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Czia Komunistai Paszove Du Eroplanu INŽINAS ISZKRITO

Szitas žemlapis parodo 
ktir du Kiniecziu tautininku 
eroplanai buvo Komunistu 
paszauti. Viename tu ero
planu Amerikietis daktaras 
buvo sužeistas. Jis yra Lei
tenantas Goodrich. Jis bu
vo ant to eroplano kuris 
greitai nusileisdamas, pa
szautas, sudužo ant Tung- 
chan salos. Jis tuo laiku 

i-

pagelbsti viena susirgusi 
Amerikieti ant kitos salos 
netoli nuo czia.

Antras eroplanas buvo 
paszautas virsz Formosa in
fulos. Szitas eroplanas ne
turėjo nei vieno karabino, ir 
nebuvo apszarvuotas, bet 
Komunistai to nepais ir ji 
labai apszaude.

ISZ EROPLANO

KALAMAZOO, MICH. — 
Armijos bombneszio, B-47, vie
nas inžinas užsidegė, kai tas 
bombneszis skrido virsz vieno 
ūkininko namu. Lakūnai ta de
ganti inžina iszmete ir tas inži
nas nukrito visai aria to ūki
ninko namu, tik apie szimtai 
mastu nuo jo stubos ir tvartu.

Grand Rapids Lakunu Szta- 
bas prisipažino kad taip buvo 
atsitikę, bet nieko daugiau ne- 
paakzkino. Tas bombneszis 
skrido atgal in Lockburne, 
Ohio, kai taip atsitiko.

Ūkininkas William Stillings 
sako kad visa jo szeimyna at
budo nuo to trenksmo kai tas 
degantis inžinas nukrito. Jis 
dabar nori žinoti ar armija at
siims ta sudegusi inžina, ar jam 
reikės paežiam ji kur nors isz- 
mesti.

Isz Sovietu Nelaisvės

PER DAUG
AUTOMOBILIU

Fabrikantai Giriasi

Pardavėjai Dejuoja

Už Geležines Uždangos Per Graži Kliosztoriui

Isz Amerikos
į * T

AMERIKOJE
VISKAS TVARKOJ

Atomine Bomba
Pamirszta

WASHINGTON, D. C. — 
Vasara, atostogas, poilsis ir 
iszvažiavimai kaip paprastai. 
Amerikiecziams labiau rupi 
kur važiuoti, ka daryti negu 
visos tos atomines bombos ir 
visi tie kito karo grasinimai. Ir 
tai visiems mums in sveikata ir 
visam musu krasztui in gerove.

Gilbert Parkinson, automo
biliu fabriko darbininkas, De
troit mieste, rengiasi su savo 
szeimyna važiuoti in Quebec, 
Canada, isz kur jis su •savo 
szeimynele isžplauks in Europa 
del szesziu sanvaicziu atostogų. 
“Asz nematau reikalo susirū
pinti,” jis sako, viskas bus 
kaip ir buvo kai mes sugryszi- 
me.”

Taip beveik visi Amerikie
cziai dabar sako ar bent jau- 
czia. Visi žino ir prisipažinsta 
kad niekados taip gerai darbi
ninkui dar nebuvo kaip dabar 
musu szalyje, Amerikoje.

Sziandien darbininkas gali 
su bagocziais susilyginti; jis 
gali važiuoti kur bagocziai va
žiuoja, pasilinksminti ten kur 
pirmiau tik bagocziai linksmi
nosi; sziandien darbininkui vi
sos durys atdaros.

Ilgos atostogos keliones, ap
lankymai svetimu krasztu, 
nauji namai, nauji automobi
liai, medžiokle, ž ve jokie ir vi
si kiti sportai, kurie Europos 
darbininkai nėra galimi, Ame
rikiečiui yra czia pat prie ran
kos.

Jau dabar matyti kad darbi

ninku unijos siekia ligi de-i 
szimts tukstaneziu doleriu ant 
metu visiems unijos darbinin
kams, ir galimas daigtas kad 
taip ir invyks už ne tiek daug 
metu.

Statler Hilton vieszbucziu 
hoteliu kompanija stato kelis 
milijoninius visezbuczius, mil- 
žiniszki sztorai kaip pavasary
je grybai auga.

Dvideszimts dvieju augsztu 
viešzbutis in Atlanta miestą 
dar neužbaigtas, o jau visi 
kambariai iszrandavuoti.

Bankos pranesza kad sziais 
metais žmones apie dvylika mi
lijonu doleriu daugiau paside-: 
jo in bankas, negu pernai.

Paprastas darbo žmogelis 
dabar jau rūpinasi apie bonus 
ir stockus ant Wall Street, kur 
pirmiau tik bagocziai cigarus 
kramtė.

Paszportu ir vizų ofisai New 
York mieste taip užsikimsze 
kad rodos tenai koks jomarkas. 
Ir czia ne bagocziai važiuoja 
eroplanais ir laivais in veti- 
mus krasztus, be vėl darbinin
kai, paprasti Amerikiecziai. 
Apie szeszios deszimts vienas 

' milijonas Amerikiecziu sziais 
metais važios kur in svetimus 
krasztus.

Nors ūkininkai bedavoja 
kad javai atpigo kad valdžia 
turi jiems dabar padėti, bet 
visgi daugiau kaip czvertis vi
su ūkininku sziais metais ren
giasi važiuoti kur ant atostogų.

Laivu kompanijos vien tik 
ant Atlantiko mariu tikisi dau
giau kaip milijoną žmonių 
veszti kur. Amerikiecziai vien 
tik Europoje sziais metais pa
liks apie pusantra bilijoną do
leriu. O czia, namie Amerikie
cziai per savo atostogas pra
leis daugiau kaip asztuonis bi
lijonus doleriu.

Spėjama kad daugiau kaip 
penkios deszimts milijonu 
Amerikiecziu atostogaus musu

Buvęs policijos inspekto
rius, Anton Marek pasiszne- 
ka su draugais, sugryžes isz 
Rusijos in Vienna. Jis buvo 
vienas isz szimto asztuonios 
deszimts szesziu Austru, ku
rie buvo pavogti ir nugaben
ti in Rusija, po Antro Pa
saulinio Karo pabaigos.

1934 metais jis stengėsi 
iszgelbeti Konceleriju Doll- 
fuss, kai buvo sudarytas šuo 
kailis ji nužudinti. Jam, ži
noma, nepasiseke.

Komunistai buvo syki ji 
pasmerkė ant mirties kaipo 
szpiega, sznipa. Jis praleido 
septynis metus in vergu la
geri, kur baisiai daug iszmi- 
re nuo nuovargio ir bado.

DETROIT, MICH. — Auto- 
mobiliu fabrikantai giriasi, 
kad biznis gerai eina. Jie sako 
kad jie tikisi dar daugiau nau
ju automobiliu pagaminti atei
na neziais metais negu sziais 
metais.

General Motors kompanijos 
Prezidentas, Harlow Curtice 
pranesza kad jo kompanija di
dina savo fabrikus net ant pen- 
kiu szimtu milijonu doleriu. 
Jau dabar szitos kompanijos 
fabrikai czia ir Kanadoje yra 
verti daugiau kaip keturis bi
lijonus doleriu.

•Tik du menesiai atgal Fordo 
kompanija padidino savo fab
rikus ant pusantro bilijono do
leriu. Chrysler kompanija yra 
paskyrus szeszis szimtus dvide
szimts penkis milijonus doleriu 
ant savo fabriku padidinimo.

Dauguma szitu nauju fabri
ku bus pastatydinta kita meta 
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8 LAKŪNAI ŽUVO

8 Eroplanai Sudužo

COIMBRA, PORTUGAL. — 
Asztuoni Portuagalijos lakū
nai, karininkai, žuvo su savo 
eroplanais, kai jie skrido sykiu, 
kaip parodoje, keturi žemiau, 
keturi augszcziau. Visu ju ero
planai sudužo in augszta kaina,

Pabaltiecziai Sibiro 
Stovyklose

Baltu spauda placziau ap
žvelgia Japonu karo belaisviu 
parnesztasias isz Sibiro darbo 
vergu stovyklų žinias apie ten 
sutiktuosius pabaltieczius. Mi
nimi sukilimai Karagandoj, 
Norilske ir kitur. Japonu Oka- 
dos spauda, aprasze, kaip 150,- 
000 darbo vergu, protestuoda
mi priesz Rusu sargybiniu ir 
prižiūrėtoju žveriszkumu su

kad busiąs gražintas ir tėvas J. 
Pauksztys. Daugumas buvu
siu Jėzuitu dažniausiai tarnau
ja zakrastijonais invairiose pa
rapijose.

Apie Varkuta ir joje kalina
mus musu tautieczius žinių su
teikė ypacz Amerikietis Noble, 
Amerik. kareivis Verdine, Vo
kietis karo gydytojas Dr. 
iScholmeris ir keletą kitu žmo
nių, isz ten neseniai paleistu. 
Vokiecziu žurnaliste Brigitte 
G e r 1 a n d, . socialdemokratu 
spaudos bendradarbe, kuri lai-

jais elgimąsi, mete darbo in- ka taip pat dirbusi redaktore
raukius, iszkele juodas vėlia
vas ir atsisakė dirbti. Sukilimu 
aukos, apie 200 buvo iszžudyti,

prie SND Berlyne, savo iszgy- 
venimus Varkutoje yra apra
šiusi veikale Vokiecziu kalba

o apie 180 sužeistu. Neramumu “Pragaras yra visai kitoks” 
Luta ir tarp darbo vergu, tu- (‘Die Hoelle ist ganz anders’).
rineziu kasti Rusijos 
fabrikams urana Kolymos upes 
baseine. Ten esą apseziai Lietu- i 
viu, Latviu ir Estu. Latviu so-! 
cialdemokratu Stockholme lei-' 
džiama “Bryvyba” raszo, kadi 
tolimesnėse srityse Kolymos 
upes baseine urano ruda turi 
kasti apie 3,000 Latviu, Lietu-1 
viu ir Estu. Apie juos daugiau 
žinių suteikė paleisti namo Ja
ponai karo belaisviai.

Gryžusieji in Vakarus kai 
kurie isz buvusiu j u karo be
laisviu ir civiliu internuotoju 
yra parnesze žinių taip pat 
apie daugeli Sibire ar kitose'

atomu! Jame kai kur taip pat prisime
na ir Lieutvius su kitais pabal- 
tiecziais. Veikale rasime ra- 
szant taip pat apie rezistenci
nes gruper, veikianezias in
vairiose Bolszevikinese darbo 
vergu stovyklose ir Sov. San- 
jungos universitetuose. Ten 
spausdinami net ir nelegalus 
atsiszaukimai. Ypacz žiaurus 
gyvenimas Vorkutoje buvo tuo 
metu, kai ten siautė vad. “blat- 
noi”, kurie nesistengdavo dirb
ti, bet visokiais budais baudė 
kitus. Su jais, bijodama asme
ninio kerszto, negalėdavo nesi-
skaitytinet ir darbo vergu sto- 

darbo vergu stovyklose sutik- j vykiu administracija. Taip 
tuju musu tautiecziu. Nupasa-! karta, “blatnoi” vieno sznipo 
kojama, už ka in Sibirą buvo galva, nukirtę, inmete net in 
isztremtas operos solistas Ku-1 politinio komisaro kambarį, 
czingis, kaip ten atsidūrė buv. Tarp kaliniu buvo laikoma ir 
Auszros gimnazijos mokiniai,1 Henriette Karlowna-Denger-

Bruną Vecchio užsimanė 
stoti in gražuoliu rungtynes 
ir savo kraszta, Italija at
stovauti viso svieto gražuo
liu rungtynėse. Kai ji pa
sirodė pusnuoge per vienas 
tokias gražuoliu rungtynes, 
laikrasztininkai ja iszgarsi- 
no kaipo Ursuline Besucžiu 
Kliosztoriaus gražuole, isz 
Milano,Italijos. Ji czia mo
kinosi pas szitas Ursuline 
Sesutes. Tos Sesutes jai da
vė pasirinkti: ar toliau mo
kintis ar eiti sau ir visiems 
savo kūno gražumais dar- 
kintis. Ji pasirinko darkin- 
tis, ir paliko ta kliosztoriu. 
Ji tikisi stoti in gražuoliu 
rungtynes in Long Beach, 
California, Amerikoje.

parkuose. Ir iszrodo kad nie
kas nesirūpina apie kasztus.

Ruthe Harcourt, Southern 
California kliubo prižiūrėtojas 
in Los Angeles, sako: “Isz tik
rųjų, man net dyvai, niekas ne
sirūpina apie kiek kas kasztuo- 
ja; visiems, rodso, tik rupi va
žiuoti kur. ’ ’

O tie, kurie niekur nevažiuo- 
I ja, visgi namie netupi. Ameri
kiecziai jau dabar yra praleidę
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apie szimta deszimts myliu nuo 
Lisbon miesto. ’ ,

Visi jie skrido isz Ota Air 
Base in Coimbra, kur buvo ren
giama eroplanu ir lakunu pa
roda.

Visi tie eroplanai buvo labai 
greiti kariszki pesztukai 
“Thunder jets” buvo Ameri-' 
kos tam krasztui padovanoti. . j

Tuo sukiu skrido isz viso 
dvyylika eroplanu. Pirmoje ei-; 
le, kuri buvo augszcziausia isz- 
venge szitos nelaimes.

Tie eroplanai sudužo in pen
kiolikos szimtu augszczio Sier-' 
ra dos Carvahlos kalnus per 
tirsztas miglas. -

Kapitonas Rangel de Lima, 
vienas isz tu kurie liko gyvi, 
insake kitiems lakūnams grysz- 
ti atgal, o jis keletą kartu apie 
ta vieta pasisuko, stengdamas 
per radija su kitais susisiekti, 
bet viskas buvo veltui.

Kai kiti pribuvo prie tos vie
tos kur tie eroplapai sudužo ir 
nukrito, jie rado beveik viską 
sudeginta, bet keistas dalykas, 
kad jie užtiko viena parasziuta, 
tuszczia, bet atidaryta. Kas ta 
parasziuta spėjo atidaryti ar 
kaip jis pats atsidarė eroplanu 
žinovai dabar stengiasi isztir- 
ti ir dažinoti.

Žuvusiu lakunu lavonai bu
vo nuneszti in koplyczia in 
Carvalhinhos. O ta eroplanu 
paroda buvo atszaukta.

Bolszeviku užtikti
d., giedant Lietuvos himną, ir 
kt., Gautosiomis žiniomis, leis
ta gryžti isz Vorkutos in .Lie
tuva Jėzuitui tėvui A. Bieliū
nui, iszbuvusiam joje apie de
šimts metu. Galimas dalykas,

Vasario 16 mann, ilga laika bendradarbia
vusi su Leninu, kurio sukaktis 
dabar visur taip iszkilmingai 
Bolszeviku paminėta, ir pri- 

i klausiusi prie Krupskajoj arti
miausiu patikėtiniu. In ten bu-
vo pasiustas taip pat ne vienas

Beisbolininkas Kareivis

Kareivis BiUy Martin, ku
ris ■ losze beisbole su New 
York Yankees dabar randa
si vaiske. Jis czia szitems 
mažucziams aiszkina apie 
beisboles loszima, ir pasako
ja kaip ir jie gali užaugti ir 
tapti garsus sportininkai. 
Jis czia szitems vaikucziams 
taip aiszkina in Fort Carson

Colorado. Szitie vaikai yra 
karininku sūnūs ir visu gal
vos pramusztos ant beisbo
les. Jie czia turi savo beis
boles rateli, “Fort Casron 
Little League.” Beisboli 
ninkas Martin yra j u mokin
tojas ir vedėjas. Jis czia szi- 
tiems pipirukams parodo 
kaip reikia beisbole muszti.

Žydas, laimingai iszvenges du
ju kamerų Naciu kacetuose. 
Tokie Žydai buvo papraseziau- 
siai apkaltinti, kaip ir dauge
lis kitu: jei Naciai tavęs nesu
naikino, vadinasi, buvai gesz- 
tapo agentas, todėl kaip toks ir 
turi važiuoti in Varkuta. Poli
tiniuose skyriuose daugiausia 
būdavo sugrusti Ukrainiecziai 
ir Pabaltiecziai. Pasitaiko ten 
taip pat ir buvusiu Bolszeviki- 
niu ministeriu. Indomiausiai 
apraszoma toji vieta, kaip in 
Vorkuta buvo pasiustas Prfo. 
Vladimiras Markoviczius, tu
rėjęs “laime” paliudyti apie 
Gorkio mirti. Kaip žinoma, 
Gorkis buvo Stalino nunuody
tas. Gavės nuodingu Stalino 
saldainiu, Gorkis, nieko pikto 
nenujausdamas, ne tik pats jais 
vaiszinosi, bet ir pavaiszino ir 
du sanitarus., Po valandos visi 
trys žiauriausiose kaneziose 
mirė. Skrcd mas parode, kad 
visi trys buvo nunuodyti. Vie
nok gydytojai apie tai neisz- 
dryso vieszai prasižioti ne puse 
lupu. Nors jie tylėjo, vienok 
visa Maskva sznabždejo: Zoso 
(taip vadino liaudis Stalina) 
nunuodijo Gorki. Bolszevikai, 
norėdami surasti ‘kaltininkus’ 
ir apkaltino gydytojus.

Veikale taip pat užsimenama 
j kaip Sovietai, stengdamiesi pa
la ūžti gyventoju pasiprieszini- 
ma ar aktyvia rezistencija, nai
kina gyventojus Ukrainoje, 
Pabaltijos valstybėse, Besara
bijoj ir Bukovinoj. Minimas ir
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Kas Girdėt
Ir valdžia ir policija pataria 

visiems nesiskubinti! Vakacija 
tai ne darbas ir ne pareiga. Ge
riausias atostoigams patarimas 
yra: isz lieto, po valiai, ramiai, 
tykiai, tyliai ir kaip tinginys 
tas malonias atostogų dienas 
praleisti. Daug geriau vėliau 
sugryszti, negu priesz laika bu
tu iparvesztam in ambulansa ar 
graboriaus vežimą.

■ • • T
Jeigu szuni su savimi veža- 

ties, teipgi dalžinokite kur ga
lėsite ji palikti, kai apsistosite 
vieszbutyje.

• •
Jeigu rengeties su automobi

liu važiuoti, neužsiduiokite sau 
daugiau kaip tris szimtus my
liu ant dienos. Pirma diena jus 
gal galėsite iszvažiuoti net ir 
penkis szimtus myliu, bet jau 
antra ar treczia diena nuovar
gis jums dienos kelione su
trumpins.

11 • • ~~
Jeigu ketinate važiuoti pas 

gimines ar draugus, per daug 
ant ju nepasitikėkite; duokite 
jiems gana laiko dažinoti kad 
jus atvažiuojate. Nes ir jie gal 
rengiasi kur iszvažiuoti. Jeigu 
iszgalite, tai geriausia kuriame 
vieszbutyje apsistoti ir tik in 
sveczius ateiti pas gimines ar 
draugus.

1 • •
Jeigu ketinate važiuoti ar 

traukiniu, autobusiu ar eroipla- 
nu; gerai apsižiūrėkite kad jus 
turite savo tikietus, bilietus isz 
anksto. Pasiteiraukite kaip il
gai ims jums isz ežia in ten nu
važiuoti ir kur tas traukinys, 

r autobusas ar eroplanas sustos 
ir kaip ilgai.

■ • •
Nors gal jus mislinate kad 

ne jusu susiedu, biznis kur jus 
važiuojate, bet isz kitos puses, 
butu labai gerai jeigu jie žino
tu kur jus esate iszvaižiave, jei
gu kas ar kokia nelaime namie 
atsitiktu.

szimtus doleriu, pamirszta, 
kad tada Fordo darbininkas 
gaudavo du doleriu ir trisde- 
szimts keturis centus už devy
nių valandų darbo diena. O 
dabar tokis darbininkas gauna 
daugiau už, viena valanda ne
gu pirmiau jis gavo už devynių 
valandų diena.

Daug daigiu ima brangti ir 
dar labiau pabrangs, ypatingai 
tie daigiai kurie yra gaminami 
isz geležies ar plieno.

Biznieriai ir sztorninkai sa
ko kad jie galėtu daugiau rei
kalauti už viską ir jie gautu, 
nes biedni žmones turi per 
daug pinigu.

" • • ' ■
Dabar dar negalima pasaky

ti kiek viskas pabrangs, bet vi
si galime būti tikri kad viskas 
pabrangs.

Darbininkai dabar daugiau 
reikalauja ir daugiau gauna, ir 
už tai viskas taip brangsta. 
Darbininku algos dabar dides
nes negu darbdaviu pelnas.

Republikonai dabar labai su
sirūpinę, kad viskas taip 
brangsta. Jiems nebus in svei
kata per ateinanezius rinki
mus.

Dauguma mažu fabrikantu 
ir biznierių dabar rengiasi vis
ką pabranginti.

V aidžia labai susirupinusi, 
bet ji nieko negali daryti priesz 
Republikonus, kurie dabar tu
ri valdžios vadeles.

Farmeriai, ūkininkai sudaro 
didžiausi rūpesti Repulbliko- 
nams, nes jie vis daugiau ir 
daugiau pagelbos reikalauja 
isz valdžios.

Darbininku straikos gali Re- 
publikonams pakirsti kelia in 
ateinanezius rinkimus del pre
zidento.

Straiku sziais metais bus, 
kaip pavasaryje grybu.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS
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Visados su savimi turėkite 
nors koki Įparasza, kad butu 
galima ’žinoti kas jus esate ir 
isz kui* jus, jeigu kokia nelai
me jus iszpultu.

• •
Net kai ir maudytis einate, 

vis prižiūrėkite kad kas nors 
prie jus ar ant jus butu, kad 
.butu galima 'žinoti kas jus es
ate. Ne pro szali kad ir ant sa
vo abruso ar rankszluosczio 

.butu jusu vardas ir pavarde.
• ••r ’ 1

Jeigu kur paklysite, tai nie
ko kito nesiklauskite kaip tik 
policijanto. 

”“ 1 ” • • T
Svetimame mieste nesisam- 

dykite taxi-cab ant ulyczios, 
bet vis per telefoną ar prie di
džio vieszbuczio. Nes, kai jus 

, per telefoną pasiszaukete taxi
cab tai tas draiverys yra savo 
kompanijai jau žinomas, ir 
kompanija žino kur jis važ-uo- 
ja.

Pypkes Durnai

Po Mano Tėvo...

r Jeigu užeitu upas viena kita 
. isztraukti saliune, tai apsižiū
rėkite kad jus turite gana 
.smulkiu pinigu kiszeniuje, kad 
nereikėtų bumaszkos iszsi- 
traukti ir visiems parodinti 
visa savo turteli.

Tie, kurie, su pasiilgimu at
simena kada buvo galima 
‘‘Fordukas” nusipirkti už tris

Po mano tėvo stiklo 
langeliu

Czia auga žaliavo žalia 
liepele.

Pro ta liepele, pro ta 
žalia j a

Bego, tekejo sroves upelis.
In ta upeli, in ta vingruri, 
Skalbė naszlaite plona

. žlugkteli?
O ir atjojo jaunas ir 

nevedes,
O tasai kalina ta j a naszlaite:
“Ei tu naszlaite, tu 

sirataite,
Ar daugeli turi bėru 

žirgeliu?”
Szimtužis are, antras ekejo,
Dar pora szimtu srtajojo 

stovėjo!”
“Ei tu naszlaite, tu 

sirataite,
Ar daugeli turi mažu 

vaikucziu?”
“Kiek sienoju szaku, tiek 

mano vaiku,
Pusantro duco už pecziaus 

galo.”

Vorkutos darbo vergu sukili
mas, apie kuri Lietuviu spau
doje buvo jau placziau raszyta. 
Tiek sziuo veikalu, tiek kitais, 
apraszancziais darbo vergu li
kimą Sovietinėse stovyklose, 
Vokiecziu visuomene gyvai do
misi. Domisi jais ir užsienie- 
cziai, ypacz kad ir Vakaruose 
atsiranda žmonių, norineziu 
pasiduoti Bolszevikiniams pa
žadams apie tariamai galima 
taiku Bolszevizmo sugyveni
mą su laisvuoju pasauliu ir už 
tam tikras laikines nuolaidas 
sutinkaneziu milijonu paverg
tųjų ir Sovietinėse stovyklose 
laikomųjų sziurpu likimą “nu- 
raszyti”.

Sziaures Sibire, Jenisejaus 
upes žemupyje, vis pleeziasi 
Norilsko miestas. Kur seniau, 
dar 1945 m., buvo paprasta 
paszto stotis, sziandien yra jau 
iszauges beveik didmiestis su 
moderniais, kai kur iki 8 
auksztu namais. Pasirodo, Si
bire esama apseziai invairiu 
inžemio lobiu: nikelio, vario, 
platinos, kobalto, akmens ang
lių ir kitu. Ju nemaža yra ir 
Taimyro pusiasalyje. Czia 
smarkiai kyla Sovietu pramo
ne. Nors klimatines sanlygos 
yra žiaurios, nes dažnai siau- 
czia smarkios sniego audros, 
vadinamos “purgomis”, o žie
ma szaltis pasiekia iki 65 laips
niu, vienok Sovietai, stengda
miesi isznaudoti inžemio lo
bius, ir in szia sriti grūda trem
tinius, Sovietines sunkiosios 
pramones kurti. Norilskas, ku
riame darbo vergu stovyklose 
turi dirbti ir apie 12,000 musu 
tautiecziu, geriausiai pasiekia
mas isz Dudinkos. Norilsko 
srityje turinezius dirbti politi
nius kalinius, isztremtuosius ir 
vad. “laisvuosius pilieczius”, 
kurie betgi, nors ir atlikę baus
me, negali gryžti in savo tėvy
nės, prižiūri MGB. Ju dali
niams iki 1953 m., vadovavo 
Gen.Simeonovas. Olafas Niel
sen Vokiecziu žurnale “Osteu- 
ropa” Nr. 2, 1955 raszo, kad 
viename fabrike, apvestame 
tvirta muro siena ir saugoja
mame smarkiai ginkluotu sar
gybiniu, Bolszevikai gamina 
“sunkuji vandeni”, turinti di
dele reikszme karo pramonei ir 
gynybai. Sritis daugiausia gy
venama tunguzu, kurie verezia- 
si gyvuliu auginimu ir me
džiokle. Vienok ju pastovios 
sodybos yra toliau in pietus. 
Bolszevikai mėgino juos suva
ryti in “kailiniu žvėrių Kol
chozus”, bet ne visi tie ju ban
dymai yra pavykę. Paskiausiu 
metu Taimyro pusiasaly rasta 
ir naftos.

Koks liūdnas tremtiniu ir 
“laisvųjų piliecziu”, tik netu- 
rineziu teises isz paskirtosios 
viętoves iszvykti, gyvenimas, 
budingai pavaizduoja kad ir 
szimet Gegužes 12 d., numery
je Vokiecziu Evangeliku san- 
vaitrasz. “Christ und Welt”, 
apraszes darbo vergu buiti 
“paslaptingajame Norilske”. 
Ypacz daug vargo yra su 
krimin,. nusikaltėliais, vad. 
“blatnoi”: stovyklose daroma, 
kas tik kam užeina in galva, 
vagiama, apgaudinėjama, žu
doma ir t.t. Pats straipsnio ra- 
szytojas mate Estu kautynes su 
tu “blatnoi” buriu. Po kauty
nių “kovos lauke” liko gulėti 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS' :: 
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

SKAITYKITE “SAULE”

INGRABANAS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

retie nuo dangaus Vieszpaczio 
tas turi pirmiause paszvieste 
savo gyvenimą dangaus ponui 
'pagal Jo prisakinius elgtis ir 
ne jokiu blogu darbu darytie. 
Sunki yra užduote, bet užtai ir 
szlovinga alga, ant žemes per
gale ir džiaugsmas, o dangui 
amžina linksmybe. Ir sakau asz 
tau kol jus neatsigysite nuo 
Vendu, pirm kol noprikaibysite 
szventa kryžių ant jusu karimu 
ir įpirmkol nebus kožnas isz ju 
su savo gyvenimą krikszczio- 
niu Dievui paszventes.

— Mokink tokius mokslius 
didžiamjam Branku karalių ar 
kitam kur tenai valdo.

— Mes girdėjom kad kara
lius per krikszczioniszka tikė
jimą in minką pavirto ir kad 
vienas isz jo karžygiu jo žemes 
valdo.

Vadovas nusikreipęs nuo 
svetimojo, o szitas in savo 
draugus kalbėjo:

— Ar girdėjai jo žodžius. 
Tirmgietis ne kenszia Pranko, 
o abudu saksu, viena gimine 
naikina antra ir ju karžygiu 
gaiibe yra vyru krauįa įpraliete, 
o silpnuosius in vargavę paini- 
tie, idant savo kūno geidavi- 
mus nutildintu ir mindžiotu 
ant ju nugara. Dar kūdikiu bū
damas maeziau asz žmones 
daug piktadeiszgziu provijant, 
vagimas ir žudimas buvo ju 
amatu ir szauksmas kuris isz 
szimtu tukstaneziu gerklių pa- 
skanTbejo. Isz tikro žemes ro
jus pavirto in -pustyne, visur 
degesi ir griuvėsiai senesniųjų 
gentkareziu ir vieni vilkai kau- 
girose. Ir jei dar kokie tauta 
skaitlinga gyvena ant szio 
svieto, valdidama žeme, kurie 
jie degindami ir žudindami in
gyje, czionai gyvena pergale- 
tojia.i be sarmatos troszkami 
aukso ir paleistuvystėje nu
grimzdę. Visiszkai yra nelaba
sis velnias isz vad žioja s žmo
nes, teip kad ju szirdis užkietė
jusios ir ausis užkurkusios ir 
nenori klausytie iszganytingo 
mokslo, kad jie ir krikszczioni- 
mis vadinasi ir ženklą szvento 
kryžiaus daro. Ne jokios pagel
bės nėra tiem, kurie in Dievo 
veidą sutverti yra, kaip kad jie 
nulenktu. sprandus priesz 
Vieszpati, kuris sako: “mano 
naszta yra lengva.”

Apygardoje in kurie dabar 
injojo buvo kloniuose daugis 
namelu Prankiszku kolonis tu 
daugiausiai maži ir sugriuvę 
vietose ir vieni degėsiai. Men
kai žmonių jie mate ten ant 
lauku dirbanezius ir sodžiuose 
bėginėjo kūdikiai be moters 
pat varais ir žvelge paskui ke- 
1 alininkus. Pasididžiuojeneziai

sveikino vadovus gyventojus ir 
n u si ž em i n an t i s dek a v o j i m as
reiszke, kad jis jiems didiai 
garbingas vyras buvo. Kaip 
prie kokiu namu buvo mat y tie 
ant duriu pamalavotas kryžius 
tu namu gyventojus sveikino 
svetimasis k irkszczion iszk u
sveikinimu, nusidyvije gyven
tojai artinosi prie rateliu. Bet 
vadovas nerimo ant vietos ir 
ragino savo draugus ant kelio
nes. Ir jiems tolyn beriszczio- 
jent nutilo szauksmai ir klausi
nėjimai. Vėl atvyko jie in vie
na sodžių, kur narnai buvo ne
aptverti, ir sziaudiiuai stogai 
sieke beveik iki žemes, nebuvo 
nei jokio darželio, rudi kūdi
kiai vartėsi su parsziczais aut 
meszlino, žmones buvo mažesni 
ir vietoje sveikint keliauninkus 
pradėjo jie szauktie ir keiktie 
ne suprantamoje kalboje.

— Ar gyvena szitie sveti- 
•mieje ant jusu dirvos? Klause 
kėlauninkas vadovo:

— Tai yra Vendai isz ryti
niu krasztu; jie gyvena ketuose 
sodžiuose Tiringiu žeme ir mo
ka duokle Grafui, 'bet jie yra 
neisztikimi ir prieszingi.

Jis sustabdė arkli ir klausė
si, keikimo vienos senos bobos, 
tada jis privarė arkli ir szauke:

— Skubiu kimes!
Kaip žaibas lekie raiteliai 

vadovas iszsitiese ant balno ir 
dairėsi in visas szalis. Už ko
kios valandos priėjėjo svetima
sis prie jo ir klausė:

— Jei lošk a pasakyk man 
del ko tu teip skubiniesi?

— Menkai suprantu ju kal
ba atsake Ingrabanas, bet ta 
moteriszke, szita ragana velijo 
mums nelaimes, jei mes su ka
reiviais jos žmonių susitiktu- 
pie. Oras netikus, jau isz pat 
ryto lekiojo vanagai ir varnos 
sziaurin link. Man gaila, kad 
asz nieko neklausiau tu žmonių 
kurie musu kalba, kalba. Jis 
priszauke savo ir lekie pirmyn 
teip kad kelauninkams sunku 
buvo jam paskui sekti, areziau- 
siam gyvenimui, kuris mažuma 
in szali ankankaros stovėjo jis 
prijojo, ir mojo' svetimiems, 
idant jie atgal liktųsi. Kelau- 
ninkai mate kad jis apie ta gy
venimą lekiojo kaip padūkęs ir 
veik jis vėl sugryžo pas juos. 
Kaip jie vėl prie kalno prijojo, 
kalbėjo svetimasis:

— Ar nenori mums pasakyt 
kas yra?

— Gyvenimas buvo tusz- 
czias, tvartai tuszti ir nei vie
nos gyvos duszios, man dyvai, 
kad nesutinkam jokio žmogaus 
atsiliepe rūstingas vadovas.

— Skubinkitės, jis nekan
triai suszuko, jei nenorit kad 
asz jus apleiscziau.

— Ar tu mislini isz priega- 
dos iszbegti, jei mes pirma va
karo arklius nualsisim?

— Matysim, atsake Ingra
banas trumpai ir skubinosi to- 
Ivn. •/

—Bus Daugiau—

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ja ka negalejb 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.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
ao. 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
zmas 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 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, £0c.

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.158—• A p i e Kapitonai- 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

—— ——-— ---- i-
Kitokios Knygos

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

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

180 V2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trūmpas KatalL 
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—Grąudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No. 198—Gromata arba Mu
ka musu Iszgahytojajis 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. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

ĘVr3 Užsisakant knygas is® 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos; Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
dori, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

IUŽU Nepamirszkite dadeti 
dcszimtuka ekstra del prisiun- 
tirno kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S.



(Tasa)

— Žiūrėk czionais, atsake 
svetimasis, žiūrėk tai visas 
kersztas ir galybe tavo dievai
cziu. Medis, kuri tu teip laibai 
guodoji, 'buvo teippat mažas 
kaip ir kiti ir jis yra teip pat 
isz sekios iszdyges. Kur buvo 
tuom laik dievaicziai kada me
dis kuriame jie, kaip tai tu sa
kai gyvena da sekele buvo. Tu 
mislini kad medis stovėjo ant 
szios vietos nuo pat pradžios 
svieto. Mat po jo szaknimis ra
dau asz szita akmeni su plai- 
sziota szaknimis. Apžiūrėk ta 
akmeni gerai, ar ne yra grynu 
akmuo, kuri moters suka mal- 
damos grudus. Pirm kol tas 
uosis stovėjo, gyveno szitoje 
vietoje žmones. Menkos guodo- 
nes dievaicziai teverti, kurie 
tik tada ingavo galybe ir tarne 
medyje apsigyveno kaip žmo-. 
nes n umire buvo, kurie pirm ji 
czionais gyveno. Tas Vieszpats 
kuriam asz tarnauju, yra Die
vas kuris sutvėrė dangų ir že
me, Jis vienas yra amžinas, ir 
galingas ir pasiliks toks ant 
amžių, kad ir paskutinis szmo- 
telis to medžio bus pragaiszes.

Vadovas atsiklaupė ' ties 
tuom medžiu apžiurėjo akmeni 
ta vieta po sznakne isz kur 
svetimasis buyo ta akmeni isz- 
traukes. Plaukai draikėsi apie 
akis, o krutinę sunkiai dūsavo.

— Jei koks namas czionai 
stovėjo tai jis turbut sudegęs, 
kalbėjo jis sau, kaip asz da: ma
žas buvau, tai man pasakoda- 
vo, kad mano pratikai czionai 
gyveno, seni žmones mokėjo 
viena gražia daina apie ta, da
lyką, dainorius, kuri Vandai 
užmusze teip pat ta daina tan
kiai dainuodavo.

Svetimasis pakrutino pe- 
czius vadovo.

-— Nakits užeina, o giroje 
vilkai staugė, atneszk man 
kuolus jai loska.

Vadovas pasikėlė ir tarė:
— Czion asz tave atvedžiau 

kalbėjo jis drebancziu balsu, 
idant tu 'butai apsargoje vienos 
galingo dievaites, kuri mane 
myli. Bet tu pykini mano die- 
vaiczius ir mano szirdi su sun
kiomis mislimis apsunkini. Jai 
tu žinai praeiti ir gali iszlikti 
be dievaicziu tai pasitaisyk 
pats sau guoli, asz tau negelhe- 
siu.

Svetimasis paėmė szlega ir 
pradėjo kuolus in žeme sukalti, 
kuriuos Gotfrydas tuo tarpu 
prineszes buvo. Jaunikaitis 
uždengė kuolus su szakomis, 
teip kad in trumpa laika tuodu 
vyrai toki vieta buvo apsitvėrė 
kad jiems ir ju arkliams užtek
tinai vietos czionai buvo. Jau
nikaitis invede jųdviejų ark
lius svetimasis prie Ingraibano 
meilingai kalbėjo:

— Ir tau ir tavo arklui yra 
vietos tame dalyje.

— Ne noriu nei asz, nei ma
no žirgas tavo apsargos, atsa
ke ruszcziu balsu Ingrabanas.

Tada paemes jis girnos ak
meni, nunesze atstu nuo mud
viejų ir nuo versmes atsivedęs

Ant Pardavimo
Namas, su saliunu laisniu. 

Gera vieta. Parsiduodasi pi
gai. Krepktis in “Saules” ofi
są, cor. South ir A uly., Maha
noy City, Pa.

INGRABANAS
savo žirgą pririszo ji prie vie
no mažo medžio, atsigulė ir 
pad e j as galva ant akmens ma- 

' žuma užsnūdo.
Kelauninkai pirmkol jie at

silsi, norėjo savo galincziam 
Dievui už jo sziaudieniszka ma- 

' loninga apsergejima padeka- 
Įvoti. Gotfrydas susiriszo dvi 
lazdeles in kryžių ir ji pabu- 
cziaves padavė svetimam, ku
ris ji ties medžium pastate, kur 
jo maiszai padėti buvo. Tada 
atsiklaupė abudu ir . užgiedojo

Po keletą dienu “vekeszion” 
Vela sugryžau pas jus, 

Naujiena daug surinkau, 
Tai ir pradėsiu, 

Czikagoje vaikinai rugoje, 
Kad mergos apie juos 

nedboje, 
O da ir isz juokia, 
Monke, ne kokia.

Vienas neseniai isz Europos, 
pribuvo, 

O josios jaunikis net kitam 
mieste buvo, 

Tai pas ji nurasze,
Ir tikieto prasze, 

Kad prisiunstu del jos.
O ji jie tuo jaus pas ji 

važiuos.
Manote, jog iszvažiavo? 

O, ne, kaip tik tikinta 
gavo,

Sudraskė tuojaus,
Ir mergele nenorėjo jo 

dauginus. ’
Ten stokas geru merginu, 

Ir man gaila labai 
vyruku,

Jog in bile kokia 
insikabinte,

O po tam už nosies 
vedžioję.

O tiejei vyrai 
Tai dievaž biski paikai.

* * *

Anglines korporacijos 
Naikina visa virszune 

žemes musu valstijoje.
Musu puikios girios, 

kalnai ir laukai
Pasiliko tik vien skyles 

ir dortbankiai
Žodžiu, gamta subiaurinta 

visokiais budais.
Negana to, ardo kaimelius 
Idant paskutini szmoteli 
Anglies iszkast isz žemes 
Idant turėtu isz to pelną, ' 
Nesirūpindami apie ateiti 

ir žmonijos gerove!
*1* *1* *r»

Kaip insigaunu in viena1 
mi e st a Pen n sylvan i j o j e,

Tai jau nesakyti nenoriu, 
Kas fenais dedasi,

Ir kaip moterėles vedasi.
Net susijudinu, 
Kaip atsimenu,

Vyrus in lakupa sodina, 
O moterėles likiia szunija.

Oi vyru ežiai negerai,
Jeigu moterėliai užauga ragai.

Vienas vyrukas moterelia 
iszsižadejo,

Iii tolima vieta iszgarniejo. 

ilsingu balsu Lotiniszkai gies
me, teip kad aidas garsiai gi
rios atskambėjo. Vadovas isz- 
girdes negirdėta giesme gie
dant, pasikėlė, bet neapykanta 
tu dvieju svetimųjų ji neleido' 
ilgiau ant giedojimo klausyti, 
ir jis vėl atsisėdo ir žvelge in 
ran don uo jent i d an gu.

Pabaigus giedoti atsisėdo 
svetimasis po medžiu ir pristū
mė maisza su valgais jaunikai- 
cziui.I

— Valgyk, tarė jis, kaip 
jaunikaitis gynėsi, Vieszpats 
nori kad tu ir tavo kuna pastip
rintai. Paklusnusis jaunikaitis 
valgė kelis kąsnius ir atsigulė 
ties kojomis svetimojo, kuris 
rūpestingai savo ploszcziumi ji 
apklojo. Viskas nutilo. Naktis 
užėjo ir paskutine szviesa ant 
dangaus pragaiszo.

Tik apuokėlis1 dejavo medije, 
tik isz girios atskambėjo .žvė
rių kaukimas. Tada sukilo nuil
sę žirgai ir baimingai szriarp- 
szte ausis'pastate. Svetimasis 
sėdėjo rankas susiėmęs ir kad 
medyje kas susipurte, žvelge 
jis augsztyn lig ko laukdamas, 
ir tada in dangų ant kurio tam
sybe iszsiplatino.

Tuo tarpu žvelge vadovas in 
kloni, kur migla iszkilo.

— Asz matau kaip jos mig
loje szen ir ten baltose drapa
nose vaiksztineje, jos triusesi 
szale upes ir suteikė pagalba ir 
laime tam kuris jais garbina, 
jos paslėpė jo kelius persekine- 
tojams, ir ji isz nevalos, pirma 
kad-asz kartais po tuo uosius 
gulėdavau, .girdėdavau ju bal
sus gilybėje. Mano tėvai sun
kiuose dienose ateidavo in szia 
vieta ir iszmelsdavo pagelbės 
nuo tu baltu moteriszkiu. Asz 
ir girdėjau kad jos ir sergėda
vo mano gimine nuo pratku. 
Dabar mane baugina tas ak
muo, kuri svetimasis raganau- 
dam isztrauke isz po to medžio 
kas žino ka tas dalykas man 
ženklina. Senas yra tas akmuo; 
kaip svetimasis, kad sako, da 
senesnis už dievaicziu medi. O 
da tai pirmkol tas medis buvo 
gyveno mano pratkai! Katras 
Dievas juos teip maloningai 
sergėdavo?. Seniai jau laime 
nuo mano gimines atsitraukė. 
Retai kada tesuteike Dievas 
mano giminiai pergale ant ne- 
prietelu. Senuką užmusze ru- 
dieje A varai, o kaip asz da kū
dikiu buvau tai mano tėvas ga
la gavo kovoje su Vendais, o 
mano motina isz gailesezio. nu
mirė. Visa linksmybe ant svie
to dingo; Namai ant kalno su
degė, podraug ir mano gimines 
laime; man sunku ant szirdies. 
Anie meldiesi svetima kalba 
savo Dievo ir didi nusitikėjimą
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ant jo turi. Jeigu jie durni te
gul tedarodo musu dievaicziai 
jiems savo galybe.

Už vadovo staigai sužaibavo 
ir perkūnas pradėjo trenks. In
grabanas paSzoko ir suszuko:

— Man ' džiaugsmas, asz 
girdžiu jo vežimą prisiartinant. 
Jis ateina svetimuosius už ju 
piktadaryste korot. Jis puolė 
ant žemes ir apdengė savo vei
dą. Sukylo vejas ir pradėjo 
pustytie lapus ir szakeles nuo 
medžio ant kelaiuninku. Szitie 
sukilo ir užgiedojo szven ta 
giesme, teip kad terp trenksmu 
ir vėtros j ui balsas naktyje gar
siai skambėjo ir rodėsi buk ko
voja su balsais sujudusios gam
tos. Tik tada kaip vėtra nusto
jo, nustojo ir giedojimas ir vėl 
viskas nutilo teip kaip pirm to, 
tiktai laszai lietaus nuo medžio 
lupu lasznojo. Teip perėjo nak
tis, ir kaip tik diena pradėjo 
rastis pakilo svetimasis ir dai
rės kur vadovas butu. '

— Tu be jokio užuksmio 
pernakvotie turejei, kalbėjo 
jis in ji, tavo uosis mus dange 
nuo lietaus ir debesiu. Ar tu 
gali ant drėgnos žemes sukurt 
ugni, jeigu ne tai praszom kad 
rengtumes in kelione, idant 
mažuma susziltume.

— Yra tolima dienos kelio
ne in Tiringiu kalnus ir jeigu 
mes užtruktume tai mes galime 
daug nelaimiu užtropintie. Jis 
apeziupinejo žingeidingai sve
timojo ploszcziu ir tarė:

The future is the province of young 
people —a place where their greatest 

joys and victories are waiting.

This [month especially you'll notice a cer
tain eagerness around you — in the young 
men and women graduating from high 
schools and colleges all over the country* 
You can tell who they are, for their eyes 
reflect a bright horizon.

So what gift could be more appropriate for a 
young person looking into the future than an 
investment in the future — a United States 
Savings Bond?

Bonds pay good interest—3% compounded 
semiannually when held to maturity. And 
they teach a valuable lesson about the bene
fits of a wise investment.

Furthermore, with their interest-earning period 
now extended to a full 19 years and 8 months, 
Bonds can return $1.80 for each $1.00 origi
nally invested.

So give your favorite graduate a start 
towards a more secure future. Invest in a 
U. S. Savings Bond in his or her name.

Want your interest paid as current 
income? Invest in 3% Series H

U. S. Government Series H Bonds, in de
nominations of $500 to $10,000, are re
deemable at par after 6 months and on one 
month’s written notice. Mature in 9 years, 
8 months and pay an average 3% per an
num if held to maturity. Interest paid semi
annually by Treasury check. Available 
through any bank.

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Depart
ment thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and
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— Tai-gi ir tave lietaus 
trapi ja?

— Kad Dievas nori, atsilie
pė antrasis.

Vyrai skabrai ipasirenge in 
kelione. Svetimasis atsinesze 
maiszus isz po medžio ir uždė
jo juos ant balno savo žirgo, 
kuri tuom tarpu jaunikaitis isz 
maiszeliu szere. Tada jiedu vėl 
atsiklaupė ties kryžiam ir su
kalbėjo poterius. Ingrabanas 
jojo vėl in giria. Sziandien jis 
greieziau jojo kaip kad kitas 
dienas, bet kožnai akmeni ir 
krūmą akyvai dabojo. Kaip 
veik jie isz girios in kloni bi
jodavo jis svetimiem pamoda
vo, kad jie adgal pasiliktu ir 
tik po valandėlei tepa velydavo 
jiems ji paskui sektie. Sunki 
kelione buvo per iszvirtūsius 
medžius ir klampinęs, kadangi 
lietus pereitos nakties žeme di- 
dei padrekines 'buvo, tada, pa
imdavo vadovas pats arkliu 
kamanas ir parodydavo jauni- 
kaieziui giliausias vietas. Jis 
buvo tykus kaip ir vakar, bet 
apie kelauninkus jis daugiau 
rūpinos. Kaip jie syki nuo kal
no in. dideli kloni nujojo, jis

SAPN0R1US

I
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160 Puslapiu j
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ]• 
Iszaiszkina sapna ir kas Į į 
ateiteje stosis. Su priedu j, 
planatu ir visokiu burtu, ji 
Knyga in minksztos po- ji 
pieros virszeliuose. :: :: ji 
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jiems sake1:
— Sziczion turim mes joti 

per valna žeme, jeigu jus girde- 
sit mane szauukent “Hara” 
tai sukit sayo žirgus ir keliau
kit atgal, galima kad jus galė
sit .iszbegtie.

Svetimasis nusiszypsojo ir 
atsiliepe:

— Nesirūpink apie mus, 
bet tik dabokis ant saves pa
ties.

— Tai-gi privaryki t ark
lius kad jie szokinetu, ragino 
vadovas.

Kaip jie girioje tolyn jojo, 
pra d e j o sv e t im a si s:

— Szirdingu vyru tu pasi
rodai ir tavo tautiecziai po vi
sa svietą kaipo vierni žmones 
žinomi.

— Tirmietis yra tvirtas ne 
apykantoje ir meileje.

Ir neapykanta nebeyra to
kie kaip kokio noris klastingo 
neprietelaus. Ne tiesiog in 
sziaure kėlės vede kokiu tu mus 
vedi.

— Kas nori kova vestie tu
ri sukinėtis kaip lape, kad szu- 
nys jie veje. Ar tu matai toli
ma gaisra? Ten, dega gyveni
mas.

— Gal perkūnas intrenkę?
— Ugnis atsirado vakare 

kaip da viską tyka buvo.
Svetimasis1 žiurėjo susirau

kęs in ta szali, kur gaisras bu
vo matyt.

— Ar tu pažinsti locninin- 
ka to gyvenimo?

— Jis yra Frankais, jo tėvo 
tėvas atėjo isz tolymu Vakari
niu krasztu ir apsigyveno tarp 
musu. ' JiU 1

— Ar Tirmgiecziu lig daug 
kad jo draugiai nuo neprieteliu 
užmuszami yra.

— Klauskie Franku kara
lių o ne manes, delko jis duoda 
užmuszinetie savo pavaldinius

S®=A - B - CELA’i£S 
i arba pradžia > 

SKAITYMO
...ir... j

RASZYMO
I; 64 pus. Did. 5x7 col. j
!; Dabar Po 25c. j
![ Saule Publishing Co.,
![ Mahanoy City, Pa., U.S.A. <[ 

nuo svetimųjų, suszuko vado
vas. Pirma buvom mes Tirin- 
giecziai drūti ir laiminga tauta 
ai inipuole in mus žeme Fran
cai su Anglais ir Saksais, musu 
careiviai likAsi užmuszti ant 
muszio vietos. Ir svetimieje pa
sidalino musu žeme. Sakoma 
<ad tuoezias beveik visi musu - 
kareiviai užmuszti likosi. Da
bar valdomus vienas Grafas ąt-- 
siunstas nuo Franku karaliaus 
asz pats maeziau kaip paskuti
nėje Vendai užmusze. Nuo to 
aiko esam mes girininkai be 

apginimo, ir musu senieje buvo 
priversti sandara padaryt, ne- 
dauskie manės ipo kokiomis 
iszlygomis. Kas metas matau 
asz pulkus galvyju ir ndpriete- 
iu žeme iszeinant, bet menkai 

oargrisztant.
— Bet ir tu neszioji karda 

be ragotine, pertrauke sveti
masis.

— Ar nori pabandyt kaip 
jos asztrios, sujudo vadovas. 
Jis atsagiojo savo žipona ir pa
rode svetimam ant krutinės il
gus raudonus randus. Asz mis
tinu, daugiau asz esu kitiems 
suteikęs, kiek nuo kitu gavės. 
Nes, sumurmėjo, jis man nedi
dele garbe vienam neapgink
luotam vyrui girtis.

— Asz gerai su tavim mis- 
liju, ramino ji svetimasis, Asz 
misliju pats gana arkliu tiems 
ant garbes paįpjovet, kuriuos 
jus dievaiezais garbinate ir 
kuriuos asz nelabaisais vadinu. 
Ir man baugu gal dar kitonisz- 
kas kraujas ant jusu altorių, 
tekejo dar biauresnis ten Die
vui, kuriam asz tarnauju, jusu 
dievaicziai persilpni buvo per 
galetie jums ant jusu nes 'prie- 
teliu suteikti. 'Neiszmintingas 
tas vyras kuris ant sulinkusios 
lazdos rėmėsi jeigu jam kelei 
dreba.

— Karos dievaitis mete 
burtus kaip jam pamėgsta, ir 
suteikė pergale tiems kuriem 
nori, atkirto Ingrabanas1.

— Durna tavo kalba, jei 
man apie viską teisingai pra- 
neszta yra. Kitoniszki tie die
vaicziai kuriams Vendai alpie
ms duoda, ir kad jie žmones in 
varguve isz jusu sodžių varosi, 
tai jie sako kad ju dievaicziai 
yra galingesni už jusiszkius.

— Ar suteikė krikszczioniu 
Dievas pergale savo garbinto
jams? Asz neviena mano tau- 
tiecziu, kurie kryžius ženklą 
daro, radau užmusztus ant mu
szio lauko.

— Ne kožnas, kuris ženklą 
szvento kryžiaus daro yra ka
reivis amžinojo Dievo, paaisz- 
kino svetimasis. ... ,

— Kas nori pag-elba aptu-
(Tasa Ant 2 Puslapio)



Žinios Vietines
— Tai ir po Ketvirto Dziu- 

lajo!
— Mažai pyszkinrmo 'buvo 

mieste, nes kožnas suprato kad 
gyvastis brangesnis ne kaip 
szaudimas.

— Automobiliniu nelaimiu 
buvo visur.

— Mainieriu Vakcijos už
sibaigė Liepos 5-ta diena.

— Nedėlioję in Park Crest 
likos paszventyta nauja Kata- 
likiszka bažnyczia Szv. Richar
do, per Vyskupą Most Rev. J. 
Carrol McCormick isz Phila- 
del'fijos Diecezijos. Daug kuni
gu ir žmonių dalyvavo tame 
paszventinime,

— Ana diena, ponstva Ju
liai Cunai, nuo 101 E. Spruce 
uly., apvaiksztinėjo savo clvi- 
deszimts penkių metu vedusi 
sukaktuves. —Ir mes vėliname 
viso gero ir ilgio pagyvenimo 
pons. Cuniams.

— Henry L. James, Jr., 46 
metu amžiaus nuo 400 W. Pine 
uly., prigėrė in Lakewood Park 
prūdą pareita Ketvergis po 
piet. Nelaimingas žmogus žu
vavo tame prude. Jo lavonas li
kos isztrauktas per Petra Con
rad, nuo 417 W. Malhanoy uly., 
isz miesto. Kūnas likos paszar- 
votas pas savo szvogerio na
muose, Alberto Labuczio, 405 
W. Pine uly., isz kur laidotuves 
invyko Utarninke, 1:30 valan
da popiet, su apiegomis in 
Faith Episcopal bažnyežioje, ir 
palaidotas in Protestonu kapi
nėse. Graborius Liudvikas 
Traškauiskas laidojo. Velionis 
gimę Buck Mountain. Per dau
gelis metu dirbo angliakaisyk- 
lose, o paskutini karta dirbo 
dęl Pioneer Construction Co., 
Tunnel Ridge kasykloje. Pali
ko savo paezia Florence (Labu- 
cziute); 2 aunu: Vinca ir Jero
nimą; duktere Rože Mare, visi 
namie; teveli Henry James; du 
brolius ir dvi seserys.
. — Žinios pranesza buk Pat
ricija Valincziene, duktė po
nios Mare Dugnauskienes, nuo 
218 E. Railroad inly., likos su- 
riszta mazgu moterystes su Da
vid Dolbin, sūnūs pons. Mi
chael Barney, nuo 118 E. Ma
hanoy uly., per Kuniguži Re v. 
Clinton M. Baver, in Reformed 
Grace Evangelical bažnyczioje, 
Birželio (June) 25-ta diena. 
Svotai buvo Dorothy Dolbin, 
jaunavedžio svaine ir Juozas 
Dugnauskas, nuotakos brolis. 
Jaunavedžiai apsigyvens po 
Nr. 239 W. Centre uly., apart
ai ante.

— Viktoras Kaunas, nuo 
E. South uly., kuris sirgo per 
dvi sanvaites, ir gydosi in Sch
uylkill Haven ligonbute, numi
rė Utarninke, penkta valanda 
po piet. Velionis buvo vetera
nas isz • Pirmos Svet. Kares. 
Paliko keturis brolius: Bernar
da, Juozą, Kazimiera ir Anta- y ■ ę . ...na, taipgi dvi seserys: Milie ir 
Matilda. Graborius K. Rėklai
tis laidos.

— Paulinas Petukaitis, nuo 
32 N. Oak uly., mieste, staiga 
pasimirė Seredos ryta devinta 
valanda, savo namuose. Gimė 
Lietuvoje. Atvyko in Ameri
ka daugelis metu atgal, kuris 
Elpsigy^ėno Mahanojuje. Pa
skutini karta dirbo Mahanoy 
City kasyklose. Paliko' savo' 
paezia Margarieta ir sekan- 
czius po-vaikus : Ona Bowman, 
isz White Plains, N. Y., Elana

Hummel, Philadelphia, Mar
garieta Lyons, Trenton ir Jo
ną Nevakaiti, mieste. Velionis 
prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos. Graborius L. Tras- 
kauskas laidos.

— Subatoj pripuola Szv. 
Veronikos ir Szv. Antanazios 
panos, o Tautiszka Vardine: 
Veja. Ir ta diena: 1278 m., Di
džiosios Lietuvos Kunigaiksz- 
Įis Zigmuntas pergalėjo Kry
žeivius; 1933 m., Adolpas Hit
leris nori kad visa Vokietija 
butu po Naciais, o visos kitos 
partijos ir draugystes panai
kintos, uždraustos; 1938 m., 
Keturiolika. Žydu, keturios de- 
szimts keturi Arabai nužudyti 
per penkias sukilimo dienas, 
Palestinoje; 1943 m., Alijantai 
insilauže in Italijos miestą, Si- 
cilly; Nepriklausomybe Argen
tinoje; 1948 m., Gen. Dwight D. 
Eisenhoweris, buvo staeziai 
pasakęs Senatoriui Claude 
Pepper, kad jis už jokius pini
gus nesutiktu būti Demokratu 
partijos kandidatas in Prezi
dentus; 1883 m., Henry Tribbe 
isz Washington, Missouri pra
dėjo daryti, gaminti kornines 
pypkes Amerikoje.

—■ Ateinanti Nedelia, tai 
yra Liepos 10-ta diena, ponst
va Juozai Duimkai aipVaikszti- 
nes savo 31-ma sukaktuves Ve
dusio gyvenimo. ‘ —Redakcija 
‘Saules’ linki iponstvams Dum- 
kams laimingu ir pasekmingo 
juju vedusio gyvenimo.

— Kita sanvaite: Nedelio; 
pripuola szesizta Nedelia po 
Vekminiu. Taipgi septyniai 
broliai Kankytoju. Ir ta diena: 
1950 m., Armija reikalauja dvi
deszimts tukstaneziu vyru de 
vaiško; 1953 m., Maskva prane
sza kad Lavrenti P. Beria, Pir
mas Premiere pagelbininkas ir 
Vidaus Reikalu Ministeris bu
vo paszalintas isz Komunistu 
partijos, kaipo “žmonių prie- 
szas. ” Vėliau jis buvo nugala
bintas; 1933 m., szimtas asztuo- 
niolika žmonių žuvo, penki 
tukstaneziai buvo sužeisti, kai 
žeme sudrėbėjo Californijos 
valstijoje; 1948 m., Czekoslova- 
kijos Užsienio Ministeris, sze- 
szios deszimts vieno meto am
žiaus Jan Masaryk žuvo. Ko
munistai sako jis nusižudė, 
is'zszokdamas per Įauga. Visi 
kiti sako, kad jis buvo nužudy
tas ir paskui per ta Įauga isz- 
mestas.

— Readingo kompanija 
pranesze buk prekes ant aug
liu pabrangs, nuo Liepos-July 
6-ta diena: 20c., daugiau ant 
tono: broken, egg, rice ir bri
quets; 25c., daugiau ant: pea ir 
buckwheat, ir 50c., daugiau ant 
stove ir chestnut.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Pijuso pirmo popiežio, o Tau
tiszka Vardine: Szarune. Taip
gi ta diena: 1949 m., Prancūzu 
didvyris, Generolas Henri Ho- 
nore Giraud, tarnavęs per I ir 
II pasauliniu karu pasimirė; 
1941 m., Prez. Franklin D. Roo- 
seveltas nutaria siunsti pinigus 
ir ginklus tiems krasztams ku
rie kariauja priesz Nacius;
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Visu Ražancziaus 
’aslapcziu Maldos

Jei Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

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

SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Likos palaidota Seredos ryta, 
isz Graboriaus Ed. J. Burke 
koplyczios 217 S. Lehigh avė., 
su apiegomis in Apreiszkimo 
P. Marijos bažnyczioje devinta 
valanda ir palaidota in 'Szv. 
Liudviko parapijos kapines 
Englewood.

PER DAUG
AUTOMOBILIU

1572 m., numirė Didžiosios Lie
tuvos Kunigaiksztis Algirdas; 
1798 m., Amerikos Marinai bu
vo pripažinti kaipo Amerikos 
vaisko szaka. Bet Marinai bu
vo pirm tai atsižymeje per Re
voliucijos, Sukilimo Kara; 
1838 m., gimė John Wanama- 
ker, kuris buvo vadinamas 
‘‘Prekybos Kunigaiksztis.“ Jo 
sztorai ir sziandien yra di
džiausi rytu valstijose. 1843 
m., buvo didelis, szvesuis ir gar
sus dideles žvaigždes pasiro
dymas per pat pietus. Ta tos 
žvaigždes proszvaista taip isz- 
gazdino daug žmonių kad jie 
tikrai mistino kad jau pasaulio 
pabaiga atėjo.

— Utarninke pripuola Szv. 
Jono Gval'berto. Menulio at
maina: Delczia. Ir ta diena: 
1947 m., Prez. Harry Trumanas 
praszo Kongreso paskirti ke
turis szimtus milijonu doleriu 
Graikijai ir Turkijai, kad tie 
krasztai galėtu pakirsti kelia 
Komunizmui; 1939 m., Pijus 
Dvyliktasis yra karunavotas 
Popiežiumi; 1938 m., Hitleris 
ūžimai Austrijos kraszta; 1950 
m., Belgijos Karalius Leopol
das laimėjo rinkimus savo 
kraszte tik per nago juoduma; 
1950 m., eropla.no nelaime Car
diff mieste Wales kraszto, asz- 
tuonios deszimts žmonių žuvo; 
1789 m., Amerikos pacztas in- 
steigtas; 1862 m., pirmieji ar
mijos garbes ženklai buvo 
Kongreso nustatyti.

— Ponia J. Maciejuniene, 
nuo 418 W. Centre uly., aplaike 
žinia isz Brooklyn, N. Y., buk 
josios sesuo Mare H. Arculin, 
66 metu amžiaus, 'pasimirė. Se- 
redoje, Birželio 29da diena sa
vo namuose. Velione gimė Lie
tuvoj, po tėvais vadinosi Mare 
Yotsnukie. Atvyko in Amerika 
1898 metuose. Apie keturiolika 
metu atgal velione gyveno Ta^ 
makveje. Jos vyras Antanas 
mirė 1952 metuose. Paliko sep
tynis vaikus; devynis anuku ir 
anūkes; du brolius ir dvi sese
rys.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad juose jau bus galima ga
minti 1957 metu naujus auto
mobilius.

Jau dabar, pusiaumetyje, 
General Motors kompanija yra 
pagaminus 4,240,000 nauju au
tomobiliu. Ji pernai tiek nebu
vo pagaminus iki Rųgpjuczio 
(August) pabaigos, o sziu me
tu skaiezius yra tik iki Birželio 
June, pabaigos.

Kai kurie szitu nauju auto
mobiliu pardavėjai gera bizni 
varo, bet dauguma jau ima be- 
davoti: Per daug automobiliu, 
per mažai pirkėju, per mažai 
pelno. Kai kuriems jau taip 
sunku parduoti tuos naujus au
tomobilius, kad jie visokiais 
budais stengiasi žmones prisi
vilioti. Kai kurie ima tik apie 
dvideszimts penkis dolerius 
pelno ant naujo automobiliaus, 
kad tik daugiau ir greieziau 
juos pardavus.

Miami Colonial Pontiac Ag
entūra siulina vienos sanvaites 
atostogas visai už dyka tiems, 
kurie pirks nauja automobiliu. 
Tas atostogas pirkėjas gali 
praleisti Paryžiuje. Jam ir ke
lione ir visi kasztai bus pa
dengti. Dvideszimts žmonių ta 
sanvaite nusipirko naujus au
tomobilius isz tos kompanijos.

Vaszingtone, Lee Butler siu- 
lino viena sziera in Studebaker 
"Packard kompanija ir gana ga
zolino del tukstanezio myliu vi
siems kurie pirks nauja Stude
baker automobiliu.

Los Angeles mieste pardavė
jai viliojo kostuimerius, siulin- 
dami nauja automobiliu už tiek 
kiek jiems isz fabriko kasztuo- 
ja, paskui pridėjo radija už do
leri, baltus guminius ratus, ta- 
jerius už kita doleri.

Cleveland mieste pardavėjai 
numusze visa tūkstanti doleriu 
nuo naujo ir dįdžiausio Fordo 
kompanijos automobiliaus. 
Czia Plymouth automobiliai 
penkiais szimtais doleriu pi
gesni negu kur kitur.

Dalias mieste, Texas, Olds
mobile automobiliai visu tuks
taneziu doleriu pigesni.

In Atlanta, Georgia, Chrys
ler automobiliu pardavėjas H. 
W. Robinson, sako kad dabar 
pardavėjai visai pelno negau
na ir dirba tik fabrikantams.

Bet fabrikantai nieko nepai
so ir vis daugiau ir daugiau

nauju automobiliu gamina.
Automobiliu pardavėju 

draugystes pirmininkas Will
iam M. C. Martin sako kad val
džia turėtu vėl suvaržyti pa
skolas, kad butu sunkiau pirk
tis naujas automobilius ant isz- 
mokesezio, kaip ir pirmiau bu
vo kai reikėjo duoti treczdali 
ant rankos ir iszmoketi in asz- 
tuoniolika menesiu. Jis sako 
kad dabar galima naujas auto
mobilius pirktis be cento ant 
rankos ir paskui per tris ar 
penkis metus ji iszmoketi.

Jis priparodina kad tokis au
tomobilius pasensta ir jo verte 
greieziau krinta mažėja, negu 
žmogus spėja ji iszmoketi.

AMERIKOJE
VISKAS TVARKOJ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

daugiau kaip penkios deszimts 
milijonu doleriu ant koncertu. 
Iszrodo kad dabar jau mažiau 
žmonių domisi sportais. Sziais 
metais tik keturios deszimts 
milijonu doleriu buvo praleista 
ant beisboles. Visa tai parodo 
kad Amerikiecziai dabar gy
vena tik sziai dienai ir visai ne
sirūpina apie rytoju. Ir tai gal 
in sveikata, kai isz visu pusiu 

j mus gazdina su atominėmis 
( bombomis ir su visokiais ka
rais, Vainomis.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

Washington, D. C. —
Per pastarąsias trijų; dienu 
szventes 373 žmones žuvo in- 
vairiose automobiliu nelaimėse 
ant vieszkeliu. Yra spėjama 
kad bus apie 400 kai visi bus 
suskaityta.

Frackville, Pa. —
Jieva Naujuniene, nuo 732 W. 
John uly., mieste, kuri nesvei
ka v o per tris metus, ir gydėsi 
in Danvilles ligonbuteje, numi
rė pareita Nedelia. Gimė Lietu
voje, atvyko in Shenadoryje, 
po tam apsigyveno Frack ville- 
je 1914 metuose. Po' tveais vai
dinosi Simoniute. Jos vyras 
Petras mirė vienuolika metu 
atgal. Paliko sunu Alberta 
mieste; trys dukterys: C. Reed, 
mieste; Prane Lahey, Pitts
field, Mass., ir L. Maxwell, isz 
Kentucky, taigi keletą anuku.
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isz abieju pusiu užmusztu ir 
sunkiai sužeistu. Kriminali
niai nusikaltėliai dabar iszski- 
riami ir siuneziami in vad. 
“ITL“ (Iszpravitelny-Truda- 
voj-Lager), politiniai, in spe
cialias, arba “GOR” stovyk
las. Tai “Gosudarstv: Ossobyj, 
Regimnyj, Lager “. Ypacz liūd
ną žiūrėti in dirbanezias mote
ris, kurios turi atlikti tuos pa
ežius sunkiausius darbus kaip 
ir vyrai. Tokiose stovyklose 
laikomi svetimu tautybių karo 
belaisviai ir civiliai internuo
tieji tikisi bent kada nors vis 
tiek iszvysia laisve. Bet kada 
ja iszvys jose laikomieji darbo 
vergai, kuriu niekas ir niekad 
nepaleis?

Gegužes pabaigoje in Vak. 
Vokietija vėl gryžo 74 buvusiai 
belaisviai ar civiliai isz Sov. 
Sanjungos ir Lenkijos. Trans
portą isz Lenkijos sudarė 57 
vyrai ir 3 moterys, tarp ju, vie
na 72 metu senute, kuriuos po 
karo Vakaru sanjungininkai 
buvo iszdave Lenkijai. Dalis 
gražintųjų pasiliko Vokietijos 
Rytinėje zonoje. Gražintieji isz 
Sov. Sanjungos buvo daugiau
sia atleisti isz Potmos stovyk
los.

Kur tremiami Moldavų “sa
vanoriai?“ Sovietu sukurto
sios Moldavijos respublikos 
spaudqje atvirai buvo pasisa
kyta kad isz Rumunijai anks- 
cziau priklausiusiu srieziu, 
Besarabijos ir sziaurines Bu
kovinos, kurios paskelbtos szė- 
szioliktaja Sovietine respubli
ka, gyventojai isztremiami. 
Trėmimas atliekamas Maskvos 
insakymu, nors jis tariamai 
paskelbtas Moldavijos vyriau
sybes. Juk ne kitaip buvo ir 
Lietuvoje, kai pakartotiniais 
atvejais trėmimai buvo vykdo
mi. Tariamieji savanoriai yra 
tremiami in Kazachstano, As
trachanės, Rostovo ir Pavloda- 
ro sritis. Ju keliones iszlaidos 
“padengiamos“‘ir szeimai lei
džiama pasiimti net ligi dvie
ju tonu turto. Taigi, dabartinis 
trėmimas yra szvelnesnis už 
buvusius Lietuvoje. Lietuviu 
turtas buvo Rusu pagrobtas. 
Tiesa sakant, ir dabar nežino
ma, kaip Rusai pasielgs su mi
nėtu dvieju tonu turtu. Molda
vu trėmimas dangstomas vad. 
“premija“, nes kiekviena 
szeimyna per dvejus metus 
dviem atvejais gausianti 500 
rubliu vertes maisto, be to, bu
sianti teikiama parama insi- 
kurti. In Astrachanės sriti ta
riamai “savanoriszkai“ buvo 
iszkeldinti kalmukai, juos ap
kaltinus bendradarbiavus su 
Vokiecziais. Moldavu perkėli
mu in Kazachstano stepes So
vietai siekia paspartinti Rusu 
Komunistu planu ingyvendini- 
ma. Ten jie paskubomis pa
vergtųjų prakaitu kuria žemes 
ūki. Moldavija yra buvęs pasa- 
kiszkai turtingas žemes ūkio 
krasztas. Sovietai sugriovė ji 
ir derlingus laukus paverta 
dirvonais.

—. 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.

eropla.no



