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Isz Amerikos
VALDŽIA NENORI 

ISZDUOTI ŽINIŲ
APIE KOMUNISTUS!

PHILADELPHIA, PA. — 
Amerikos Bendras Advokatas 
Attorney General, Herbert 
Brownell, užvakar pasakė kad 
jis abejoja kad valdžia iszduos 
žinias apie kelis Komunistus, 
kurie dabar yra suimti.

Szitas žinias surinko ketu- j 
rios deszimts dvieju metu 
sztorninkas, Herman E. Tho
mas, per deszimts metu, per 
kuri laika jis del FBI policijos 
slaptomis dirbo ir prigulėjo 
prie Komunistu partijos.

Advokatas Thomas D. Mc
Bride pareikalavo kad valdžia 
suteiktu visas tas žinias teis
mui, kur devyni Philadelphijos 
Komunistai dabar yra teisia
mi.

Teisėjas J. Cullen Ganey 
teipgi pareikalavo isz Pennsyl- 
vanijos Valstijos Bendro Ad
vokato W. Wilson White, kad 
visos tos žinios butu tam teis
mui inteiktos. Bet tas teisėjas 
sako kad tos žinios nieko gero 
teismui nesuteiktu ir už tai 
valdžia vargiai pavėlins tas 
žinias vieszai paskelbti.

Teisėjas ant to nesutiko. Jis 
sake kad nėra jokio pavojaus 
tas žinias dabar teismui duoti, 
nes jis pats visas tas žinias 
apie Komunistus pats savo ofi
suose pirmiau peržiuretu, kad 
niekas nebutu vieszai paskelb
ta, kas sudarytu bet koki pavo
ju musu kraszto apsaugai.

Bet iszrodo kad teisėjas tu 
žinių negaus, nes Valdžios 
Bendras Advokatas, Attorney 
General Herbert Brownell yra 
jau pareiszkes kad niekam ne
valia tu rasztu pamatyti ar tu 
žinių sužinoti.

Isz tikro keistas dalykas ne 
tik ant szito klausimo, bet ir 
ant to taip pragarsėjusio klau
simo su Senatorių McCarthy: 
valdžia prisipažinsta kad ji tu
ri tokius ir tokius rasztus, bet 
paskui stacziai pasako kad nie
kam nevalia tu rasztu nei pa
matyti, ar kad ir kam pasisek
tu juos perskaityti, jam neva
lia juos vieszai paskelbti.

Ne už dyka Senatorius Mc
Carthy, per Senato komisijos 
posėdi suriko kad musu val
džia negeresne už Komunistu 
valdžia, nes dabar ir musu val
džia yra pasistaczius savotisz- 
ka geležine siena. Jis buvo pa
reikalavęs kad augszti val
džios žmones pasakytu ka jie 
buvo nutarė per viena mitinga, 
ir tada stacziai isz Baltųjų 
Ofisu, nuo Prezidento Eisenho- 
werio atėjo insakymas visiems 
tylėti.

Jeigu Prez. Eisenhoweris tu
ri tokia teise uždaryti burnas 
tokiems didiems valdžios žmo
nėms, tai jis gali visiems mums 
uždrausti viską kas tik jam ne
patinka. O jeigu taip, tai kur 
Laisve? Jis, laisves kraszte,

McCarthy Intaria Armijos Sekretorių

Senatorius Joseph McCar
thy pasitaria su savo jaunu 
advokatu ir patarėju, Roy 
Cohn, kai Armijos Sekreto
rius Stevens buvo ji intares 
per Senato tardymus. Dabar 
Sen. McCarthy sako kad Ar
mijos Sekretorius su kitais 
Senatoriais tyczia stengiasi 
apszmeižti Senatorių, kai 

Amerikoje, nei didesnis, nei 
galingesnis, nei geresnis už pa
prasta pilieti. Anaiptol, jis 
musu tarnas. Jam kas nors tu
rėtu tai priminti ir paaiszkin- 
ti.

TVARKINGOS

STRAIKOS

Kurie Nori Gali Dirbti 
Per Straikas

PHILADELPHIA, PA. — 
Kai Philco Radijo kompanijos 
darbininkai sustraikavo, ne vi
si darbininkai sutiko straikuo- 
ti. Daug isz ju norėjo dirbti, 
nežiūrint kad kiti paskelbė 
straikas.

Philadelphijos policijos vir- 
szininkas tuojaus susirūpino 
apie szitas straikas, ir in ta 
fabriką pasiuntė daugiau kaip 
tris szimtus policijantu tvarka 
palaikyti. Ir dabar per visas 
tas straikas, tie darbininkai 
kurie nori dirbti gali be jokio 
pavojaus isz straikuojancziu I 
eiti kasdien in darba.

Beveik visi kiti miestai gali 
ežia pasimokinti kaip tvarkin
gai vesti ir tvarkyti straikas.

Czia nei vienas nebuvo nu
skriaustas nes visi pilna teise 
ir laisve turėjo: ar straikuoti 
ar dirbti. Ir kas dar svarbiau, 
kompanija pilna teise turėjo 
vesti savo bizni kaip jai patin
ka ar kaip ji nori. Ir tas baisiai 
svarbu, nes czia nuosavybes 
klausimas. Jeigu mes nusiper- 
kame kad ir praseziausius na
melius, mes norime savotiszkai 
viską tuose namuose susitvar
kyti, ir nei jokio unija mums 
to negali uždrausti.

PLATINKI!!
Sr“SAULE”^įga

Senatorius McCarthy vie
szai parode kaip Armijos 
Sztabas lepina sportininkus 
ir loszikus Armijoje. Jis pa
rode kaip jauni loszikai 
sportininkai ir muzikantai 
kaip ponai gyvena armijoje 
ir kaip jiems nereikia jokiu 
pareigu iszpildyti kaip kiti 
kareiviai.

BAGOCZIUS
RAZBAININKAS

NUTEISTAS

Costello Gavo Penkis

Metus Kalėjimo
NEW YORK, N. Y. —

Frank Costello, kuris buvo po
nas ir bosas beveik visu vagiu, 
sukeziu, razbaininku ir net 
žmogžudžiu, New York mieste 
ir apylinkėje, ir kuris buvo be
veik lygus su tuo Chicago ba- 
goeziu razbaininku, Al Capone, 
buvo nuteistas ant penkių me
tu in kalėjimą ir turi sumokė
ti trisdeszimts tukstaneziu do
leriu už taksas ir paskui užmo
kėti visus savo teismo kasztus.

Jis yra szeszios deszimts tri
jų metu amžiaus, ir ka tik ana 
rudeni buvo paleistas isz ka
lėjimo, kur jis buvo patekės už 
tai kad jis nesutiko atsakyti in 
Senato komisijos klausimus.

Teisėjas Harold R. Medina 
ji nuteisė ir nustatė jo bausme, 
ir kai jo advokatas pareikala
vo kad Costello butu laikinai 
paleistas ant kaucijos, kol bus 
galima kreiptis in augsztesni 
teismą, Teisėjas Medina nesu
tiko, bet insakę kad Costello 
ta paezia valanda turi eiti in 
kalėjimą.

Valdžios advokatas yra pa
reiszkes kad to teismo kasztai 
yra apie penki tukstaneziai do
leriu, ir kad tas bagoezius, 
niekszas, razbaininkas Costello 
turi už visa tai tuojaus užmo
kėti.

Galimas daigtas kad jis bus 
visai isz musu kraszto iszvary- 
ta ir bus nuvesztas in savo te- 
viszke, Italija, isz kur jis czia 
yra atvažiavęs.

EISENHOWERIS
VISKĄ SUSTABDĖ

Uždraudė Armijos At
stovams Liudyti 
Senato Komisijai

Savo Pasielgimu Prezi
dentas Parasze Repub- 
likonu Partijos Pasku

tini Testamenta

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Dwight Eisenho- 

! weris iszleido isz Baltųjų ofi
su insakyma kad Apsaugos 
Sztabo nariai nieko nesakytu 
kas buvo nutarta per viena mi- 

j tinga kaslink Senatoriaus Jo
seph McCarthy ir jo palydovu.

Szitas insakymas, pareida
mas isz paties Prezidento nu
traukė visus Senato tardymus.

Tas mitingas kuri dabar net 
ir pats Prezidentas nori nuo vi
su paslėpti, invyko Sausio dvi- 
deszimts pirma diena.

Keli Senatoriai norėjo daži- 
noti kas dabar czia kaltas, kas 
yra atsakomingas už Armijos 
virszunes pasielgimus nuo tos, 
Sausio (Jan.) dvideszimts pir
mos dienos. Bet Armijos pata
rėjas John Adams staiga užsi
darė savo lupas ir nieko dau
giau nesake. Jis tik tiek pa- 
reiszke kad jam dabar insaky- 
ta nieko nesakyti.

Visi tie Senato komisijos 
tardymai staiga užsibaigė ir 
buvo atidėti iki kitai sanvaitei.

Senatorius McCarthy sako 
kad visi tie tardymai Komu
nistu ir ju ta}kininku dabar 
nieko nereiszkia, jeigu negali
ma paezios armijos paklausti 
kas darosi musu armijoje, kur, 
Senatorius McCarthy sako da
bar randasi nemaža Komunis
tu.

Dabar noromis, nenoromis 
kyla baisiai svarbus klausi
mas: Kodėl Prezidentas Eisen
howeris, pats uždraudė savo 
palydovams pasiaiszkinti Se
nato komisijai? Ar jis žino kad 
jie yra kalti? Ar jis bijosi kad 
jie dar kitus inve’s? Ar jis pats 
bijosi to ka jie tai Senato ko
misijai pasakytu? Ar musu 
kraszto Prezidentas bijosi tie
sos? Ar jis bijosi vieno Senato
riaus, kurio vardas yra McCar
thy? O gal Republikonu Parti
ja privertė Prezidentą szitaip 
pasielgti?

Jeigu Sen. McCarthy nega
les gauti teisingu atsakymu in 
szitus klausimus, tai Amerikos 
žmones, szito kraszto piliecziai 
turėtu pareikalauti kad pats 
Prezidentas pasiaiszkintu.

Kai szitie tardimai prasidė
jo, Prezidentui Eisenhoweriui 
labiau rūpėjo golfo loszimas 
negu teisybe. Bet staiga jis su
sirūpino ar nusigando ir tuo
jaus iszleido insakyma kad 
viskas butu sustabdyta. Žmo
nes turi teise kad ir pono Pre
zidento paklausti’KODĖL?

LAKŪNAS
UŽSIMUSZE ANT 

VIESZKELIO

Užsnūdo Bevairoda- 
mas Automobiliu

VALLEY FORGE, PA. — 
Devyniolikos metu amžiaus la
kūnas, Joseph Pegeron,’ isz 
Bayonne, New Jersey, užsirnu- 
sze kai jo automobilius sudužo 
in tilto kampa netoli nuo Val
ley Forge, ant Pennsylvania 
Turnpike vieszkelio.

Crester apygardos policijos 
Daktaras Cooper T. Bishop, 
Jr., sako kad jis spėja kad taą 
jaunas lakūnas užsnūdo be- 
vairodamas ir taip davė in to 
tilto kampa.

Jo automobilius nubėgo nuo 
vieszkelio, iszlauže apie pus
antro szimto pėdu geležines 
tvoros ir atsimusze in tilto 
kampa ir paskui apsivertė. Isz 
to aiszku kad jis baisiai, grei
tai važiavo kai ta nelaime atsi
tiko.

Kai automobilius apsivertė 
kiti draiveriai pranesze poli- 
cijautams in Downingtown. Jie 
greitai pribuvo su daktarais ir 
ambulancais ir nuveže ta jau
na lakuna in Chester apygar
dos ligonine, kur jis pasimirė.

Jurininkas užsimusze ir ki
tas buvo labai sužeistas kai 
jųdviejų automobilius atsimu
sze in stulpą in Medford, New 
Jersey. Žuvęs jurininkas buvo 
dvideszimts vieno meto am
žiaus Ralph E. Dewhirst, isz 
Silver Spring, Maryland. Jis 
ta automobiliu vairavo. Su
žeistas toje nelaimėje buvo jo 
draugas ir to automobiliaus sa
vininkas, dvideszimts dvieju 
metu amžiaus Charles B. Mix, 
isz Indianapolis, Indiana. Jis 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nepaprastas Katinukas

Penkių metu amžiaus mer- 
gaituke, Doris Steinbaugh 
gavo gražu katinuką, ir ne
žinojo kaip ji užvardinti,

GENEVOS KONFE
RENCIJA LAUKIA 
PRANCŪZU RINKI

MU ISZEITIES

GENEVA, SZVEICARIJA.
Indo-Kinijos kalbos apie 

taika buvo sustabdytos kai 
Prancūzu valdžia turėjo baL 
suoti apie savo Premiera, Jo
seph Laniel, ar jis pasiliks val
džios vadas ar kitas bus in jo 
vieta išbrinktas. Jeigu jis butu 
buvęs iszmestas isz valdžios 
tai butu visai kitokio tvarka 
investa ne tik in Indo-Kinija, 
bet ir in Prancūzija.

Jis laimėjo rinkinius tik per 
du balsus. Paprastai Premje
ras kuris turi tik tiek balsu del 
savo puses atsisako, bet dabar 
kai Prancūzijos krasztas ran
dasi tokioje pavojaus padėtyje 
ir tie keli balsai pavėlino ta 
Premiera pasilikti savo vieto
je.

Devyniolikos* krasztu dele
gatai dabar teirausi' kaslink 
Korėjos ir Indo-Kinijos likimo 
ir visi baisiai bijosi Anglijos, 
kuri pasirengus kad ir visas 
tautas iszparduoti kad Angli
jos biznis eitu gerai tuose Azi
jos krasztucse. Iszrodo kad 
Anglijai .labiau rupi savo biz 
nįs Azijos krasztuose, negu ku
ri taikos sutartis su Amerika 
ir su Azija.

AKLIEJI
MARSZUOJA

Artinasi Prie Rymos

ROMA, ITALIJA. — Apie 
szimtas aklųjų vyru ir mote
rų dabar marszuoja stacziai in 
Italijos sostine, Ryma. Jie rei
kalauja kad valdžia jiems pa
skirtu daugiau paszelpos ant 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

kol ant jos kaktos pasirodė 
raide “M”. Tada ji ja “pa- 
kriksztijo” vardu “Marie”.

o o o

PRANCŪZAI
BOMBARDUOJA

KOMUNISTUS

Dien Bien Phu Karas 
Nebaigtas

SAIGON, INDO KINIJA. -- 
Kai Prancūzijos kareiviai pa
sidavė Dien Bien Phu tvirto
vėje, buvo sudaryta sutartis 
kad visi sužeistieji bus iszves- 
ti. Po tos tvirtoves pasidavimo 
Komunistai tiek daug visokiu 
pareikalavimu buvo pastate, 
kad Prancūzams nebuvo gali
ma savo sužeistuosius iszvesz- 
ti isz tos tvirtoves.

Vieszkeliai kurie turėjo būti 
atidaryti del iszvežimo sužeis
tųjų ir ligoniu, dabar yra Ko
munistu vartuojami del pri
statymo daugiau savo kareiviu 
kito užsipuolimo.

Už tai dabar, po ilgo pasita
rimo Paryžiuje, Prancūzijos 
valdžia nutarė su bombnesziais 
bombarduoti tuos vieszkelius, 
kurie buvo nustatyti ir paskir
ti vien tik del iszvežimo su
žeistųjų.

Kaip Komunistai tenai buvo 
viską sutvarkė, tai imtu mene
si ar daugiau visus sužeistuo
sius iszveszti. O per ta laika 
Komunistai tuos kelius ir 
vieszkelius vartuoja pristatyti 
daugiau savo kareiviu.

Tie Prancūzai, kurie buvo 
isz tos Dien Bien Phu tvirto
ves iszveszti dabar pasakoja 
apie tas baisenybes per kelias 
paskutines tos tvirtoves dienas 
kada jie neturėjo ginklu ir bu
vo priversti žiūrėti kaip Ko
munistai tyczia suszaudindavo 
ligoniu automobilius, kurie bu
vo aiszkiai paženklinti su rau- 
duonuoju kryžiumi.

Dabar iszrodo kad Prancū
zai ta kara vėl pradėjo ir da
bar ne tik praszys bet stacziai 
reikalaus kad Amerika jiems 
in talka stotu ne vien tik su pi
nigais ir ginklais ir eroplanais, 
bombnesziais, bet ir su musu 
kareiviais!

7 ŽVEJOTOJAI
ISZGELBETI

Devyni Kiti Prigėrė

MANILA. — Septyni Kinio- 
ežiai žvejoto j ai buvo isz mariu 
iszgelbeti po asztuoniu dienu, 
kada j u mažas laivelis buvo 
bangu sudaužytas prie Paracel 
salų, apie keturi szimtai asz- 
tuonios deszimts myliu nuo 
Hanoi, Indo-Kinijos.

Amerikiecziai lakūnai isz 
Clark Field juos iszgelbejo. 
Iszgelbeti žvejoto j ai papasa
kojo kaip kiti devyni buvo 
bangu nuszloti, nusupti nuo to 
ju sudužusio laivelio ir prigė
rė."

Per asztuonias dienas ir nak
tis jie neturėjo nieko nei val
gyti nei gerti, kol tie musu la
kūnai juos užtiko ir iszgelbejo.
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Mes matome tik viena svar
bu skirtumą tarp senovės ir 
sziu dienu: Sziandien jaunieji 
greieziau pasensta; o senesnie
ji ilgiau gyvena.

Rusija iszkilmingai ir didin
gai kas metai apvaikszczioja 
Gegužio Pirmąją Diena ir ja 
net ir vadina “Rauduonoji 
Diena”. Komunistai ir Ameri
koje taip darydavo. Bet dabar 
jiems ima nesisekti.

Už Geležines Uždangos
■---------------------------------------O---------------------------------------- S

ir iszvežamu Baltu skaiezius 
yra labai didelis. Steponas St.

Jieszko Didelio Lobio

Nepraleiskime per daug lai
ko mylėdami savo neprietelius; 
pąszveskime nors kiški laiko 
del meiles savo draugams.

Senis Butkus pataria nesirū
pinti apie savo vargus ir be
das, nes dar daugiau ju susi
lauksime.

Legijonieriai ir kiti buvu
sieji kareiviai dabar sudaro 
Amerikos patriotiszkas ipa,ro
dąs ta diena, kurios yra dides
nes ir iszkilmingesnes už Ko
munistu. Dabar Katalikai teip
gi pastojo tiems Komunistams 
kelia, nes Katalikams visas 
Gegužio menesis yra Dievo 
Motinai paszvestas.

Ka Pasakoja Gryžusie
ji Apie Atremtuosius Stalingrade sutikės perą Lie-

Ir Kalinamus Musu 
Tautieczius •

Jack Stephens, Lietuvis isz 
Chicagos,'buvo iszrinktas No
tre Daine Universiteto Szvedo, 
basket-boles losziku kapitonu 
del ateinaneziu metu.

Iszrodo kad musu Komunis
tėliai turės kita, diena savo 
szventei pasi rinkt i.

Robertas Poszka, sugryžo 
namo in Athol, Mass., isz Japo
nijos, kur jis buvo Kariszkoje 
policijoje ir buvo iszrinktas 
kaipo Generolo Mark Clark 
garbes sargas.

Indo-Kinijos klausimas nė
ra nei iszrisztas nei užbaigtas, 
nežiūrint kad Komunistai pa
ėmė Dien Bien Phu tvirtove, ir 
nežiūrint jeigu Prancūzijos pa
kriktu. Tas klausimas turės 
būti iszsiprestas Tautu San jun
goje, ir didžiausia pareiga ežia 
puls ant Amerikos.

Julius Arlauskas, Bostone, 
yra Meno Mokyklos direkto
rius Naujoje Anglijoje.

Nauja -Lietuviszka radijo 
programa pasirodė ar prabilo 
isz MTPTS, Pittston, Pa. Ji yra 
vedama kas Nedele.

Biznis vis eina tropais že
myn! Dabar beveik visi biznie
riai, net ir tie kurie reme Pre
zidentą Eisenhoweri dabar jau 
ima ne tik skustis, bet ir rūgo- 
tl.

Antanas Stuczka, Breslau., 
Pa., kuris buvo karo belaisvis, 
Vokietijoje, neseniai 'pasimirė. 
Jis buvo kumsztininkas ir bu
vo keturios deszimts penkis 
sykius stojęs in kumsztininku 
rungtynes.

Pypkes Durnai

Kur Upes Teka

Charley 'Norkus, kumszti- 
ninkas isz Jersey' City, N. J., 
sumusze Dauny Nardico, isz 
Tampa, Florida. Kumsztynes 
buvo in Miami, Florida ir buvo 
rodomos per televizija.. Tai bu
vo jo penkta isz kaleinos per
gale.

Price $2.30s,,t'
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>442 . VLm. VVir

1555
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COLORS: Red. Black, Green, 
Blue, Gray, Copper.

NUMBEREI POINT!

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

Yra szalis, kur upes teka 
Linksmai tarp giriu užianeziu, 
Ir meiliai tarpu saves szneka 
Prie giesmininku vieversiu. 
Te prakaitas aplieja žmones 
Prie vasaros sunkiu darbu 
Ir prastas paredas marszkonis 
Apdengia sąnarius visu. 
Bet tave meiliai pavaiszina, 
Kaip tik nueisi in sveczius, 
Te tave myli, valgydina, 
Kiek tik daleidžia iszteklius.
Ir grakszczios tos szalies 

merginos
Te žydi vis kuonopuikiau 
Szalis ta “Lietuva” vadinas. 
Bet asz — neilgai te buvau, 
Atsimenu, kada in guoli 
Saulute praszo vakarai, 
Ir gieda Lietuviai-varguoliai, 
Nes pabaigti dienos darbai, 
Kaip tašyk mergos veidą 

skaistu
Prie rutu lenkia kvepianeziu, 
Dainuodamos, jas meiliai 

laisto,
Lelijų skinas žydineziu. 
Atsimenu, kaip vakars sziltas 
Po vasaros kaitrios dienos 
Ir oras, ramumu pripiltas, 
Priesz norą traukia prie dainos 
Kaip tašyk varpas sunkiai 

gaudžia
Ir užgirdėt toli, toli, 

medžiuos snaudžia, 
Seniai jau paukszcziai 
Bet pats užmigt negali, 
Kaip upes vandens, mislys 

teka,
Mintos reiszkiasi galvoj; 
Gamta su tavim, rodos, szneka 
“Gražu, gražu mus Lietuvoj.” 
O, teviszke! Koks mielas 

krasztas,
Kurio teip netekau greitai, 
To neiszreiksz ne vienas 

rasztas,
Ta pasakys vieni jausmai.

Gryžusieji Vokiecziu ir kitu 1 
tautybių karo belaisviai pasa
koja sutikę musu tautiecziu in- 
vairiausiese TSRS darbo ver
gu stovyklose. Szit Kathe B. 
Urale sutikusi dvi Lietuves 
gailestingąsias seseris. Komi, 
respublikoje (ASSR) suėjo vi
sa eile Lietuviu ūkininku, vie
nok isz j u atsimena tiktai Ele
nos Moloviszkienes pavarde. 
Vyrai stovyklose buvo laikomi 
griežtai atskirti nuo moterų. 
Jos teigimu, paskutiniuoju 
metu padėtis darbo stovyklose 
truputi pagerėjusi. Drauge lai
komos Lietuves jai pasakojo, 
kad isz Lietuvos daug musu 
tautiecziu iszvežta ir isztrem
ta, taip pat daug suimta. Mi
chaelis Gr. pasakoja Lietuvoj 
kalėjimuose susidūręs su poli
ciniais kaliniais, kurie, buvo 
daugiausia isz Partizanu. Da
lis Partizanu, paklausė Bolsze- 
viku viliojimu iszeiti isz misz- 
ku, tikėdamiesi sulauksią pa
žadėtosios amnestijos, jiems 
pasidavė. Bet netrukus pasiro
dė Bolszeviku apgavimas. Ta
da kalėjimai isz naujo buvo už
grūsti žmonėmis. ASSR sto
vyklose jis sutiko daug Lietu
viu, taip pat Latviu ir Estu. 
Gražinti atgal in pereinamąja 
karo belaisviu stovykla, jie 
mate ta pati vaizda, kaip ir 
ankseziau, in rytus vis ėjo nau
ji transportai su iszvežamai- 
siais.

tuviu ir Latviu moterų ligų 
gyd., Jonsona. Kiti kalinamie
ji jam pasakojo, kad Lietuviu 
ir>kt., Pabaltiecziu ypacz daug 
yra iszsiustu in Sibirą. , Jo ži
niomis, Lenkijoje veikia Par
tizanai palaika ryszius su Lie- 

(Tasa Ant 4 Puslapio) 
į

PR. KRUPAVICZIUS
LIUDIJO KONGRESO

KOMITETE

Komunistu Užpuolimai
Tirti

Lietuviai Prie Volgos-

Dono Kanalo
E. K., kilęs isz Ragainės 

miesto prie Nemuno, pats ne
tekės savo tėvynės, sako, ne
paprastai užjauezias ir kitus, 
kurie yra jos neteke. 1952 m., 
dirbo prie Volgos-Dono kanalo 
ir ten sutiko daug Lietuviu. Su 
kai kuriais isz ju gavo areziau 
iszsiszneketi. Lietuviai jam ir 
jo draugams buvo labai drau- 
giszki. Prie szliuzo Nr. 2 dirbo 
2 Lietuviu brigados. Dirbusie
ji buvo nubausti ilga-metemis 
bausmėmis ir pasakojo, kad 
daug Lietuviu isz Lietuvos yra 
isztremta. Henrikui R. vienas 
Lietuvis mokytojas, atvarytas 
dirbti prie minimojo kanalo, 
papasakojo, jog buvęs nuteis
tas ilgamete bausme už visai 
menka nieką, o jo szeimyna 
isztremta in Rusija. Helmutas 
R., dirbės prie minimojo kana
lo, 1952 metuose Liepos menesi 
sutikės kelis jaunus 21-23 m., 
Lietuvius, laikytus politiniu 
kaliniu stovykloje. Joje buvo 
uždaryta apie 100 Lietuviu, 
daugiausia jaunimo, nuteisto 
už “antisovietinė propagan
da”. Isz Lietuviu pasakojimu 
žino, kad ypacz daug musu 
tautiecziu esą iszsiusti in Ura
lą (Ufos ir kt. sritis).

Berlynietis E. Z., teigia, kad 
daug Lietuviu, Latviu ir Estu 
yra Vorkutoje, Karskije Voro
ta vietovėje. Beveik visi jie bu
vo nuteisti 25 m., “darbo pa
taisos”. Tarp ju yra ir moterų, 
bet ten, ne tiek daug. Isz pasi
kalbėjimu su keliais Rusais jis 
susidarė inspudi, kad iszvežtu

NEW YORK. (LAIC) — 
Gegužio 8 diena Federalinio 
Teismo Kambaruose vieszaja- 
me Komunistu Užpuolimai tir
ti Kongreso komiteto posėdyje 
liudijo VLIKo Pirmininkas 
Prelatas M. Krupaviczius.

Posėdžiui pirmininkavo to 
komiteto pirmininkas kongres- 
manas Charles Kersten, kuris 
VLIKo pirmininkui pateikė 
visa eile klausimu, liecziancziu 
Sovietu Sanjungos užpuolimą 
priesz ’ Lietuva, Komunistu 
žygdarbius užpuolimą Lietu
voje; masinius iszvežimus, re
ligijos persekiojimą ir vykdo
ma tautos genocidą. Visais 
klausimais VLIKo pirminin
kas pasisakė aiszkiai ir tvirtai, 
suminėdamas faktus, invykiu 
datas ir pabrėždamas Lietuviu 
tautos žūtbūtine kova su užgy
ventais ir nepalaužiama vilti 
iszsilaisvinti.

Paklaustas, kaip vertina 
Kremliaus paskelbta Genocido 
sutarties patvirtinimą, VLIKo 
pirmininkas pareiszke, kad 
szis Kremliaus žygis yra tik 
eiline apgaule, kuri jiems pa
togiu laiku bus panaudota 
klastingai propagandai priesz 
Vakaru laisvuosius krasztus.

Kartu VLIKo pirmininkas 
Prelatas M. Krupaviczius pa
reiszke, jog in szi laisves krasz- 
ta, drauge su VLIKo Vykdo
mosios Tarybos pirmininku, K. 
Zaikausku, yra atvykęs padė
koti Jung. Amerikos Valstybių 
Vyriausybei ir tautai už rodo
ma palankuma Lietuvos rei
kalui ir parama Lietuvos isz- 
laisvinimo kovoje.

Padėkojo taip pat Kongreso 
Komitetui ir jo pirmininkui 
Ch. Kersten už ju dideli darba 
ir svarbiu innasza-ginkla Lie
tuvos laisvinimo kovai.

VLIKo pirmininko liudiji
mas buvo ryszkus žiauros tik
rovės pavaizdavimas ir inspe- 
jimas laisviesiems krasztams, 
kuris padare gilu inspudi Ko
miteto nariams, žurnalistams 
ir auditorijoje buvusiems klau
sytojams.

Taip pat liudijo Dr. L. Ple- 
chaviczius apie Rainiu miszke - 
lyje Komunistu nukankintu 
Lietuviu lavonu .medicininio 
apžiūrėjimo duomenis ir Kos
tas R. Jurgela. liudijo apie A. 
Snieczkaus pasisakymus priesz 
Ch. Kersteno Komiteto ir jo 
narius.

♦:* v
Atstovu Kambariuose’Mažu

mos Vadas John McCormack 
Kalbėjo Kongrese apie 50-taja 
Lietuvos Spaudos Atgavimo 
Sukakti, Gegužio deszimta die
na.

Saržentas Ralph Aldrich, 
dvideszimts szesziu metu 
amžiaus isz Knoxville, Ten
nessee, ežia laiko dvieju 
szimtu metu senumo Pran- 
cuziszka revolveri, kuris 
pradėjo szito kareivio jiesz- 
kojima seno turtingo lobio 
in Heidelberg, Vokietija. 
Tarne karabine, kuri jis nu
sipirko už penkios deszimts 
doleriu, jis rado maža žem- 
lapi, kuris parodo kur buvo 
seniai pakaveta daug pini
gu. Iki sziol jis nieko dau
giau nerado kaip supuvusiu 
maiszu ir surūdijusiu tusz- 
cziu dežiutu, kenu.

Istorija Apie

GIRIOS SARGO 
SUNU IR DUKTERĮ

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

kad butu galima per vežt savo 
paezia seserį ir kūdikėli per 
jūres iii kita puse, o paskui vėl 
keliaut.

Teip Juozui pasiseko perva
žiuot juros, o tada leidosi to
liau in kelione.

Na ir pasiekė Juozui prieit 
prie to pat karai iszko dvaro, 
arba miesto, kur buvo karalisz- 
kas dvaras, o ežia užmiesti je 
apgyvendinės savo paezia-se- 
seri su kūdikiu, pats ėjo jiesz- 
kodamas užsiėmimo.

Karaliene pasiūlo jam vieta

apie palocius.
Jis, nors mate karaliene in ji 

kalbanezia, vienok jau nedryso 
iszsiduoti jai, jog yra tai jos 
kadaise buvęs myletinis, o ji jo 
pažint negalėjo todėl kad jis 
buvo ilgais plaukais ir barzda. 
O da laibiau ji verte slėptis nuo 
jos todėl, kad jam rūpėjo jo se
suo ir vaikelis.

— BUS DAUGIAU —

Pirkie U, S. Bonus

KATALOGAS
knygV

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1954

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IK T. T.

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

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) I 
talpinasi sekanti skaitymai: 
YĮa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio i 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Kaganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi’ juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ii’ 
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 iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo 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 Irlanda; 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 Motereš 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, Saulė, 'Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas;1 Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mul
kinus ; 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., 20č.

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

K.n y gu t e 
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

No.180—Kvitu 
dėl Iszmokejimo 
niams. 35c.

180J£—Kvitu
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 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
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 Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

USiV Užsisakant knygas is^ 
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 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO, 
Mahanoy City, Pa., - U. S. j

prisiun-

ir Pim- 
“ visada 
tik ant

r
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GIRIOS SARGO 
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(Tasa)
i

Urano Talismanas

Pasiėmė jie vienas kitam už 
rankos, akimirksnije radosi 
ant salos, kur buvo palociai, ir 
kuriu kambaryje radosi Ura
no talismanas.

— Vienas ir (paskutinis ma
no daubas yra dabar tik paimt 
isz Urano kambario jo taįis- 
mana. Tarė Juozas savo sesu
tei :

— Bet kaip tu galėsi ji pa
imt? Abejodamas sesuo tarė.

— Vienok reikia paimt, nes 
kitaip negalėsiu pargryžt ant 
savo vestuvių.

— Ar tai tu jau vedi ir 
žmona? Paklausė jo sesuo.

— Teip brangi sesute! Tau 
ta naujiena bus instalbi. Bet 
niekad tu apie tai nebūtum gir
dėjus, jei ne mano busianti 
žmoąa, kuri apie tave sapnavo 
apie lelija ir panorėjo, kad asz 
jai būtinai ta lelija parvež- 
cziau. Dabar tu busi sykiu su 
mumis ir galėsi linksmintis.

— O kur tu'būni dabar? 
Kur musu tėvai? Teiravosi ji.

— Nenorėsi gal tikėt man, 
brangi sesute, jog kaip greitai 
asz ten sugryžsiu isz. kur iszva- 
žiavau, tuoj liksiu karalium. 
Alano pati yra karaliene!

— Karalium? Isztiesu, ne
noriu tau tikėt!

— Bet persitikrinsi! Tik 
liūdna tau 'bus girdėt apie tė
vus, brangioji. Tėvas jau negy-' 
vas, nes asz bemedžiodamas su 
juo, ji perszoviau ir mirė. Ir 
Juozas apsipylė . aszaromis, 
pats isz tos nelaimes gaileda- 

• inasis, bet sesuo, jau apie tėvus 
mažai ka suprasdama., ramino 
ji, ir už tai ant Juozo nepyko, 
vieton kad jo iszsižadeti.

— O kur motina? Jį pa
klausė.

— Kaip tik nuszoviau tę
va, ji sužinojus, mane iszvare 
ir dabar nežinau, ar da gyva, 
ai- gal jau mirus.

— Bet kaip tu prastu bu 
damas, galėsi karalium likti?

— Jau asz kaip ir karalius, 
tik da reikia szliubas su kara
liene paimt. To visko istorija 
yra labai ilga, bet apie tai asz 
tau kitu kartu papasakosiu. 
Dabar man tik rupi, kaip tas 
talismanas gavus.

— Eisim dabar. Asz visus 
kambarius žinau, kur tas ta
lismanas'užlaikomas ir jei no
rėsi asz tau ji isznesziu.

— Tave vienos niekur da
bar nuo saves neleisiu, nes ne
noriu kad kas nors su tavim 
atsitiktu.

— Na, tai viską darysim 
abudu. Ji pratarė.

Talismano Paėmimas j /
Atidžiai žiūrėdamas ir sau

godamasis visokiu negerumu, 
Juozas su savo sesute ženge isz 
pirmo kambario in kita ir teip 
per visus, kol galiaus priėjo

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

prie paskutinio ir tas jau buvo 
Urano kambarys, kuriame ra
dosi ta galybe ir talismanas. .

Pridėjus rakta prie duriu, 
tos atsidarė, o kambaryje pasi
rodė neiszpasakyta tamsybe, 
jiedu laikydamasi už rankos, 
inejo ir ėjo po kampus, kol ga
liaus užeziuope lazdele ir pa
ėmė ja.

Kaip tik lazdele jie paėmė

* * * * * ★ * * *

Isz

BALTRUVIENE

Ir artimo Niudžerzes 
mergiezos 

Bambi liais nesi valkiokite, 
Ankszeziau gult eikite,

Nes ryte tėvai negali 
pabadyti,

Ir isz lovų iszjudyti. 
tokio trankymosi nakezia, 
Iszeina niekyste ar ne,

Ilga liga ir prezentas gauna, 
Po tam negreitai atsigauna, 
Ir stena, kriunena, sunkiai 

dūsauja.
Tai vis taip dedasi, 
Kur mergiezos taip 

naktimis elgesi.
* * *

Jeigu motere geidžia
Kad butu nuo visu mylėta, 

ir paguodota,
Tai neturi pasakoti svietui 

Apie savo ergelius ir 
prispaudimus.

Visi žinome kad motere 
turi savo»rupesczius, 

Ir savo sunkias dienas.
Bet priesz svietą turi

tuom slėptis.
Gera motere piktus’ 

patemijimus,
Ka in ja kalba ant kitu, 
Užlaiko savyje ir žino, 
Kada ir ka. pasakyt.

Kalboje iszrodo silpna 
Ant nupuolimo kitu, 
Ir jausli, ii- tuojaus, 

Jeigu mato, užveda, kalba 
ant ko kito.

Nciszsida vilioja. su savo 
žinystom, 

Kitiems duoda baisa 
o pati tyli.

Sztai koks yra. meilumas
, geros moteres.

* * *
Sziandienines molinos rūgo ja, 

Kad dukrele^ užaugino, 
Vyru randasi daugybe 

Bet jos nesiima ant 
apsilp ac z iav im o.

Kas tame kaltas?
Bet kaip tosios dukreles 

užaugintos ?
Kol da maža, tiek to, 

Motina dukrele apžiūri, 
Leidžia in mokslą, 

Norints nieko neiszmoksta.
Kada dukrele paauga 

pradeda puosztis, 
O jeigu neturi ant to

Isztekliaus ant papuoszu, 
Tai kitokia rodą gauna.

Paaugia dukreles pradeda 
valkiotis, 

Neklauso motinu ir nieko 
nedirba, 

Ir motina nori,
Kad tokia tingine valkata, 

Kokis davadnas vyrelis 
.paimtu sau nžpaiczia. 

in ranka, pasijuto didelis'že
mes drebėjimas, visuose kam
bariuose užgeso szviesus ak
menukai ir pasidarė neiszpasa
kyta tamsa. Jie didelei persi
gando, o žemes drebėjimas vis 
didinosi. Užmirszo isz baimes 
ka turi rankoje ir neatkreipda
mi jokios ant talismano atidos, 
laike ji.

Pradėjo lyg neregiai po 
kambarį gralbaliot, jieszkot 
iszejimo, bet nerado. Kartais 
greitai atsidurdavo in siena, o 
kaip kada tai ilgai nepriėjus 
jokios sienos, labai nusigazda- 
vo, nes mergaite žinojo, kad tie 
kambariai ne yra jau. teip di
deli, o dabar milžiniszki nepe
reinami. Mat, buvo teip: beei
dami 'pataikydavo pereit .per 
placzias duris net per du ai
tris kambarius ir teip rodėsi, 
kad sienos niekur neras.

Teip jie ilga laika, žemei vis 
drebant, klaidžiojo, po tuos 
kambarius kaip po didžiauses 
atklanes, nerasdami jokio isz 
ju iszejimo.

Galiaus pasirodė kokis tai 
plyszelis szviesos ir jiedu nu
tarė leistis link jOs vis nepa- 
sileisdami vienas kitam ran
kos. Nudžiugo labai, nes tai 
buvo jiems kelias iszejimo isz 
tu tamsybių kaip per duris 
priesz jus pradėjo verstis vam 
duo in kambarius, kuris vis 
labiau pildėsi.

Mat nuo žemes drebėjimo 
salos pradėjo skėst ir vanduo 
jau buvo jas apsemes ir jau se
me a,n t kalnelio stoviu ežius pa- 
locius.

— Galybe Urano, padek 
mums! Atsiminus mergaite su
suko, atsiminus dabar jai da 
anais laikais, (pasakyta per 
Urano 'brolius dalyka, apie su- 
minejima jo vardo irpagelba.

Paspėjo da jiedu isz paloviu 
per vandeni iszbrist, kaip tuoj 
pamate priesz juos plaukian- 
ežia tuszczia valti, kurion su- 
§gd9; o vėjo nmamon pusėn 
plaukdami, kartais atsisuko ir 
žiurėjo, kai]) smunka, ir skėsta 
visos tos salos. Ta valtis tai 
buvo Urano galybes pagelba.

Vejas tai buvo Didžio Aro 
pataikytas, kad juos atnesztu 
ant jo salos ir priduotu jam ta 
t ai išmana.

Talismanas Paskandintas Ju 
Nelaime

Jau jiedu buvo valtyje be 
baimes apie praižuvima, tad 
kalbėjosi aipie savo nesuprati
mą paminėt Urano vardo isz- 
syk ii; butu viskas buvę gerai. 
Bet juk pasitaiko kad isz bė
dos apie visus naudingus daly
kus galima pamirszt, teip buvo 
ir su jais iszsyk.

— Paskiau pradėjo kalbėt 
apie tai, ar atiduot ta. tai išma
na, tam senam Didžiu! Arui, ar 
ne.
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Juozas nurodinėjo, kad ir be 
to talismano jiems bus gerai 
gyvent, kada bus karalium. 
Bet sesuo jo ant to nesutiko ir 
būtinai norėjo sau talismanu, 
pa.silikki kaipo jaunesne, del 
juo. Teip jie bekalbėdami, vie- 
turejimo geru pasibovijimu su 
nas norėdamas teip, o kitas ki
tai]) su ja padaryt susivaržė-ir 
lazdele teko gilioms jūrėms. 
Betraukant vienam isz kito 
rauko ji iszsijjinkp ir inpuole in 
vandeni.

Jie tada vienas kita pradėjo 
kaltint už neprotingumą, bet 
jau buvo po laikui! Lazdele 
smarkiai nuėjo in dugną..

Jeigu jie butu ta lazdele ne- 
paskamĮine, tai vistiek, ar ati
davė ar neatidavė jos Didžiam 
Arui, butu pribuvę in , namus 
in laika ant savo vestuvių. O 
jeigu butu atidavė ja Arui, 
kaipo padėka už suteikimą vi
sokiu patarimu, tas teip-gi 
juos abudu Imtu iszleides na
mo.

Tuoj pakilo audrai] valtis 
pradėjo labai suptis, juos apė
mė baime, mane, jog dabar jie 
prigers. Vejas, vietoj kaip ir 
pirma kad puste in rytus, da
bar juos pute in pietus ir teip 
ju valtis plauke per keturias 
dienas be jokio sustojimo, nes 
žemes niekur nesimatė.

Galiaus pasirodė jiems pui
kus lylgus krasztas, kur jie -isz- 
lipo ant sausumos, kur biski 
toliau buvo giria.

Toli ta vieta buvo nuo salos, 
ant kurios gyveno didis Aras, 
o d;! toliaus nuo namu.

Tai buvo jiems nuo Aro pa
siusta rūstybe už pražudyma, 
talismano, o jeigu jie butu ta
lismano jam ir nedavė, bet pas 
save tureje, jis neimtu galėjos 
ant, ju jokios nelaimes užleist.

Arą ju jau daugiau nemato.
Iszlipe jiedu ant sausos že

mes pasirinko ir vieta del ap
sigyvenimo, nes nežinojo, kur 
daugiau eiti, ne kokiame svie
to kraszte jie randasi/ Jokio

Pamate Juozas vilti apie sa- 
gyvo žmogaus jiedu nesimatė, 
vo busima žmona karaliene, 
kuri turėjo but jo žmona, vien 
tik džiaugėsi isz pasiekimo že
mes ir iszgel'bejimo savo sesu
tes isz ranku tu demonu.

Generolas Paperka Kapitonus
Jau veik baigėsi laikas trijų 

menesiu, kaip buvo Juozui pa
sakyta sugryžt su leljja, o ka
raliene su nekantrumu vis lau
ke sugryžtant.

Generolas, kuris prie kara
liene taikosi ir ramino jo, kal
bėdamas, jog mirusoi nenorėk 
isz kapu prikelt, teip-gi ir žu
vusio o da jurose nenorėk su
rast. Ir da labiau prie jos mei
linosi, bet ta vis ji atstumdavo 
laukdama Juozo sugryžtant.

Pasiuntė ji po jūres tris lai
vus, kad jie kiek galėdami 
jieszkotu jos mylimojo.

Bet prisitaikius generolui 
prie jm laivu kapitonu, tam; 
kuris pavydėjo Juozui gyvas
ties, jis papirko juos, liepda
mas tik per kėlės, dienas pa- 
kraszcziais pasivažinet, pada
ryt kokia laivui bledi, kaipo 

ženklą nelaimes atsitikusios' 
kelionėje, ir sugryžt atgal be j 
jokio gero.

Tie teip ir padare!
Kada tie.-su sugėdytais lai

vais sugryžo, karaliene visa 
vilti Juozo gyvenime alingo ir 
pradėjo ji manyt, jogais tikrai 
žuvęs. Už szito generolo ji nors 
nenorėjo, bet jau reikėjo teket.

Renge jie veselija ant kurios 
sukvietė visus savo paižysta.- 
mus ir karalius isz isz viso 
svieto karalysczįu, o generolas 
turėjo likt jos vyru ir karalium 
nes karalyste moteris negalė
jo be vyro būdama valdyt.

Už dienos po Juozui duotu 
sugryžimui trijų mėnesiu, jau 
turėjo atsiimt, szliubas. Nors 
generolas labai norėjo, kad 
szliubas atsibūtu isz ryto, bet 
karaliene nuženklino ant pava
kares, kad atsiimtu saulei lei- 
džianties, kada pirmi varpai 
dienos pasibaigimo suskambęs. 
Nors tuomi ji norėjo parodyt 
gailesti savo myliniam Juozui.

Kapitonas Iszduoda Generolo 
Neteisybe

Sunkiai susirgo vienas laivo 
kapitonas, kuris sykiu su ki
tais buvo iszsiunstas Juozo 
jieszkcti, bet priėmė generolo 
norinezio likti karalium, jam 
siūlomus pinigus ir karalienes 
'prigavimo reikavima.

Priesz mirti pareikalavo ku
nigo ir neslėpdamas jokio blo
go darbo, pasisakė ir apie tai, 
kad neteisingai parsidavė ge
nerolui.

Kunigas, to užtylet negalėjo 
ir paleido gunda. po visa vy
riausybe, kad tokis žmogus ne
tinka but karalium, apie tai 
sužinojo ir tais pats generolas 
teip-gi ir karaliene.

Iszsprukes per kitas duris, 
tas generolas paėmė sau ketu
ris isztikimus kareivius ir lei
dosi in to kapitono namus, kad 
atkerszyf jam uiž. iszdavima to
kios dideles jo paslapties.

Atbėgės in senelio kapitono 
namus, kur tikėjos ji rasti, pri
sakė savo kareiviams iszVest ji 
in jūres ir paskandini. Bet at
ėjės rado-ji jau gulinti, negy
va!

Atsisuko ir piktai ženge per 
duris, mislydamas sujieszkot 
pati kunigą, o ir tam atkerszyt 
už toki greita iszdavima. pa
slaptingo dalyko.

Tas mat viskas stojosi ta pa
ežiu. diena, kada, turėjo jau Imt 
vakare ju szliubas, o lyg tyczia 
neatsibuvo ryte, ta. paslaptis 
pasirodė dienos laiku, ir jeigu 
ryte szliubas būna, o diena tas 
pasirodytu, tada jau karaliaus 
baust negalima.

Duryse jis sutiko kitus ka
reivius, kuriuos karaliene bu
vo atsiuntus del jo suėmimo už 
jo prigaudinejimą.

Ant Pardavimo
Labai pigiai parduodamas 

mūrinis namas ant 231 East 
Centre St. Loto didumas 22 x 
125 ped., taipgi ant to loto ran
dasi kitas namas, medinis ant 
East Railroad St. Locnininkas 
gyvena kitam mieste. .Del pla
tesniu informacijų, afsiszauki- 
te pas:

Nelson T. Davis Agency, 
120 E. Centre Str., 
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus
M Sa Pa fe fe te fe fca fca

Tuoj ji retežiais alpkalste ir 
nuvede in kalėjimą.

.Susirūpino karaliene isz to
kios savo nelaimes, pasipikti
no isz tokio jai tikėto gauti ne- 
tikurio vyro. Nežinojo ka da
ranti ir per tai liko nevedusi.

Niekas jei nedraaude vest 
tik ji pati pastanavijo likt 
naszle, kol jai nepasitaikys ge
ras isztikimas vyra.s, kokio ji 
tikėjosi Juozą esant, bet su
laukt jo negali.

Vyriszka galva karalystes 
arba tuom laikiniu karalium 
kol atsiras karalienei vyras, li
ko iszrinktas. jos pusbrolis, 
jaunas kunigaiksztis, kuris ap- 
sic’me valdyt karalyste, kol ra
sis jo naszlei puseserei vyrąs ir 
karalius.

Na, ir teip jau slinko szesz- 
ths menuo nuo Juozo iszvažia- 
vimo parvežt jai tos gražios le
lijos.

❖ ❖ ❖
Brolis Ir Sesuo — Tėvai

Pietuose oras buvo sziltas, 
visko visada buvo invales, ma
žai reikejo.pragyvenimu rulpin- 
tis, tai-gi mažai jiedu ir dirb
davo; rubu arba kitokiu kunui 
palaikymo dalyku rūpintis ne- 
reikejo, tad Juozui su sesute 
darėsi rojiszkas.gyvenimas.

Nebuvo ežia kam skirstyt gi
mine nuo gimines, įbrolio nuo 
sesers: tas-gi ir jiems nebuvo 
galvoj.

Mylėjosi' jiedu vienas kita 
tikra meile, gyveno sutikime ir 
vienybėje. Dalijosi visokiais 
jausmais ir pageidimais.

Vienas ir kitas žmonėmis 
jausdamiesi negalėjo but bet 
visokiu kūno pageidimu, be 
kunui pageidaujamu linksmy
bių, nes jie sakant, buvo jauni 
paežioje geiduliu srytije.

Dienos laiku jie kartu viską 
veikdavo, ' tai jieszkodavo 
maisto, tai jurose maudydavo
si, tai malkaudavo po giria, 
teiipgi ir nakties laiku vienas 
nuo kito nesiskyrė. Kartu gu
lėdavo ir miegodavo.

Visas ju gyvenimo slaptybes 
denge placziu lapu šlubele 
dengei ant stogelis. Jis tik vie 
nas viską mate, ko ne dienos 
paukszcziai, kurie dienos laiku 
lakstydavo, ba medeliai, au
ganti artimoje girioje apsakyt 
■negali.

Juozas sesute mylėjo da la
biau, negu kadaise busianezia 
savo žmona karaliene, nes ana
buvo naszle.

Kuo toliaus tuo kitoniszkes- 
ne Juozui jo sesute iszrode, na 
ir jis labiau ja gerbe, visur ja 
pavaduodavo paguodojo...

Ir jie abudu lauke....
Vienos^ dienos paivakarije, 

jau saulutei .leidžiantis, Juozas 
liko per savo sesute apdovano
tas puikai šuneliu, kuri jiedu 
pavadino Saulis.

Szis atsitikimas privertė

Pamokinimai
— Žmogus, kuris turi ga

bumą, neturi paprastai giliu
ko, bet žmogus kuris turi gilin
ki, neturi gabumo.

— Knygos kalba in žmo- 
giszka protą, prietelis in szir- 
di, dangus in duszia, o sziaip 
viskas in ausis.

— Neužmirszkite kad do
leris yra tavo geriausiu prie- 
telium!

Platinkit “Saule”
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broli ir sešeri vadintis tėvais, 
na ir teisybe sakant, buvo ko
dėl.

Sūnūs ju spareziai augo; vi
sada buvo sveikas ir linksmas, 
teip kad da priesz suėjima mo
tu nuo gimimo pradėjo ir 
vaikszcziot, o jos motiniszkas 
prižiūrėjimas buvo naudingas 
to jauno kūdikėlio augime.

Kada jis užsiminė apie tuos 
laikus, kada turėjo but kara
lius, ji jam primindavo, kad 
sztai tu esi karalius ant musu.

Vienas dalykas labai juos 
rupeseziu užklojo tai tas, kad 
viena karta bevaikszcziodami 
po giria, pajuto arti esaneziu 
laukiniu žvėrių lizdus, kurie 
aplinkui besibastydami ir ne- 
praszyti gali pas juos užsukt, 
ir suėst juos visus.

Neužtrukus ilgai, kaip abu
du, eme savo sūneli, kuris da
bar jau ėjo penktus metus, nu
tarė leistis in žiemius, kad pra
si szalint nuo netikėto žvėrių 
užpuolimo.

❖ ❖ c*
Netikėtas Susiejimas

Pasiryžo Juozas surast ta 
karalyste prie kurios jis pri
klauso, tai yra iszkur jis iszva- 
žiavo, palikdamas savo kara
liene.

Netikėjo dabar jis jau likti 
karalium nes žinojo gerai, kad 
ji nelauks teip ilgai del jo, vien 
tik norėjo jis matyt nauja in jo 
vieta pastojusi karalių ir gaut 
bent koki užsiėmimą karalisz- 
kam dvare.

Jis kaipo palczia mylėjo savo 
seseri, kuri ji riszo prie saves, 
kaipo tęva ir valdoną.

Pora ilgu menesiu keliavus, 
jiedu priėjo prie vieno miesto, 
kuris buvo ant juriu kranto ir 
jiems jau toliaus inžiemius ke
lias buvo jūrėmis užtvertas, 
tai-gi Juozas stengėsi gaut 
bent koki užsiėmimą ant laivo

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.'
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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Žinios Vietines
— Užeis neužilgo sziltesnes 

ir meilesnes dieneles.
— Subatoj pripuola Szv. 

Ritos, Szv. Elenos ir Szv.Juli
jos, b Tautiszka Vardine: Al
dona. Ir ta diena: 1939 m., Vo
kietija su Italija sudarė .de
szimts metu kariszka sutarti; 
1947 m., Prez. Harry Truma- 
nas ipasirasze ant beturiu szim- 
tu milijonu doleriu bylos, ipa- 

; gelbėti Graikijai ir Turkijai.
— Pareita Subata, apie 

4:30 valanda. Andriejus Siva.k, 
septynių metu amžiaus sūnelis 
■pons. Mykolu Sivak, nuo 513 
W. Pine uly., prigėrė stripins 
vandenyse, apie puses mylios 
nuo East End miesto. Jo kune- 

» lis likos surastas per Thomas 
King ir John Wirtz. Paliko di
deliame nuliudimė: savo tėve
lius; keturis brolius ir dvi se
serys. Prigulėjo prie Szv. Ma
rijos Rusnaku parapijos. Lai
dotuves invyko Seredos ryta. 
Graborius Hanghney1 laidojo.

—- Rinkimai kandidatu ant 
visokiu urėdu invyko Utarnin- 
ke, beveik visi Republikonai 
likos iszrinkti didžiumų balsu. 
Demokratai seko paskui. Už
rinktieji bus balsuojami atei- 
na.ncziuose Rinkimuose Lap- 
kriezio menesyje.

— Paul J. Novak, SI a vokas 
nuo 619 W. Market uly., kuris 
sirgo ilga laika, numirė Nedė
lios ryta 9:20 valanda, savo na
muose. Velionis gimė Czeko- 
slovakijoje ir atvyko in Ame
rika daugelis metu atgal. Buvo 
angliakasis. Paliko paczia, vie
na, sunu ir tris dukterys. Lai
dojo Seredos ryta, su apiego- 
mis in Szv. Marijos Slavoku 
bažnyczioje ir palaidotas in 
parapijos kapinėse. Graboriai 
Oravitz laidojo.

' — Utarninke apie penkta 
valanda popietu, staiga susir
go savo namuose, gerai žino
mas graborius, James P. Haug- 
hney, 42 metu amžiaus, nuo 68 
N. Main uly., ir likos tuojaus 
nuvesztas in Locust Mt. ligon. 
būtoje, kuris .pasimirė naktyje, 
11:40 valanda. Velionis gimė 
Mahanojuje. Prigulėjo prie 
Szv. Kaniko parapijos ir drau- 
gyszcziu. Paliko paczia, du 
sunu ir trys dukterys taipgi 
savo motinėlė ir dvi seserys. 
Laidos Subatos ryta, su apie- 
gomis in Szv. Kaniko bažny
czioje 9:30 valanda ir palaidos 
in parapijos kapinėse.

— Michael Kerrick, 31 
metu amžiaus, Rusnakas, isz 
Trentono kaimelio, kuris buvo 
bedarbis per asztuoniolika. me
nesius, laplaike darba prie 
Rhoades Contracting kompa
nijos, Park Place, Utarninke 
buvo jo pirmutine diena, o 
apie 12:30 valanda, popietu, 
kada jis stovėjo prie maininio 
karo, staiga krito negyvas. Ty
rinėjimas parodo kad nelai
mingas žmogus turėjo szirdies 
atako. Paliko paczia ir du vai
kus. Velionis prigulėjo prie 
Szv. Marijos Rusnaku parapi
jos mieste. Graborius L. Tras- 
kanskas laidos.

- Kita sau vaite.- Nedelioj 
pripuola penktą Nedelia po 
Velykų. Szv. Dezydcrijo, o 
Tautiszka. Vardine: Kymantas.
<AAAA/VVVVVVV\AA/VXAAZV\A

“Saule”, kaip szviete, taip 
4r dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

Taipgi ta diena1: 1701 metuose 
mariu razbaininkas William 
Kidd su devyniais savo drau
gais buvo pakartas Londone; 
1949 m., keturi didžiųjų Tautu 
Ministerial susirinko Paryžiu
je; 1936 m., Lietuvos Preziden
to Antano Smetonos vyriausy
bes nuosprendžni Lietuvoje 
buvo suszaudyti keturi valstie- 
cziai: Alfonsas Petrauskas, 
Kazys Norkieviczius, Bronius 
Prateseviczius ir Petras Szar- 
kauskas; 1498 m., Jeronimas 
Savanarola, augsztas Bažny
ezios mokslinczius ir garsus 
pamokslininkas buvo ant lau
žo sudegintas, už tai kad jis ne
sutiko su Bažnyezios instaty- 
mais: 1846 m., Meksika atsi- 
kirsdama, paskelbė kara ipriesz 
Amerika, kuri buvo kara pa
skelbus deszimts dienu priesz 
tai Meksikai nebuvo jokios vil
ties ta kara laimėti; 1945 m., 
Henrich Hinder, Naciu Gesta
po vadas ir Vidaus Reikalu Mi- 
nisteris, po Hitlerio valdžia, 
kuris buvo Anglijos kareiviu 
suimtas ir suaresztuotas, nusi- 
triTcino kalėjimo; 1946 m.,.ge
ležinkelio darbininku straikos, 
viso kraszto pramone’ ir bizni 
suparalyžiavo.

— Panedolyje pripuola 
Szv. Zuzanos, Szv. Joanos, 
Kryžiaus Diena ir Szv. Marija 
pagelbininke Krikszczioniu, o 
Tautiszka Vardine: Gina.. Ir ta 
diena: 1846 m., bulvių badas 
Airijoje; 1941 m., Anglijos di
džiausias kariszkas laivas 
“Ilins Hood” buvo Vokiecziu 
nuskandintas. Ji nuskandino 
Vokiecziu laivas “Bismarck”; 
1844 m., pirmutinis telegrafas 
pa vartuotas Amerikoje; 1819 
m., gimė Anglijos Karaliene 
Viktorija; 1883 m., Brooklyno 
tiltas atidarytas; 1946 m., 
Prez. Harry Trumanas grasino 
iszszankti vaiska, jeigu gele
žinkeliu darbininkai tuojaus 
negrysz in savo darbus. Ant 
rytojaus visi gryžo in savo 
darbus, straikos baigtos; 1950 
m., dvideszimts penki žuvo

1 eroplano nelaimėjo Columbijo- 
je.

— Utarninke pripuola Szv. 
Grigalio septinto ir Szv. Urbo
no, taipgi Kryžiaus diena, o 
Tautiszka Vardine: Agis. Me
nulio atmaina, Delczia. Ir ta 
diena: 1950 m., strytkariai su- 
simusze su gazolino troku 
Chicago je, trisdeszimts trys 
žmones žuvo; 1887 m., Operos 
kambariai Paryžiuje sudege, 
du szimtai žmonių žuvo; 1803 
m., Amerikos raszytojas ir 
gamtos mylėtojas Ralph Wal
do Emerson gimė.

— Ketverge, Gegužio 27-ta 
diena pripuola Kristaus Dangų 
Žengimo arba Szesztines, Ka
talikams reikia Szventu Mi- 
sziu iszklausyti.

Shenandoah, Pa. — Buvęs 
miesto gyventojas Juozas Za- 
kieviczius, 33 metu amžiaus, 
pasimirė Panedelio ryta in 
Newington Veteranu ligonbu- 
teje, Newington, Conn. Velio
nis’gimė Shenadoryje 1920 me
tuose. Tarnavo armijoje 1942 
m., ir iszfamavo savo laika, iki 
1945 m., o 1947 metuose alplai- 
ke darba mieste Newington, 
Conn. Velionis buvo nevedąs. 
Paliko savo tęva Ignotą. Za.kie- 
viczia, mieste; dvi seserys: Al
berta, pati Thomas McNelis, 
mieste, ir Ona, pati Kaz. Kova- 
lauskio, Pattersonville. Tris 
brolius; Ignotą, mieste; Joną, 
kuris tarnauja armijoje, Pu- 
sa.n, Korėjoje, ir Alberta, Hart-

ford, Conn. Joi motinėlė Mag
dalena mire 1946 m. Kūnas li
kos paszarvotas pas Grab. L. 
Czaikauska, 318 E. Centre uly., 
Laidojo Petnyczios ryta su 
apiegomis in Szv. Jurgio !baž- 
nyczioje, devinta valanda ir 
palaidojo in parapijos kapinė
se. ' ' '■ ' ' '

Philadelphia, Pa. — Szidis 
1954-tais metais, 10-ta Gegu
žiams netikėtai pasimirė ežia 
muzikas Antanas Džikas. O 
diena 15-to Gegužiaus po isz- 
kilmingu želabnu pamaldų už 
jo duszia, isz bažnyezios Szv. 
Jurgio, jo kūnas tapo palaido
tas kapose Szventojo Grabo/Ji 
laidojo labai gražiai musu ežia 
gerai žinomas ir gerbiamas 
viengentis Graborius Domini
kas Earaminas.

x ♦♦♦ ♦Z*
Numirė Džikas vardu Antanas 
Ka vargonavo Jurgecziams 

anas
Dvideszimts metu ir penkis 

kartu,
O dabar stovi prie dangaus 

vartų 1
Ir beldžias, kad jam ten. vieta 

duotu,
Tai ir danguje jis vargonuotu. 
Begiedant garsiai ir :Alleliuja, 
Kaip kad ta daro visi danguje, 
Nes tuo pagerbia jie Poną

Dieva,
Kuris sutvėrė viską ir.. .Tęva! 
O per ja, ir mus ir esme Džiko, 
Kuri, jam mirus dangun 

nuvyko.
Bet ežia., tarp musu daug 

beverkszliana •
“Leidžiu” begailient Džika 

Antanu,
Nes jis da buvo vyru ne senu, 
Rast sau galėjo laime tarp anų, 
Kuri vadintus net ir pavienia, 
Kaip kad jo žmona: ponia

Džikienia. —K. V.

Chicago, Ill. — Daktaras P. 
Grigaitis ir kiti “ALT” Vyk
domojo Komiteto nariai, isz- 
vyko in New Yorka, kur bus 
invairiu veiksniu pasitarimai 
Lietuvos laisvinimo klausi
mais, atvažiavus in JAV, 
VLK ’o pirmininkams, M. Kru- 
pavieziui su K. Zaikausku ir 
Mažosios Lietuvos Tarybos 
pirmininkui, Erd. Sinionai- 
cziui.

— Suvienytu Valstijų pro
kuroras Tieken pasiruoszes 
smogti raketieriams kurie Chi- 
cagos srityje stengiasi iheiti in 
darbininku unijas. Sudaromas 
szios srities pogrindžio asme
nų sanraszas ir bylos.

Grand Rapids, Mich. — Ži
nios pranesza mums buk musu 
senas skaitytojas, p. Domini
kas Turskis kuris turėjo szir
dies liga pasimirė Balandžio 
28-ta. diena, savd namuose, 825 
Front Ave., laidojo Gegužio 3- 
czia diena, su Szv. Misziomis 
in SS. Petro ir Povylo bažny
czioje, 1343 Quarry Avė., de
vinta valanda ir palaidotas in 
parapijos kapinėse. Velionis 
gimė Lietuvoje Rugpiuczio 4, 
1873 m. Atvyko in Amerika 
1900 metuose in Pittston, Pa., 
kuris dirbo angliakasyklose, o 
1919 m., apsigyveno mieste 
Grand Rapids, o per daugelis 
metu dirbo Haskelite Mfg. 
kompanijose, kurie iszdirba 
naminiu rakandu, fornieziai, o 
apie penki metai atgal prasi- 
szalino nuo darbo, iszpriežas- 
ties senatvės. Prigulėjo prie 
Susivienijimo Lietuviu Ameri
kos ir prie Lietuviszkos parą,- 
pijos SS. Petro ir Povylo. Pali

ko dideliame nuliudimė: savo 
mylima paczia Rozalija; du su
nu: Vaitieka. ir Daniela, penkis 
anūkus ir keturis pro-anukus, 
visi isz Grand Rapids; du bro
lius ir dvi seserys Lietuvoje. 
A. a. Domininkas Turskis bu
vo senas “Saules” skaitytojas 
ir senas Amerikos gyventojas. 
Visi kurie pažinojo velioni Do
mininką apgailestauja, nes bu
vo įsitikimas ir darbszius vy
ras. “Lai jam bus lengva szios 
szalies žemeleje.”

London, Anglija. — Karalie
ne Elzbieta 2-troji ana sa.nvai- 
te gryžo namo isz keliones po 
Anglijos Kolonijas. Karaliene 
Elzbieta su savo vyru aplanke: 
Naujaja Zelandija, Bermudos 
Salas, Ceilona, Australija ir 
visa eile Pacifiko Salų, Tobru- 
ka. Afrikoje, Malta ir Gibralta- 
ra. Anglijos karaliene Londo
ne buvo pasitikta labai iszikil- 
mingai po savo ilgos keliones.

AKLIEJI
MARSZUOJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

menesio.
Jie pradėjo savo paroda ar 

marsziavima Gegužio asztunta 
diena isz Florence miesto.

Pąolo Bentivoglio, Aklųjų 
Bendroves Prezidentas laik- 
rasztininkaifis paaiszkino, ko
dėl tie aklieji dabar marszuoja. 
ant Rymos miesto. Jis sako 
kad aklieji dabar gauna isz 
valdžios keturis tukstanezius 
lirų nt menesio. (Musu pini
gais tai butu apie szeszi dole
riai.) Jie dabar reikalauja isz 
valdžios po penkiolika tuks- 
taneziu lirų. (Tai musu pini
gais butu apie dvideszimts 
penki doleriai ant menesio.)

Kai mes szitas žinutes gavo 
me tie aklieji buvo apie pen
kios deszimts asztuonios my
lios nuo Rymos miesto. Savo 
ilgoje kelionėje jie gauna mais
to ir nakvynes nuo žmonių ku
rie juos užjauezia. Politikie
riai taipgi prisideda, norėda
mi visus kitus sukelti priesz 
esamaja valdžia.

LAKŪNAS
UŽSIMUSZE ANT

VIESZKELIO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

buvo nuvesztas in Burlington 
apygardos ligonine. s

Dar kitoje nelaimėje, kuri 
beveik toje paezioje vietoje at
sitiko, kareivis, Saržentas, dvi
deszimts trijų metu amžiaus 

Louis Canuel, isz Athol, Mass., 
buvo užmusztas ir du jo drau
gai kareiviai buvo labai su
žeisti, kai ju automobilius ap
sivertė ant Lakehurst-Pember- 
ton vieszkelio. Sužeistieji bu
vo nuveszti in armijos ligoni
ne. ~

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

tuvos Partizanais. Jie nekarta 
taip pat užpuldinėja trauki
nius tarp Rytu Vokietijos ir 
Scv. Sanjungos. Stalingrado 
stovykloje laikytas Lietuvisz- 
ka pavarde Vokietis Alfredas 
K., pasakojo isz kitu karo be
laisviu girdėjęs, jog Sibiro 
darbo bergu stovyklose ir 
“laisvame isztremime” yra ir 
daug musu tautiecziu. Jis sa
kosi gerai atsimenąs vienoj 
baudžiamojoj stovykloj buvus 
Lietuve Skuczaites pavarde. 
Gunterio B., žiniomis, Lietuviu 
esama ir Asbesto stovyklose. 
Otto R., pasakoja Lietuviu su
tikės invairiose Rytprusiu dar
bo stovyklose ir nemaža Vil
niaus kalėjime. Jie buvo pake
liui in Sibirą. Tie isz musu tau
tiecziu, kurie negalėjo sumokė
ti reikalaujamu mokeseziu, bu
vo “perkeldinti” in rytini Si
birą. Elli G., pasakojimu, daug 
Lietuviu pagal “garsuji” 58 
isztremta in Kazachstana, kur, 
jos žodžiais tariant, atrodo, 
jog “visas pasaulis apkaltas 
lentomis”. Gryžtanczias in tė
vynė Vokietes Lietuves paly
dėjo žodžiais: “Kokios jus 
esate laimingos, nes galite 
gryžti namo. O mes?”

Pereitu metu Gruodžio 31 d., 
transportu in Vak. Vokietija 
su Vokiecziu karo belaisviais 
ir paprasti žmones, gryžo taip 
pat 16 Pabaltijo Vokiecziu ar 
Pabaltiecziu. Tarp ju yra kėli 
ir isz Kauno. Gryžusiuju teigi
mu, Stalingrado karo belaisviu 
stovyklose yra laikoma dar ke
li buvusieji Lietuvos piliecziai. 
Georgo U., pasakojimu, Tai- 
szete yra daug Kataliku kuni
gu. Daugumas isz ju buvo jau 
seni. Kai kurie susisiekia su 
giminėmis Lietuvoje. Dr. Fr., 
buvo nugabentas isz Berlyno 
tiesiai in Taiszeto rajona, ku
rio stovykloje Nr. 020 buvo 
apie 1,200 karo belaisviu, 04 — 
1,800 ir 028, apie 600. Lietuviu 
skaiezius proporcingai atitiko 
ten laikomu suimtu j u Latviu 
ir Estu skaieziu ir sieke vidu- 
tiniszkai 4-6% visu stovyklos 
“gyventoju”. Jis pats yra 
miegojęs szalia Lietuviu. Arti
miausias jo kaimynas buvo 
ūkininkas, kurio ūkelis dar ne
buvo in jungtas in kolchozą del 
papraseziausios priežasties, 
buvo perdaug nuoszaliai ir per 
toli nuo kitu. Todėl jis galėda
vo gauti szi ta isz maisto ir 
sziaip taip gintis nuobado. Du- 
bravos stovykloj (ASSR) esą 
apie 60 Lietuviu. Atsimena ir 
viena pavarde Szileikis. Isz- 
vežtuju skaieziu isz Pabaltijo 
esą sunku tiksliai nusakyti. Dr. 
Fr. nuomone, daugiausia esą 
iszvežta isz Estijos, iszvežtuju 
skaiezius siekias apie 30%.

— BUS DAUGIAU —
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