyczioje. Toliaus Klingen
bergis, užklaustas advokatu: 

i Del ko melavo žmonėms, buk 
| Carais nesiteikes iszklausyti ju 
I praszymo, kadangi ir szian- 
; dien jokio atsakymo ant to 
! praszymo da neparėjo, nežino- 
I jo ka atsakyti.
i Tarp kitu liudininku pami- 
I nešime tik žodžius Viehman.no, 
■ buvusio ispravninko Raseinių 
pavieto, kuri po Kražių atsiti- 

j kimo atstatė nuo vietos. Ant 
sūdo jisai liudyjo gana teisin
gai, kuo labai inipykino su- 

į džias, teip kad ant .galo p. 
Į Leontjevas (tas pats kuri Or- 
I ževskis mokino^ kaip reikia 
I elgt is) “neiszkente nepaklau

sęs Vichmanno; “tai ka-gi pa
gal tamista turėjo daryti p. 
Klingenbergis?” Tas atsake:

i “Asz mislyju, kad gubernato- 
; rius neprivalė meluoti žmo- 
i nems1 apie Caro ukaza, nepri- 
j vale nakezia užpulti ant baž- 
I nyczios su saujele policijantu, 
nes lauke jo apie deszimta ady-

[ na iszryto; O' padaręs klaida ir 
pamatęs, kad žmones nelaiko

: jo .per gubernatorių, tik per 
i vagi, privalė atsitraukti nuo 
bažnyczios ir valsieziaus kanice-

i larijoje laukti atjojant Kazio- 
j ku, o niekad neliepti savo pasi
smaginimui muszti moteris na
gaikomis.” Gavės toki atsaky- 
ma, p. Leont jevas jau daugiaus 
neklaušinėjo Vichmanno.

Apskritai, liudininkai val- 
I dininkai, valdininkai melavo, 
j kaip inmanydami, idant tik 

Orževskiui intiktu, bet melas 
buvo perdaug aiszkus, ir Sli
džios, nors buvo, prielankus 
Orževskiui ir Klingen'bergiui, 
negalėjo nekaltus Kražiecziusi 
teip apkaltinti, kailp to norėjo 
prokuratorius. Aįpkaltinte juos 
apkaltino, nes Maskolijoje bei 
neteisybių negalima apsieiti; 
apsudyjo vienus prie karo, ki
tus kalejiman, o keletą visai, 
išteisino, bet pats sūdąs nuta
rė kreiptis prie Caro ir melsti 
malones sumažinti koras ap
kali i n t i e m s i e m s, ži 11 o d am as, 
kad Caras, sudui praszant, be
veik visados sumažina bausme, 
juo labiaus czionais, kada vi
sas svietas žino ir kalba, kad 
tikrieji kaltininkai yra Caro 
tarnai, kad tas sudais yra tai 
tik komedija, akinis apmonyti. 
Teip ir atsitiko! Caras nepra
leido progos parodyti svietui 
savo neva malone, sumažino 
koras ir tik keliems liko po ke
letą menesiu kalėjime atsėdėti, 
kitus visiszkai paleido1. Palei
do, bet kas užmokės jiems už 
is'zplesztus turtus, kas atlygins

(Tasa Ant 2 puslapio)

MUSU
SKAITYTOJAMS

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la- 
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

‘ ‘ Saules ’ ’ redakcij a nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘‘Saules” redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “betjda- 
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!
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SAULI 1 ’ MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
Musu skaitytojais, ponas 

Andrejus Yanuseviczius isz 
Barnesville®, ana, diena lankėsi 
mieste su reikalais, ir prie tos 
progos atlanko “Saules” Re
dakcija, atnaujinti savo 'pre
numerata už laikraszti “Sau
le”. — Acziu už atsilankyma.

Žydu szvente prasidėjo 
Panedely je ipo 'piet, Kovo-Mar. 
30-ta diena,

Didžioji arba Szrenta 
sanvaite!

Seredoj pripuola pirma 
diena Balandžio (April) nesi
duokite apsigaut. Ir Anglia
kasiu szvente, nuo atgavimo 8 
valanda darbo. Menesis Balan
dis paszvenstas del Kristaus 
Musu Atpirkejaus. Ir ta die
na pripuola Szvento Teodoro, 
pasninkas, o Tautiszka Vardi
ne: Ringaudas. Menulio at
mainos: Dolczia 6, Jaunutis 13, 
Prieszipilnis 20, Pilnatis 28. 
Ūkininku priežodžiai: Sausas 
Balandis nėra ūkininkams 
džiaugsmas. Žirnius sek Izi
doriaus dienoje norėdamas ge
ros dagos. Jeigu Balandis 
sausas tai Rugsėjis menesis 
teipigi bus sausas. Jeigu szi- 
tam menesyje sziltas lietus ly
ja tai galima tikėtis gero meto. 
Jeigu tame menesyje szviesos 
dienos tai ateinantis bus szla- 
pias.
' Didžioji Ketverga®, 
taipgi Szv. Pranciszko, o Tau
tiszka.' Vardino: Bairuolis.

Publikines mokyklos už
sidarys del Velykini! Szven- 
cziu Seredoj, Balandžio (Apr.) 
1-ma diena, o mokslas prasidės 
Utarninke. Balandžio 7-ta die
na,

Rusnaku Velykos taip
gi pripuola. Nedelioj.

Šįž Didžioji Petnyczia., pa
sninkas. Ir ta diena pripuola 
Szv. Richardo vyskupo, o Tau
tiszka Vardine: Vytenis. Di
džioje Petnyczia yra Valdiszka. 
szvente. Isz tos priežasties vi- 
•sos bankos bus uždarytos.

Didžioje S ubą ta, Gavė
nia pasibaigs 12-ta valanda. 
Taipgi ta diena pripuola Szv. 
Izidoro, o Tautiszka Vardine: 
Vimbaras. 

_

RUSIJA DOVANOJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vimasi priesz revoliucija ar ku
rie prieszinosi priesz Rusijos 
agronomijos, žemes padalini
mo nustatyma.

Szi instatyma iszleido Prezi
dentas Kliment Voroshilovas, 
kuris paaiszkino kad dabar So
vietu valdžia taip gerai ir tvir
tai stovi, kad nėra pavojaus isz 
tokiu prasikaltėliu, ir kad tie 
prasikaltieliai daba gali gryž- 
ti in savo namus ir tapti gerais 
ir įsitikimais Sovietu kraszto 
piliecziais.

Mahanoy City, Pa. Szv. 
Juozapo parapijos Didžiosios 
San raitės Pamaldų tvarka:

Ketverge — Pamaldos 8-ta 
valanda ryte.

Petnyczioje — Sveikinimas 
Kryžiaus visa diena; Kristų 
Grabe; Stacijos 7-ta vai. vak.

Sukatoje — Apeigos prasi
dės 7-ta valandai ryte ; Szventi
nimas ugnies, Krikszto van
dens; Szv. Miszios 8ta valanda 
ryte; Iszpažintis 4-ta vai po 
piet ir 6:30 vai. vakare, o 6-ta 
valanda.'bobineziuje bus szven- 
tinimas Velykų Valgiu.

Nedėliojo — Velykų ryta,, 
Prisikėlimas, Procesija ir Szv. 
Miszios 6-ta valanda ryte, o ki
tos Szv. Miszios: 8, 9 ir 10 vai., 
ryte.' Miszparu nebus,

Kun. P. Czesna,
Kim. L. Pecziukeviczius,

____
I

Frackville, Pa. Apreisz- 
kimo Paneles Marijos parapi
jos Didžiosios Sanvaites Pa
maldų tvarka:

Seredoj — Isizipažintis, 4:30 
iki 5:30 valanda, po piet. Szv. 
Miszios 5:30 valanda po piet.

Didžiame Ketverge — Iszipa- 
žintis: 7 iki 8 vai. ryto. Szv. 
Miszios 8 valanda ryte.

Didžiame Petnyczioje —Szv. 
Miszios 8 vai. ryte. Stacijos 7 
valanda vakaro.

Didžioje Sukatoje — Szvon- 
tinimas ugnies ir vandens 7-ta 
valanda ryte. Szv. Miszios 8 
vai. ryto. Iszlpažintis, 3 iki 5 
vai. po piet, ir 7 iki 9 valanda 
vakare.

Velykose — Procesija ir Szv. 
Miszios 6 valanda ryte. Szv. 
Miszios vaikams 9-ta vai. ryte. 
Szv. Miszios 11:30 vai. ryte.

Kun. S. J. Norbutas.
_____

Saint Clair, Pa. Szv. Kazi
miero parapijos Didžiosios 
Sanvaites tvarka:

Didžiame Ketverge — Iszpa- 
žintis 7:30 valanda ryte. Szv. 
Miszios: 8 valanda ryte.

Didžioje Petnyiczioje — Szv. 
Miszios 8 vai. ryte. Stacijos 
7:30 valanda vakare.

Didžioje Suibato jo — Fati- 
mos Paneles Novena 7 vai. ryte 
Szvcntinimas ugnies® ir van
dens 7:30 valanda ryto. Szv. 
Miszios 8:30 vai. ryte. Iszipa- 
žintis 4 iki 6 valanda po piet ir 
7 iki 9 valanda vakare.

Velykose —Procesija ir Szv. 
Miszios 6 valanda ryte. Szv. 
Miszios 8, 9 i r 10:30 vai. ryte.

Kun. P. P. Laumakis.

__
\ 
|

Worcester, Mass. — Pakvie
timas Kaimynu is:z aipylin- 
kies miestu ir miesteliu, taip 
pat ir isz Worcester Lietuvius, 
in Dainų ir Szokiu vakara, 
rengia Amerikos Lietuviu 
Tautine Sandaras 16 Kuopa, 
invyks Su'batoj, Balandžio 
(April) 11-ta diena 1953 m., 
Lietuviu Kliubo svetainėje, 12 
Vernon uly., Worcesteryje. 
Programa isz.pild.ys:

1— Lietuvos raszytos, Anta
nas Gustaitis, isz Boston, Mass.

2— Geriausias Liet. Artistas 
Henrikas Kaczinskas, isz New 
Yorka.

3— Lietuvos Operos Soliste, 
Rože Mainelyte, isz New York. 
Po Koncerto, szokiąi kur 
griesz geriause truntiniu muzi
ka Tango. Veiks ir Bufetas. 
Pradžia 6:30 valanda vakare. 
Pelnas S'k. Vargo Mokyklai 
Vokietijoje. Kvieczia visus, 
Rengimo Komisija.'

verte nuo savo rieliu, staeziai 
in kelia kito greito traukinio, 
ir taip ta nelaime atsitiko.

PATARIA
ATPIGINTI ANGLIS

Stamford, Conn. — Slam- į 
fordo Lietuviu kolonija laibai 
maža. Vienok ipatriotiszkai nu
siteikė ir giliai atjausdami pa
silikusiu tremtiniu, sunkia, pa
dėti, 32 Lietuviai sudėjo trem
tiniu paszelpai $561.00 ir 
B ALF’o nario mokoseziu su
mokėjo $38. Jeigu kitu koloni
jų dirbantys Lietuviai paszel- 
pos ir kitiems Lietuviszkiems 
reikalams po tiek aukotu, galė
tume po milijoną doleriu kas
met surinkti. Stamfordo Balfo 
skyriui sziuo metu sėkmingai 
vadovauja Juozas Valiuszaitis, 
Simonas Cibulskas ir Juozas 
Jurkūnas.

TRAUKINIO
NELAIME

18 Žuvo; 62 Sužeisti

Mainieriams Gyva 
Beda; Nėra Darbo
ALLENTOWN, PA. — 

Glenn O. Kidd, Lehigh Naviga
tion Anglių Kompanijos Pre
zidentas sako kad anglys turi 
nors penkiais doleriais ant to
no atpigti, jeigu, kompanijos 
nori kad žmones vis pirktu 
anglis ir jas naudotu vietoj 
aliejaus, elektros ar gazo.

Kalbėdamas in Lehigh Val
ley Kompanijos Virszininkus 
jis pasakė kad būtinai reikia 
investi viena bendra kompani
ja, kuri anglims preke nusta
tytu ir per kurios rankas visos 
anglys butu parduodamos. Jei
gu taip butu padaryta, jis aisz- 
kina, tai kompanijos daug pi
nigu sueziedytu ir galėtu ang
lis pigiau parduoti.

Jis nieko nesake apie mai- 
nieriu algas, bet ir ežia turėtu 
būti iszkeltas klausimas, nes 
jeigu anglių kompanijos ir 
mainieriai nori iszsilaikyti, 
tai ir vieni ir kiti turės nors 
kiek pasiaukoti.

BURDINGIERIUS
NUŽUDĖ NASZLE

Du Vaikucziu Ir Pats
Pasikorė
i

GEN. VAN FLEET UNITED CEREBRAI
APIE KORĖJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

PALSY VAJUS

sziai, kurie suardo tvarka toli 
už prieszo karo frunto. Jeigu į 
musu kareiviai butu tureje 
daugiau kulku ir jeigu musu 
lakūnai butu tureje daugiau ! 
geru eroplanu ir bombnesziu,I 
jie butu suardė ir sunaikinę 
priesza toli už karo lauko, kur j 
ginklai gaminami, kur maistas I 
ir ginklai yra rengiami ir veža
mi in frunta. Jie butu taip su
ardė visa tvarka kad prieszas i 
butu praszesis taikos!

Generolas Van Fleet sako, i 
kad jis yra karininkas, ne Dip- 
liomatas ir jam Azijos klausi
mas nerupi ir nerūpėjo. Jo 
darbas buvo vesti kara Korė
joje; jis ta ir dare, bet jam 
Vaszingtonas suriszo rankas 
ant pat karo lauko. Jis sako 
gero karininko vienatine pa
reiga, vienatinis darbas: vesti 
kara ligi pergales. Jis taip ir 
norėjo daryti ir darė, kol Vasz
ingtonas jam kelia užkirto!

“Už toki aiszku ir teisinga 
iszsireiszkima Generolas Van 
Fleet buvo pargabentas namo 
isz Korėjos.”

MIRTIS
PABĖGĖLIAMS

Ju Giminėms Kalėji
mas; Bulgarijos Naujas 

Instatymas

PHILADELPHIA, PA. — I 
Jauna naszle ir du maži vai- 
kucziai buvo surasti negyvi sa
vo namuose Riczmonde. Visi 
trys buvo burdingieriaus nu
žudyti. Burdingierius paskui 
pasikorė skliape.

Policijantai sako kad naszle 
su vaikucziais buvo uždusinta, j 
Burdingierius stengiesi nusi
žudyti perpjaudamas sau gys
las rankose, bet paskui nuėjo j 
in skliapa ir pasikorė.

Naszle, dvideszimts penkių 
metu amžiaus Ponia Christina 
Mazan, Lenke dypuke, kurios 
trisdeszimts septynių metu vy
ras Felix pasimirė apie trys 
menesiai atgal, buvo priėmus 
szita dvideszimts asztuoniu 
metu amžiaus Zigmund Mojsa 
ant kurdo, nes jai pinigu reikė
jo. Jis tik trys menesiai atgal

CONNEAUT, OHIO. - Du 
greiti New York Central trau
kiniai susimusze su freitinu. 
Nelaime atsitiko Petnyczioj, 
deszimta valanda naktyje, apie 
du mylės nuo Conneaut miesto.

Asztuoniolika žmonių žuvo, 
bet spėjama kad isz viso bus 
dvideszimts vienas.

Asztuoniolika lavonu buvo 
surinkta. Kitu dar jieszkoma.

Isz viso ant tu dvieju trau
kiniu buvo daugiau kaip ke
turi szimtai žmonių.

Nei vienas isz tu dvieju 
traukiniu darbininku nebuvo 
sužeistas.

Labai keistai tenai atsitiko; 
visi trys traukiniai pribuvo in 
ta paezia vieta tuo paežiu sy- tjivo atvažiavęs isz Vokietijos 
kiu.

Didele paipa nupuolė nuo 
freit-kario ant begiu, rieliu, 
kur tiedu greiti traukiniai tu
rėjo važiuoti. Greitas trauki
nys isz Buffalo in Chicago ant 
tos paipos užvažiavo. Jis nusi-

Nori Suraszyti Visus 
Vaikus Ta Liga 

Serganczius

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kytis po svetimus butus ir 
liaupsinti tariama darbininku 
gerove tarybų ‘ ‘ rojuje ’ ’ 
Sziauliuose in pasiuntines bu
vo numatyta Bindokaite, sena

MINERSVILLE, PA. —
Bendras vajus Schuylkill apy 
gardo j e dabar yra vedamas su 
žinoti, kiek jaunu vaiku serga' scenos darbininke. Taip atro- 

į do Tarybų Lietuva korytojoje.
Tikrove galima iszskaityti

ta “Cerebral Palsy” liga.
Szitas suskaitymas yra daro-!

mas, kad butu galima sužino-Į isz invairiu radijo žinių, kurios 
ti kiek ir kokios pagelbos jie paezios kalba už save. Kai 

skelbiamos žinios, kaip “kles
ti Lietuvoje Kolūkiai”, pasa
komi ir iszmokami atlygini
mai. Dažniausiai tai 3-3, 5 kg 
grudu už darbadieni. Atrodo, 
kad jokiu aiszkintoju nereikia,

vaikai yra reikalingi szitoje : 
apylinkėje.

Ponas Charles Morris, 202 
Oak Street, Minersville, Pa., 
buvo paskirtas szitos komisijos 
pirmininku.

Visi tėvai taip serganeziu in koki varga yra pateke mu- 
vaiku turėtu tuoj aus kreiptis su ūkininkai, Kolūkiuose eida- 
in Poną Charles Morris, del vi- mi nauja baudžiava. Paprastai 
su žinių kaip ir kur galima pridedama, kad Kolūkiai yra 
gauti tiems sergutiems vai-' gave ir “kitu prekių.” Vi

siems yra žinoma, koki isznau- 
dojima reiszkia atlyginimo 
mokėjimas natūra. Niekur ra
dijo praneszimuose neminima, 
kad kolukininkai turi plukti 
isztisus kilometrus, kad prisi-

LONDON, ANGLIJA. — 
Komunistiszka Bulgarijos val
džia yra iszleidus nauja ir bai
siai žiauru instatyma. Visi, ku
rie pabėga, ar yra pabege isz 
Bulgarijos dabar yra mirties 
bausme nuteisti. O visi ju gi
mines, kurie randasi tame 
kraszte yra pasmerkti in ka
lėjimą.

Tokio instatymo kad nebuvo 
nei girdėta. Nei paežio j e Rusi
joje nėra tokio instatymo, nors 
beveik panasziai yra Sovietu 
daroma.

Eina gandai kad ir kiti tokie j 
Komunistiszki krasztai toki 
instatyma inves, nes per daug 
žmonių bėga isz tu krasztu.

Bulgarai Komunistai szita 
instatyma paskelbė Vasario 
February trylikta diena, bet 
tik ana diena Londono laik- 
rasztininkai apie tai dažinojo.

kams pagelba.
Szita komisija yra iszsiuntus 

trumpus rasztelius, praszyda- 
ma kad tėvai juos iszpildytu ir 
pasiustu atgal.

Tai pirmas sykis kad szito-
. kis apskaieziavimas yra daro- statytu in darba, kad isz savo 
i mas. Jeigu jis pasiseks ir ser- po hektaro turi duoti pieno, 
gautiems padės, tai ir kitos mėsos ir kitas duokles. Kokios 

kainos yra Sovietu Sanjungoje 
mums visiems žinoma.

Kad ir kaip Sovietai bedai- 
lintu padėti, kiekvienam aisz
ku, kad isz 3 kg javu vienas 
žmogus neiszgyvensi, o ka be
kalbėti apie szeimyna? Tai 
aiszkiai badu marinimo norma. 
Turint galvoj, kad ūkininkas 
yra prirakintas prie Kolchozo 
ir negali kitur persikelti ar ei
ti in miestą dirbti, darosi aisz
ku, kokia sunkia baudžiava tu
ri vilkti musu tautos kamie
nas.

Vasario 16-j i diena užgyven
to ju Lietuvoje niekur nebuvo 
oficialiai užsiminta ne vienu 
žodeliu. Vis dėlto kraszte ja 
tyliai szvente.

apygardos rengiasi panasziai 
padaryti.

4 CZEKAI PABĖGO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pavelinimas nusileisti ant ka- 
riszko aerodromo.

Kai eroplanas nusileido, du 
kiti keleiviai nutarė pasilikti 
su tais keturiais priesz-Komu- 
nistinais draugais.

Vienas isz j u yra Anglu kal
bos mokytojas kuris ka tik ta- 
dabuvo netekąs savo mokyto
javimo darbo. Antras yra ar- Į 
chitektas.

Szitie szeszi sako kad jie nu
tarė pasilkti Vakaru Vokieti
joje, kur randasi laisve ir 
lygybe.

Dvideszimts trys, kurie pa
sisakė kad jie gryžti in savo 
kraszta buvo sulaikyti, ir bu- 

' vo sulaikyti, ir buvo jiems už
drausta su kitais pasikalbėti 
koli jie buvo sugražinti. Jiems 
buvo parūpinta vietos pernak
voti ir buvo jiems parūpinta 

j tinkami pietus ir vakariene.
Kai buvo praneszta kad tas 

eroplanas nori nusileisti in 
Amerikos puse, Amerikos ka- 
riszki eroplanai buvo pasiren
gė skristi in jo pagelba jeigu 
Komunistu eroplanai ta ero- 
plana užpultu, bet nieko pana- 
szaus neatsitiko. Ar tas ero
planas savo Komunistiszkus 
prieszus gudriai apvylė ar 
pralenkė, ar jis buvo už kitus 
greitesnis, bet nei vienas Ko
munistu eroplanas jo nesivijo.

Szitas pabėgimas nuo Ko
munistu atsitiko tik dienu nuo 
to laiko kada trys Czekoslova- 
kijos lakūnai pabėgo su senu 
Vokiecziu eroplanu in Austri
ja.

Per pastaruosius kelis metus į 
Czekai kurie neapkanezia So
vietu yra pabege isz savo 
kraszto invairiais budais. Ne-: 
seniai daug Czeku pabėgo su 
traukiniu ir syki su kariszku 
“Jeep” kariszku mažu auto
mobiliu.
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L. TRASKAUSKAS» ___ ♦ 
LIETUVISZKAS t 

į GRABORIUS *
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del £ 
i Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams £ *Reikalams
*
* 535 WEST CENTRE STREET 

Telefonai Nr. 78
* MAHANOY CITY, PENNA.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

ir buvo jos vyro artimas drau
gas.

Susiedai sako kad jie nežino 
ir nesupranta kodėl jis ta nasz- 
le ir jos vaikuczius nužudė, nes 
iszrode kad viskas tenai buvo 
tvarkoj.

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. .

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . . • 

Motinos Szvencz.

I

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

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

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

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

^Pirkie U. S. Bonus!

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

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

Platinki! “Saule” Pirkte U. S. Bonus

Make today

rnr&toy

defense Bonds


