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Senates Korn. Virszininkai DOLERIO VERTE BUVĘS KOMUNISTAS
KRINTA SVIECZINA

Ray Jenkins, (po kaire) 
vyriausias Senato komisijos 
patarėjas, Vaszingtone, pa
sitaria su veikiancziu pirmi
ninku tos komisijos Senato
rių Kari E. Mundt, kai Ar
mijos Sekretorius Stevens 
buvo tardomas jau per tryli
ka dienu. Senatorius McCar
thy reikalauja kad Armijos 
Sekretorius vieszai paskelb
tu kurie generolai yra kalti 
už paaugsztinima Komunis

Isz Amerikos
GIRARD KOLEGIJOS

KLAUSIMAS
Nori Priversti Juos /

Priimt Juodukus

Czia Ii Tikėjimo 
Klausimas Keliamas
PHILADELPHIA, PA. — 

Kai musu kraszto Augszcziau- 
sias Teismas vienbalsiai nu
sprendė kad jokia instaiga 
Amerikoje negali daryti skir
tumą tarp t altu j a ir juoduku, ; 
nigeru, tai iszkilo daug svar-; 
tiu ir opiu klausimu.

Keli pietiniu valstijų Gu- j 
bernatoriai piktai atkirto, kad 
jie velei visas savo mokyklas 
uždarys pirm negu insileis juo- į 
dūkūs.

Ir Philadelphijoje szitas 
klausimas iszkilo. Girard Col- ( 
lege nepriima juoduku ir nein- į
sileidžia dvasiszkui kaip Kuni- Senatorius McCarthy sako 
gu, Kunigužiu ar meniszku. kad jis stengiesi pamatyti Pre-

Dabar yra reikalaujama, zidenta Eisenhoweri ir su juo 
kad ta kolegija ta savo insta-1 pasiszneketi, bet kad Preziden- 
tyma pakeistu ir kad in ta ko- tas Eisenhoweris taip su kitais 
legija butu priimti ir juodukai, reikalais buvo užimtas, kad 
ir kad dvasiszkiams butu pa- tokis pasisznekejimas ar pasi
vėlinta ten ateiti tikėjimo mp- tarimas “nebuvo galimas”!
kinti.

Taip ir turėtu būti, nes ta 
kolegija, kaipo vieszoji mo
kykla, nemoka taksu ir yra, 
žmonių, kurie moka taksas, pa
laikoma. Reiszkia, kadangi
Katalikai ir juodukai moka 
valdžios taksas, tai jie padeda
tokias instaigas kaip ta Girard 
Kolegija užlaikyti.

to Major karininko, dantis
to Irving Peress, kuris buvo 
armijoje paaugsztintas ir 
paskui greitai paleistas pirm 
negu tuvo galima ji sucziup- 
ti už jo Komunizmą. Armi
jos Sekretorius užsigina, 
kad jis buk nieko nežino. O 
Senatorius McCarthy sako 
kad Armijos Sekretoriaus 
biznis apie tokius karinin
kus viską žinoti.

SENATO
TARDINIMAI

ATNAUJINTI

Senatorius McCarthy
Sutinka Dalyvauti
WASHINGTON, D. C. — 

Senatorius Joseph R. McCar
thy intaria Prezidentą Eisen- 
howeri ir jo visa administraci
ja, sakydamas kad visi jie da
bar slepiasi už to Konstituci
jos penkto priedo, kad ne vie
nas žmogus nėra priverstas 
liudyti ar prisipažinti teisme 
jeigu tokis prisipažinimas ji 
intartu.

Jis toliau sako, kad Prezi
dentas Eisenhowcris uždrau
dė savo sztamo nariams pasa
kyti kas atsitiko ir kas buvo 
sakyta ar nutarta tame armi
jos sztabc mitinge, Sausio dvi
deszimts pirma diena, ir taip 
sustabdė žinias, kurios gal vi
sa. szita klausima butu per ke
lias dienas iszriszusios.,

Beveik visi spėjo kad Sena-
torius McCarthy, ant kerszto, 
nesutiks dalyvauti tuose at
naujintuose tardymuose, bet 
jis pasakė kad jis niekam ne
nori kerszinti ir kad jis pribus
kai Armijos Sekretorius bus 
paszauktas dar syki pasakyti
kas intare Senato komisija ir 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NEW YORK, N. Y. — Ame- 
i rikos dolerio verte vėl ima 
kristi. Doleris del pirkimo 
sziandien vertas tik penkios 
deszimts keturis centus. Tai 
pustreczio cento praseziau ne
gu pernai tuvo.

E et, kaip biznierių sanjunga 
pranesza, tai žmones tiek pat 
praleidžia; tiek pat perka, 
kiek pernai pirko.

Bet tikrumoje mums ne taip 
iszrcdo, nes dabar biznieriai 
jau ima siunsti agentus per 
namus, kurie siulina, kad žmo
nes tu biznierių ar tu agentu 
tavora pirktu.

TRYS SUBADĖ 
ŽMOGŲ

Gavo Tik Vienuolika
Doleriu

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvideszimts szesziu metu am
žiaus James Bailey buvo suba
dytas trijų vagiu, kurie gavo 
tik vienuolika doleriu.

Jis pasakė policijantams Jo
seph Juzwak ir Edward Drze
wicki kad ant jo tie trys žuli- 

: kai užsipuolė kai tik jis iszžen- 
j ge isz restauranto, ant Carlisle 
ir Columbia ulycziu.

Policijantai ji nuveže in Szv. 
Luko ligonine, kur daktarai 

Į sako kad jis ne taip pavojingai 
i sužeistas.I

Jis sako kad jis nesuspėjo 
nei pamatyti savo užpuoliku.

Kaip ir visi kiti jauni vai-
kai, taip ir Karalaitis Carl 
Gustaf, Sz vedi j os karaliaus 
anūkas mėgsta laipioti po 
medžius. Jis czia, savotisz- 
kai apvaikszczioja savo asz-
tuntą gimtadieni medžio 
virszuneje, in Haga Castle,
Stockholm miesto apylinkė
je.

WASHINGTON, D. C. — 
Nikolai E. Khokhloras, buvęs> 

Į Sovietu slaptos policijos agen- 
■ tas, Amerikos Senatoriams, 
slaptame posėdyje yra daug 
papasakojęs apie kaip Sovie
tu policija visus seka ir per
sekioja.

Jis pats pabėgo nuo Sovietu 
agentu, kai jie jam buvo insa- 
ke kelis augsztus valdininkus 
“iszbraukti”, nužudyti.

Dabar jis vieszai visa tai pa
pasakoja. Jis sako kad Sovie
tu agentai vien tik su revolve
riais ri peiliais valdo.

JAUNA MERGAITE 
SUBADYTA

Vienuolika Mokiniu 
Suaresztuota

PHILADELPHIA, PA. — 
Vienuolika jaunu mokiniu, 
pienburniu buvo policijos su- 
aresztucta in Bartlett Junior 
High School, kai keturiolikos 
metu amžiaus mergaite buvo 
su mažais peiliais subadyta.

Mokine, jauna Josephine 
Rob inson susipesze su keliomis 
kitomis mergaitėmis už vieno | 
vaiko paveiksią,

Policijantai peržiūrinėjo ir 
iszkrate visu tu mokiniu stal- 
czius ir lentynas ir rado daug 
kiszeniniu peiliuku. Tada jie 
tuos mokinius suaresztavo.

Pasirodo kad toje mokyklo- j 
je randasi kelios mergaieziu 
czaikos, “genges”, kurios yra t 
paskelbusios “kara” vienos 
priesz kita.

APLEIDO ARMIJA

Nuėjo Pas Komunistus ■ 
Szeimyna Negali Tikėti

- I

PHILADELPHIA, PA. — 
Armijos sztabas tik ana diena 
vieszai paskelbė kad trisde- 
szimts dvieju metu amžiaus 
Amerikietis kareivis James F. 
Davis isz Philadelphijos pabė
go isz armijos Berlyne in Ko- 
munistiszka Czekoslovakija.

Bet jo sesuo', Ponia Ruth 
Leahy sako kad ji negah tikė
ti kad jos brolis taip niekados 
nepadarytu, nes jis tikėjosi [ 
vaiske pasilikti iki pensijos.

Jo brolis ir tėvas taip pat 
sako. Visi jie sako kad karei
vis James F. Davis gal buvo

i Komunistu priverstas apleisti ! 
armija ir gal jis buvo po prie
varta priverstas eiti in Czeko- i 
Slovakija.

SKAITYKIT
Egr1 “SAULE”

PLATINKI!

KOMUNISTAI
PUOLASI ISZ VISU

» PUSIU

Prancūzai Bombarduo
ja Kelius

HANOI, INDO KINIJA. — 
Komumstai užėmė Dien Bien 
Phu tvirtove dabar puolasi ant 
Hanoi. Komunistai dabar yra 
pasiuntė net keturias divizijas 
prie Hanoi miesto vartų.

Prancūzai dabar bombar
duoja Moc Chau miestą, kuris 
randasi apie septynios de
szimts asztuonios mylios nuo 
Hanoi miesto.

Ameriko didžiausi eroplanai 
dabar kasdien pristato dau
giau kareiviu isz Prancūzijos. 
Amerika teipgi pristato apie 
trisdeszimts tukstaneziu tonu 
gonklu kas menesis.

Dabar visi Hanoi miesto gy
ventojai yra baisiai iszsigande, 
nes dabar eina visokie gandai, 
kad Prancūzu armijos rengia
si pasitraukti isz to miesto ir 
visus palikti Komunistams.

Piikic U. S. Bonus
Bua y’ aa P.,a P- a ftia Pas pta ma

Senatorius Dirksen

Senatorius Everett M. 
Dirksen buvo inneszes pata
rimą kad visi tie Senato ko
misijos tardinimai tarp Se
natoriaus McCarthy ir Ar
mijos virszunes galėtu būti 
greitai užbaigti, jeigu visi 
sutiktu laikyti kelis mitin
gus slaptai ir susitarti. Jo 
inneszimas buvo labai grei
tai įsimestas Armijos advo
kato ir patarėjo Joseph N. 
Welch.

Bet visas tas ergelis buvo 
visai už dyka, nes ant ryto
jaus atėjo insakymas isz 
Baltųjų ofisu; stacziai isz 
Prez. Eisenhowerio, kad Ar
mijos atstovai, kaip Armi
jos Sekretorius, po-sekreto- 
rius, Armijos patarėjas ir vi
si Armijos karininkai nei žo
džio nesakytu per tuos tar- 
dinimus, ir kad jie nieko ne
sakytu apie mitinga augsz- 
tu valdžios žmonių, kuriame 
Sen. McCarthy buvo intar- 
tas ir apszmeižtas.

EISENHOWERIO
LAISZKAS

Kas Kurio Bijosi?
WASHINGTON, D. C. — 

Pirm negu prasidėjo tie Mc- 
Ca,rthy-Stevens kivireziai daug 
žmonių sake kad ne tik armija j 
bet ir Repub'ikonu Partija no- j 
ri paskandinti Senatorių Mc
Carthy. Kiti sake kad Sena
torius McCarthy yra Republi- 
konu Partijai reikalingas, ir 
kad reiketu ji palaikyti ir pa
remti.

Bet Prezidento Eisenhowe
rio laiszkas visiems vieszai pa
rode kad Prezidentas Eisen
howeris ir Republikonu Parti
ja dabar nori pražudyti Sena- 
atoriu McCarthy.

Dabar, kai Senato tardini
mai vėl prasidės, tai jeigu Ei
senhoweris neatszauks savo ta 
nelemta laiszka, tai Senatorius 
McCarthy, Cohn ir jo kiti pa
tarėjai hutu po prisieka pri
versti liudyti, kai, tuo paežiu 
laiku Armijos atstovai slapsty
sis už Prezidento Eisenhowerio 
skvernu ir tylės.

Eisenhoweris dabar uždrau
dęs Armijos Sekretoriui, jo pa
geli ininkui, Armijos advoka
tui nieko nesakyti per tuos Se
nato tardinimus.

Ar Prezidentas Eisenhowe
ris turi tiek ingaliojimo tai 
klausimas kuris turės būti isz- 
risztas.

Czia klausimas didesnis ne- 
į gu pats Eisenhoweris, nežiū
rint kad jis yra Amerikos Pre
zidentas. Dabar Amerikos 
Bendras Advokatas, Attorney 
General Herbert Brownell, Jr., 
yra inveltas.

Ir dar svarbesnis klausimas 
Eisenhowcriui iszaiszkinti, tai

Armijos Sztabo Advoktas Pasitaria

Joseph Welch, Armijos 
Sztabo advokatas Vaszing- 
tene per tuos susikirtimus 
tarp Senatoriaus McCarthy 
ir Armijos Sekretoriaus Ste
vens, czia pasitaria su Armi
jos Sekretoriumi Stevens. 
Jiedu nori sutrumpinti visus

Jos Draugas
Nužudytas

Devyniolikos metu am
žiaus Carol Gidding, czia, 
policijantams papasakoja 
kaip jos draugas Richard H. 
Dix vagiu nuszautas Chica- 
gos mieste. Ji sako kad tie 
vagiai suriszo ja ir jos drau
gą ir pasivogė dvideszimts 
doleriu. Jos draugas atsiri- 
szo virves su kuriomis jis 
buvo surisztas ir su mažu ki
szeniniu peiliuku užsipuolė 
ant tu vagiu, kurie tada ji 
nuszove.

yra: ka bendro su visu szituo 
klausimu turi Henry Cabot 
Lodge, kuris nieko bendro ne
turi nei su Senatu, nei Admini
stracija, nei su Prezidentu Ei- 
senhoweriu, bet yra tik Amba
sadorius in Tautu Sanjunga. 
Reiszkia, jis czia nei jokio biz
nio neturi!

Pats Eisenhoweris dabar tu
ri daug ka pasiaiszkinti. Jei
gu jis dabar gali uždrausti ži
nias priesz Komunistus, ta ry
toj jis gali ir laikraszežiams 
uždrausti skelbti žinias, ir gali 
kiekvienam isz musu burnas 
uždaryti. O jeigu taip, tai kur 
laisve?-

tuos tardymus. Bet kai Sen. 
McCarthy pareiszke kad jis 
sutinka visus tuos tardymus 
visiszkai nutraukti, Armijos 
Sekretorius Stevens nesuti
ko. Jis sako kad jis nori vis
ką vieszai iszkelti.

□ o o
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Kas Girdėt
Bedarbe vis didėja! Dabar 

randasi daugiau kaip puspenk
to milijono darbininku be dar
bo.

Už keliu sanvaieziu dar dau
giau darbininku bus be darbo, 
nes tada visi jaunieji, kurie 
baigs augsztesniaja mokykla, 
ar kolegija jieszkos darbu, ir 
vargiai ras.

Plieno darbininku unija gal 
nestraikuos. Darbininkai gaus 
apie szeszis ar asztuonis centus 
ant valandos daugiau, be jokiu 
straiku.

Bet beveik visos kitos uni
jos rengiasi straikuoti, reika
lauti daugiau savo darbinin
kams.

besanti ir dabar jis stengiasi 
susitarti su Beck ir McDonald.

■' • •
Lewisas isz musu apylinkes 

yra gavės daugiau kaip sze- 
sziolika. asmeniszku pakvieti
mu, atvažiuoti ir pasitarti, kas 
butu galima dabar mainose 
daryti, kai tiek daug mainieriu 
likosi be darbo. Iki sziol Lewi- 
sas, kaip žeme pardavės žmo
gus, tyli!

Ar kas kur nors, kada nors 
per szita mainieriu bedarbe 
yra iszgirdes kad Lewises butu 
nors žegterejes?

Eisenhowerio administraci
ja dabar nori nusikratyti visu 
pareigu kaslink darbininku, 
darbdaviu ir uniju. Už tai da
bar Darbo Administracija 
Vaszingtone paveda visus dar
bininku ir darbdaviu klausi
mus v i ei tu e m s komisijoms. 
Reiszkia Vaszingtonas nepai
so!

Mainieriai isz musu apylin
kes buvo pasiuntė savo delega
tus pas Prez. Eisenhoweri, pra- 
szydami nors kokios pagelbės 
del pramones ir darbo mainu 
miestuose ir miesteliuose. Tie 
musu mainieriu delegatai par
važiavo su tuszcziomis ranko
mis! Bet szimtai milijonu dole
riu plaukia isz Rcpulbl ikonų 
iždo in svetimus krasztus, kad 
tenai pramone, bizni ir darba 
pagerins. Repulblikonai yra 
Vaszingtone uždraudė vartuoti 
ta žodi “BEDARBE”. Mai- 
nierys dabar gali ir hadu, nu
dvėsti, bet tai ne “Bedarbe” 
bet tik “Perversme”.

Pypkes Durnai

Gražus Pauksztelis

Istorija Apie

:: SENELI ::

— Oj rūpinas, dvasiszkas 
tėvelis, rūpinas. Ir da kaip ru-

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

No.158—A p i e Kapitonas
Stormfield Danguje; Pabege-

Tarp tu uniju, kurios dabar 
rengiasi straikuoti randasi 
Elektros, Gurno, Maszinu, 
Duonkepiu, Bravorininku, 
Vieszbucziu, Eroplanu, Troku 
ir Nauju Laivu statytoju uni
jos.

Ir unijoms nebus lengva, per 
straikas, nes beveik visi fabri
kantai dabar nepaiso ar ju fab
rikai dirbs ar užsidarys. Taip 
visi darbininkai pamate Phi- 
ladelphi joje, kur keli didžiausi 
szilko fabrikai ne tik užsidarė, 
visus darbininkus atstatė ir vi
sai isz biznio iszejo.

Daug fabriku kur dabar nau
ji laivai yra. statomi turps užsi
daryti. Amerikiecziu darbinin
ku {ilgos tokios dideles, kad 
svetiniu krasztu laivu kompa
nijos gali daug pigiau pasta
tyti tokius laivus ir pigiau 
Amerikoje parduoti, negu 
Amerikos kompanijos ar fabri
kantai.

Dabar visu linijų vadai su 
nepasitikėjimu žiuri in viens 
kita. AFL draiveriu Unijos 
Dave Beck norėtu iszstumti 
George Meany ir tapti visos 
AFL unijuos bosu.

Plieno darbininku unijos 
David McDonald nori visa ta 
CIO unija valdyti. Jis jau da
bar taip politikuoja..

Mainieriu bosas John L. Le- 
wisas nori visus darbininkus

Price 52.30 s,“e poi°'
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Pacztas nepabrangs del pa
prastu pirmos klases laiszku. 
Bet pabrangs ant žurnalu ir 
laikrhszcziu. (Ir vėl iszleide- 
toms bėdos!) 

• K
Bet nors ir pabrangs laik- 

raszcziu ir žurnalu siuntimas, 
ipaczto sztabas nesutaupins nei 
vieno cento, nes tuojaus vi
siems darbininkams ant 'pacz
to algos bus pakeltos, padidin
tos!

Visas Armijos Sztabas nega
lėjo silllliiszti ar SUSZlieketi Se
natoriaus McCarthy, tai pats 
Prezidentas Eisenhoweris bu
vo priverstas insikiszti ir vis
ką uždrausti.

Senatorius McCarthy nusi
leido Prezidentui ir nutilo, bet 
neimtu pro szali paklausti ar 
musu kraszto Prezidentas yra
tokia neliecziama ir szventa 
asmenybe kad ir jis,pats butu 
pareikalautas pasiaiszkinti.

Tie kivireziai tarp Armijos 
ir Sen. McCarthy niekam nieko 
gero nedaro, jie pakenkia Se
natoriui McCarthy, bet jie 
teipgi parasto “Amžina Atil
si” Repu'blikonu partijai del 
daug metu!

Kai buvęs Prezidentas Tru- 
nianas užstojo kelis savo drau
gus kurie buvo Komunizmu in- 
tarti, tai visi Reipu'blikonai 
pirsztais bade, intarinejo ir vi
saip kaltino Demokratus kad 
jie slopia ir Uždengia intartus 
žmones. O ka dabar pats Re- 
publikonu vadas, Prez. Eisen
howeris daro?,

Prez. Eisenhoweris 'buvo 
prižadėjus, kaipo geras kari
ninkas visus Komunistus isz- 
geneti. Senatorius McCarthy 
per kelias dienas rado trisde- 
szimts du Komunistu ar Komu
nistu draugus labai atsakomin- 
gose vietose paezioje armijos 
Monmouth tvirtovėje. Ir dabar 
už tai jis yra nubaustas.

Laksztingalele, 
Gražus paukszteli, 
Ko neeziulbejai 
Anksti ryteli? 
Ka asz cziulbesiu 
Anksti ryteli? 
Piemens iszdraske 
Mano lizdeli. 
Piemens iszdraske 
Mano lizdeli, 
Vanagas iszgaude 

, Mažus vaikelius.
Kalnais lakiojau 
Dauboj nakvojau; 
Žilvicziu krūme 
Lizdeli kroviau.I 
Pramane mane 
Žmones žmoneliai, 
Sake, nuleses 
Kviecziu dirvele; 
Sake, nuleses 
Kviecziu dirvele, 
Sake, pabaidęs 
Bėrus žirgelius. 
Nei asz nulesiau 
Kviecziu dirvele, 
Nei asz pabaidžiau 
Bėrus žirgelius. 
Piemens nuganė 
Kviecziu dirvele, 
Piemens pabaidė 
Bėrus žirgelius.

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

ne pyksta ant manes! Nes, ži
noma, iszejo isz tvarto, tai rei
kė suvaryt.

Kunigas atsileido. Negalėjo 
pykt, ba turėjo gera szirdi ir 
prie žmonių 'prilaukus, o tame 
ne buvo už ka/pykt ir tarė:

— Asz nepykstu, nes vis 
neiszpuola kunigą turbacit su 
Szvencziausiu del be reikalo, 
tai ne isžpuola. Juk tai esi da 
sveikas ant tiek jog gali atei
tie Nedėlioję in bažnyczia ir 
iszsispavicdot.

— Ach Dieviti, Tu mano! 
Kur ežia laukt Nedėlios! Kur! 
Kas gali žinot, ar sulauksiu 
pietų! Asz vos jus sulaukiau! 
Dievaž vos!

— Szneki ne szi, ne ta, sa
ke kunigas, ineidamaš in grin- 
czia.

Senis nuėjo in kamarėlė, kad 
biskuti apsiszvarint. Už valan
dėlės iszejo czystai apsirėdęs. 
Kunigas nesiskubina. Nemato 
reikalo. - ‘

Jam norėjosi su seneliu pasi
kalbėt, ka buvo pavojingai ap
sirgęs, ir da lakstė po kiemą, 
paskui kiaules.

— Ar jau nuo'senei sergi? 
Paklausė kunigas, sėsdamas 
ant suolo.

— O jau nuo senei, nuo se
nei. Kad teip- ka skaudėtu, tai 
nesijaueziu, nes pajiegos, tai 
kažin kur dingo. Nieko kauluo- 
se ne jaueziu. Ir krutinėjo ro
dos kvapo negaliu sugaudyt. 
Matomai smertis ant sprando • 
tupi. 

I

— Tai kodėl nieko naniie- 
je ne yra? Vienas sėdi, kaip 
pustelninkas ? Juk ir sveikam 
butu vienam nuobodu, o ne li
goniui?

— Juk asz ne pats vienas, 
praszau jegamasezio, turiu ir 
vaikus; gerus vaikus, ne turiu 
ka ant ju rugot, ba butu grie- 
kas, ba labai geri. •

— Geri, o apie seneli nesi
rūpina!

Už Geležines Uždangos
(Tasa)

Daug Lietuviu Laikoma In- 
vairiuose Rusu Kalėjimuose

Kaip intarti dalyvavę Par
tizaniniame sanjudyje ar ji re
mia paprastai baudžiami po 25 
metus. Tarp kalinamųjų yra 
daug Lietuviu moterų ir mer- 
gaieziu. Irmgarda W., pasako
ja kur buvusi darbo vergu sto
vyklose, ten visur sutikusi 
daug Lietuvaicziu. Jos day ir *
sziandien ten yra uždarytos. 
Kadangi Lietuvius Rusai 
sziandien laiko jau “savo pi- 
liecziais”, tai jiems deda, kaip 
Rusams, ir tas paezias parei
gas. Marlene L., sakosi taip 
pat sutikusi nemaža musu tau- 
tiecziu invairiose Rusijos dar
bo vergu stovyklose, o Hilde
F. , ju apseziau sziaures Sibire.
G. G., papasakojo toki budin
ga atsitikima: jis sutikės Lie
tuvi R. Kleini, kuris papildo
mo tardymo buvo pasiunstas 
isz Rostovo prie Dono in savo 
gyvenamąja vieta szalia Jur
barko. Tokiu siuntinėjimu vie
nais ar kitais reikalais Rusai 
vykdo daug. Visi Kleinio kai-

•O------------------------------

mynai buvo iszsiunsti in Sibi
rą. Kleinys buvo vėliau per
keltas in kita stovykla, bet jo 
szeimyna apie ji neturėjo jo
kiu žinių nuo 1945 metu.
A 

I

Kaip Gražiai Prisimenama 
Lietuva

Papasakojo Heinzas W., 
‘ ‘ Lietuva yra tapusi mano an
trąja tėvynė, sako jis, Lietu
viai yra iszgelbeje tukstan- 
cziams Vokiecziu gyvybe, ir 
asz niekad savo gyvenime Lie
tuvos neužmirsziu”. Ir tokiu 
yra ne tik jis vienas. In Lietu
va jis pateko tiesiog neįpras
tomis aplinkybėmis. 1947 m., 
Vasario menesio, kaip jis pasa
koja, Karaliaucziuje siautė 
baisiausias badas. Kasdien 
mirdavo po .200 ligi 300 žmo
nių, kurie būdavo, lyg kokie 
pagaliai, sukraunami in vago
nus ir paskiau kur nors suver- 
cziami in duobe lyg “pasiute 
szunes”. Tada jam ir iszbade- 
jusiems jo pažystamiems viena 
Vokiete papasakojo, kad Lie
tuvoj yra visko, o Lietuviai 

i ūkininkai mielai Vokieczius 
suszelpia. Taip jis paskutine-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

pinasi! Ne vienas nenorėjo isz 
grinezios iszeitie. Apstojo ma
no ir verkė. Nes asz tariau: Ko 
ežia verkt? Eikite kožnas prie 
savo darbo. Manes, ne sergeki
te, ba niekai; manes ne pavogs; 
o kaip mirsiu, tai ir teip nu
mirsiu, be jus. Tu Griguti, pa
sakiau in vyresni sunn, eikie in 
laukus pasėtu rugiu apžiūrėti© 
ir dabaigt set, ba jeigu pasitai
kins szermenys, tai ne bus kaip 
o ežia ir szalnos užeina. Eiki© 
man tuojaus! O tu, pasakiau in 
duktere, eikie in miestą ir pir- 
kie ka reikia. Žinai, jeigu kas 
ko, tai ežia pas Žydus, du-kart 
tiek kasztuoje. Marcze nusiun- 
cziau pas jos in kita kaimu. gi
mines, o Andrius buvo nuėjus 
pas dvasiszka teveli ir isz kle
bonijos liepiau nueitie pas ci- 
nierninka. Teip guliu asz pats 
vienas, kad sztai iszgirdau 
kiaules iszsiverže isz tvarto! 
Žiurau per Įauga, o jau su sun
kais vartus 'pakelinėje. Ne bu
vo ko laukt, reikėjo kelt ir va
ryt. Pasikėliau szeip teip, dė
kui Dievui ir suvariau. Dva
siszkas tėvas už tai ant manės 
pyksta, o asz isz tikro labai 
sergu!

Pa'buczįavo jis'kunigui ran
ka ir tvirtino, jog labai labai 
serga.

— Na ir tau smagu vie
nam? Klause kunigas.

— Ir -ne labai gerai ? Dūda
vę zakristijonas.

— Oj ko bijot ir bodet? 
Kalbėjo senelis, a.r smertis bi
jot? Tai ve! Iszgyvenau savo 
metelius, tai reikia rengtis nuo 
lauko namon pasilsėt. Ar-gi tai 
man nelaikąs? Isz manos jokios 
ne yra naudos ir jau antras 
menesis kaip del be reikalo 
duonele gadinu. Pajiegos at
stojo, nieko dirbt ne pajiegu, o 
duonele už dyka valgyt, tai 
kaip ir neiszpuola. In gerkle 
nelenda. Sztai tegul bus garbe 
Dievui, jog jau galas parojo. 
Tai ir ko bijotis mirt? Vaike
lius užauginau ant doru žmo
nių, katruos iszleidau, tai ir 
pasegus daviau, iszmokinau 
kaip ant svieto gyvent, tai ko 
da. daugiaus reik ? Ne turiu ko 
bijotis.

— Tai galime pradėt, atsi
liepė susijudinęs 'žodžiais sene
lio kunigas.

— Tai ir pradekihie, Var
dan Dievo, ir iszsispaviedojo 
senelis.

I 
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No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTa 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 pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valcncziojs, 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. 1

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, Ncdaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Vclniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste

Vos kunigas sugry’žo nuo se
nelio namon ir atlaikęs miszias 
rengėsi valgyt pusryczius, išz- 
girdo balsus varpu: dzalan, 
dzalan, dzalan!

genelis numirė!
Rugei užsėti, kiaules tvarto, 

marti da isz miesto nesugry'žo, 
jis galėjo be rupesties numir- 
tie!

— GALAS —

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1954

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T, T.

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

le; 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; . Iszklausyta AI a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktį. 
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.

Kitokios Knygos

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

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

18072—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

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

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Am'žiu 
Krikszcziony'bcs. 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:

U3F3 Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo,’reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

ĮĮPTV* 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., - U. S. X
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Istorija Apie
GIRIOS SARGO 

SUNU IR DUKTERĮ

(Tasa) 

Pora dienu paszl aviu ėjus, 
^karalienė pareikalavo kad ji, 
kaipo 'žmogų, kuris apie palo- 
eolus sukinėjasi, aptaisytu ge
riau, apkirptu įplaukus ir barz
da visai nuskustu. - ,

Jis tam buvo prieszingas, 
nes per tai pasimatys visa jo 
islaptybe, ka jis nuo karalienes 
slope, bet karalienes (paliepi

amas turėjo but iszpildytas.
Juozas kitu kartu pamatęs 

ateinant karaliene, o suprasda
mas jog ji pažins ji, skubiai 
szluodamas, varėsi tolyn nuo 
jos, nuduodamas, nieko nema
to. Karaliene tada priėjo jo, 
matydama kad jis teip gerai 
dirba, tarė:

‘— Žmogeliau nėra ko tau 
teip skubintis. Suszilsi. Dirbk 
sau po valei ir tau už tai nie
kas nieko nesakys.

Juozas gi, nenorėdamas jai 
rodyt savo burnos, žemai pa
silenkė pricsz ja, ir vėl pradė
jo dirbt.

— < Na, kaip tu dabar iszro- 
dai? Paklausė jo karaliene, at
siminus, kad andai paliepė ji 
apvalyt, ir priėjus prie jo ar- 
cziau, bet jis kepure donge sa
vo veidą.

— Ko-gi tu manės szian
dien bijai? Paklausė karaliene 
ruscziai.' ,

Nutraukus ji jam ranka, ku
rioje jis laike kepure ir denge 
savo veidą, ir kokis nusistebė
jimas, kas per dylvai buvo jai, 
kada pamate, kad jos mylima
sis ežia pat randasi, o ji to ne
žinojo. Kad tas, kuris turėjo 
likt karalium ir del jos gyvas
tį aukavo, dabar yra jos 
vaikszcziojimo takeliu szla.vi- 
kas.

/ Isztraukus isz jo rankos 
iszluota, ji numėtė in szali, o 
pasivedus ji po medžiu, ilgai 
susėdo jiedu kalbėjosi apie da
lykus, kurie teip stojosi.

Nusivedė ji, jin paskui in 
pakajus, meilei vėl ji kalbino, 
iszpasakojo viską, kas tik at
sitiko po jo iszvykimui ir kad 
da dabar laukia nevedus, bet 
jis in viską tai atsinesze szal- 
tai, lyg ko bijodamas.

Užveizda, eidamas per soda, 
pamatęs szluota ant tako ‘ nu
mesta, ėjo pas karaliene pasi
skųst apie tai, kad darbininko 
nėra.

Pabarszkino in duris ir in- 
ejes in karalienes pakaju, per
statė jai visa dalyku, nematy
damas, jog tas darbininkas 
ežia sėdi su karaliene. Kara
liene tik parodžius pirsztu in 
duris liepe užveizdai prasisza- 
lint, o SU'Juozu užvede ilga 
kalba apie praeiti.

Kuo meiliau ji prie jo arti
nosi ir glaudėsi, to labiau jam 
prisiminė jo sesuo ir vaikelis, 
tuo labiau jis tolinosi nuo jos.

— Na, brangusius, kas su 
tavim? Pirma teip mylėjai, o 
dabar jau ne. Nejaugi ne kara
lium but nenori? Asz tavęs teip 
ilgai laukiau. Per tave sėdi da 
ir sziandien kalėjime generolas 
kuris sykiu su tavim iszplauke 
lelijos jieszkoti, bet apie tave 
man melavo ir tuoj sugryžes 
norėjo likti mano vyru, o kada 
pasirodė jo neteisybes, asz ji 
pasodinau in kalėjimą. Pa

ėmus ji už rankos spaude jam, 
norėdama sužadint jo jausmus 
link saves, atgaivint jo meile.
* — Bet karaliene, atleisk 
man, jeigu uižmirsžai savo pa
liepimą: asz negalėjau tavo 
p r i sak ym o i szp i I d y t.

— Ka tas reiszkia? Apie ka 
teip kalbi? Karaliene neatsi
minus apie paliepimu pristatyt 
jai lelijos, klausinėjo.

— Lelija, kuria tu man pri-

Nejpirios Kleveland moterėles 
Pas kūmutes myli sėdėti, 
Ir savo vyrus tankiai in 

lakupa indeti,
Nekurios su kitais laksto kaip 

■pad ūkia, 
Viena vaikus ant lauko paliko, 
Pinigus pasiėmė, nepaliko nei 

skatiko,
Varanta ant vyrelio nupirko, 

Ir in lakupa inkimpszo.
Vyru ežiai, savo bobeles

p r Įžiūrėkite, 
Valios tiek joms neduokite, 
Nes po tam graudinsites to,

Kad savo bobelių 
neapmalszinote.* *

Niekas kitas taip neparodo 
moraliszko n up u olįnio, 

Kaip per daugeli ypatų yra 
papratimas, 

Iszradimo visokiu kalbu apie 
artimus.

Nekurie žmones isztikro mano, 
Kad nepapildo jokios bledies, 

Jeigu apsakinėja teisingai 
felerius,

Klaidus ir nusidėjimus kitu 
žmonių.

Labai tuomi biustą.
Kožnas žmogus privalo būti 

ne tik teisingu, 
Bet suprantaneziu ir gailingu 

del kitu.
Tieji, kurie myli klaidas ir 
Nusidėjimus savo artima.

atidenginet, 
Patys paprastai pildo daug 

klaidu ir nusidėjimu.
Nepasikelinęja jie ant 

Nusidėjimu savo artimo del to, 
Kad, tieji rūstina Dievą, 
O ne, nes jeigu taip butu, 

Tai už viską patys pasirūpintu 
Klaidu ir piktybių nepildyt.* * *
Turime tokiu 'žmonių aplink 

mus, 
Kurie su tavim meiliai kalbasi, 
Ir rodos su tavim prieteliszkai 

gyveną,
O bet po tavim duobeles kasa. 
Tokis iszrodantis ant prietelio, 

Zmoguį in akis nežiūri, , 
Nes latro mislis turi savo 

szirdyje,
O jeigu da kam gerai pasiveda, 

Tai szaukszte vandens 
paskandytu, 

Ir visokius latriszkus budus 
naudoja,

Kad tik savo artima in kast.
P an a s zi ai p rak t i k u o j a s i 
Kožnani luome žmogaus 

gyvenime.♦
“Saule”, kaip szviete, taip 

ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

sakiai parvežti, asz nuskyniau 
bet isz mano priežasties ji, nu
vyto! Juozas susijudinęs pra
sitarė.

— O! Tai da apie ta lelija. 
Asz apie ja buvau jau pamir- 
szus, tik tavos gailėjau. Didvy
ris tu, kad tiek laiko del jos 
kankinaisi ir gyvastį savo vie- 
nol< iszgelbejai. .

— Ta lelija, tai buvo mano 
sesuo. Asz ja iszgolbejau isz 
ranku devynių raganių. Da
bar suvytus.

— Neaiszku man. Sesuo, ir 
kaip sesuo galėjo suvyst?

— Vercziau asz isz czionai 
prasiszalinsiu, negu apie tai 
imsiu aiszkint.’ Tai-gi atleisk 
man, nes daržas neszluotas, 
reikia baigt.

Juozas stojosi eiti, bet kara
liene sumano neleist ji daugiau 
szlavinct, nes kaip tas butu, 
kad ji mylėtu szlavika, o mane 
perkelt ji ir tada jis liktu jois 
vyru. Bet kada papuolė jei 
mislis apie lelija arba apie jo 
seseri, kad ji “suvytus”, su 
mane isztirt ka tas reiszkia.

Ir Juozas iszejo prie savo 
darbo.

Dalyku Tyrinėjimai
Juozas iszejus, karaliene 

tuoj pasiszaukę vieila isz savo 
isztikimu tarnaieziu, kuri ge
rai slaptybes užlaikydavo ir 
abi susede toliau nuo lango už
sirakinusios duris, kalbėjo 
apie patyrimą Juozo gyveninio 
kodėl jis nevisada nakvoja jam 
duodamame dvaro name, bet 
kaip kada eina kur tai nežino
mon vieton ir tik ryte pareina 
in darbu.

. — Klausyk: Ar matai tu 
ta žmogų, kuris sztai už lango 
szluoja? Klause karaliene jos, 
rodydama ant Juozo, o tarnai
te galva linguodama iszreiszke 
jog supranta apie ka karaliene 
kalba. Asz noriu, kad tu susek
tum, kur jis kas antra diena ei
na nakvot.

— Teip. Asz pasistengsiu, 
atsake tarnaite.

— Tai-gi tu pasirengk in 
darbininke ir sziandien vakare 
nusek paskui ji ir tik saugokis 
kad jis kartais tave nepamaty
tu. Kur jis ineis, tu parojus 
pasakyk man.

— Viską atliksiu, ir ji isz
ejo.

Vakare ji teip pasekus pas
kui Juozą, ryte pranesze kara
lienei, kad jis ten' kur toli už 
miesto ineina in kokia stubele, 
kur ji sutinka moteris ir vai
kelis ir tas gali reikszt, kad jis 
yra vedės, tai jo szeimyna.

Tie žodžiai karaliene labai 
sunervavo ir ji buvo lyg užsi
rūstinus ant Juozo, bet viską 
laike slaptybėje ir lauke dau
ginus.

Kita karta pasiszaukus tar
naite prisako teip:

— Eik tu sziandien in ta 
stubele, pasipraszyt gyvenimui 
vietos, o už viską tau asz duo
siu pinigus apmokėt. Buk ten 
tol, kol viską patirsi ir klausyk 
atidžiai, ka jiedu kada susiei
na terp saves kalbasi.

— Viskas pagal tavo noro 
atliksiu, tarė tarnaite.
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Kada jau ji buvo netoli tos 
stubeles, kur gyveno Juozo 
szeimyna, szlubuodama prisi
artino ir prasze gyvenimui 
vietos.

— Gaila labai, ibet kad ir 
teip pas mane mažai yra vie
tos, atsake Judzo sesuo.

— Gal vis iszsiteksime. 
Mano sena užlaikytoja mirė, 
tai-gi dabar reikia jieszkot ki
tur, bet niekur negaunu. Sau 
gyvenimą asz pasidarau skal
bimu, prosavojimu, o kiek nuo 
manės reikalausi, asz užmokė
siu.

— Na, gerai. Mano brolis 
nevisada namie esti, tai bus 
kur gulėt. O kada bus mums 
dviem linksmiau gyvent, tai 
jis da rccziau pareis.

— (.) kur brolis dirba?
— Jis dilba karaliszkain 

dvare už szlavika.
Daugiau tuo sykiu ji nieko 

nesiklausinejo, tik temijo in 
jaunos mergaites, motinos ap
siejimą, jos dailia iszžiura ir ji, 
kaipo kitos moterys ar mergi
nos viena kitai pavydi gražu
mo, tai net pavydėjo.

Parojus Juozui pas seseri ir 
sūneli namo vakare, jis rado 
ir karalienes tarnaite, bet jos 
nepažinojo, nes niekad nepa- 
temijo po palocius esant, o se
suo jam pasako, kad ji ežia no
ri apsigyvent ir ar jis paveli
ja. Juozas atsake, kad gal gy
vent ir da linksmiau abiems 
bus.

Neva nuėjo gultis kaipo be
reikalinga, tarnaite klausėsi 
apie visus j u apkalbamus da
lykus. Ji patyrė ’•kad' Juozas 
tikrai su sesere gyvena ir kad 
ju tas vaikelis, apie ji ant ry
tojaus pranesze karalienei.

Dabar karaliene jau suprato 
kode! Juozas nuo jos teip sza- 
linosi ir kode! pavadino savo 
sespri “suvytinta per jo prie- 
žasti.”

Paliepė tada ji tarnaitei prą.- 
siszalint isz savo kamibario, o 
pati susirupinus, ilgai galvojo, 
kol galinus užsnūdo.

Apie sanvaite laikb tarnai
tei ten pagyvenus pas Juozo 
seseri, ji viską iszsiklausinejo 
apie tai, kaip atsitiko, kaiip 
tas viskas stojosi), nes žinoma, 
moteris moterei visada ir pa- 
slapcziausius dalykus iszpasa- 
koja. Da žingeidžiau apie tai 
karalienei buvo dalžinot.

Na, tai dabar karaliene, da- 
žinojus viską, pradėjo da la
biau Juozą mylėt, o kaipo mo
teris, visus dalykus supratus, 
padare teip, kad ir Juozo se- 
su'tai butu gerai, tai lelijai, ku
rios ji teip geide per sapna pa- 
mačzius.

* * *
Karaliszkuose Palociuose

Tuoj karaliene, paėmus savo 
ta paezia gera tarnaite, sėdo in 
karieta ir nusidavė in Juozo

naifiįjjs, pas jo seseri, kuomet 
Juozas nieko nežinodamas sau 
ramia iszlavinejo.

Karietai prie duriu sustojus, 
jos iszlipo, o tarnaite nuvedė 
karaliene in maža stubele.

Persigando jauna motina, 
pamaezius tos pat motci’ies 
veidą, kuri per kelias dienas 
ežia pas ja gyveno, o dabar jau 
nei nesislepe, atėjo pas ja su 
tokia tai turtinga ponia.

Tarnaite ja linksmai pakal
bino, isz ko ji nudiramino, o 
paskui ture jai:

— Czia tai yra pati kara
liene, kur dilba tavo brolis.

Jauna motina teiip-gi puolė 
ant keliu, klausinedama kara
lienes, su kokiu reikalu jos pas 
ja atsilankė?

Karaliene gi ramino ja, liepė 
nenusigast. Pasakė, jog nuo 
szios dienos lieka priimta in 
karaliszka dvara, bus su sykiu 
karaliene. Tuo tarpu isz kur 
tai prisiartino prie motinos ir 
jaunas vaikelis, kuri karaliene 
paėmus ant ranku pabueziavo 
ir kalbino ji, o jo gpdrus Atsa
kinėjimai rodo karalienei jis 
esant gana geru vaikeliu.

Aptaise jos kitais rubis Juo
zo seseri, pavadino ja sykiu su 
savim ir visi su vaikeliu nusi
davė in karaliszkus palocius.

Juozas teip-gi liko pavadin
tas in vidų ir nors nenorėda
mas ėjo, iies nieko nežinojo, 
kas dedasi arba kas atsitiko su 
jo sesute ir šuneliu, ežia, inejes 
in vidų pamate sėdint jo sese
ri ir sunu szalia stalo ir meilei 
kalbant su karaliene.

Ir kaip nelinksma jam pasi
rodė Szita regykla. Kas tai ga
li apsakyti! Nedrąsiai jis žiu
rėjo in seseri, vaikeli, ir in ka
raliene.

Karaliene gi insmeigus savo 
gyvas akis in ji, szylpsodama, 
žiurėjo lyg laukdama, ka jis 
■pratars. Juozas tylėjo. Paszo- 
kes tada ju sūnūs Saulis, pri
bėgo prie tėvo, paėmė ji už 
rankos atsivedė prie motinos, 
’paskui priėjo prie ju ir kara
liene, na ir ežia jau Juozui rei
kėjo but tuomi, kuomi jis buvo 
priesz kelis metus atgal.

Juozo sesuo, tai pamaiczius, 
paėmė sūneli už rankos, prasi- 
szalino isz ežia, palikdama 
juodu vienuodu.

* * *
•/

Dvejos Vestuves

Karaliene, nurodžius Juozui 
apie jo seseri Ir sunu, kad kaip 
jie teip ir anie, jie nuo szios 
dienos lieka laimingais, pasta
te Juozą generolu, o po keliu 
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dienu turėjo but juodvieju ves
tuves.

Suvadino visus dvariszkius, 
pakele puiku balių, ant kurio 
suvadino teip-gi isz visu kara- 
lyscziu karalius ir karalienees. 
Karalienes pusbrolis, kuris iki 
sziol buvo tos karalystes kara- 
liumi, nors buvo (pirmininku to 
viso baliaus, bet jo niekas ne- 
mate niekur pasirodant, nes jis 
buvo labai užimtas su labai pa
tinkama patogia Juozo sesere, 
kuri iszrode viena isz puikiau
siu ant to viso baliaus.

Tuo paežiu svecziu suvadi
namu atsibuvo ir veselijos.

Juozas liko vyru tos karalie
nes, o karaliumi visos kara
lystes, o jo sūnūs laike karu- 
navojimo uždėjo karūna ant 
galvos.

Tuoj ir atsibuvo szliubas 
Juozo seseres su buvusiu kara
lium, jo paezios pusbroliu, o po 
tokio szliubo visi szoko, balia- 

:: SENELIS ::
Tikra Teisybe

— Praszaiu jegamasezio!
— O kas ten ?
— Pas ligoni. Žmogus lau

kia.
— Pas ligoni, pas ligoni, 

paantrino kunigas, trindamas 
užmiegotas akis*. O u

— Tegul nueina . pas za
kristijoną, kad atrakintu baž- 
nyczia ir parengtu kas reika
linga!

Tarnaite uždare duris ir nu
ėjo in virtuve, pasakė žmogui 
kaip kunigas sake.

Kunigas apsiverto ant kito 
szono, užsitraukė kaldra, ka 
buvo ant žemes nupuolius.

— Pas ligoni. Ha, da daryt 
reike eiti. O ežia teip gerai gu- 
letie. Bet, reike eiti.

Kunigas nesiskubina keltie; 
La. nori norint valandėlė pagu- 
letie. Jau tai yra teip, jog 
mums tada, labiause norisi mie
go, kada neduoda miegot.

Pradėjo pamažėl i snaust ir 
užmigo.

— Jegamasti! Praszau je- 
gamasti!

— O kas ten?
— Jau zakristijonas viską 

parengė ir laukia!
— Ar laukia? Pasakyjkie 

jog jau einu..
Už mažos valandėlės ėjo isz 

hažnyczios ulyczia du žmonys. 
nelabai galejei pažint tamsume 
nakties, kiti butu nepažine, 
tiktai ant balso skambelio žmo
nes priklaupinejo, jeigu kokis 
ant ulyczios radosi, kaft ‘ ati
duot Dievui garbe Szvencziau- 
Siame Sakramente. Ant lauko 
buvo rudeninis anszalas; pur
vynas ant ulyczios' iszrode kaip 
iszminkinta teszla. Buvo sun
kus ėjimas,, ba gruodas ne at
laike ir isz po suszalusios plu
tos purvynas tiszko augsztyn, 
per ka sunku ir bi’aurus buvo 
ėjimas. Kunigas pajuto fezalti 
ir buvo piktas; zakristijonas 
sau skabei pirma ėjo ir skam
bino neszdamas žibintaite. Ga
le kaimo, netoli mokyklos, ta
re zakristijonas:

— Tai sziezionais.
— Ar ežia? Paantrino ku

nigas ir atidarė vartus.
Kunigui buvo navatna, jog 

ant kiemo žmonių nebuvo, kad 
lauktu kunigo su Ponu Dievu. 
Niekas neiszejo pasitikt jo ■ nei 
kaimynu, ir kone gyvos dva
sios.

— <) galnesziczion? Pa

vojo, linksminosi, kad net po 
visus krasztus Skambėjo mu
zikos ir bu'bnu dbalsai. i: .

Ir kas gali apsakyti, kaip 
linksmai tiedu jaunavedžiai 
gyveno!

* * *
Saulis Lieka Karalium /•

Ilgus desetkus metu paviesz- 
patavęs, Juozas sostą pavedė 
savo ir savo sesers sunui, nes 
Juezas su savo tikraupaezia su
nn neturėjo, o tas už augsztu 
kalnu, placziu juriu ir neperei
namu giriu surado sau kara
laite, kuri lauke jo atvažiuo
jant, nes girdėjo a|pie ji kaipo 
mokyta, (protinga ir patoga 
jaunikaiti, o abudu alpsipaczia- 
vo gy veno d a linksmiau, negu 
ju tėvai ir valde žmonis kaipo 
savo vaikus, o ju gyvenimo 
linksmybėms nebuvo galo.

—GALAS—

klausė kunigas zakristijono.
— Sziczion; senas Kriukai

tis serga. Asz juk gana gerai 
žinau!

— Na, jeigu ežia, tai eiki
me ! Ir juodu inejo in grinezia.

Grinczioje tyka! Tuszczia, 
kaip iszluota. Tiktai gulėjo pa
talai ant lovos atidengti, nes 
lova tuszczia.

— Hei; Ai" nieko ne yra? 
Paszauke 'zakristijonas, per 
atidarytas in virtuve dureles, 
paskui in kamara ir in sekly- 
czia nusidavė jieszkot. Nieko 
ne yra,, tiktai visztos atsiliepe 
ant augszto tupedamos.

— Nėr ka. Palauksime. Sė
do ant suolo ir lauke.

Sztai ir saule pradėjo teket 
ir jau. gerai pasikėlė. Sėdi ir 
lauke, kad sztai iszgirdo ant 
kiemo koki tai baisa: “A juksz 
degli! Hucit! A juksz! Žiloji!”

Iszejas zakristijonas žiuri.. 
Senelis basas, vienplaukis ge- 
niojesi paskui kiaules, norėda
mas in tvarta suvaryt. Nes ne
gali nieko padaryt, o kiaules 
rodos, kad arszino seneli, laks
tė sau po visa kiemą ir mato
mai norėjo insigaut in darža, 
kuriame da stovėjo daržove.

— A juksz! A juksz! Szau- 
ke senelis.

Kunigas dy vi josi ir pradėjo 
isz tirko pykt, ir iszejas pats 
in priemene paszauke:

— O ka tai sau mislyjate? ! 
Siuncziate manes, trankote isz 
lovos, ne žine kam ir ant ko! 
Kas pas jus serga?

Senelis nusiminęs atsake:
— Tai asz, praszau dva- 

siszkas teveli, tai asz rengiuo
si mirt!

Kunigui jau to buvo už daug 
ir tarė:

— Ar tai tu isz manės szpo- 
sus darysi? Rengiesi mirt, ir 
apie kiaules geniojiasi?!

— Na tėti kaip, dvasiszkas 
teveli? Jeigu isz tvarto iszsi- 
verže, tai reikia suvaryt. A 
juksz! Kur tave ten kvaraba 
nesza! A juksz! Hucit! cziucziu 
margiau! Hužis! Da inlinstu in 
darža ir kur pas kaimynus at
sidurtu. Hucit, hužia!

Ir butu kažin kaip ilgai vai- 
kiasis senelis su kiaulėms, jei
gu nebutu zakristijonas pagel- 
bejas suvaryt kiaules in tvar
ta. Kada jau uždare dureles 
tvarto, prisiartinęs prie kuni
go pabueziavo ranka ir tarė:

— Tegul dvasiszkas tėvelis
(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— Sena miesto gyventoja, 

ponia Katarina Grigiene, nuo 
609 W. Maple uly., kuri sirgo 
trumpa laika savo namuose, 
numirė Ketvergo vakaru, de
vinta valanda.. Gimė Lietuvoje, 
atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal, ir per visa laika 
gyveno Malianojuje. Prigulėjo 
prie Lietuviszkos parapijos ir 
Moterų bažnytiniu draugijų. 
Jos vyras Juozas mirė 1936 m. 
Paliko dvi dukterys: Ona, pa
ti Michael -Grady, mieste ir He
lena; du sunu: Juozą, mieste ir 
Prana, Essington, taipgi de
szimts antikų ir devyni pro- 
anukus. Laidojo Panedelio ry
ta, su Szv. Misziomis in Szv. 
Juozapo bažnyczioje ir palai
dota in parapijos kapinėse. 
Graiborius L. T rask aus k as lai
dojo.

— Seredoj pripuola Szv. 
'Pilypo, ir Nerijaus iszpažinto- 
jo, o Tautiszka Vardine: Žyd
re. Ir ta diena: 1927 m., Ame
rikos pinigu bumaszkos buvo 
sumažintos; 1937 m., Plieno 
darbininkai sustraikavo; 1323 
m., Kunigaiksztis Mindaugis 
apskundė Kryžiuoezius Popie
žiui už žmogžudystes, gal ne
žinodamas kad pats Popiežius 
juos Lietuvon buvo pasiuntęs 
ugnimi ir kardu kriksztyti 
stabmeldžius; 1865 m., Ameri
kos Vidaus Karas užsibaigė; 
1946 m., A. F, Whitney, gele

žinkeliu darbininku unijos pre
zidentas pasmerkė Prez. Har
ry Trumana., sakydamas kad 
Trumanas “tik atsitiktinai per 
politika yra tapes Prezidentu 
Amerikos”, ir kad jis tai vie
tai netinkamas. Jis toliau sake 
kad jo unija yra paskyrus pus- 
treczio milijono doleriu su- 
niuszti rinkimuose kiekviena 
Kongresmona, kuris Trumana 
rems ant to geležinkeliu darbi
ninku klausimo.

— Ponas Antanas Valiuko- 
nis ir szeimyna isz Donaldson, 
Pa., svecziavosi mieste pas pa
tinstamus ir prie tos progos 
atlankė “Saules” Redakcija:, 
kur ponas Valiukonis atnauji
no prenumerata už laikraszti 
“Saule” del savo uoszvio An- 
drejo Zapratskio, isz Potts
town. — Acziu visięms už at
šilau kyma.

— Ketverge pripuola Szv. 
Bedo ir Szv. Jono popiežio, o 
Tautiszka Vardine: Radvyle. 
Taipgi ta diena Szesztines ar
ba Kristaus Dangun Žengimo 
szvęnte. Ir ta diena: 1919 m., 
pirma syki buvo Atlantiko ma
res perskristos su eroplanu; 
1941 m., Vokiecziu didžiausias 
kariszkas laivas “Bismarck” 
paskandintas; 1647 m., Peter 
Stuyvesant tapo New York 
miesto gyventoju vadas; 1950 
m., Amerikos valdžia uždare 
visus Rumunijos Ambasados ir 
Pasiuntenybes ofisus Ameri
koje, ir uždraudė ju atstovams 
važinėti po musu kraszta be 
pavelinimo. Tai buvo atsikirti-

i L. TRASKAUSKAS | 
| LIETUVISZKAS $ 
Ž GRABORIUS *
* Laidoja Kunus Numirėliu. J 
J Pasamdo Automobilius Del *
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams J
i • :: Reikalams :: *
I -------- *
* 538 WEST CENTRE STREET ¥
J Telefonas Nr. 78 v
* MAHANOY CITY, PENNA. j* 
it^-M-K-K^-K******************-* 

’mas Rumunijos valdžiai, kuri 
taip yra suvaržius musu diplio- 
matu veikla savo kraszte.

— Pel nyczioj pripuola Szv. 
Augustino, o Tautiszka Vardi
ne: Augis. Ir ta diena: 1940 
m., Belgijos Karalius Leopol
das pasidavė Vokiecziams. Su 
juo pasidavė ir penki szimtai 
tukstaneziu kariuomenes. Dau
guma Belgijos gyventoju sako 
kad jam reikėjo pabėgti, nepa
siduoti ir sutvarti valdžia 
tremtyje, kaip kitu krasztu 
valdovai ir karaliai buvo pa
dare.

W. Kita Nedelia, Gegužio 
May 30-ta diena, pripuola 
Amerikos Tautiszka Diena, 
“Memorial-Decoration Day” 
aiba Kapu Puoszimo ir Lanky
mo Diena, paminėti Suvięn. 
Valstijų kareiviams, žuvu
sioms per Civilini Kara 1861 li
gi 1865 metuose, ir per kitu 
Amerikos svietiszku kariu. Isz 
priežasties kad ta Tautiszka 
Diena pripuola Nedelioj, Jbus
taipgi apvaikszczioma Pa uode- j Maleskis, 85 metu amžiaus nuo 
lyje, Gegužio 31-ma diena. Re 97 Boulevard uly., numirė. Ve-
dakcija “Saules” bus uždary
ta per visa diena (Panedelyje) 
taipgi bankai, pacztas ir kiti 
bizniai bus ta diena uždaryti. 
Kasyklos nedirbs. Publikines 
mokyklos 'bus uždarytos, o
Amerikos Legiono Post 74, pa- 
puO'Sz visu mirusiu kareiviu 
kapus ant vietiniu kapiniu, 
“Memorial” dienoje reikia 
prisiminti visus Mirusius. 
‘ ‘ M (mm rial Diena” yra pasiau
kojimo diena. Buvo pradėta 
keliu moterų Columbus, Missi
ssippi valstijoj, kurios viena 
diena 1863 m., nesze geliu pa
dailinti visus žuvusiu kareiviu. 
(Unijos ir Konfederatu), ka
pus. Taipo Tautiszka Szvente. 
Prisidekime į ule ugdymo ge
resnio supratimo kad iszven- 
gus kara. Taip darydami pa
laikysime mirusiu pasitikėji
mą.

Girardville, Pa. — Juozas 
Segaraitis isz Philadt^Iphijos, 
kuris nesveikavo per tris san- 
vaites ir per koki tai laika sve
cziavosi pas savo broli Jurgi 
Segaraiczio 226 N. Second uly., 
pasimirė Ketverge, naktyje. 
Velionis gimė Colorado, W. 
Mahanoy Township. Prigulėjo 
prie Szv. Edvardo parapijos ir

Autobusiu Straikos

Kai autobusiu ir strytka- 
riu darbininkai sustraikavo 
Pittsburgh miestą, tai visi, 
kurie turėjo bent koki auto
mobiliu ar lauža važiavo in 
darba su savais automobi
liais, ir taip visos miesto 
ulyczios iszrode szitaip kai 
tiek daug automobiliu buvo 
atveszta in miestą.

Kai kurie automobiliu sa
vininkai ir pasipinigavo,

Szv. Vardo draugijos Philadel- 
phijoje. Paliko penkios sese
rys: K. Simononie, iponie Užu-' 
piene, Izabele Uloziene, visi isz 
miesto; H. Walker, High 
Point, N. C., ir panele Kons
tancija isz Chicago, 111., ketu
ris brolius: Joną, Alt. Carmel; 
Edvardu, Dalias, Pa., Klemen
tą. ir Jurgi isz miesto. Laido
tuves in vyko Panedelio ryta, 
su aipiegomis in Szv. Vincento 
bažnyczioje devinta valanda, 
ir palaidotas in parapijos ka
pinėse. Graiborius Menkievi- 
czius laidojo.

Hazleton, Pa. — Balandžio 
24-ta diena pasimirė Mykolas 
Radzeviczius, nuo McNair uly., 

į o palaidotas su apiegomis in 
SiS. Petro ir Povylo bažnyczio
je, kuna palaidojo in parapijos 
kapinėse. Velionis paliko savo 
paezia ir dvi dukterys: p. Rek- 
laitiene ir ;p. Fedorczikiene.

Bayonne, N. J. — Gerai žino- 
I mas senas Lietuvis Jonas J.

li-onis ilgai sirgo. Ginies Lietu
voje, atvyko in Amerika dau
gelis metu atgal. Paliko savo 
paezia: Teofile; du sunu: Juo
zą ir Joną, taipgi broli Juozą 
ir dvi anūkes: Joana ir Lor-
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raine. Likos palaidotas su Szv. 
Alisziomis Szv. Mykolo bažny
czioje ir palaidotas in parapi-
jos kapinėse, North Arlington,, 
N. J. A. a. Jonas Mateskis szi- 
taime mieste iszgyveno szeszios 
deszimts metu, ir prigulėjo 
prie keliolika draugija, ir pri
sidėdavo prie bendru Lietu- 
viszku reikalu. Amžina atilsi.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.
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imdami po doleri isz visu tu 
kurie “raido” prasze in 
miestą, in darba. Kai kurie 
penkis ar deszimts sykiu ty- 
czia važiavo in miestą ir da
vė raidus visiems po doleri. 
Autobusu ir strytkariu kom
panijos stengiasi tokius su
sekti ir suaresztuoti, nes to
kie draiveriai neturi laisniu 
pavelinimo veszti kitus už 
užmokesti.

from THE FAMILY ALBUM.
•
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________

BAGOTA
MOTERISZKE

PASMAUGTA

Policijautai Tardo Jos 
Buvusi Vyra • K H - .»

PHILADELPHIA, PA. — 
Bagota moteriszke, kurios mo
tina buvo laikoma užrakinta 
viename kambaryje, buvo bai
siai sumuszta ir paskui pa
smaugta.

Nors policijantai nori isz- 
klausineti nužudytos moterisz- 
kes vyra, jie sako kad jie nėra 
ji intare ir jie ji nekaltina.

Szeszios deszimts metu am
žiaus Ponia Elviną Marteli 
Lisman buvo pasmaugta su 
szniurais nuo langteses. Su pa- 
nasziais szniurais jos rankos ir 
kojos buvo surisztos.

Jos motina, asztuonios de

szimts dvieju metu Ponia Be
linda Martell buvo per penkias 
sanvaites laikoma, kaip kalė
jime, viename savo namu kam
baryje.

MARINU KAPITO
NAS PASIUTO

*

Tris Szeimynos Nužu
dė, Žmona Sužeidė;

Pats Nusižudė
JACKSONVILLE, N. C. — 

Marinu Kapitonas su kirviu 
sukapuojo savo tris mažus vai- 
kuczius, sužeidė savo žmona ir 
paskui pats gala gavo, su ilgu 
buezieriaus peiliu.

Policijos virszininkas Tal
bert Jones isz Onslow apygar
dos sako kad tai buvo trisde- 
szimts metu amžiaus Kapito
nas Michael P. Carroll isz Au
gusta, Georgia.

Vaikutis ir dvi dukreles bu
vo nužudyti. Ju motina buvo

labai sužeista, Ji buvo nuvežta 
in ligonine kur daktarai sako 
kad jos padėtis yra labai pa
vojinga.

Iszrodo kad tas Kapitonas 
pirmiausiai užsipuolė ant sa
vo žmonos, kai vaikucziai buvo 
jau paguldyti.

Iki sziol policijantai negalė
jo sužinoti kodėl jis taip ant 
savo žmonos užsipuolė ir kodėl 
jis nužudė savo vaikuczius.

Susiedas Hutchinson sako 
kad jis inbego in j u namus ir 
stengiesi ta Kapitoną sustab
dyti. Tada jis su tuo buezie
riaus peiliu pasipjovė.

SENATO
TARDINIMAI

ATNAUJINTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pati Senatorių McCarthy.
Pirm negu tie tardinimai bu

vo nutraukti, Sen. McCarthy 
vieszai ir drąsiai pasakė Armi- 

I jos Sekretoriaus patarėjui 
John Adams, “Vienas isz mud
viejų melagis, ir asz dabar pri
sirengęs po prisieka sakyti ka 
asz pirmiau sakiau. Jeigu mu
du butume szitaip susikirte 
teisme, asz dabar bueziau pa
reikalavęs tavo suaresztavi- 
mo.”

Ant Pardavimo
La'bai įpigiai 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, atsiszauki- 
te pas:

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

^Pirkie U. S. Bonus!

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

mis pajiegomis su kitais savo 
draugais nuvyko in stoti ir in- 
sirioglino in traukini. Tokiu 
isz viso susirinko apie 500, 
kurie tik lauke, kada trauki
nys pajudės in Lietuvos puse. 
Vienok pasirodžiusios gink
luotos ruses visus jiega isz 
traukinio iszvare ir dar pa
grasino, kad nuszaus, jei nors 
vienas dry s vėl prie jo prisiar
tinti. Bet paskiau viena isz ju 
atvyko pas Vokieczius, teirau
damasi, ar neturi sidabriniu 
pinigu arba auksinio žiedo. 
Laimei, viena isz iszmestuju 
Vokiecziu paaukojo savo pas
kutini vedybini žiedą, taip in- 
galindama iszmestuosius vėl 
gryžti in traukini. Pasakoto
jas pabudo isz ryto 6:30 valan
da pajutęs bato spyri in szo- 
na. Pasirodė, kad jie jau buvo 
pasiekė Insruti, kur milicija 
juos visus vėl iszvijo isz trau
kinio. Vienok ten jie užsikorė 
ant kelevinio traukinio, ėjusio 
in Kauna, stogu ir 20 szalty- 
je pasiekė Vilkaviszki ar Pil- 
viszkius, kur, verkdami isz 
džiaugsmo ir laimes, nusirito 
žemyn; jie buvo Lietuvoje.

Heinzas sako, kad sunku ap
sakyti ta džiaugsma, koki jie 
tada jaute. In Lietuviu valstie- 
cziu klausima: “Isz toli?”, at
sakydavo Lietuviszkai: “Isz 
Karaliauczius — praszau biski 
valgyt”. Ir visur, kur tik jie 
užeidavo, Lietuviu būdavo 
mielai pavaiszinami ir suszel- 
piami. Vienoj sodyboj, kai ūki
ninke sudėjo ant stalo laszi- 
nius, duonos, pieno ir deszru, 
kieme pasirodė du Rusai elge
tos, kokiu 20-21 metu vaiki
nai. Tada ūkininke visk^ nu
ėmė nuo stalo ir tik vėliau, 
juos iszleidusi, visas gerybes 
vėl sunesze ant stalo, pastebė
dama: dabar galite toliau ra
miai valgyt.

1948 m., pradžioj buvo pra

dėti suiminėti stambieji uki- 
ninkai su szeimynos nariais. * 
Naktimis sargybiniai apstoda
vo namus ir suimtuosius su
grūsdavo stotyse in vagonus 
kaip kokius gyvulius. Suszelp- 
tieji Voikecziai negalėdavo 
jiems net perduoti stiklo van
dens. Visi dėlto daliai jaunes
niu Lietuviu yra pavykę pa
sprukti in miszkus ir ten prisi-^ 
jungti prie partizanu. Vietomis 
yra buvę smarkiu kautynių, 
per kurias Bolszevikams buvo 
padaryta dideliu nuostoliu. 
Apskritai, gyventojai savo gy
vybe Lietuvoje atiduoda nepi
giai. 1949 m., valstiecziai Lie
tuvoje buvo sudarė net tam 
tikrus savisaugos burius, ku-^ 
rie eidavo naktimis su basliais 
apsiginklavę saugoti savo tur
to nuo visokiu užpuoliku. Ta
da Lietuviu nevienas pradėjo 
nepasitikėti ir Vokiecziais, nes 
pasirodė, kad Bolszevikai buvo 
pasiuntė badaujaneziais Vo- 
kiccziais apsimetusiu savo 
agentu. Taip su laiku vargszai < 
ūkininkai virto tokiais pat el
getomis, kokie buvo atvykę isz 
Rytprusiu praszyti ju pagelbos 
Vokieežiai. Visi buvo jiega su
varyti in Kolchozus, kur vals
tybe isz žmogans viską isz- 
sziulpia, o rudeni turi dar 
džiaugtis, jei gauni už darbo 
diena 800 ar 1000 gramu gru
dų. O jei kas iszdrysta “susi- * 
organizuoti isz szalies” viena 
ar du kg., tuo budu norėdamas 
iszmaitinti savo szeimyna, tai 
už tai gauna 15 ar 20 metu ka
lėjimo, pastebi Heinzas W. 
Kraszte siauezia vargas ir ba
das, vyksta nuolatiniai suėmi
mai, ir kiekvienas klausia 
“Nejaugi taip ilgai trauksis, 
ar niekad neateis iszlaisvini- 
mas?”

Pasakotojas, norsi r be jo
kiu inrodymu nuteistas 25 me
tams, pažymi, kad kalėjimai 
yra prigrūsti Lietuviu. Ju di
džioji dalis nuteisti 25 metams. 
Jei kas gauna 10 metu, tai yra 
didele retenybe, o mažiau kaip * 
10 metu “už politika” niekam 
neduoda. Taip pat darbo sto
vyklose, kuriose jam teko būti, 
dauguma suimtu j u sudarė pa- 
baltiecziai, dažniausiai nu
bausti už visokius menkus nie
kus ir Rusu pravardžiuojami 
“Faszistais”. 1951 m., Gegu
žes 1 diena Lietuviai Vilniuje 
ir Tauragėje suruosze priesz 
Rusus atentatus. Nors jie kaip 
reikiant ir nepavyko, bet tai 
rodo, sako Heinzas W., kad 
tauta kovoja už savo laisve!

(BUS DAUGIAU)

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

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