
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $6.00;
% Year $3.50; Canada $7.00. Advertising Rates on Application.

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

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $6 Metams, % Metu $3.50; 
In Kanada: Meto ns $7, % Metu $4; In Vokietije, Pietų Amerika, 
Skotlandije.Mets is $9, % Metu $5; Atskiras Saules numeris* 8Cts. 

Laiszkus .r Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

No.23 M ( hN fEKEl^A T^T HE ^UHANOY CI H U E AS SECOND j į MAHANOY CITY? PA. PETNYCZIA, KOVO 19,1954 ‘FRIDAY, MARCH 19,1954) ĮSį V. L. Boczkowskl, Editor and Mgr. ^65 METAS^

Isz Amerikos
IR DAR APIE SEN.

McCarthy ir
ARMIJA

NEW YORK. — Dabar visi 
laikraszcziai putas plaka, re
daktoriai džiaugiasi, kad tiek 
daug žinių, naujienų, prakal
bu ir pletku randasi del kiek
vieno numerio: ‘ ‘ Senatorius 
J. McCarthy Armija Suplesz- 
kins!” ‘‘Armija Senatorių Nu
gramzdins.” ‘‘Armijos Sekre
torius Užsigina”, ‘‘Senatorius 
McCarthy Intaria!” Ir taip 
toliau.

Mums iszrodo kad szitas Se
natorius McCarthy susikirti
mas su Armijos Sekretoriumi, 
eina daug giliau ir yra daug 
svarbesnis negu kuris teisybe 
sako ir kuris meluoja.

Czia klausimas daug gilesnis 
ir daug svarbesnis. Mums isz
rodo kad czia klausimas yra ar 
karininkas yra jau tokis szven- 
tas asmuo, kad jis jau niekam 
nėra atsakomingas. Ar kari
ninkas ir kareivis vien tik Ar
mijos Sztabui atsakomingas? 
Ar Armija didesne už viso 
kraszto valdžia?

‘‘Jus neturetumete ulycziu 
jeigu ne Naciu Armija,” buvo 
atsakymas Berlyno piliecziams 
kai jie buvo stumdomi ir varo
mi nuo savo miesto ulycziu, 
kai Naciai marszavo.

Jeigu Armija dabar ir musu 
Kongresą valdys, tai jau lai
kas kad mes apie tai dažinotu- 
me. Laisves szalyje, kad ir vi
sos Armijos augszcziausias 
Generolas nėra nei per plauka 
augsztesnis už paprasta pilie
ti.

Musu valdžia, per Senata, 
yra paskyrus Komisija, kurios 
darbas yra sujieszkoti ir vie- 
szai paskelbti visus tuos, kurie 
yra Komunistai, ar remia Ko
munistus. Szitos komisijos pir
mininkas yra Sen. McCarthy.

Komandorka Wilma Leo
na Jackson yra paskirta kai
po Laivyno Slaugiu direk- 
torka. Ji pareina isz Union, 
Ohio. Iki sziol ji yra buvus
virszininke Slaugiu in Lai
vyno Ligonine, in Ports
mouth, Virginia.

Generolas Dean Užtaria Pulkininką

Major Generolas William 
F. Dean czia pasikalba su 
Pulkininku Frank H. Sch- 

wable, po kairei, Vaszingto- 
ne, pirm negu jis stojo szi- 
tam pulkininkui in pagelba, 
priesz Marinu Sztaba.

Pulkininkas Schwable yra 
intartas ir kaltinamas, kad 
jis neteisingai Komunistams 
Korėjoje prisipažino, kad jis 
ir kiti karininkai ir karei
viai, per Korėjos kara var- 
tuojo trucyznos gyvūnus 
priesz Komunistus.

Marinas, Pulkininkas 
Frank H. Schwable prisipa
žino kad jis taip buvo tiems 
Komunistams prisipažinęs, 
bet jis sako kad jis buvo taip 
kankinamas, kad jis kitaip 
negalėjo padaryti.

Major Generolas William 
F. Dean, kuris per tris me
tus pats buvo gyvu kailiu 
iszkentejes tokius Komunis
tu kankinimus, dabar užsto

j Jeigu jis ir paties Prezidento 
Eisenhowerio užklaustu ar jis 
yra Komunistas ar Komunis
tus remia, tai ir pats Ponas 
Prezidentas, mums iszrodo, tu
rėtu in toki klausima atsakyti.

Jeigu mes taip didžiuoja- 
mies kad czia ‘‘Laisve ir Ly
gybe,” tai jau beveik laikas 
kad kas nors pranesztu musu 
karininkams ka ta lygybe 
reiszkia.

Mes nesakome, nes mes ne
žinome, kad Armijoje randasi 
daug Komunistu, bet mes sa
kome kad armija ir armijos ka
rininkai turėtu sutikti taip ar 
kitaip pasakyti.

Armijos Sekretorius turėtu 
atsiminti, kad jis buvo “pa
skirtas” in savo vieta: Sena
torius buvo Amerikos piliecziu 
“iszrinktas” ir yra savo 
kraszto žmonių atstovas.

TAKSU 
SUMAŽINIMAS

Visai Mažai Ka
Reiszkia

Eiliniam Darbininkai
Ne Biski Nepadės

WASHINGTON, D. C. —
Dabar daug yra raszoma ir dar

ja Pulkininką Schwable. 
Jis sako kad bet kuris žmo
gus prisipažintu ir sutiktu 
ant visko ka tie Komunistai 
jam pasakytu per tokius 
kankinimus. Jis sako kad 
jeigu Komunistai jam saky- 

I tu kad baltas drabužis yra 
juodas, jis sakytu “taip, tas 
baltas drabužis yra juodas.”

Kiti kareiviai ir karinin
kai sako kad kai jie stojo in 
karo lauka, jiems buvo pa
sakyta kad, jeigu jie bus pa
imti in nelaisve, jiems valia 
viską ka jie žino prieszui pa
sakyti, nes jie nieko ar labai 
mažai žino apie kas darosi 
augsztešniuose Armijos 
sliuogsniuose.

Major Generolas Dean sa-. 
ko kad kariszkas teismas 
turi atsiminti, kad Pulkinin
kas Schwable prieszui me
lavo, ir tai gerai dare, nes 
prieszui taip ne tik planus 
suardė bet ir protą sumaisze.

Į daugiau yra skelbiama apie 
Taksu sumažinimą.

Repub’ikonai neri nustatyti 
kad tie kurie uždirba mažiau 
negu septynis szimtus doleriu 
ant metu neturėtu mokėti Tak
su. Demokratai nori nustatyti 
ligi asztuoniu szimtu doleriu.

Baisus czia daigtas! Kai 
szimta ar kad ir du szimtu pa
kels, mažai, beveik nieko ne- 
reiszkia darbo žmogui. Juk 
mažai kas mažiau kaip asztuo- 
nis szimtus uždirba ant metu. 
Tegu jie ka nutaria apie Tak
sas tiems kurie uždirba du, tris 

i ar keturis tukstanezius ant me
tu. Tada jie Taksu naszta pa-

■ lengvins darbo žmogui.

Kai jie sumažina Taksas ant 
brangiu kailiniu (fur coats), 

; ant žemeziugu, ant ilgu kelio
nių, ant tolimu telefono pasi
kalbėjimu, tai daugumoje jie 
palengvina ponams bago- 
cziams, o ne darbo žmonėms! 
Kad Taksos atpigtu ant mais
to, ant drabužiu, (ne kailiniu) 
ant popieres, kad ir ant alu- 

| ežio; Vat tai ir darbo žmogus 
atsidustu ir aeziu pasakytu.

SKAITYKIT 
^“SAULE”^ 

PLATINKI!!

PAVELDĖJO TURTĄ
IR SERATVE

ALASKA. — Mažas, trijų 
metu amžiaus, M a r q u a m 
(Mark) Wells, paveldėjo 
czverti milijono doleriu, jeigu 
ne daugiau, bet tas paveldėji
mas padare ji seratu.

Jo tėvas, Cecil Wells, bage
tas automobiliu pardavėjas, 
buvo nužudytas. Jo motina, in- 
tarta už savo vyro nužudinima, 
atvažiavus in California, nusi
žudė. Ji buvo intarta, kad ji 
užsidėjo su juoduku muzikan
tu ir kad ji ar jis jos vyra nu
žudė. Jie per tardymą užsigy
nė. Ji aiszkino kad vagiai in ju 
kambarį insilauže kai jiedu 
miegojo ir kad jie jos vyra nu
žudė.

Kai ji vieszbutyje, hotelyje 
nusižudė, ji paliko trumpa 
raszteli, sakydama, kad kas 
nors kaltas už jos vyro mirti, 
bet ji nežino ir dabar nepaiso 
kas. Gana kad jos vyro nėra ir 
jai dabar nėra jokio tikslo gy
venti.

Jos vyro ir jos paezios pas
kutiniame testamente, mažas 
Marquam Wells yra paliktas 
jo tetai Poniai Edna West
brook, kuri gyvena in Los An
geles. Bet dabar eina ginezai 
teismuose. Jo moeziute Ponia 
Yvonne Ward sako kad jos 
teise ir pareiga ta vaika au
ginti. Ir vienas biznierius, jo 
tėvo artimas draugas, Reuben 
Tarte, in Seattle, taip pat rei
kalauja ir stengiasi priparo- 

(Tasa Ant 4 Poslapio)

U.S.A. Informacijos 
Agentūros Narys

Daktaras D. Elton True
blood mokina Philosofijos 
mokslus in Earlham Kolegi
ja, in Richmond, Indiana. 
Jis buvo paskirtas virszi- 
ninku Amerikos Informaci
jos Agentūros Tikybines 
szakos. Jis paskyrė Theo
dore S. Strelbert tos Agen-
turos Direktorius.

Daktaras Trueblood pri
žiuręs visas žinias apie tikė
jimą, pirm negu jos bus skel
biamos per radi j a in užsieni 
ypatingai in Europa.

Už Geležines Uždangos
GRYŽES LIETUVIS 

PASAKOJA APIE 
SIBIRO TREMTI 

i
Su Vdkiecziu karo belais- Į 

viais yra gryže, kelios deszim- 
tys gyvenusiu Rytprūsiuose ir 
Klaipėdos kraszte. Kai kurie 
isz ju yra gryniausiomis Lietu- 
viszkomis pavardėmis, nors 
siiaip su Lietuviais neturi jau 
nieke bendro. Vienok tarp ju 
yra gryžes ir vienas musu tau
tietis, kuriam ilga laika teko 
gyventi invairiose Karo Be
laisviu Stovyklose ir Sibire su
eiti musu Tremtiniu. ’ Gryžu- 
siojo pasakojimu, 1945-49 me
tais apie puse Belaisviu, ypacz 
tie, kurie buvo silpnesnes sude- 
tes, pirmoje eileje inteligentai, 
neiszlaike ir stovyklose mirė. 
1947 m., jis buvo priskirtas 
prie dvaru ir pilių statybos So
vietiniams generolams. Marsz. 
Sokolov skiui state vila netoli 
Volgos-Maskvos kanalo, apie 
25 km., nuo Maskvos. Tai bu
vo Bolszeviku va’džios jam 
skirta dovana, apėmusi 1 km. 
žemes, kurioje buvo dvaras su 
ofisais ir kambarais. Pilis bu 
vo taip pat statoma'ir marsz. 
Konev ui, pirmininkavusiam 
per Serijos ir jo bendrininku 
byla. Frie pilies buvo intaisy- 
tas “Kolchczas-dvaras”. In 
pili buvo sugabenti visi Kone- 
vo karo trofėjai, tarp ju: bran
gus fortepionas isz Vienos, 
imperatoriaus Franzo Josepho 
vestuvine dovana. Vienas isz 
belaisviu turėjo garbe tuo for- 
tepionu net paskambinti.

Lietuviu jam teko sueiti po- i

Žvėris Mėgsta Cibulius

Lietuviai szita ilga-spran- 
ci žveri vadina žirafa, isz 
Anglu kalbos, nes Lietuvoj 
vargiai kada nors buvo to
kis gyvūnas. Czia, in Londo
no Zoo, tas fga-sprandis ži-

rafis žiuri kai darbininkas 
lupa visa vedra cibuliu. Dar
bininkas sako kai jie labai 
mėgsta ei’ u ius; juo kartos
iu, juo gardesnį.

o a o

ra kartu. 1949 m., Sibire keli 
Klaipediecziai Belaisviai pa- 
reiszke esą Lietuviai. Todėl jie 
buvo isz karo Belaisviu Sto
vyklos iszkelti, o ju statusas 
isz belaisvio perverstas in pe- 
resil’nikus: jiems buvo leista 
apsigyventi kaip civiliams, bet 
judėti turėjo teise tik 50 km. 
spinduliu; jie tikėjosi, kad juos 
gražins in Klaipėdos kraszta 
ar in Lietuva, bet taip nebuvo, 
vietoj to turėjo pasiraszyti pa
sižadėjimus, kad 20 metu isz- 
dirbs ir isz gyvens Sibire. 1948 
m., Stalinske sutiko prie dar
bovietes dvi Lietuvaites, ku
rios buvo neseniai užverbuotos 
darbamSvRusijoje^ir dirbo fab
rike. Ta proga tenka pastebė
ti, kad tiek paezioj Sov. San- 
jungoj, tiek jos užimantuose 
krasztuose nuolat vyksta sava- 
noriszkas inraszymas darbams 
in Sibiro pramone. Mergaites 
skundėsi, kad jos yra sekamos, 
ir patvirtino, kad ten buvo at
vežtas visas Lietuvaicziu dar
bininku transportas, bet pas
kiau jos visos buvo iszskirsty- 
tos po 3-4 in visas puses. 1951 
m., Sverdiovske, bedirbant 
prie statybos, gretimam sklype 
už tvoros mate dirbanezius 
vad., darbo batalionu vyrus. 
Jie, daugiausia 22-23 metu am
žiaus, Belaisvius kalbino Vo- 
kiszkai. Pasirodo, tai butą Bol- 
szevikinen darbo tarnybon pa
imtu Lietuviu, Latviu ir Estu. 
Lietuviai pasakojosi daugiau
sia kilę isz Joniszkio ir isz Pa
nevėžio apylinkių.

Tremtiniu isz Lietuvos pats 
jis daug nesutikęs, nes jie bū
davo daugiausia vežami ne in 
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Džiaugiasi Pergale

James Roosevelt linksmai 
sveikina savo rėmėjus, kai 
jis buvo iszrinktas Demo
kratu Partija atstovauti in 
rinkimus del Kongreso, kai
po kandidatas, in Los Ange
les, California.

Buvo daug abejones ar 
jam teks szita kandidatūra, - 
kai jo žmona buvo pareika
lavus diverso ir buvo vieszai 
ji intarius kad jis buvo užsi
dėjęs su dvylika svetimu 
moterų.

-- .. --

EROPLANAS 
SUDUŽO

32 Žuvo; Amerikiečiu 
Porele Tarp Auku :

SINGAPORE, MALAYA. - 
Didis Anglijos eroplanas, nu
sileisdamas, sudužo. Trisde- 
szimts du žmones žuvo szitoje 
nelaimėje. Ju tarpe buvo Ame
rikiečiu porele. Kurie nebuvo 
ant sykio nuo to trenksmo už- 
muszti, sudege tame gaisre.

Tik asztuoni isz keturios de- 
szimts ant to eroplano iszliko 
gyvi. Tik vienas isz lakunu, 
darbininku ir patarnautoju ant 
to eroplano žuvo. Kiti iszsigel- 
bejo.

Anglijos eroplanu sztabas 
neiszdave vardus žuvusiu j u, 
kol ju szeimynoms bus pra
nešate, let buvo paskelbta kad 
Amerikiecziai, Ponai Alexan
der J. Wood buvo tarp žuvu- 
siuju.

/. merikc s ‘ ‘ Lloyd Kelionių 
Agentūra” pranesze kad Po
nai Woods buvo iszsipirke ti- 
I ictus ke'iauti aplink pasauli. 
Jiedu savo ta ilga kelione bu
vo pradeje isz San Francisco, 
California, buvo aplanke Ho
nolulu, Korėja; Auckland, 
Wellington, Pdelbuorne, Can
berra ir Sydney, ir ketino va
žiuoti in Singapore.

Tie, kurie mate ta nelaime, 
sako kad tas eroplanas visu sa
vo greitumu ir smarkumu nu
sileido. ir kai tik jo ratai pa
sieki žeme, jis kelis sykius ap- 

j siverte ir užsidegė.
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Kas Girdėt
Molotovas, Sovietu Rusijos 

atstovas paskutinėje konferen
cijoje, pasitycziodamas ai- pa
sijuokdamas, pastebėjo kad 
Europos Apsaugos Komisija 
niekam verta ir kad visos tos 
komisijos dauba galima isz- 
mesti, ir kad Sovietai u'ž ’visa 
tai visai nesigaili.

Policijantas Alfredas Bube
lių buvo užmusztas in Balti
more, Maryland, kai jis pribu
vo isztirti kita automobiliu su- 
simuszima ant vieszkelio. Tre- 
czias automobilius ji suvažinė
jo-

’ • a . ... .

Slaptos FBI policijos direk
torius, J. Edgar Hooveris sa
ko kad mums baisiai daug 
kasztuoja razbaininkai ir pra
sikaltėliai. Jie mums kas me
tai kasztuoja daugiau kaip 
dvideszimts bilijonu doleriu. 
Del kiekvieno dolerio kuri mes 
paskiriame mokslui, mes turi
me iszmoketi del vagiu ir raz- 
baininku doleri ir asztuonios 
deszimts du centu; del kiek
vieno dolerio kuri mes savoI 
fcažnyczioms duodame, mes tu
rime duoti deszimts doleriu 
del sulaikymo tu razj>aininku, 
vagiu ir žuliku.

' • • "

Pietų Amerikos Colombia 
kraszto laikraisztis pranesza 
kad jeigu Amerikieteziai dabar 
daugiau kavos isz to kraszto 
nepirks, tai Rusija prisirengus 
visa ta kava pirktis ir su gry
nu auksu Užmokėti. Tai vėl 
Sovietu Rusijos propaganda 
mus paniekinti ir prie saves 
kitus krasztus prisitraukti.

Kunigas Vincas Dainys, bu
vęs Komunistu kalinys sykiu 
su velioniu Vyskupu Thcofiliu 
Mautlioniu, in Solvoki Salas, 
pasimirė in Szventos Szeimy- 
nos Vila, in Orland Park, Illi
nois. Jis buvo septynios de
szimts trijų metu amžiaus, ir 
tik pernai buvo apvaikszczio- 
jes savo Kunigystes penkios 
deszimts metu, aukso jubiliejų.

■ • •

Republikonai buvo mums 
szventai prižadėję .Taksas su
mažinti. Bet mes dabar jau ar- 
tinamies prie tos Taksu dienos 
ir nei per centą musu Taksos 
nėra sumažintos. Ar Republi
konai ar Eisenhoweris mums 
dabar pasiaiszkintu ?

Biznieriams ir fabrikantams 
Taksos gal bus sumažintos, bet 
paprastas darbo žmogelis taip 
pat mokės Taksas po Republi- 
konu valdžia, kaip jis mokėjo 
Demokratams!

- •.

Metropolitan Operos daini
ninke Helen Traubel sakti ga
vo už tai kad ji dainuoja kliu
buose ir saliunuose. Metropoli
tam Operos virszininkas, Ru
dolph Bing, sako kad netin
kama ir per. prasta tokiai dai
nininkei dainuoti kliubuose. 
„Gal netinkama ir gal negražu, 
.bet dainininke Traubel in vie
na sanvaite tokiuose netinka
muose kliubuose užsidirba 
daugiau negu Metropolitan 
Opera jai moka per visa meta.

Automobiliu a p d r a ūdos 
kasztai atpigs apie penkiolikta, 
nuoszimti. Bet jaunuoliai, ku
rie vairuoja automobilius tu

rės pu'Streczio sykio daugiau 
mokėti už automobiliu ąpdrau- 
da. .

Televizija yra pavojinga 
musu vaikams! Per daug pro
gramų apie žmogžudystes, va
gystes, paleistuvystes ir pus
nuoge s m e rgp ai a ik e s.

Kataliku Bažnyczios Popie
žius, Szvcntas Tėvas Rijus 
Dvyliktasis, 'pataria, kad butu 
kiekvienai szeimynai geriau, 
jeigu nors per viena sanvaite 
mes uždarytume savo televzi- 
jasir savo radijus.

Mums labai rupi ka musu 
vaikai valgo ir kaip jie apsi
rengia, bet mos visai nepaiso
me ka jie mato ir ko jie klau
sosi.

M u v i n g-p i k c z i er i a i, kurie 
del savo szlyksztumo, yra už
drausti moving pikczieriu sve
tainėse, dabar yra rodami per 
televizija.

Pypkes Durnai
/

Su Jaunu Pavasariu
Ateis Pavasaris praszytas, 
Saulute vėl linksmai praszvis, 
Bet jaunos dienos sudarkytos 
Daugiau jau niekad neatgis. 
Jaunam Pavasary j laimingai 
Gražiu paukszteliu lėks pulkai, 
Bet nepaguos szirdžiu 

vargingu,
Kurias kankina sopuliai.
Jaunam Pavasaryj po kaimus, 
Laukuos žaliuos žole jauna, 
Bet ne ant džiaugsmo, ne ant 

laimes,
Del tu ka nyksta kaip rasa. 
Jaunam Pavasaryj žemele, 
Kaipo pana pasidabys,
Bet neprikels jau isz kapeliu, 
Kurie in žeme sziandien lys.

50 METU
SUKAKTIES PROGA

CHICAGO, ILL. — 50 metu 
sukakties proga! iSzimet szven- 
cziame 50 metu sukakti, kai 
Lietuviai atkovojo lotyniszko- 
mis raidėmis spauda. Kad Lie- 
tuviszkas spausdintas žodis 
iszliktu ateinancziomis kar
toms, Pasaulio Lietuviu Ar
chyvas pasiryžęs surinkti ir 
saugoti: (A) Draudimo metu 
iszleista spauda: 1—Lietuviu 
spauda iszleista Mažojoj Lie
tuvoj. 2— Lietuviu spauda isz
leista kitu krasztu 'Lietuviu. 
3—Rusu iszleista Lietuviams 
Rusiszkomis raidėmis: graž
danka, elementoriai, kaatiez- 
kos ir kt. (B) Po spaudos at
kovojimo: 1— Iszleista Lietu
voje. 2—Iszleista kitufkrasztu 
Lietuviu. Kiekvienais spaudi
nys ar ranfcrąsztis yra tinka
mas, jei* jis yra. • surisztas su 
Lietuvio vardu. Todėl reikia 
siusti visa spauda, kuri yra. 
Lietuvio paraszyta, bet kuria 
kalba; apie lietuvius kitatau- 
cziu pa.raiszyta spauda; Lietu
viu iszleista spauda bet kuria 
kalba.. Tinka visokio turinio 
knygos, laikraszcziu ir' žurna
lu komplektai ar ju dalys, 
spausdinti ir ranka raszyt.

Adresas: Pasaulio Lietuviu 
Archyvas, 2601 W. Marquette 
Rd., Chicago 29, Ill.

—PLA Direktorius.

vo in asztruji karceri 1949 m., 
bedirbant Kuznecke, dabar va
dinamam Stalinszku, juos pra
dėjo tardyti, bet užraszydavo 
visai ka kita, negu sakydavo 
tardomasis. Jei nepasiraszyda- 
vo, tai tokius ežia pat muszda- 
vo ir paskui kiszdavo in karce
ri, laikydami po 50 žmonių ma
žame kambarėlyje sukimsztu. 
Daug kas neiszlaike, pasikorė 
ar iszejo isz proto. Po dvieju 
menesiu tokio laikymo karce
ryje jau isz kiekvieno iszspaus- 
davo “prisipažinimą,” tikriau 
po suraszytu aktu tardomasis, 
nematydamas kitos iszeities ir 
in viską modamas ranka, pade- 

j davo savo'parasza. Tardomieji 
dažnai būdavo nuteisiami . su- 

, szaudyti ar pakarti! Ir pats 
pasakotojas 1949 m., per Sta-

1 lino gimtadieni buvo nubaus
tas mirties bausme, bet ji ta 
paezia diena buvo pakeista 25 
metais privereziamojo darbo. 
1949 m., taip buvę 80,000 Vo
kiecziu Belaisviu nuteisti mir
ties bausme. Nubaudus reži
mas labai pasikeisdavo. Dabar 
jie būdavo jau zakliuezennyje, 

| laikomi tikrais kaliniais. Prie 
! sargybiniu drausdavo prieiti 
areziau kaip 5 žingsniai. Sau-

j gojo mėlynieji: Rusu NKVD 
(MVD) daliniai, sudalyti isz

■ nepaprastai žiauriu sargybi- 
į niu. Senesnio amžiaus sargybi- 
' niai visuomet būdavo geresni.
Kokios žiaurios suimtuju san- 
lygos, pavaizduoja kad ir szis 
tikras atsitikimas: nuteistieji

UŽ GELEŽINES
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pram., centrus, bet daugiau in 
miszkus ar akmenų skaldyk
las, reeziau in Kolchozus. Vie
nok Vokiecziu karo Belaisviai, 
kurie visa laika nuo pat 1345 
m., buvo laikomi vad., zakliu- 
czennyje (imtiniais) ir pere j o 
daug privereziamojo darbo 
stovyklų, yra tikrai sutikę ne
maža Tremtiniu isz Pabaltijo 
valstybių. Isz tu Belaisviu jis 
girdėjęs, kad pvz., už kalnu, 
Vologdos link, in sziaures ry
tus nuo Maskvos, Belaisviai 
mate isztisus kaimus su apgy
vendintais Fabaltiecziais. Ju 
teigimu, tokie kaimai jau isz 
pirmo žvilgsnio iszsiskiria isz 
Rusu kaimu savo tvarkingu
mu ir szvaria iszvaizda.

Vokiecziu karo Belaisviai, 
ankseziau laikyti Lietuvoje, o 
paskiau perkelti Sibiran ir jam 
paežiam papasakojo apie pa
vergta Lietuva, joje in vyku
sias isztremimais, partizanu 
kovas miszkuose ir taip to- 
liaus. Belaisviu teigimu, parti
zanai daug kur Lietuvoje dė
vėjo Rusiszkas manduras ir 
tuo budu dažnai suklaidindavo 
Rusus, kurie nespėdavo apsi
žiūrėti. Miszkuose Belaisviams 
bedirbant, dažnai tekdavę su 
Partizanais susidurti. Partiza
nai kai kur sunaikino Belais
viu stovyklų sargybas, o Be
laisviu paklausdavo: Ar nori 
eiti kartu su jais in miszkus ir 
dalintis miszko broliu likimu? 
Vienok jėgos nevartodavo: kas 
nenorėjo, paleisdavo. Vienok 
isz Belaisviu nedaug kas dė
davosi su Partizanais, nes isz 
miszko buvo dar mažiau vilties 
kada nors gryžti in Vokietija.

z
Rusai Labai Bijodavo 

Partizanu
Sargybiniai nakti užsibari

kaduodavo atskirame name. 
Rusai Lietuvoje visados vaik- 
szcziodavo su stipria apsauga, 
po 10-12 Būriais, jie saugojo 
jau ne Belaisvius, bet save! Pa- 
naszi padėtis buvusi ir Ukrai
noje, kur kartais Rusai Belais
vius nakeziai palikdavo priesz 
gyventojus, rėmusius Partiza
nus, Ukrainoje buvo taip pat 
invykdytos masines isztremi- 
mos. Belaisviai kalbėjo, kad 
pvz., 1948 m., taip buvę iszvež- 
ti Koveliio srities gyventojai.

Belaisviai daugiausia pasi
mokė isz Rusu darbininku, 
ypacz dirbdami prie statybų, 
ne karta vykdė sabotažo aktus. 
Už sabataža ar intarima ji pa
darius 1945-46 metais daug 

.Vokiecziu Belaisviu buvo su- 
szaudyta. Po 1946 m., jau re- 
cziau szaudydavo, bet sodinda
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(Tasa nuo 3-czio puslapio)

ipauksztelio kokiu spasabu jus 
atgaivint.

Visi pradėjo dekavot Pari- 
zadai tiek 'broliai kaiip ir nesu- 
skaites skaitlis visokių, karei 
viu ir no vienas jei nepavydė
jo tu daigtu kuriu, ir jie kita
dos norėjo visi but jos nevai- 
ninkais ir pildyt jos prisaky
mus.

— Broliai ir ponai, tarė 
Parizada, mano nevalninkais 
neprivalote but, ba no ko kito 
atkeliavau ežia aut to kalno, 
nos del atradimo mano broliu, 
o jieszkodama ju ir del jus ge- 
radejysfa iszpildžiau. Visi es
ate luoši ir prie nieko neprigu- 
lit, teip kai]) buvote priesz tai 
ir džiaugiuosu, jog pasiseko 
man jus atgaivint. Nes ■apleisi
me ta vieta, ba ežia: neturime 
ka veikt sėskime kožnas ant 
savo arklio ir gryszkime pas 
tėvus kurie kožna su džiaugs
mu sveikins.

Parizada pirmutine sėdo ant 
arklio, kuris ant jos lauke tojo 
paežio j vietoj kur buvo pali
kus. Bahmanas norėdamas se
sutei kiek palengvint, prasze 
jos, idant jam duotu kletka su 
pauksztuku, o ji ant to. Ne ma

Belaisviai patys reikalaudavo, 
kad juos suszaudytu, o paskui 
straikuodavo, nepaisydami 
grasinimu, kad už tai juos su- 
szaudys. Kitaip tarus, mirtis 
atrodė geresne už tokias ne- 
žmoniszkas gyvenimo sanly- 
gas.

Maistas. Nuo 1945 m., iki at
leidimo gaudavo in diena po 
600 gramu duonos. Tuo tarpu 
Rusu gyventojai 1945-47 m., 
gavo tiek pat arba net mažiau: 
nedirbantieji 300 gr., dirban
tieji: nuo 400 iki 600 gr. duo
nos. Be to, Belaisviai gaudavo 
dar bulvių ir rudeni kopūstu. 
Vienok bulves būdavo dažnai 
suszalusics ar supuvusios. Rie
balu ir mėsos negavo. Sziu Ru
sijos civiliniai gyventojai ne
gauna užtektinai ir dabar. 
Juodojoje rinkoje sviestas 
kasztuoja 25 rb., už kg., bet 
sunku gauti. Ypacz bloga buvo 
1947-48 m. Mitybos padėtis 
kiek pagerėjo 1952-53 m. '

Skurdi ir apranga. Isz pra
džių Belaisviai turėjo stovyk
loj geresnius drabužius už vie
tos gyventojus. Aprangos rei
kalai vėliau kiek pagerėjo.

Uždarbiai. Kai kurie Belais
viai mokytesni uždirbdavo 
daugiau, tai priklausė nuo vie
toves ir nuo valdytojos. Nuo 
kiekvieno Belaisvio uždarbio

(Tasa Ant 4 Puslapio)

no broli, pauksztis yra mano 
nevalninku tarnu, ji pati ga
bent, nes jeigo nori, tai imkie 
su savim . szakele giedanezio 
medžio, tai meilei tau pavesu. 
O tu mano broli, tare in Pervi- 
za, imkie ta ploczkute su gelto
nu vandeniu ir žiurekie idant 
no sukultai.

Ant galo, kada jau užsėdo 
ant arkliu. Parizada susilaiko 
ant valandėles ir prasze, idant 
vienas isz vyru pirma. jotu, nes 
.visi atsisako palikdanii pirmy- 
be del Parizados. Ncsispyre il
gai, leidosi pirma tarpe dvieju 
savo broliu.

(TOLIAUS BUS)
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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. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T, T. 

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

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo 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 pasakai tymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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. z

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

1801/2—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 Kanczids 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 liudymžs apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

ygF 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 CO., 
Mahanoy City, Pa,, - Ų, S. A.
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Kulka ritosi pagal arklio ei
sena. Teip nuolatos jodamas 
paskui, kada pribuvo prie kal
no, apie kuri jam dėrviszas pa
sakė, kulka sustojo, nulipo nuo 
arklio, o arklys nekrustelėjo, 
norint vadeles užmėtė ant kak
lio. Kada jau gerai kalnui pri
sižiūrėjo ir paregėjo juodus 
akmenis, pradėjo eitie augsz- 
tyn ir vos kelis žingsnius už
žengė, tuo jaus davėsi girdėt 
balsai ir klikavimai, apie ku
riuos jam dėrviszas buvo pasa
kęs, norint gyvos dvasios ne
buvo matyt. Vieni szauke! Kur 
tas pasiutėlis eina? Kur kva- 
raba. nesza? Ko jis nori? Ne
duokite jam eitie! Kiti vėl. 
Laikyk ji, imk i e ji! Kiti balsai 
suszuko. Vagis! Vagis! Žadin
tojus! Vela kitokį davėsi gir
dėt. Ne, ne, nieko jam. nedary
kite leiskyt ta pipli, juk tai del 
jo ežia kabo ta kletka su paiik- 
sztuku!

Neklausydamas ant to visko 
ėjo tiesok drąsiai, nes isz visu 
szaliu, da didesni balsai paki
lo su tokiu žviegimu ir balsu, 
jog ji baime apėmė. Kojos pra
dėjo drėbėt teip, jog vos ne
parvirto mato jog spėka (ši
ta) mažtas, ulžmirszo praser- 
gos derviszo atsisuko in užpa
kali, norėdamas gryžt ir aki- 
mierko persimainė in juoda 
akmeni, toki pati, kokiu ten 
daug radosi, o kurie kaip ir jis 
keliavo ant to kalno, o ir jo 
arklys tokiu jau stojo.

Nuo iszkeliavimo BahmanO' 
in ta kelione, Parizada neszo- 
dama prie saves peili, ka jei 
buvo palikes idant iszpasakytp 
ženklo galėtu dasižinot, ar da 
gyvas arba ne, nuolatos apžiū
rinėjo ji kelis kartus ant die
nos. Ir kožna kartai džiaugėsi 
jog jos brolelis sveikas ir apie 
go tie karielukai ne slankioti!

Ant Gavėnios

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

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

arba Kal-

Verksmai 
prie Ap-

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas offi-cium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos 
varija, 15c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu- z 
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. , Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

ji tankiai kalbėjo su Pervizu, 
kuris tankiai jos klausė. -

Ant galo toje nelaimingoje 
dienoje, kurioje Bahmapas li
kos permainytas in akmeni, 
kada brolis su sesei’© apie ji 
kalbėjo paprastu būdu tare in

— Brangi sesele parody- 
kie peili dirstelėt, su iszgauste 
paregėjo raudona prakaitu ant

★ 
★

* 
★
★ 
★

BALTRUVIENE

¥ 
¥ 
¥

¥ 
¥ 
¥

Teisybe kad nemoraliszkumas 
Amerikoje 'baisiai pradėjo 

prasiplatinete.
Persiskyrimai, divofsai tarp 

poru 
Pasididina su kožnu metu, 

() priežastis to yra.
Paleistuvyste ir girtuoklyste!
Pagal valdiszka praneszima, 
Tai daug, daug paleistuviu 
Sziandien randasi po visus 

miestus.
Kuriu randasi didelis skaitlis 

persi s k y rusi u moterių, 
Kurios negalėdamos surasti 

sau kokio užsiėmimo, 
Pasileido ant kelio 

paleistuvystes.
Priežastis tojo nemoraliszkli

mo yra, 
Paveldėjimas, apsiaut imas, 
Biaurus skaitymai, szokiai, 
Apsileidimas, girtuoklyste, 
Rodhauzes ir draugavimas 

su niekszais.
Taipgi musu jauna gentkarte 

seka 
Pėdomis kitu tautu ir greitai 

laibai greitai, 
Puola kas karta žemiau in

prapulti,
O isztraukti isz tosios 

prapulties sunku, 
Nes nėra kam paduoti 

paszelpingo delno, 
O tame daugiausia kalti 

tėvai, 
Kurie per pirsztus žiuri 

Ant pasielgimo savo dukrelių 
Ir visai nesirūpina ka jos 

daro, 
Ir kur trankosi!

* * *

Kuo motore stojasi senesne, 
Tuo daugiau reikia del jos 

proto ir lavinimo.
Iszmintinga moterele niekados 

save nejannys,
Ir svietas per tai isz jos 

nesijuoks,
Ir visados bus per žmonis 

mylėta.
Kuo daugiau motore save 

jauninasi,
Tuo jos senatve aiszkesne 

stojasi.
*1*

*T* *r*

Sziandien kožnas ant laiku 
. rugoja,

Tiek vyrai kaip ir moteres 
dejuoja,

Bet blogiems laikams niekas 
neužbega,

Ar-gi mums patiems geda?
Mes kalti blogiems laikams,

Kodėl neužbegam tam visam ?
Viens kita skriaudžiame, 

In didelius vargus stumiame.

Platinkit “Saule”

galesztes. Mete peili ir paszau- 
ke. Ach! Mano broli, jau ta
vęs netekome, o netekomp per 
mane viena! Jau tavęs niekad 
neregesu! Ach, asz nelaiminga! 
Kam tai reikėjo primint ie apie 
paukszti, medi ir vandeni ? O 
tu nedora davatka! Kad tu bu
tai nuėjus ant sausu giriu, o no 
in musu narna priklydus! Tai 
už mano svetingumą teip atsi
mokėjai ir prigundai idant 
tuos daigius turėtai!!

Pervizas ir buvo susirūpinės 
smerto brolio, nes ne gaiszyda- 
mas laiko ant tuszicziu gaila- 
vimu, kaip tik suprato ant se- 

•sers, jog ta už valandos vela 
pradėjo geist paukszczio kal- 
banezio, medžio giedanezio ir 
geltono vandenio, tare in sese
re. Ant tu'szczio tas gailestis 
mano sesute, jo jau ne atgai
vinsime. Yra tai vale paties 
Dievo, turime pasiduot. Jo va
lai ir garbint be rupesties! 
Kam rugot ir piktadaraut ant 
Dievobaimingos davatkos jei- 
go pirma in jos pasaka intike- 
jai ? Ar tu misliji jog ji mela
vo ir iszmislvtu ne sutvertus 
daigius ir priesz tave meluot. 
Jeigu musu brolis pražuvo, tai 
gal isz savolocnos kaltes, ant 
galo negalime atmintie nes jo 
pražuvimas tegul mus neatgar- 
sina. ant jieszkojimo tu daigtu 
asz pats norėjau kelaut o ir 
kad jo smertis nepermaine ma
no noro keliavimo, tai rytojaus 
sulaukės kelauju.

Susirupinus Parizada dare 
ka galėjo kad tiktai savo broli 
atkalbint nuo to ir visaip per- 
destinejo, nes nieko negalėjo 
padaryt. Ir teip kaip Bahma- 
nas vietoje peilo, davė jei žem- 
cziugu karielius tardamas: 
Kas dien tuosius karielukus 
slankiok ant to szniurelio. Jei- 
vienas po kitam, bus tai- ženk
lu, jog ir mane tas pats patiko 
ka ir mano broli. Nes turėkime 
vilti, jog su manim tas nesi- 
stos ir abudu su džiaugsmu pa
simatysim.

Pervizas leidosi in kelione, 
o dvideszimta diena rado ta 
pati dervisza. ka ir jo brolis. 
Prisiartino pas seni, o pasvei
kinės ji prasze, ar negalėtu 
jam pasakyti© kur buna 
pauksztis kalbantis, medis gie
dantis ir geltonas vanduo?

Dėrviszas pasakė jam ta pa
ti. Ir visaip perdestinejo ka ir 
Bahmanui, dadave, jog ne se
nei kokis tai jaunikaitis pana- 
szus in ji, klausė to paties ke
lio jog ant jo praszymu buvo 
priverstas parodyt kelia, davė 
vadovu ir rodą ka daryt, idant 
tuos daigtus gaut, nes iki sziol 
nesugryžo ir su .gaileste dasi- 
prantu, jog turėjo tonais pra
žūt kaip ir daugelis.

Geras Dervisze atsako Per
vizas, žinau asz kas tai buvo už 
vienas apie kuri papasakoji, 
buvo tai mano vyresnis brolis 
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apie kuri gana gerai žinau jog 
pražuvo, tiktai nežinau kokie 
smerte.

— Asz tau pasakysiu, at
sake dėrviszas, jis ne bus kur 

■ kitur kaip tiktai terp juodu ak
meniu, apie ka dabar kalbėjau 
ir tu tikėkis to paties gilukio, 
jeigu goraus Už ji nesivaktuo- 
si ir mano rodą neklausysi, ka
da jau teip užsispyrai kelaut.

— Derviszai, tarė Pervi
zas, labai tau esmu privalus 
jog apie mano gyvaste rūpinie
si norint’ne esmių tau pažins- 
tanias ir tos loskos nenupel
niau nes turiu tau pripažint, 
jog kolei iszdrysau ant tos ke
liones, tai'pirma gerai apmisli- 
jau, teip jog dabar negaliu pa
sijaut ant to ir del to meldžiu 
tavos idant ir mano norams už
ganą padarytai teip kaip ma
no brolui padarini. Gal man 
gorinus pa'sisoks, užlaikyt ta
vo pamokinimus.

— Ha! Jeigo teip trokszti 
ir nenori atstot nuo savo mie- 
rio, jokie-gi vardan Dievo, o 
kad esmu senais ir negaliu pa
sikelt, nulypkie nuo arklio ir 
prisiartink prie mano.

Pervizas nusėdo nuo arklio 
prisiartino pas dervisza, o tas 
iszemes kulka isz krepszio, ku
riu turėjo ne mažai, davė jam 
ir pasakė kaip su ja apsieitie 
kalbėjo: idant nesibijotu viso
kiu klykavimu, norint jie butu 
baisiausi, nes kad eitu tiesog 
ant kalno kolei nepavogęs klet- 
kos su ipauksztu'ku, atsisveiki
no.

Jaunikaitis pade.kavojo der- 
viszui, o sėdės ant arklio mete 
prieszais save kulka ir leidosi 
paskui ja.

Pribuvo ant galo pas kaina, 
o matydamas jog kulka susi
laikė, nulipo nuo arklio. Priesz 
ėjimą, ant kalno susilaikė ant 
valandėlės, atsimindamas sau 
ant duotu rodu per dervisza, 
netrukus pradėjo irtis ant kal
no jau apie deszimts žingsniu 
iszgirdo szidenezius balsus. 
Sustok kvaili, kur tave kvara- 
ba nesza?!

Ta kelione užpykino Pervi- 
za tei-p jog apie viską užmir- 
szes, isztrauke szoble isz mak- 
sztu ir atsisukus norėjo kirst 
ir aki mierko jis ir jo arklys 
pavirto in akmeni.

Tame laike patoga Parizada 
nuo iszkelevimo savo brolio 
kas diena karielukus rankoje 
Toje tai dienoje kada Pervi- 
neszojo ka brolis jai paliko, 
zas pavirto in akmeni, pajuto 
jog karielukai ne slankioje, ir 
tuojaus suprato, jog brolis pra
žuvo. Buvo tai del jos baisi va
landa, nes kad ant visko buvo 
pasirengus ka padaryt jeigu 
jos brolis pražūtu, negaiszyda- 
ma laiko ant tuszcziu gailavi- 
mu, tuojaus ant rytojaus pasi
rodo vyriszkai ir ap'sizbrajus 
sėdo ant arklio, pasakius savo 
nevalninkems, jog netrukus 
sugrysz, leidosi tuom paežiu 
keliu ka ir jos broliai.

O kad buvo papratus jodyt, 
ta kelione jei ne praskudo. At
likus tiek jau keliones kai jos 
broliai, dvideszimta diena ra
do ta pati dervisza. Prisiarti
nus pas seni, nusėdo nuo ark

lio ir laikydama už pavadžio, 
sėdo szale derviszo, ir pasvei
kinus tarė:

— Geras te ve, pavelyk 
man valandėlė szale tavęs pa
silsėt ir pasakytie loskavaik 
kur randasi tose szalyse pauk
sztis kalbantis, medis giedan
tis ir geltonas vanduo.

— Pone atsake dėrviszas, 
pažinau ant tavo balso, norint 
eisi pasirėdžius vyriszkai, jog 
esi moteriszke, ir ne kitaip ta
ve vadinsiu Žinau ta. vieta kur 
tie daigtai randasi, nes pasa- 
kykie man, kam klausai?

Geras dervisze, man papa
sakojo apie tuos stebuklingus 
daigtus ir troksztu juosus ap- 
laikyt.

— Ar žinai mano dukrele, 
jog tie daigtai apie kuriuos tau 
pasakojo, daug yra stebuklin- 
gesni ne kaip tau pasakojo, nes 
tau nepasakojo tu nebegali!, 
kurais reike ingalet kol in to
nais gautis. Niekados to nebū
tum užsimanius. Tikekie man 
nekelauk in tenais, sugryszkie 
tuojaus ir nereikalaukie nuo 
manes idant tave paduotai! ant 
pražuvimo.

— Giiodotinas 'seneli kelau
ju isz toli, rupintausi labai 
idant toki kele atlikus su nieku 
grytau. Kalbi man apie nebe
gale ba asz apie tai noru žinot 
o kada žinosu, tai apie tai pa- 
mislysu, ar josiu toliaus leistis 
ir ai- galesu ant savo silpnybes 
pasitikėt.

Dėrviszas paantrino ta pati 
Parizadai, ka jos broliams, 
perdestinedamas kaip tai yra 
sunku gautis ant kalno kur 
buna pauksztis aprasze jei kli- 
kimus ir cipimus isz visu szalu 
ir tuos juodus akmenis, ka 
žmonis likos permainyti kurie 
keliavo ant to kalno.

.— Asz suprantu i'sz tavo 
kalbos, tarė Parizada, jog tai 
yra nebegale gavime tu daig
tu, kaip pasakoji, jog reike 
kantrai kelaut ir nesidairyt.

Vienok kaip misliju dalai- 
kysu visko. Nes jeigo tokis esi 
geras, duokle man rodą, ar bu
tu galima kuom norint paleng
vint?

— O kaip tu norėtai?
— Asz misliju, kad ausis 

užsikimszt kuom norint, tai 
asz tiek negirdėtai!.

— Ar žinai ka mano duk
rele, jog kurie iki sziol pro ežia 
keliavo, tai nežinau ar jie isz 
to spasabo naudojo tai galu 
pasakyt, jog nevienas to nepa
darė. Jeigo jau teip trokszti 
kelaut toliaus gali pamėgint, 
gal tau pasiseks nes nekalbin
tai! ant to.

— Geras teve, niekas mane 
negaiszina asz prijaueziu, jog 
man pasiseks. Niekas man ne
pasilieka, kaip tiktai praszyt 
tavęs, idant parodytia kelia, 
meldžiu tavęs tos loskos.

Dėrviszas da paskutini kar
ta primine, idant nekelautu, o 
kada tvirtai prie savo laidesi 
iszsieme isz krepszio kulka ir 
duodamas tarė:

:— Imkie ta kulka, seskie 
ant arklio, o kada ja mesi 
priesz save jokie paskui ja kur 
ji tiktai risis, kur ji .sustos, ten 
rasi tuos daigtus. Jokie su Die-

— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

vo, o ne užmirszk apie mano 
prasargas!

Atsisveikinus su derviszu, 
Parizada sėdo ant arklio ir me
tus priesz save kulka, leidosi 
paskui ja ir netrukus prijojo 
prie kalno.

Pilna drąsos, nusėdo nuo 
arklio, užsikimszo sau ausis, o 
insižiurejus tada kuriuom ei
tie leidosi pamaži be baimes. 
Ne nžilgo davėsi jei girdėt bal
sai, o kad ausis buvo užkimsz- 
tos tai ne ka girdėjo. Girdėjo 
visokias palovones kurie vi
saip vadino jog net sarmata 
ežia minavo!, nes ji kantresne 
ne kaip vyras nieko sau isz to 
nedarė ypa.cz juokėsi ir kalbė
jo in sa've. Prie manes tie jusu 
žodžiai nesikisza ir neprilips 
vale szunims Jotie bile tik ne
kanda. pradėjo ir ji plūst tais 
paezais žodžiais. Užėjo ant ga
lo teip augsztai jog paregėjo 
paukszti su kletka, kuris susi
taręs su kitais balsais, pradė
jo ja kolot ir szauke isz tolio. 
Gryszkie atghl tu paleistuve, 
nesiartink pas mane ba pražū
si!

— Jus patys paleistuviai, 
tarė Parizada juokdamasi ir 
da labiaus insidrasinus skubi
nos eitie. Ant galo gavosi gi- 
lukn ingai ant pats kalno, ant 
kurio buvo lyguma priszoko 
tiesog prie kletkos ir pagriebė 
už virszaus kalbėdama in 
paukszti. Turiu tave tu nedo
ras, jau isz mano ranku neisz- 
prusi! x

Parizada ausis atsikiszo, o 
pauksztukas atsiliepe tais žo
džiais: Patoga ir drąsi pana, 
ne palaikyk už pikta, jog asz 
turėjau su. kitais ant tavęs 
plūst, ba norint uždarytas es
mu tai vienok prie .nieko ne- 
prigulejau, nes jeigu dabar li- 
kaus tavo nevalninku, tai tuo 
džiaugiuosi!, jog in tavo, o ne 
in kito rankas pa|puolau ir nuo 
to laiko busiu del tavęs' teisin
gu tarnu ir tavo prisakymus 

■pildysu. Asz tave geraus pa- 
žinstu ne kaip tu mane, ba tu 
pati ne žinai kuom esi nuo ma
nes, dabar dažinosi apie ta ir 
ateis laikas kuriame padarysi! 
del tavęs dideli nuopelną, ir 
mane užtai amžinai laiminsi. 
Jeigo nori dasektie mano pri- 
riszimo .prie tavęs, pasakykie 
ko reikalauji, esmu pasirengęs 
ant iszpildijimb visu tavo pri- 
sakvmu.

parizada negalėjo apsimal- 
szint isz džiaugsmo jog pasise
kė gilukningai iszsisaugot ne
laimes ir suprato, jog dervi- 
szas teisybe kalbėjo. Tarė per
tai in pauksztaiti. Mano pauk- 
szteli, noriu klaust tavęs apie 
daugeli daigtu, ka man reika
lingi ir labai džiaugiuosi! isz 
tavo prilankuma prie manės. 
Pasakykie mhn pirmiause, kur 
yra geltonas vanduo, kuris ke
tina turėt navatna locnaste?

Pauksztis parode jei vieta 
ne toli saves. Nuėjo ir pripildė 
maža pleczkute kurie su savim 
turėjo. Sugryžus vela, tare in 
pauksztuka: Na gana da to 
mano paukszteli, noru da turėt 
medi giedanti, pasakykie man 
randasi ?

— Atsigryszk in užpakali, 
o paregėsi giria kurioje tas 
medis auga.

Giraite ne labai .buvo toli, 
nuėjo in ja, ir tarpe medžiu 
iszgirdo puiku giedojimą ir 
tuojaus suprato, jog tai tas 
medis kurio jieszko nes labai 
buvo storas ir augsztas. Sugry- 
žo ir pasakė pauksztelui: Ra-
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dau medi, nes jo paimt negalų, 
neiszraut. . - •

— Nereike jo iszraut, tarė 
pauksztis turi nulaužtie sza- 
kute pargabentie namon ir in 
savo soda pasodyt, tuojaus pri
gis kaip tiktai in žeme insodi- 
si ir teip giedos kaip girdejei.

Kada jau Parizada viską 
rankoje turėjo tare in pauksz
ti: Paukszteli, viskos tas ka 
del manes padarai, tai da ne
gana! Tu esi priežaste smerties 
mano 'broliu kurie kaip rodos 
randasi terp tu akmenų, norė
tai! juos turetis namieje.

Rodos pats pauksztis norėjo 
ta padaryt, nes isz pradžios lig 
nenorėjo. Nes Parizada prispi- 
rusi kalbėjo: Atsiminkie pauk
szteli, jog man pats sakei, jog 
esi mano nevalninku, ba ir esi 
po teisybei ir tavo gyvastis' 
mano rankose.

— Asz pripažinau tau tei
sybe: norint tai yra didelu 
daigtu, vienok tavo norus už
ganą padarysi!. Apsidairykie 
aplinkui gerai ir temykie, ar 
laikais nepamatysi kokio krui
zo.

— Matau ji, tarė Parizada.
— Imkie-gi, tarė pauksztis 

ir eidama adgalos nuo kalno, 
pakrapink visus juodus akme
nius, bus tai tikras špasabas 
atradimo1 tavo broliu!

Parizada pagriebė ka grei- 
cziause uzbona, paukszti, van
deni ir szakute nuo medžio, ei
dama adgalos krapino su van
deniu akmenis, o ant kurio tik
tai puolė laszas vandenio, tuo
jaus pastojo žmogum. O jog ne 
vieno neaplenke akmenio visi 
atgyjo o ir jos broliai. Bahma- 
nas ir Pervizas kurie ja pažino 
su linksmybe sveikinosi, Pari
zada paklausė: Brangus bro
leliai, ka jus ežia veikete! Jie 
atsake, jog miegojo, o jijie ant 
to atsake: Teip miegojot nes 
kad butau asz jus nepabudinus 
tai miegotumet iki sudnai die
nai! Ar ne pamenant, jog ežia 
atkelevote jieszkot paukszczio 
medžio ir vandenio ir ežia li
kot in akmenius persimainyti? 
Jus ežia visi buvote paversti in 
akmenis o ir jusu arkliai. Su 
szituo vandeniu jus atgaivin- 
nau. Asz radau paukszti, van
deni ir medi, dažinojau nuo
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Žinios Vietines
— Subatoj pripuola Szv. 

Jokime ir Szv. Kutbcrto vys
kupo, o Tautiszka Vardine: 
Žilbartas. Ir sziandien pirmoji 
Pavasario diena prasideda. 
10:54 valanda naktyje. Taipgi 
ta diena; 1514 m., Rusai paver
žė i sz Lietuviu Smolenską.

— Sekantieji vyrukai ana 
diena instojo in Amerikos Lai
vyno Tarnysta, Pottsville, Pa., 
Juozas P. Pelogaitis,* 20 metu 
senumo, sūnūs pons. Juozu Pe- 
logaicziu, nuo 1002 E. Pine 
uly., mieste; John Krolick, 18 
metu, sūnūs pons. John Kro
lick, 137 S. Middle uly., Frack
ville; George E. Williams, 18 
metu, sūnūs pons. Geo. Will
iams, 23 So. Railroad uly., Ja
mes J. Kane, 18 metu, sūnūs 
pons. James J. Kane, 6 Main 
uly., Gilberton. Visi vyrukai 
iszkeliavo in tarnyste, in Bain
bridge Naval Base, Maryland.

— Kita sanvaito: Nedelioj 
' pripuola treezia -Gavėnios Ne- 

delia., taipgi Szv. Benedikto, o 
Tautiszka Vardine: Lingai 1 a. 
Ir ta diena: 1859 m., pirmas 
žvėrims ‘‘ zoological ’ ’ daržas 
buvo insteigtas Philadelphia., 
Pa. Tai buvo pirmas visoje 
Amerikoje; 1906 m., Vilniaus 
dvasiszkoji -seminarija pradėta 
mokinti Lietuviu kalbos.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Katarinos Szved., ir Szv. Povi
lo, o Tautiszka Vardine: Ged
gaudas. Taipgi ta diena: 1794 
m., Amerikos Kongresas už
draudė pirkti ar in Amerika in 
veszti vergu; 1565 m., Lietu
viai atėmė isz Rusu pili Kras- 
naja; 1939 m., Vokiecziai pa
ima Klaipeda nuo Lietuvos. 
Lietuviai pasitraukia; 1920 m., 
pripažinta moterims Ameriko
je lygios teises su vyrais; 1868 
m., gimė Lietuviu ra.szytoj.a-s 
Vydūnas.

-— Utarninke pripuola Szv. 
Viktorijom), Szv. Bonaventū
ro, o Tautiszka Vardine: Visz- 
manta. Ir ta diena: 1919 m., 
Benito Mussolinis sutvėrė pir
ma. Faszistu batalijom! ir pra
dėjo žengti in viso kraszto už
kariavimu; 1901 m., Filipinų 
sukilimo vadas, Aguinaldo bu
vo suimtas, ir Filipiniecziu su
kilimas numalszintas. Emilio 
Aguinaldo buvo gimęs 1872 
metuose; 1933 m., Vokiecziu 
valdžios sztabas “Reichstag” 
paveda visa savo kraszto val
džia. Hitleriui del keturiu me
tu; 1950 m., B-50 eroplanas, 
nukrito netoli nuo Hyder 
miesto, Arizona., dvylika žmo
nių žuvo.

Shenandoah, Pa. — John J. 
Stepulitis, ir jo pati Julia, isz 
Lower Shaft, William Penn, 
aplaike pavelinima nuo Potts- 
villes Korto, del permainymo 
ju pravarde nuo Stepulitis ant 
Steppie.

Wilkes Barre, Pa. — Ugnis
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sunaikino John Casey Elemen
tary ir Junior High Mokykla 
prie Exeter. Iszkados padary
ta ant $125,000.

— Nelaime atsitiko in 
Lance kasyklose, prigulinti 
prie Glen Alden Coal Co., arti 
Plymouth, kai devyni anglia
kasiai likos sužeisti, kai eleva
torius, keltuvas, kuriame visi 
važiavo in mainas, staiga suge
do ir trenkė žemyn. Sekantieji 
likos sužeisti:

Geo. Kochis, 42 metu senu
mo ir Barney Novitski, 56 me
tu, isz Larksville; John Ka'b- 
lick, 38 metu, Minor Shaw, 47 
metu, Joseph Miller, 42 mėtų, 
Thomas Williams 39 metu, vi
si isz Plymouth; John D. Coch
ran, 50 metu isz Nanticoke ir 
Anthony Ru’bitsky isz Han
over Tw.p.

Macon, Georgia. — Baisius 
viešnios ir vėtros sūkuriai 
daug iszkados padaro ,apsupo 
kitose vietose, sugriovė na
mus, iszverte stulpus, sužeidė 
kelis szimtus žmonių, ir užmu- 
sze apie deszimts. Szitas vėjo 
sūkurys, kuri sudarė viešnios 
ir vėtros ėjo skersai ir iszilgai 
Georgia valstija. Apie 58 žmo
nes sužeista., o isz viso 70,000 
žmonių neteko pastoges Geor
gia valstijoje. Iszkados pada
ryta ant $75,00J,000.

Chicago, Ill. — Ryszium su 
50m., sukaktimi nuo spaudos 
atgavimo, Chicagoje Infonna- 
ciju Komisija registruoja kny- 
gneszius, kuris dalyvavo spau
dos platinime draudimo laiko

tarpyje. Jau yra insiregistra- 
ve szie Chicagoje gyvena kny- 
gnesziai Anicetas Bobelis, Ka
zim. Davida vi ežius, Ad. Drau
gelis, Just. Kulis, Alek.Zalpys 
M. Ziczkus, S. Boston, Mass., 
V.Leveckis, Waterbury,Conn. 
Ona Baltruszaitione. Spaudos 
draudimo laikotarpio knygne
šius, gyvenanezius JAV-se, 
praszome užsiregistruoti pas 
Informacijų komisijos pirmi
ninką, Kun. Dr. P. Prunski, 
2334 S. Oakley Ave. Chicago 8, 
Ill.

Imigracija Ir Natūrali
zacija Lieczia Klausi

mai Ir Atsakymai
BROOKLYN, N. Y. —
Klausimas1': Esu svetimtautis 

(alien) priimtas pastoviam ap
sigyvenimui. Vetuok daug lai
ko teko praleisti Užsienyje be
tvarkant motinos 'bizni. Teko 
nugirsti, jog .naujajame Imi
gracijos Instatyme yra nauji 
nuostatai lieczia sąnlygas gau
ti pilietybei. Kadangi noriu 
gauti pilietybe ■malonėkite nu
rodyti kas tai per nuostatai ?

Atsakymas: Pilietybei gauti 
šauly gos yra szios:

1— Iszskyrus tuos kurie yra 
vede JAV pilieti, visi svetim- 
taueziai privalo, iszigyventi isz- 
tisus 'penkis metus, kad galėtu 
pra szy t i p il ietylbes.

2— Kaip teisykle, iszvykima- 
sis JAV-biu ilgiau kaip metai 
laiko szia sajilyga panaikina.

3— Iszvykimas isz JAV il
giau kaip puse metu, bet trum
piau nei metus, sziu bandomų
jų penkių metu laikotarpyje, 
panaikina pilietybes reikalau
jama penkių motu iszgyvenimo 
sanlyga, nebent svetimtautis 
inrodo, jog jo pastovi, gyvena
moji vieta, tebebuvo JAV.

4— Svetimtautis privalo isz- 
gyventi nemažiau kaip puse 
nustatyto 5 metu laikotarpio 
arba 30 menesiu. Užsienyje isz- 
buves ilgiau nei 30 menesiu ne
turi teises praszytis pilietybes. 
Iszmintys daromos vyriusybes 
tarnauto jams, kaikuriu 'ben
drovių ir tarptautiniu organi
zacijų pareigūnams ir svetim- 
taueziams kurie yra isztekeje 
ar vede Amerikos pilieczius.

5— Svetimtautis privalo bū
ti iszgyvenes nemažiau kaip 
szeszis menesius be pertrau
kos valstybėje kurioje jis pa
duos pilietybes praszyma.

6— Jis privalo būti JAV-se 
visa laika nuo pilietybes .po
pierių padavimo iki pat inpi- 
lietinimo ceremonijos.

Klausimas: Atvykau in szi 
kraszta ne-imigranto viza ga
vės darba radaro inmoneje. 
Dabar norecziau pakeisti savo 
statusu irr pastovaus imigranto 
remiantis “the Immigration 
and Nationality Act of 1952”. 
Manau, jog pagal szi akta ga
liu tikėtis pirmenybes. Vienok 
mano žmona ir sūnūs tebėra 
Užsienyje, o mano gimtojo 
kraszto kvota yra perkrauta. 
Ar jie gaus pirmenybe atvykti 
pas mane ?

Atsakymas: Taip. Valstybes 
Departamentas ir Imigracijos 
ir Nafirradizacijos instaigos 
sutarė, jog jei profosonalas 
svetimtatis atvyksta irr szi 
kraszta remiantis minėtu ak
tu, tai jo žmona, ir vaikai gali 
vykti kartu. Akte nurodoma., 
jog jei asmuo yra insileidžia- 
mas suteikiant jam pirmeny
be, tai jo szeimyna. turi teise 
vykti kartu srr juo pagal tapa- 
czia kvota. Jusu atveju, žmona, 
ir sūnūs gales atvykti nedel
siant jei jiems viza bus iszduo- 
ta nepraėjus keturiems mene
siams nuo datos, kada bus su
teiktas leidimas apsigyventi 
JAV-se.

Szis sprendimas tailp pat ga
lioja, jei turis pirmenybe as
muo randasi Užsienyje, .o jo 
žmona ar vyras su szeimyna 
gyvena sziame kraszte, kaip 
ne-imigrantai. Tuo atveju, 
skaitoma, jog jie “atvyko kar
tu” su turineziu pirmenybe 
svetimtaueziu, jei jie paduos 
.praszyma pakeisti ju statusą, 
nevėliau kaip menesiai po to 
kai “specialistas” svetimtau
tis yra gavės savo “pirmeny
bes” statusą.

Klausimas: Gyvenu JAV-se, 
bot dar nesu pilietis. Sziais 
metais planuoju aplankyti Ka
nada. Ar turiu iszsiimti paša ir 
viza, kad pereieziau per siena? 
Ar kitu atveju turecziau sun
kumu. gryžtant in JAV-bes?

Atsakymas: Jums nereikia 
nei paso, nei sienos perėjimo 
dokumentu, kad iszvykti Ka- 
nadon ir grylžti atgal. Valsty
bes Sekretorius ir valstybes 
Prokuroras panaikino sziuos 
formalumus norintiems apsi
lankyti Kanadoje. Vienok, ten 
vykdami svetimtaueziai turi 
turėti su savimi Alien Regis
tration Card, kad inrodyti, jog 
jie yra teisėti Amerikos gyven
tojai. Instatymas reikalauja, 
jog szitokias korteles turėtu 
visi,, vyresni kaip 18 metu sve- 
timtaiucziai kiekvienu metu. 
Naturalizuotieji piliecziai ne
turėtu užmirszti savo piliety
bes gavimo dokumentu. Sve- 
timtaueziai betgi turi žinoti, 
jog kiekvienas toks ju. sugryži- 
mas in JAV yra naujas insi- 
leidimas, galis būti atsmauktas 
kuom nusikaltus. —C. C.

UŽ KIENO
PINIGUS?

I

Prasikaltėliai Kreipiasi 
In Augszcziausius

Tiesinus
Kai tik kuris prasikaltėlis 

buvo nuteistas, jo advokatas, 
kuris neretai yra szuleris, szau- 
kiasi in augsztesni teismą. Ta
da reikia daugiau svietku, 
daugiau rasztu, daugiau darbo 
ir dar daugiau advokatu.

Teisėjas, kuris pirma pa
smerkimo nusprendimą nusta
tė, ta “Jury” kurie sanžinin- 
gai visa ta klausima iszklause 
ir galutinai savo nusprendimą 
davė tada jau nieko nereiszkia. 
Visas to teisėjo ir tu žmonių 
darbas nueina ant nieko. Poli- 
cijantai, kurie savo gyvastį pa- 
vojun state, ta žulika suimti, 
jaueziasi bejiegiais. Ir ju dar
bas nieko nereiszkia, nes tas 
žulikas kreipiasi in augsztesni 
teismą, kuris taip tankiai pa
neigia žemesnio teismo nu
sprendimą ir viską tam žuli- 
kui dovanoja.

Dar ir to negana. Kad tas 
žulikas ir buvo pasmerktas ir 
patupdintas in kalėjimą; už 
keliu metu ar net už keliu me
nesiu, “Parole Board” ji pa
leidžia ar Gubernatorius jam 
dovanoja. Ir tada tas žulikas 
tam teisėjui, tai “Jury” ir 
tiems policijantams szpyga pa
rodo.

Ir už visus tuos kreipimus in 
augsztesnius teismus, už palai- 
kyma to “Parole Board”, už 
visus tuos advokatus, kurie gi
na ir teisina ta žulika, už visus 
tuos kasztus, mes su savo tak
somis užmokame.

Mes nesakome kad kuriam 
žmogui butu uždraustą kreip
tis in kad ir augszcziausiaji 
teismą, kad jis galėtu iszsitei- 
sinti. Bet kai visiems žinomi 
žulikai ir niekszai ta proga 
isznaudoja, mums iszrodo, 
kad jie turėtu užsimokėti nors 
kasztus.

Ir isz kitos puses, kaip kad 
ir pats Ponas Gubernatorius 
ar Prezidentas gali iszdrysti 
dovanoti tokiam žulikui, va
giui ar net žmogžudžiui, kuri 
teisėjas ir žmonių “Jury” pa
smerkė? Ar tokis Prezidentas 
ar Gubernatorius daugiau žino 
negu tas teisėjas? Jis, taip da
rydamas staeziai pasakė kad 
tas teisėjas yra neteisingas. 
Taip pat ir tie žmones ant tos 
“Jury”.

Teisėjas atsiekė savo vieta 
per savo mokslą; Gubernato
rius ir pats Prezidentas savo 
vietoje tupi per Politika.

Ar tai dy vai kad tiek visokiu 
vagyseziu ir žmogžudyseziu 
dabar randasi musu kraszte? 
Jeigu mes norime ka kaltinti, 
tai kaltinkime tuos, kurie to
kius prasikaltėlius paleidžia 
ar jiems taip maloniai viską 
dovanoja.

Tik kelios sanvaites atgal, 
viena jauna, nekalta mergaite 
buvo žiauriai, žvieriszkai isz- 
niekinta ir nužudyta. Kas taip 
padare? Niekszas kuris buvo

— Nežiūrėkite ant plunks
nų paukszczio, tiktai ant jo 
balso. Juk laksztingalas ma
žas ir prastas pauksztelis, bet 
ar ne puikus jo balselis?

pirmiau prasikaltęs, kuris bu
vo patupdintas in kalėjimą, ir 
kuris vėliau buvo ant ‘Parole’ 
paleistas, pirm negu jis iszbu- 
vo kalėjimą teisėjo nustatyta 
laika.

PAVELDĖJO TURTĄ 
IR SERATVE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dyti kad to dabar bagoto vai
ko tėvas buvo jo praszes ir jam 
sakes, kad jeigu kas janf* atsi
tiktu, kad jis jo vaika kaipo 
savo augintu.

Visai nedyvai kad visi jie 
dabar norėtu ta vaikuti priim
ti ir priglausti ir jo turteli 
“prižiūrėti.”

VALSTIJOS
POLICIJANTAS

. UŽSIMUSZE

Nuklydo Nuo Vieszke- 
lio; Susimusze Su

Troku
INDIANTOWN GAP, PA. 

— Valstijos policijantas su sa
vo draugu buvo ant syk už- 
musztas kai jo nuosavas auto
mobilius susimusze su dideliu 
troku, netoli nuo Indiantown 
Gap, Pa.

Policijantai spėja kad j u 
draugas nebuvo gerai susipa
žinęs su nauju vieszkeliu, ir 
per klaida pasuko in kaire, kur 
tik isz prieszingos puses auto
mobiliams valia važiuoti.

Policijantas buvo keturios 
deszimts trijų metu amžiaus 
John Edward Golden; jo drau
gas buvo Thomas Roundtree, 
keturios deszimts vieno meto 
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U Man Commits
“Legal” Bigamy!

Takes Bride, Good Cook
i In Same Ceremony!

I Ina; ^.aPPeninS’every day... to bridegrooms whose 
I ^aies fair enter their homemaking careers with an 
I automatic electric range!

I A stranger in the kitchen she may be but the 
I a^.ciuacy of electric range temperatures and the sim- 
I pncity of automatic electric range operation allow 
1 even beginners to “set it and forget it!”

I 4? n Was^erN bis favorite dishes is just a matter of 
following the recipe . . . and letting the range do the 
cooking. More than that, flameless, odorless electric j 
cooking is clean, safe and cool... the modern way I 
young homemakers love! I

Lady . . . whether you are new bride or grand- I 
mother . . . visit your electric appliance dealer and I 
make plans, today, to enjoy electric cooking from I 
nowon!

amžiaus popierninkas isz 
Branchdale, Pa. Nelaime atsi
tiko a^ie vidurnakti, kai jiedu 
važiavo namo.

Policijantas Golden buvo 
septyniolika metu isztarnaves 
kaipo policijantas. Jis tik ke 
lios sanvaites atgal buvo pa
skirtas in Indiantown Gap ir 
už tai dar nebuvo susipažinęs 
su tos apylinkes vieszkeliais.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

atskaitydavo už iszlaikyma 
stovykloje 200 rb., iir už karo 
nuostolius 260 rb. Uždirban
tiems daugiau iszmokedavo in 
rankas ne daugiau kaip 200 rb 
in menesi, o kitką inraszydavo 
in sanskaita. Pabėgti isz ne
laisvės mėgindavo ne vienas, 
bet pasisekdavo retai kam. 
Kuznecko baseine Prokopjevs- 
ko anglių kasyklose dirba 27,- 
000 darbininku. Stalinske, da
bar turineziame apie puse mi
lijono gyventoju, viename tik 
geležies ir pieno kombinate 
dirba apie 80,000 darbininku. 
Kimerove apie 180,000 darbi
ninku suvaryti dirbti prie di
deliu cheminiu ir kitokiu in- 
moniu. Panaszus vaizdas ir 
Urale. Uralo sostinėj Sverd- 
lovske (buv. Jekaterinenbur- 
ge) lusznose gyvena apie 1 mi
lijoną žmonių. Ozai Belaisviai 
apie trejus metus state nauja 
gumos fabriką. Visur Urale ir. 
Sibire vyksta dideles statybos; 
pasiruoszimas ateities karui. 
Susisiekimo arterijų statyboje 
taip pat ruosziamasi busimojo 
karo netikėtumams. Szalia ži
nomojo trąnssibirinio geležin
kelio Sverdlovsk-Novosibirsk 
ir t.t. Statomas ir Pietų Sibiro 
geležinkelis Bamaul-Karagan. O

SEE YOUR LOCAL 
ELECTRIC APPLIANCE 

RETAILER

PENNSYLVANIA 
POWER & LIGHT COMPANY

Jei pirmoji linija butu sunai
kinta, tada pradėtu veikti an
troji, apie kurios krypti Užsie
nio kartografai dar neturi 
tiksliu žinių.

Rusijos gyventoju pragyve
nimo lygmuo vis dar tebera la
bai žemas. Pvz. Stalinske isz 
puses milijono gal tik kokie 
5,000 gyvena padoriau (Parti
niai, virszininkai, kai kurie in
žinieriai). Už menka dvieju 
kambariu ir virtuves butą ten
ka mokėti 150 rubliu. Sibire te
ko susitikti gyventoju, kilusiu 
isz senųjų Tremtiniu. Szie bū
davo žmoniszkesni ir belais
viams kartais padėdavo gintis 
nuo avitaminozes, parūpinda
mi svogūnu ar czesnaku. Vie
nok ir laisvųjų Sibiro pilie- 
ežiu gyvenimas buvo labai 
skurdus: luszneliu durys ap- 
kamszytos skarmalais, viduj: 
tamsi kamarėlė, kurioj turi 
iszsitekti gausi szeimyna. To
kiame skurde gyvena milijo
nai. Senesnioji karta laukia 
karo ir žino, koki varga jiems 
atnesze Komunizmas. Bet jau
nesnieji, iszeje Bolszevikine 
“naujuju žmonių” mokykla, 
in juos daugiausia žiūrėdavo 
Bolszeviku propagandininku 
akimis, nors ne karta jie patys 
pasiteiraudavo, ar nebus viena 
diena kitaip. Ten žmones dau
giausia gyvena akimirksniu: 
ka uždirbę, stengiasi kuo grei- 
cziausiai pravalgyti ir iszleis- 
ti, nes niekas nežino, kas bus 
rytoj. Atrodo, kad visi kraszto 
isztekliai ir visa pramones sta
tyba tarnauja tik propagan
dai Užsienyje apmokėti ir pa- 
siruoszti in kara. Isz visu rei
kalaujama tik dirbti ir dirbti 
iki galutines pergales. Tai to
kie szio musu tautieczio iszgy- 
venimai Sibiro tremtyje ir in
validose karo Belaisviu sto
vyklose.

— BUS DAUGIAU —
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