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

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

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

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. 8. A.

No 66 ENTERED AT THE MAHANOY CITY, PA., POST OFFICE AS SECOND 
CLASS MAIL MATTER. UNDER A< I' OF MARCH 3. 1879.

Kaip Senovės Razbaininkai

In Chinatown, Pittsburgh 
mieste, Yee Soo, Kinietis nu
duoda kaipo narkotiku nau
dotojas ir ežia guli, kaipo tu 
narkotiku auka.

Czia buvo suimta už dau
giau negu penkios deszimts 
tukstaneziu doleriu vertes tu

narkotiku.
Slaptos policijos detekty

vai czia prie to Kinieczio Yee 
Soo. Jie nori parodinti kaip 
tie narkotikai paveikia ir 
pakerta sveikata tu, kurie 
tuos narkotikus vartuoja.
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hl •! [dienas, sanvaites ir menesius,
Arnpifiiios idiena ir na,kti seke szitus va‘ 
X W Į gius ir jau rengiesi visus suim

ti, kai FBI policija insikiszo ir 
juos suaresztavo pirm negu po
li cijantai galėjo tu vagiu tik
rus vadus susekti.

New York policijantai sako 
kad FBI policija tik norėjo pa-

INTARIA
FBI POLICIJA

New York Policijantai 
Nusiskundžia

NEW YORK, N. Y. —
New York policijantai dabar 
nusiskundžia kad FBI policija 
jiems už akiu užbėgo kai jie 
suareszta.vo vagius kurie apvo
gė Brinks banka, Bostone del 
apie puses milijono doleriu.

Policijantai sako kad jie per

Doleris Už Švara

Myron A. Hopp, isz Mon- 
min miesto, Iowa czia cziul- 
pia, geria isz trijų stiklu, 
stengdamas dar kelis svarus 
sau užsidėti, kai jis dažinojo 
kad jis laimėjo galviju rung
tynėse.

Jis laimes doleri už kiek
viena aunca kuri jis užsidės 
iki Lapkriczio dvideszimts 
asztuntos dienos. Reiszkia 
kiekvienas svaras jam dabar 
yra vertas szesziolika dole
riu.
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TRYS ISZGELBETI
ISZ MARIU

Viesulą Juos Isztiko Ir 
Ju Laivelio Motori

Sugadino

SAN JUAN, PUERTO RI- 
CO. — Holandijos porele ir Is- 
paniolas jurininkas, kurie ilga 
laika, plūduriavo po mares in 
savo keturios deszimts pėdu il
gumo laiva, buvo iszgelbeti, 
kai žvejotojai juos užtiko ir ju 
maža laiva intrauke in uosta. 
Ju kelione isz Ispanijos taip ir 
užsibaigė.
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Isz Pavergtos Tevynes Szunytis Pamirszo Ja

sigarsinti ir parodinti kad jie 
gera darba gerai nuveikia, bet 
kad ta FBI policija su savo per 
ankstybu suaresztavimu tu ma- į 
žu vagiu, davė progos ir davė 
perspejima tu vagiu vadams 
iszdumti isz miesto ir pasislėp
ti.

New York policijos vadai 
sako kad jie buvo pasirenge 
sucz.upti tu vagiu vadus, kai 
FBI policija insikiszo ir viską 
suardė. Jie sako kad dabar ims 
kelis metus tuos tu razbaininku 
vagiu -vadus sueziupti, aeziu 
FBI policijai.

Bet FBI policijos vadai sako 
kad jie czia insikiszo už tai kad 
New York policija nieko neži
nojo ar bijojo tuos vagius su-’ 
imti. Ta FBI policija aiszkina 
kad kai vagis ar kuris kitas 
prasikaltėlis peržengia vienos 
valstijos rubežiu in kita valsti-| 
ja, tai tada jai FBI policijos 
reikalas klausimas, ir už tai 
FBI policijantai czia insikiszo 
irh tuos vagius suaresztavo.

Penkios deszimts penkių me
tu amžiaus Alberto Kooystra, 
isz Amsterdam, ir jo žmona, 
keturios deszimts metu am
žiaus Alicija, sako kad jiedu su 
tuo jurininku pergyveno tris 
baisias viesulas ant mariu. Su 
porele buvo trisdeszimts septy
nių metu amžiaus Ispaniolas 
jurininkas, Juarir Enrique Mo
rales.

Užklausta kaip visi trys ga
lėjo iszlikti gyvi per tas tris 
viesulas, Ponia Kooystra sako: 
“Asz nežinau, tai buvo tikras 
stebuklas! ”

Ponas Kooystra sako kad vi
si trys su tuo mažu laiveliu isz- 
plaukb isz Las Palmas, Canary 
salų, Birželio asztuoniolikta 
diena ir plauke in Barbados sa
las, apie penki szimtai penkios 
deszimts myliu tolumo. Viesu
lą juos isztiko ir ju laivelio mo
tori sugadino. Ir nuo to laiko 
kol tas žvejokles laivas juos už
tiko, jie plūduriavo po mares.

EROPLANO
NELAIME____

7 Surasti Negyvi; Kitu 
Jieszkoma

HAWTHORNE, NEV. — 
Kiek dabar žinoma tai tikrai 
septyni lakūnai žuvo eroplano 
nelaimėje ant augszto kalno 
apie trylika myliu nuo szito 
miesto. Kitu lakunu ir keleiviu 
dar jieszkoma., nes yra vilties 
kad gal keli suspėjo iszszokti 
su parasziutais.

Marinu Leitenantas Pulki
ninkas George Stallings, isz

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Gražuole Darkosi

Septyniolikos metu am
žiaus Janelle Webb czia dar
kosi su savo iszsimislintu 
maudinimo siutu, kuris yra 
apsiūtas su kailiniais, kad 
visiems priminus ta szin die
nu gerbiama didvyri “David 
Crockett. ’ ’

SKAITYKIT 

“SAULE” 

PLATINKIT!

CASABLANCA, MOROCCO 
— Prancūzai su savo Užsienio 
Legijonieriais pradėjo baisias 
skerdynes, atkerszindami Ara
bams už ju pradėtas skerdynes 
in Algeria ir Morocco.

Jie užsipuolė ant tu Arabu 
su kariszkomis tankomis, ‘ jet’ 
croplanais ir su visokiais ka- 
riszkais pabūklais. Jie nei vai
kams, nei moterims neparodė 
jokios susimylejimo.

Szitie Prancūzijos Užsienio 
Legijonieriai yra pasiryžę 
tiems Arabams atkerszinti už 
ju skerdynes, per kurias tie 
Arabai buvo iszžude daug žmo
nių, kuriu tarpe buvo ir keli 
Legijonieriai.

Tie Legijonieriai paženklino 
devynis kaimus, Algerijoje, 
kur daug sukilėliu buvo pasi
slėpė. Legijonieriai pirmiau 
tuos kaimus labai apszaude, ir 
paskui, namas isz namo jie vi
sus iszkriete ir visus tenai su
radusius jie iszžude. Tai buvo 
didžiausios skerdynes Oued 
Zem apylinkėje.

Kiek buvo paimta nelaisvėn 
dar negalima pasakyti, bet spė
jama kad tai buvo keli tukstan- 
cziai.

Arabai buvo pasislėpė czia 
ir buvo užsirakinę duris, bet 
Legijonieriai duris iszlauže ar 
visus namus sudegino

Vienas Legijonierius žuvo. 
Kitas Legijonieriu karininkas 
Generolas Raymond Duval, 
szeszios deszimts vieno meto 
amžiaus užsimusze kai jo ero- 
planas nukrito ir užsidegė.

Szitos skerdynes prasidėjo 
kai Arabai buvo užsipuolė ant 
keliu miestu ir iszžude daug

Kaip Prokuratūra Su
daro “Atitinkama At
mosfera” Jaunimui In

Sibirą Atrinkti

Szimet Gegužes men. Vilnių 
ir kitus Lietuvos miestus pasie
kė naujausios žinios, gautos isz 
Akmolinsko, Kustanajaus, 
Barnaulo ir Novosibirsko, isz 
tu vietovių, kur tiek pernai, 
tiek sziemet perkeliamas nuo
latinio darbo dirbti Lietuvisz- 
kasis jaunimas, o .Lietuviszko 
sios szeimynos, ten insikurti. 
Žinios buvo trumpos, bet rus- 
czios, gal net tragiszkos. Tos 
žinios skelbe: 1955 m., Balan
džio men., pradžioje naujuju 
plesziniu zonose, vietose, ir 
vandens kanalu ir keliu staty
mo lentruose: Akmolinsko, Ku
stanajaus, Barnaulo (Altajaus 
kraszte), Novosibirsko (Ko- 
lundinskaja Stiep) ir Amūro 
upes darbu centruose rengia
mos uždaros atskirtos lagzo- 
nos. Tokiu lagzonu, iszskyrus 
Amūro sriti, veikia jau 78. In 
szias lagzonas suvežami isz 
naujai kuriamųjų sovehozu Si
biro plesziniuose isz visu Sov. 
Sanjungos respublikų atrinkti 
darbininkai, kurie arba mėgino 
paegti, arba skleidė antiko
munistine propaganda, reika
lavo valdžia sudaryti geresnes 
gyvenimo sanlygas, statyti li
gonines, duoti geresnius gyve-

dus, kurie buvo duoti jaunimą 
atrenkant savanoriais in nau
juosius pleszinius. Priszneketa 
ir prižadėta buvo daug, o pa
siustieji pirmūnai vietoj busi
mųjų sovehozu ne karta terado 
tik plikus laukus, kur turėjo 
kastis žemeje ar drėbti isz mo
lio gyvenamuosius bustus. Be
veik visi sovehozai Altajaus 
kraszte neturi reikalingu patal
pų, jiems trūksta szuliniu, sani
tarines pagelbės, maisto, dra
bužiu, o ne karta ir darbo in- 
rankiu.

Pirmieji isz pleszininiu že
miu pradėjo bėgti savanoriai 
komjaunuoliai Rusai. Paskum 
ju pėdomis pasekė Ukrainie- 

j ežiai, Lietuviai ir kiti. Tada 
Komunistines valdžios parei
gūnai, norėdami sustabdyti su
kilimą, griebėsi griežtu prie
monių. Stepių ir dirvonu plo
tai, kuriuose kuriami nauji 
Sovchozai, buvo suskirstyti in 
apsaugines zonas, užtvaras. 
Tu užtvaru saugoti taip tai in 
Barnaula buvo isz Buriat-Mon- 
golijos pasiusti raiteliu pulkai. 
Geležinkeliu svarbiausiuose 
mazguose in vakarus ir in pie
tus nuo sziaures Kazachstano 
(iki Alma-Atos ir Orenburgo) 
buvo padarytos spec. MVD da
liniu naujos užtvaros, pabėgė
liams gaudyti. Tokiose lagzo-' 
nose, kur uždaromi pabėgėliai 
ir maisztininkai, suimtieji lai
komi ir tardomi trumpai, iki 
trijų ar keturiu sanvaieziu.

namuosius bustus, daugiau 
drabužiu ir taip toliaus žodžiu,

Paskum, po pirmųjų tardymu, 
užrakintais vagonais iszvežami

reikalavo iszteseti tuos paža- in Tol. Rytus, greieziausiai in

Prancūzu ir kitu ateiviu.
Prancūzijos Legijonieriai, 

kuriu rodos dabar niekas nega
li sustabdinti, sako kad dvide
szimts Arabu gaivu nuris del 
kickVieno Legijonierio mirties.

Morocco mieste, Safi ir Ma- 
zagan uostuose keturiolika 
Arabu buvo nugalabinta.

Prancūzijos valdžia užsigina 
kad dabar isz Prancūzijos yra 
pasiunsta keli batalijonai ka
reiviu su eroplanais. Bet laik- 
rasztininkai pranesza kad jau 
dabar du kiti Prancūzu batali
jonai yra pribuvę su eropla- 
nais isz Le. Bourget Aerodro
mo, isz Paryžiaus. Ir dabar ant 
Paryžiaus aerodromo darbinin
kai, diena ir nakti dirba, be
kraudami kariszkus ginklus 
ant eroplanu, kurie yra pasi
renge skristi staeziai in Moroc
co.

Prancūzai czia turi gana bė
dos; jie dabar iszsitraukia savo 
armijas isz Atlanto Sutarties i 
Armijų ir jas siunezia in Mor-' 
occo.

Net ir paezioje Prancūzijoje 
dabar neramu. Prancūzijos po
licija yra paskyrus daugiau 
policijantu tuose miestuose kur 
gyvena daug Morocco žmonių.

^Pirkie U. S. Bonus!

Laiszku Nuotaka

Amerikietis kareivis, Ro
bert Schlager, isz Braintree, 
Mass., czia linksmai ir didin
gai parodo savo nuotaka 
Barbora Dixon isz Braintree, 
Anglijos, kuriai jis prisipir- 
szo per laiszkus, kai mokyto
jas Bob Wood juodu supa

žindino per jaunu j u raszymo 
programa.

Po to susipažindinimo ka
reivis Robert Schlager per 
paczta, per laiszkus taip pir- 
szosi, kad isz tu laiszku isz- 
ejo szitos vedybos.

o □ o

Sugryžus isz trijų mene
siu atostogų Holandijoje, 
trijų metu Donna Van Amen, 
smutnai žiuri in savo szune- 
li “Bambi,” kuris per ta lai- 
ja visai užmirszo, kai ji at
skrido su eroplanu in Idle- 
wild Airport, New York. Ji 
sako kad jos suknele gal jos 
szunycziui yra svetima ir už 
tai jis jos dabar nepažinsta.

Amūro ir Jakucko sritis.
Kada žinios apie tai pasiek© 

Vilnių, pora sanvaieziu okup. 
Lietuvoje buvo tylu, kvislingi- 
ne Komunistu vyriausybe nesi
ėmė bent vieszai, jokiu ypatin
gesniu žygiu: matyti, lauke in- 
sakymo isz Maskvos. Bet Gegu
žes pabaigoje MVD organai 
pradėjo atsidėję sekti, isz kur 
tokios žinios, apszauktos gan
dais, kyla. Tuojau buvo nu
trauktas laiszku siuntimas isz 
Lietuvos in plesziniu sritis ir 
isz ten, in Lietuva. Vilniaus 
mieste ir rajone buvo pradėtos 
apklausinėti iszsiustuju in ple
szinius szeimynos. Komjauni
mo centro komitetas Gegužes 
20 30 d.d., pasiuntė in rajonus 
savo ingaliotinius isz tirti rei
kalo vietoje. Galu gale insiki
szo ir “LTSR prokuratūra”. 
Kas nuostabiausia, prokuroras 
BachaYovas ir Vilniaus, Kauno 
prokurorai Janonis ir Szimonis 
sulaikė tardymus. Buvo spėji
mą, kad buvo gautas isz 
Maskvos tam tikras TSRS kp 
ck insakymas, perleisti bylas 
prokuratūrai. Gal tuo badu bu
vo norėta pabrėžti, jog Lietu
voje laikomasi konstituciniu 
nuostatu, gal bijota platesnio 
atgarsio visuomenėje visuome
ne tai invairiai aiszkino. Žo
džiu, Sov. Lietuvos prokuratū
ra nutraukė tardymus ir pra
dėjo sudarinėti “tinkama at
mosfera” jaunimui isz Lietu
vos in Sibiro pleszinius toliau 
atrinkinėti. Toji atmosfera 
stengiamasi sudaryti invairiai 
po pravestos cenzūros laiszkai 
galiausiai buvo persiusti iszvy- 
kusiu szeimynoms, o paezios 
sziemynos paragintos raszyti 
in pleszinius darbo didvyriams

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Galimas daigias kad Vice- 

Prezidentas Richard Nixon va
žiuos in Rusija; bet Eisenhowe- 
riui yra Repuiblikonu partijos 
Stacziai uždrausta važiuoti, 
bent iki po rinkimu.

Aiszkiai matyti kad Eisen- 
howerig! ta pati stengiasi dary
ti, ka Rooseveltas stengiesi pa
daryti ir nepadare: pataikauti 
Sovietams. Kaip Rooseveltui 
nepasiseke, taip ir Eisenhowe- 
riui nepasiseks. Eisenhoweris 
dabar mistiną kad jis daugiau 
žino negu visi kiti žmones, ir 
kad jis gali nuveikti, ta, ka vi
sas svietas iki sziol negalėjo 
nuveikti: sugyventi su Sovie
tais.

" • • 1

Sovietu Rusijos unijos Pre
zidentas Kliment Voroshilo
vas, neatvažiuos pas mus. Mat 
Sovietu protokolas reikalauja 
kad kai tokis augsztas žmogus 
kur atvažiuoja, jam turi 'būti 
pavėlinta kalbėti in Kongresą. 
O nei pats Eisenhoweris dabar 
neiszdrystu pareikalauti kad 
Kongresas to Komunistu boso 
klausytųsi.

Yugoslavijos bosas, Marshal 
Tito, dabar pyksta už tai kad 
jis nėra pakviestas asitilankyti 
in Amerika. Nežiūrint kad 
Amerika jam ir jo krasztui mi
lijonus pyle ir dar tebepila, jis 
jau linksta arcziau Sovietu Ru
sijos.

1 • •

Musu laikraszcziai daug ra- 
šze apie tuos linksmus, manda
gius “draugus” isz Sovietu 
Rusijos, Genevos konferencijo
je. Bet tie žulikai “draugai” 
tik linksmas kaukes nesziojo 
ant savo snukiu. Už konferen
cijos duriu, kai jie mislino kad 
niekas ju negirdi, jie kelis sy
kius prasitarė ir savo tikrus 
snukius parode.

Marshal Zhukovas Prancū
zijos Premierui pasakė: “Jus 
mislinote kad isz Genevos kon
ferencijos jus sau parsiveszite 
asztuoniolikos milijonu Ryti
niu Vokiecziu grolbi, ar ne? Bet 
taip nebuvo ir nebebus.”

Premieras Bulganin, už kon- 
fernecijos duriu pareiszke: 
“Vokietijos klausimas dar ne- 
sunuokes ir nebus iszrisztas.”

Sovietu partijos b o s a s1, 
Khrushchevas, apie Vokietija: 

. “Mes dar turime kelis tuzus 
rankovėje, kuriuos mes dar nie
kam neesame parode. ’ ’

Tad, jau dabar beveik gali
ma spėti kas bus ar kas iszeis 
isz tos kitos jau rengiamos tu 
didžiųjų konferencijos:

Pirmutinis ir svarbiausias 
klausimas bus Vokietija. -Czia 

’ nei ant vieno punkto Sovietai 
nenusileis. Sovietai nori dau- 

' giau laiko; jiems labai patiktu 
Vokietijos klausima iszriszti 
Spalio menesi, 1965 metais, o 
ne 1955 metais.

Sovietai gal sutiks suvaldyti 
ar gal net ir sumažinti apsi
ginklavimą. Ne už tai kad jie 
mato akis in aki su Prezidentu 
Eisenhoweriu ir nori taikos, 
bet už tai kad jie jau ima at
jausti kiek kasztuoja taip 
ginkluotis ir už tai kad jie ne
turi tiek pinigu su mumis susi
lyginti jeigu mes imsime gink
luotis.

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

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Maskva jau susirupinusi 
apie musu eroplanu tvirtoves, 
musu naujausias bombas ir 
musu bombnesziu's.

Bet kaslink tarptautinio ko
munizmo, kaslink Komunistu 
kurie dirba Rusijai kituose 
krasztuose, Sovietai nenori nei 
užsiminti. Sovietu Užsienio 
Ministeris, Molotovas, Genevos 
konferencijoje, ant szito klau
simo szitaip atkirto Prancūzi
jos Užsienio Ministerial, Pi- 
nay: “Jus savo kraszte valdo
te savo policija. Kodėl jus ne
galite ir tuos Komunistus su
valdyti? Czia tai jusu vidaus 
reikalas.”

Londone, suaresztuotas1 dar
bininkas, keturios deszimts 
septynių metu amžiaus, Sidney 
P. Tucker pasiaiszkino teisė
jui, kodėl jis net du sykiu su 
savo .motorcikliu suvažinėjo 
savo žmona ir kiekviena syki, 
nulipo nuo to savo motorcik- 
liaus ir apspardė savo žmona: 
“asz laukiau net dvideszimts 
metu, kol gavau gana drąsos 
szitaip padaryti.”

■ • »

In Miami, Florida, kai Ha
rold Odom užpyko ant savo tė
vu, jis iszejo isz stubos, inszoko 
in savo tėvu automobiliu ir 
iszvažiavo, gerai apsimislinti. 
Jis sugryžo už puspenktos va
landos, po sziinto myliu kelio
nes. Jo tėvai giliai atsiduso, ži
nodami kad ju sūnelis vėl na
mie; nes tas sūnelis, kuris su ju 
automobiliu buvo iszvažiaves, 
buvo tik vienuolikos'metu am
žiaus ir visai nemokėjo kaip 
vairuoti automobiliu.

“'Sunku svieczinti priesz sa
vo draugus”, sake policijos 
virszininkas, Harry Whelen 
vienam laikrasztininkui'kai jis 
stojo in teismą po prisieka 
priesz kelis savo draugus poli- 
cijantus. Vancouver policijos 
sztaibo keli policijantai buvo 
intarti ir galutinai pasmerkti 
už priėmimą pakysziu, papir
kimu. Policijos virszininko 
brolis Jack, buvęs slaptos poli
cijos narys, ir dabar laikraszti- 
ninkams vieszai paskelbė kaip 
policijantai ima kyszius ir bū
va papirkti tame mieste. Slap
tos policijos detektyvas, Sar- 
žentas, Leonard Cuthbert pri
sipažino teisme, kad jis eine 
kyszius, pinigus išz gembleriu, 
žuliku vagiu ir kitu niekszu, 
paskui jis norėjo save nusižu
dyti.

Whelen turėjo gryszti in 
teismą kaipo svietkas priesz ki
tus, bet jis ta vakara nusižudė, 
nusiszove su policijos revolve
riu.

^Pirkie U. S. Bonus!

Philadelphia, Pa. —
Vietiniame Katalikiszkame 
Ukrainiecziu savaitraszty: ‘Sz- 
liac-h — Kelias'’ laidoje 7-to 
Rugpiuczio patilpo rinitas pra- 
nieszymelis apie ta, kad szimet 
yra 35-kiu metu sukaktis kaip 
Kunigais Juozapas Czeipukaitis 
yra inszventintas in kunigą ir 
30 pervirsz metu kaip jis kle
bonauja, vietinėje Szvento An
driejaus lietuviu parapijoje. O 
ta Ukrainiszka praniesizymeli 
apie Kunigą Czepukaiti iszver- 
tus in Lietuviu kalba tai jis 
skamba taip:

Isz Lietuviu Gyvenimo
Philaidelphijos Lietuviai pa

žymi sziame mete 35-metu su
kakti kunigystes savo inty
maus dusai u ganyt o jaus ir 
prielelio Ukrainiecziu, Labai 
(gerbtinojo Kunigo Juozapo 
Czepukaiczio. Kuris suvirsz 30 
metu yra ir klebonu Lotinisz- 
kos parapijos Szvento Andrie
jaus Philadelphijoje, Pa. Pro
gos delei tu dvieju sukakeziu 
szirdingai sveikiname Labai 
Gerbtinąjį Kunigą Jubiliaita ir 
velijame Jam kuogeriausio pa
sisekimo ir k u oil giau si u mete
liu!

Prietogi: paskiaulsijoje laido
je vietines Lenku ‘.leduose’e.s’ 
—‘Vienybes’ patilpo Kunigo 
Juozapo Czepukaiczio paveiks
las ir tinkamas rasztelisA apie 
Jo tas; dvigubas sukaktuves 
ežia tarpe vietiniu viengeneziu 
— Lietuviu.

— Vietini musu czia inty
mi szeimyna Czebatoriu: Anta
nas, Albina ir ju duktė, panele 
Eleonora Czebatoryte diena 28- 
tos Liepos apleido Philadelphi- 
ja, o diena 10-to Rugpiuczio su
gryžo namon. Jie neva tai buvo 
iszvyke su tikslu vakacijos, bet 
nuosavame automobiliuje jie 
traukęsis net penkiuose sztei- 
tuose su tikslu daug ka ypatin
go pamatyti savuomis akimis, 
kas yra kurkas srity žinojimo 
naudingesnio negu girdėjimas 
arba skaitymas apie ta. 0 kar
tu su jais buvo ir panele Jad
vyga Sersavicziu te kaipo drau
ge ju dukteres.

— Nedėlioję 14-to Rugpiu
czio parke pono Antano Bafbulo 
invyko Jurgiecziu parapijos 
piknikas ir nors taip isz vakaro 
kaip ir toje paezioje dienoje isz 
ryto oras buvo ne perpuikiau- 
sias, bet tas piknikas pavyko 
neblogiausiai taip isz kertes 
pasilinksminimo, kaip ir para
pijai pelno. Nes mat Jurgiecziu 
kleboną, Kun. Dr. Vytautą 
Martuseviczia czia visi Lietu
viai myli, tai kas tik galėjo, tas 
ir skubėjo in ta pikniką. O tar-

Pypkes Durnai

Ko Bernytis Verkia

Ko bernytis verkia, 
Ko jaunasis verkia? 
Verkia gavės mergužaite, 
Dide szokejate. 
Kai kitos verpe, 
Kai kitos burzde, 
Tai mano mergyte 
Karcziameleje szoko. 
Kai kitos audė, 
Kai kitos siuvo, 
Tai mano mergyte 
Kieti j e skaniai miegojo. 
Kai kitos tiese, 
Kai kitos baltavo, 
Tai mano mergytes 
Vindužis dejavo.

pe inžymybiu tame 'piknike tai 
galimu 'buvo ma'tyti ir Prelatą 
Vincenta Valancziuna, ir vieti
ne grožės karaliene, ponia Ire
na Lavickaite Karaliene; kuri 
kaipo labai gabi vadove szoki- 
ku, tuomi garsina Lietuviu 
varda netgi ir tarp kitatauežiu.

— K. V.

Teisinga Mergele
Petras in Mariute — Ma

riute, tu man nemeluok, jau 
tu turėjai kelis jaunikus, asz 
ant tavo kalbos numanau!

Mariute — U-gi ku tu Pet
ruk kalki! Dievaž, tu esi pir
mutinis!

Petras — Tai mat, kalbėk 
sveika, asz netikiu!

Mariute inpykus — Jau 
tieje vyrai tai visi nužiurus! 
Ana Juozas andai ta pati 
kalbėjo ir Antanas užvakar 
inlindes in akis, tai pati zau
nijo, o sziandien velei tu!

gaite turėjo darytie kad ji jam 
paskui sektie galėjo. Walbur
ga patęmijo kad jos draugas 
galvai pakeles ėjo, kaip tai ka
reiviui pritinka. Galausai juo
du užėjo ant tako, kuris tiesiog 
ant lugrabano gyvenimo vedė.

— Szituoni taku mudu eisi
me ir asz atrasiu mano neprie
telius ir galėsiu atsi'kerszytie, 
prade jo 1 ngrabanas.

— Pasakyk man ka ut nori 
darytie ? Klause Walburga.

— Asz noriu atsikerszytie 
ir Ratica užmusztie, atsake In- 
g ra1 b anas r u st i ng a i.

— sKitaip kaip tu mislyjai, 
iszsipildins mano likimas. Asz 
visai gerai žinau kad tas ka 
Buba kalbėjo teisybe yra. Asz 
pažinstu Ratica ir gana gerai 
žinau kad jis mane nori už- 
musztio, teip gerai kaip asz ji. 
Kada iszjojo žilibarzdis isz mu
su sodžiaus?

— Vakar pietumis.
— Ingrabanas palingavo 

su galva ir tarė:
— Tai dabar paslai yra jau 

anapus Sales ir' Raticas gali 
darytie kas jam patinka. Velei 
skubinosi Ingrabanas tolyn. 
Asz gerai matau Sve'bus, kal
bėjo jis. Walburga prisiartino 
prie jo. Ne czionai, Ingrabanas 
paaiszkino, bet Svebai yra sa
vo abaza sustatė ties szventaja 
giria. Ratica asz matau gulint, 
o mano žirgą supaneziota. Ra
ticas turi pasiėmęs su savim 
vargai daugiau kaip szimta 
greieziausiu žirgu. Jis nori ry
toj užpultie ant musu sodžiaus. 
Ta asz viską gerai žinau, bet 
kas tikes mano žodems.

— Asz už tave kalbesiu, at
siliepė Walburga, idant mes 
kitus iszgelbetume.

— Ar tu rūpiniesi apie vys
kupą? Klause Ingrabanas asz- 
triai.

—■ Ar-gi tu mane galėtai 
guodotie, jai asz teip nedary- 
tau, atsake AValburga, mano 
broliai gyvena jo namuose.

Jiedu iszgirdo szuiiis' lojant.
— Ten yra Asulfo dvaras; 

sake AValburga ir rode su ran
ka ant vieno gyvenimo, kuris 
szale kelio stovėjo.

— Isz tiesos, kalbėjo In
grabanas, asz esu visai persi
mainęs, pirma asz lakstydavau 
ant žirgo, o dabar 'bėginėja 
pekszczias kaip vilkas. Su dau
geliu, kuriu asz nekeneziu, tu
riu asz apsieit kaip, su drau
gais ir juos persergetie. Jis pri
žengė prie vartų ir baladoda
mas tarė:

—. Sukilkite nes Svebai 
prieszais jus atjoja.

— Sakyk kas tu esi, kuris 
toki riksmą kele? Klause bal
sas isz vidaus.

— Tai yra AValburga, kuri 
pirma pas vyskupą gyveno, at
siliepė mergaite, ir jiedu sku
binosi tolyn pirmkol sargas ju 
pamate.

— TOLIAUS BUS —

Svarbus Praneszimas

Mes mėgstame teisingysta ii 
geidžiame, kad ir visi teisin 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu ii 
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.
________~— 7

INGRABANAS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

garbina kitoniszkus Dievus. Ir 
asz sakau Raticas nori paimtie 
vyskupą in nevale. Jai jis ji 
pagaus, tai jis privers Frankus 
jo visus reikalavimus iszklau- 
sytie.

Ingrabanas apsijuosę karda 
ir paklausė:

— O kada tas Svebas nuo 
tavęs atstojo?

— Pirm keturiu dienu, at
siliepė Buba žiovaudamas, ka 
tu durniau nori darytie, tu esi 
isztremptas ir jai tu atgal su- 
gryszi, tai tave gali kožnas už- 
musztie. •

Ingrabanas nieko neatsake, 
bet pamojo Wallburgai kad ji 
paskui ji sektu.

— Tu latre, szauke Buba 
paskui ji. Ar-gi tu nori savo 
dranga apleist ?

Walburga pastate szale jo 
vyno bonka ir ragaže su val- 
gais.

— Czionai tu gali pasilikt 
kol mes atgal sugryszim jai tu 
nori kad tau viskas pasisektu, 
tai melskis in krikszczioniu 
Dievą, idant jis tau visuomet 
padėtu. ,

Kada Ingrabanas su Wal
burga isz urvos iszejo buvo jau 
naktis ir menulis užtekejas. 
Ingrabanas skubinosi ir mer

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo 

Nr. 1955

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—Sziujpinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi 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- 
no. 58 pus., 20c.

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

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

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

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

No J 33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Zudinsta, 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 
lapių, 20c.

No.144—r Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Te 
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. i

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 pusią 
pi u, 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.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

N o.l 58—Apie Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavcnis; 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. 20o.

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- 
navyraai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gromu 
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:

HUT" Užsisakant knygas isa 
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.

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., - ĮJ. S. £>
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INGRABANAS
(Tasa)

Ingrabanas užmėtė daugiau 
malku ant ugnies, tada atsisė
da szale AValburgosi an-t sama
nų ir tpradejo pasakot:

Inga, tai yra vardas to kar
žygio nuo kurio, asz atsigemu. 
Jis insimylejo in dukterį vieno 
kunigaikszczio, kuri ievas ki
tam buvo pažadėjus už paczia. 
Kada szitas karžygis savo ne
prieteliu kovoje užmusze, ku- 
nigaiksztis ji isztrcme ir jis 
trankėsi po svietą. Viena syki 
jam be jojant palei Ydupe jis 
pamate ūdra sugulbe bekovo
jant. Jis pamatęs ūdra ja už
musze ir tada atsisėdo po vienu 
aržuolu. Jam valanda sėdėjus 
pakilo isz vandens upes dievai
te ir ji palaiminus indave jam 
dovana su kurie jis galėjo 
priesz /visus savo prieszininkus 
atsistengtie. Inga užpuolė ta
da nakties laike kunigaiksz
czio gyvenimą, ir pasiėmė su 
savim mergaite, kurie, mylėjo. 
Jis netoli tos upes pasistatė sau 
drūta pili ir tenai stojosi jis. 
galingu vieszpacziii ir jo prie- 
szininkai ji negalėjo apveiktie. 
Viena karta to karžygio suims 
paėmė dievaites dovana užsi
kabino ant kaklo ir iszejo in gi
ria. Tai tada apveikė nepriete- 
lei karžygi ir sudegino ji ir jo 
pili tik jo mažas sunūs isztruko 
nuo kurio mano gimine paeina.

— Ar-gi tu ir tikrai žinai, 
kad szita dievaites dovana isz 
tiesos tavo giminei daug lai
mes atgabeno ? Klause Walbur
ga-.

— Kaip tai tu gali apie tai 
žinot ? Klause Ingrabanas susi
rūstinęs. Tai yra slaptybe ma
no gimines ir da iki szioliai už
laikiau ta dievaites dovana, 
patikima mano prietiki!.

— Ar-gi tu prie saves ne- 
szioji ta, kas nuo ipagoniszku 
dievaicziu paeina? Klause 
Walburga persigandus. Paro
dyk man ta, idant ir asz apie 
tai žinocziau, nes ir asz turiu 
teismą, apie ta dalyka žinot.

— Tu stovi po kriksizczio- 
niszku kryžium ir asz nežinau 
ar tu galėsi susitaikintie su 
dievaites ženklu, atsiliepe susi
rūpinės Ingrabanas. Sziandien 
asz ji tau neužslepsiu. Jis atsi- 
segojo savo žipona ir parode 
jai skurine niaszna, kurie jis 
ant kaklo užsikabinės buvo. 
Szitas tai yra tas ženklas, kuri 
dievaite mano prateviui sutei
kė. Žiūrėk ar jis nėra padirbtas 
isz ūdros kaito. Mano tėvas ji 
kaip kada nesziodavo ir mano 
motina mirdama man' ji in ran
kas in dėjo. Kada asz pas Sve- 
bus jojau tave ir kitus in neva
lė paimtus iszpirktie tai asz ji 
ne buvau užsikabinės ir kaip

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

asz misliju tai tik todėl Švabas 
mane apveikė. Kada asz namon 
sugryžau asz ji užsikabinau.

* BALTRUVIENE J
*********************** ***

Nekurios bobos vaiku
iszsižada, 

Su kitu padaro balada, 
Paskui iszbega in svietą 

kitur, 
-Gyvena, ant nieko nežiūri, 

Ka. tokia, bobele verta, 
Geriau kad butu pakarta 
Neseniai viename mieste 

taip buvo, 
Moterele koki tai svaiguli 

gavo, 
Pamėtė savo vyra ir 

keletą vaiku, 
Ir iszbego su kitu, 
Vyras leidosi jos 

jieszkoti, 
Na ir kur ten kokia 

užkaboryje užtiko. 
Abieju nepatiko, 

Su policija paėmė, 
Ir juos parsivežė, 

Abudu ant pakiltos 
pasodino, 

Ka toliaus bus
tai nežino.

*1* »r* "T*

Hei jus kelios ir artymo 
misetelio,

Neužmirszkite moterėlės 
geriau pasitaisykite, 

Gaižutes gerti nesiipratykit, 
Nes matote kaip jus 

stenate, 
Nei ant kojų pastovėti 

negalite, 
Baisiai iszrodote, 
Tik pažiūrėkite in 

veidrola, 
Taigi baisiai iszrodo 

j u su terla, 
Sutinus kaip kokios 

skenduoles, 
Tai vis taip (buna su 

girtuoklėms, 
A kaip karszcziai vela 

ateis, 
Tai ne viena ir galas pareis, 

Tai negales susivaldyt 
save, 

Ir pasileis kaip guole
Su tokioms girtuoklėms 

tas būna.

SKAITYKIT 
“SAULE”

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szvėu- 

cziausios, mieganezios 
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— Ir antra diena po tam 
tu likai isztremptas, primine 
jam Walburga.

— Asz tapau isztremptas, 
patvirtino Ingrabanas, bet man 
rodos kad szitas ženklas neuž
laiko pakaju be ramuma, ka
dangi mano pratevis isztremp
tas buvo, kada jis ji nuo dievai
tes apturėjo.

Su didele baime susiprato 
Walburga kad tas vyras, kuri 
ji teip mylėjo visai po intekme 
pagoniszku dievaicziu stovėjo. 
Ugnis dege su liepsna ir ap- 
szviete visa urvą, o apaezioj te
kėjo vanduo.

— Kas szildo teip smagiai 
szita urvą, durnus asz jau nuo 
tolo užvuodžiu, suriko balsas 
ties ineiga.

Ir veikei Walburga pamate 
milžiniszka vyra ateinanti ku
ris juodais kailinais apsirengęs 
buvo veidas buvo kraujais ap- 
taszkytas, o nuo ranku varvėjo 
kraujas kada jis prie ugnies, 
prisiartino.

— Kas tai, asz matau du, 
ar lu pasiutai Vilkiau kad tu 
moteriszke po žeme atsigabeni.

— Tu neparankio valandoj 
in czionai ate jei, atsake rainei 
Ingrabanas ir tu neprivalai ant 
manės rugot, nes tau yra pa- 
gellba reikalinga, kiek asz ma
tau, tai tu sunkio kovo buvai.

— Meszkina asz užmusziau, 
mane apsikabino meszka ir mu
du nusiritom nuo uolos. Mano 
laime, kad jis po manim papuo
lė ir už mane gyvastį atidavė. 
Asz atsivilkau czionai, kur nu
sitikėjau tave rastie, atsiliepe 
Buba ir atsisėdo in samanas.

— Apžiūrėk kur jis susi
žeidęs yra, paliepė Walburga 
Ingrabanui ir atsinesze savo 
ragaže.

— Ar tai tu esi Walburga? 
Klause Buba teip meilingai 
kiek galėjo, ranka asz pažeidau 
ir kūnas yra kolose vietose Su
draskytas. Suraisziokie man 
ranka, nes asz misliju kad ma
nu meszkos nemažai isz mano 
nelaimes juoksis.

Kada Ingrabanas nuėjo su
žeistam meszkininkui vandens 
ątnesztie, sutaiso Walburga 
Bubos ranka ir ja su skepete- 
lem apriszo.

— Niekad asz nebūtau mis- 
li jus kad mudu būtum karta in 
szita uola susieja, kalbėjo ii 
meilingai in sužeista vyra.

— Ne pirmas sykis, kad tu 
mano žaidulius apraiszioji, at
siliepė meszkininkas teip mei
lingai kiek galėjo, ir jai vienas 
musu pakavone žinotie gali tai 
man patinka kad ne kitas kaip 
tu tai esi, norint asz tave ir už 
visai neiszmintinga laikau kad 
tu po szitais drėgnais akme- 
nais ateini.

Kada Ingrabanas sugryžo su 
vandeniu ir norėjo sužeistam 
meszkininkui gertie duot užgy
nė jam Walburga ir isztraukus 
isz ragažes bonka vyno pripil
dyta, padavė ja meszkininkui.

— Imk ir gerk szito gėri
mo, prikalbino ji Bubai, nes 
szita geryma man vyskupas da
vė ir kuris yra sužeistam žmo
gui reikalingas. Jis tave pir- 
miause sulinksmins, o putam 
tu pailsi ir saldžiai užmigsi.

— Asz didei guodoju tavo 
vyskupo geryma, atsake mesz
kininkas, bet jo yra labai ma
žai. Bet man rodos yra geriau 
nuo jo gėrimo gaut atstot jis 
mane prakeiktu.

— Ar-gi ir tu mus vyskupą 
pažinsti ? Klause Walburga im
si dy v y darn a.

Buba sumurmėjo:
— Kaip asz ji nepažinsiu? 

Da paskutini menesi, kada jis 
su Prankiszkais raitelais po 
Tirmgiu žeme jodinėjo persi
žegnojo kareiviai, bet jis su
laikė savo žirgą ir liepė vi
siems sustotie. Raitelei didei 
nusidyvino ir kalbėjo pat domis 
su juom. Bet jis jiems atsake:

— Czionais gyvena mano 
draugas. Jie pradėjo in mano 
d vara vartus balaidotie; kada 
asz galausai vartus atidariau, 
jis in mane prakalbėjo: Mes ta
ve nenorim apsunkint, bet vien 
tik vandens praszau kad man 
duotai gertie, ir man pasakytai 
ar asz tau ka gero galu pada
ryt. Kada mudu dvieje buvom 
asz jam priminiau jo sena mi
nėta prižadejima kad jis man 
ir kiek .mokslo suteikt u. Jis at
siliepe:

— Asz ant visko esu gata
vas, tik pasakyk man ko tu no 
ri? Aukso, asz atsiliepiau. Ge
rai, jis man atsake, seskie ir 
asz tave pamokinsiu. Asz su 
juom atsisėdau ir jis isztrauke 
isz savo krepszio sklypą perga
mento. Asz didei nusidyvijau, 
nes raisiztas buvo auksinis ir Ii 
teros žibėjo man in akis teip 
kad asz persigandau, ir jis pra
dėjo skaitytie. Bet pamatai kad 
asz kepure ant galvos turėjau 
jis da-in mane prakalbėjo: Tu 
gerai darytai kad tu kepure 
nusiimtai, nes žodžiai, kuriuos 
asz skaitysiu yra1 szventi ir tai 
yra prižadėjimas tau duotas. 
Jis man parode ta vipta kur jis 
skaitė: Buvo karta vienas v v-

• *■' 

ras teip biednas, nuvargęs ir 
ligūstas, kad ji visi apleido ir 
kada jisai numirė djiiuolai nu- 
nesze ji in dangaus karalyste, 
bet bagocziu kuris linksniai gy
veno ir brangiuose rubose rodė
si nustūmė in pekla, kur buvo 
kaukimas ir dantų krifyejimas. 
Žinok kad krikszczioniu dan
gui VIJ Įuigaiiiinta. vieta del 
vargdieniu, apleistu , ir isz- 
tremptu, kad jie ir meszkiniu-
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kai butu, bile ji tik savo grie- 
kus apgaili. Todėl jei tau ir 
prastai atsieina szitamo gyve
nime tai atmink kad tu tenai 
už visus iszkentetus vargus at
lyginimą gausi. Tada jis aut 
žirgo užsisėdo ir jojo su savo 
palydovais, szalin. Asz pasiii 
kau besėdint ir gana gerai su
pratau kad jis teisybe kalbėjo. 
Nes ir asz nusitikiu kad asz po 
szitu iszkentetu vargu tenai 
geresni gyvenimą atrasiu. Ir 
asz gana gerai asimenu, kada 
asz Branku žemei buvau tai asz 
neviena vien-sedi užtikau ku
ris sau vienas prie kryžiaus at
siklaupęs in Dieva meldėsi.

Ingrabanas nusijuokė ir ta
rė : \

— Ar ir tu jau nori stotie 
krikszczioniu?

— Gal but, atsiliepe mesz
kininkas. Jei krikszczioniszkas 
mokslas yra teip maloningas1 
priesz nevalninkus ir vargie- 
nius, tai veikei visi vargdienai 
stosis krikszczionimis, o bago- 
cziai galės vieni Ii k tie. O varg
dieniu yra daugiau kaip bago
cziu.

— Ar tu nemoki su. kardu 
aipsieitie? Klause nusidyvyda- 
mas Ingrabanas.

— Asz žudžiau su visokais 
ginklais kaip kad mane beda 
priverto, žmones ir žvėris. Ka 
dabar isz to turiu? Vien tik 
kad žmones mainės bijo ir asz 
priverstas esiu sau vienas gy- 
ventie ir kad ne vienas apie 
mane nesirūpina. Kas jau tris- 
deszimts metu žiemą ir vasara 
giroje su žvėrimis peszausi, tas 
jau nedaug ka rūpinasi apie 
pagoniszkuis dievus. Tu vos 
viena vasara giroje gyveni, o 
gana tavo dievaieziams esi 
apieravojais. Bet asz retai tebi- 
jau dievaicziu, o ka gero asz' 
nuo ju visai nesulaukiu.

Teip jam bekalbant sudrėbė
jo visa uola. Ingrabanas ir 
Walburga persigando, bet 
meszkininkas tik mandrai nusi
juokė ir tarė:

— Supuvęs medis nulūžo, 
kalbėjo jis, ir nupuolė ant uo
los. Gal judu mislinate kad 
dievaicziui mus norėjo pabau
gini. Asz vien tik tebijau rnesz- 
ku kada asz ginklu neturiu be 
nuodingos gyvates, o kaip kar
tais szalti ir litu. Szeip asz ga
na gerai žinau kad dievaieziai 
priesz kits kita kovoje. Bet kad 
krikszczioniu Dievas yra galin
gesnis už kitus, tai asz veikei 
patirsiu.

-— Nueik pas vyskupą ir 
klausyk jo pamokslo, sake 
Walburga.

— Asz to nedarysiu, atsa
ke Buba, nes asz ir be to- patir
siu ar vyskupo Dievas galin
gesnis yra už pagoniszkus. Jei 
krikszczioniu Dievas bus galin
gesnis už kitus tai jis ir ap- 
serges vyskupą priesz jo ne- 
prietelus. Kiek asz numaniau, 
tai veikei užpuls jo nepriete
liai ant jo. Jei vyskupas apga
lės savo neprietelus tai asz sto
siu tikru krikszczioniu ir gar
binsiu jo Dieva.

M alburga persigando ir ta
re:

— Kaip tu gali manytie 
kad ant vyskupo neprieteliai 
užpuls. Nes dabar yra. viskas 
pakajuje.

Buba nusiszypsojo ir tarė:
— Jai nori, tai asz tau pa-
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adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

— 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.

sakysiu; gal but, kad Raticas 
ant jo užpuls.

Ingrabanas1 paszoko - ir tarė :
— O kaip tu gali ta žino- 

tie?
— Asz buvau pas Ratica, 

atsiliepe Buba, trumpai po ta
vo pabėgimo, kaip padūkęs ka
tinas laksite jis terp griuvėsiu. 
Jis mane nelabai meilingai 
priėmė, teip kad asz del mano 
gyvasties pasirūpinau. Bet vie
nu sykiu kažin ka sumislyjas 
jis didei meilingai in mane kal
bėjo ir siūle man pinigu, jei asz 
viena jo kareiviu pas save pa- 
imeziau ir ji mano namuose už- 
slepcziau. Tada joeziau jo paš
tams, kuriuos jis pas Prailku 
karalių siuntė. Asz ant jo pri- 
siulimo pristojau, priėmiau 
viena jo kareiviu in mano na
mus ir jojau jo paslams prie- 
szais. Kada asz juos sutikau 
buvo jie nusiminė, ir davė man. 
viena ženklą ir liepe man tie
siog namon jotie ir ta ženklą 
kareiviui atiduotie. Kada asz 
parjojau ir ta ženklą atidaviau 
tam kareiviui, tai tas tuojaus 
užsisėdo ant žirgo ir leke na
mon.

— Nuo tavo gyvenimo, ne
eina tiesus vieszkelis in Svebu 
žeme, atsiliepe Ingrabanas.

— Jis jojo szuntakais, atsi
liepe Buba. Jai ir jums tas 
szuntakis szventas, tai apie ta 
dalyka nesirūpina Svebai. Jie

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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— Oras atvėso.
— Juozas Melauskas - Me- 

lusky, isz 69 Patriotic Hill, nu
mirė Utarninko vakara, in Po
lyclinic ligonlbuteje, Harris
burg, Pa., velionis turėjo azma 
ir gydosi per dvi sanvaites ta
me ligoributyje. Buvo angia- 
kasis, ir paskutini karta dir'bo 
Maple Hill kasyklose. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Shenan
doah, po tam apsigyveno in Pa
triotic Hill. Paliko savo pa
ežiu Ona (Stankievicziute), 
tris sūnūs: Antana, isz Bronx, 
N. Y., Juozą, Long Island, N. 
Y., ir Edvardą, Malden, Mass. 
Sūnūs Major Victor Meluisky, 
mire 1952 metuose; viena duk- 
tere, Ona, pati John Pinchock, 
Camp Hill, Harrisburg; szeszis 
anukus; du brolius: Antana isz 
Shenandoah ir Vinca, Shenan
doah Heights, taipgi trys sese
rys Lietuvoje. Velionis prigu
lėjo prie Szv. Juozapo parapi
jos Mahanojuje. Graboriai 
Oravitz laidos.

— Subatoj pripuola Szv. 
Kalasanczio, o Tautiszka Var
dine: Vizgirdis. Ir ta diena: 
1920 metuose Amerikos Kons
titucija buvo permainyta ir nuo 
szios dienos moterys ir mergi
nos galėjo balsuoti.

— Rugpiuczio menesis jau 
baigėsi.

— Ugniagesiai .likos isz- 
szaukti Panedelio vakara. Na
mas 222 W. Railroad uly., užsi
degė nuo elektrikiniu dratu. 
Ugnis likos tuojaus uižgesytas. 
'Namas priguli prie Juozo Ma- 
ciejuno, nuo 416 W, Centre uly.

— Panedelyje, 1:45 valan
da po piet Bill Mellon, nuo W. 
Market ūly., kuris vairavo savo 
automobiliu ant vieszkelio arti 
Kolso pecze's, pataikė in gele
žinkelio tilto mūra, ir jo auto
mobilius likos sudaužytas. Mel
lon iszliko nesužeistas.

— Kita sanvaite: Nodelio j 
pripuola trylikta Nedelia po 
Sekminių, taipgi Szv. Augusti
no, o Tautiszka Vardine: Liū
to. Ir ta diena: 1904 m., pirmu
tinis1 automobiliaus draiverys 
buvo suaresztuotas už per grei
ta važiavimą in Newport, R. I. 
Jis gavo penkias dienas in ka
lėjimą. Už kitos sanvaites jis 
buvo vėl suaresztuotas ir turė
jo užsimokėti penkiolika dole
riu; 1565 m., Isipanai priplaukė 
St. Augustino miesto uosta, 
Floridoje. St. Augustine mies
tas seniausias Amerikoje, ežia 
teipgi randasi seniausis Kata
liku bažnyczia Amerikoje. Is
panai davė šventųjų vardus 
miestams ir už tai mes szian- 
dien Amerikoje, Ne-Katalikisz- 
kame kraszte turime tiek daug 
miestu su szventuju vardais; 
1833 m.,' .Vergija .panaikinta 
Anglijoje ir visuose jos valdo
muose krasztuose.

— Vakacijos vaikams taip
gi 'baigėsi.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Jono Kriksztytojo galvos nu-
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kirtimo, o Tautiszka Vardine: 
Gardino. Taipgi ta dieną: 1946 
metuose keturiu Didžiųjų Tau
tu Ministerial, susirinko Pary
žiuje, bet visai nieko nenuvei- 
ke.

— Utarninke pripuola Szv. 
Rože Limiete, o Tautiszka Var
dine: Vesta. Ir ta diena: 1386 
metuose Lietuvos Kriksztas; 
1830 m., Baltimore ir Ohio ge
ležinkeliu kompanija panaiki
no savo arkliais traukimiaus 
traukinus ir pradėjo vartuoti 
inžinuis, treinus su garu; 1946 
m., Graikijos karalius sugryžo 
in savo sostą, su Amerikos pa- 
gelba.

— Ketverge pripuola pir
ma diena Rugsėjo (Septem
ber).

Shenandoah, Pa. —
Panedelio ryta apie vienuolikta 
valanda, trys vyrai buvo už- 
muszti ir vienuolikta.1 buvo su
žeisti, kai augsztas Kohinoor 
briekerys sugriuvo. Spėjama 
kad to breikerio pamatai buvo 
pareitos sanvaites potvanio 
iszplauti ir už tai jie sugriuvo. 
Paprastai ežia dirba apie pus
antro szimto mainieriu, bet del 
to potvanio nebuvo galima 
gauti gana karui, už tai tik ma
žai ta; diena 'buvo iszeje 'dirbti. 
Žuvusieji buvo James O’Boyle 
airas, nuo 512 W. Atlantic uly., 
ir Michael Mallick, Rusnakas, 
nuo 423 W. Centre uly., abudu 
isz Shenandoah, tailpgi Peter 
Rudy, Rusnakas nuo 114 W. 
Market uly., Mahanoy City.

Sužeistieji buvo nuveszti in 
Locust Mt. ligonibute, jie yra: 
Anthony Carey, isz Lost Creek; 
John Kelly, Jr., Brownsville; 
John Oshman, Thomas Igo, 
Clarence Mohutsky, Stanley 
Korsaek, Albert Yakubonis, 
Stephen Sopko, Anthony Chulp- 
lis, Simon Felk ir Michael Pry- 
bolsiky, visi isz Shenandoah. 
Breikerys prigulėjo prie Kohi
noor Coal Co., o virszininkas 
yra R. L. Birtley isz Clarks 
Summit.

— Jokūbas Katelienas, nuo 
237 Schuylkill uly., Shenan
doah Heights, numirė pareita 
Subatos vakara, pas savo žentą 
ir duktere, Joseph Baxter. Gi
mė Lietuvoje, atvyko in Shena- 
doryje daugelis metu atgal. Ki
tados dirbo Locust Mt. Coal 
Co., kasyklose. Jo pati Ona, 
(Letunick) mirė 1918 m. Taip
gi paliko anuka Edvardą Bax
ter ir anūke Alberta, pati Al
berto Anastauisko isz Shenan
doah Heights ir viena pro-anu- 
Į<a. Laidojo Ketverge ryta, isz 
Oravitz koplyczios, 30 Jardin 
uly., su apiegomis in Szv. Jur
gio ibažnyczioje, devinta va
landa ryte, ir palaidotas in pa
rapijos kapinėse.

Pottsville, Pa.—
Andrejus Zuibritskas, nuo Mill 
Creek avė., pasimirė Utarnin
ko vakara savo namuose. Ve
lionis nesveikavo per koki tai 
laika,. Buvo angliakasis, bet 
jau nedirbo nuo 1936 metuose. 
Paliko dideliame nuliudime, 
savo paezia Zuizanna (Skama- 
roezius); tunu Leonarda, isz 
Garden City, Mieli., dvi dukte
rys: Helena, pati Jono Kaisero 
isz Sun'bury, Pa., ir Jane, pati 
Lee McNanee, isz Dearborn, 
Mich. Laidos Subatos ryta, 
isz Graboriaus Monahan koply- 
cziois Saint Clair, su alpiegomis 
in Szv. Kazimiero ibažnyczioje 
devinta Valanda, ir palaidos in 
Szv. Jurgio parapijos kapinėse 
Shenandoah. Velionis buvu 
senas ‘ ‘ Saules ’ ’ skaitytojas.

Pietų Korėjos studentai 
sudarė paroda ir tvarkingai 
marsziavo pro Amerikos 
Ambasados ofisus, Seoul 
mieste. Jie neszesi plakatus 
skelbdami “Szalin su Komu- 
nistiszka Kinija!” ir “Sza
lin su Sovietu Inspekto-
riais! ”

Amžina atilsi!

Philadelphia, Pa. —
Prezidentas Dwight Eisenho- 
weris, dalyvavo Tiesdariu Sei
mą, kur invyko Seredoj, 2:30 
valanda po piet, prie Indepen
dence Hall, mieste. Prezidento 
prakalba teipgi buvo pranesz- 
ta per radijo ir televizija.

KARSZTLIGES
PAVOJUS; PO

POTVANIO

EAST STROUDSBURG, PA.
— Daktarai ir policija prane
šta ir perspėja kad randasi bai
sus pavojus kad karsztlige ne- 
isztiktu tuos miestus, kuriu 
szaltiniai buvo suterszti to pot
vanio.

Daktarai pataria visa vande
ni del gėrimo virti mažiausiai 
dvideszimts minueziu, paskui 
atszaldinti ir tik tada ji gerti.

Nurses, slauges ir daktarai 
ežia yra gave daug liekarstu 
del paeziepinimu nuo szitos li
gos. Valdžia yra tuojaus pa
siuntus gana liekarstu del fo
kui paeziepinimu del daugiau 
kaip penkių tukstaneziu žmo
nių.

Ypatingai buvo perspėti visi 
gyventojai, svecziai ir keleiviai 
in Canadensis ir Cresco, kur 
szuliniai randasi labai žemai 
prie pat Pocono kalnu.

Daktarai sako kad vanduo 
isz krano yra sveikas, bet kad 
ir ežia reiketu nors del atsar
gos ir ta vanden pervirti, pirm 
negu ji gersite.

Szitoje apylinkėje, Pocono 
kalnuose jau keturios deszimts 
trys lavonai buvo surasti. Po- 
licijantai sako kad galimas 
daigtas kad dar daugiau lavo
nu bus surasta.

Pocono kalnuose daugiausia 
žuvo in Camp Davis, kur visi 
atostogaujanti vaikai prigėrė.

In Newfoundland, biski 
augszcziau už Canadensis Po
cono kalnuose, buvo surasta 
dvylika lavonu.

Delaware ir Lackawanna ge
ležinkeliu bėgės, rieles buvo 
iszardytos. Vienas traukinys 
turėjo sustoti beveik viduryje 
to potvanio su trimis szimtais

Pietų Koriecziai sukilo ne 
tik priesz savo valdžia, bet ir 
priesz Amerikos armija, kai 
Sovietu inspektoriai pas 
juos atvažiavo peržiureti ju 
ginklus ir tvirtoves.

Per tuos ju sukilimus bu
vo sužeista keturios deszimts 
keturi Amerikiecziai karei- 

keleiviu. Visus nuo to trauki
nio iszgelbejo armijos ir laivy
no eroplanai.

Isz penkios deszimts trijų at- 
ostogaujaneziu in ta Camp Da
vis,tik trys iszsigelbejo.

Visi keliai ir vieszkeliai bu
vo užkirsti, uždaryti in Pocono 
kalnus. Policija prasze kad gi
mines ir tėvai tu, kurie buvo 
to potvanio pagauti, nevažiuo
tu in Pocono kalnus, nes jie tik 
trukdo darba tu kurie dabar 
diena ir nakti darbuojasi kitus 
likusius gyvus iszgelbeti.

Szita apylinke neturėjo elek
tros, szviesos, gazo ar telefono. 
Baisiai daug buezieriu ir sa- 
liuninku labai nukentejo kai 
elekros jiega buvo nutraukta, j
nes buezieriams mesa sugedo, o 
saliuninkai negalėjo po stiklus 
savo alų parduoti.

11 MOKINIU ŽUVO

SPRING CITY, TENN. — 
Szimto karu greitas freitkaris 
susimusze su mokyklos autobu- 
siu ir ta autobusą visiszkai su
naikino. Autobuse važiavo ke
turios deszimts vaiku mokiniu. 
Vienuolika ju buvo užmuszti 
ant vietos; dvideszimts devyni 
buvo sužeisti, kai kurie taip la
bai kad mažai yra vilties kad ir 
jie iszliks gyvi.

Valstijos policijantai in 
Nashville, Tenn., sako kad 
jiems buvo praneszta kad ant 
vietos buvo užmuszta septynio
lika tu mokiniu.

Nelaime atsitiko paeziame 
miesto viduryje, apie du skvie- 
ru nuo tu vaiku mokyklos.

Czia mokyklos ankseziau 
prasideda kad paskui tie vai
kai turėtu proga savo tėvams 
padėti per pjuti, kada jie yra 
paleidžiami del keliu sanvai- 
cziu isz mokyklų.

To autobuso draiverys, Ray
mond Moore, kuris buvo su- 
kriestas ir tik biski sužeistas, 
policijai aiszkinasi kad trys ar 
keturi sustojusieji automobi
liai nedave jam gerai geležin
kelio rieles pamatyti, jis sako 
kad privažiavęs prie to kryž- 
kelio jis sustojo ir paskui pra
dėjo vėl važiuoti, pirm negu jis 
pamate ta greita freitkari, bet 
jau buvo per vėlu.

viai ir apie szimtas Korie- 
cziu.

Pietų Koriecziai ypatingai 
prieszinasi Czeku ir Lenku 
atstovams kurie yra Tautu 
San jungos tenai pasiunsti 
peržiureti ju ginklus, armi
jas ir tvirtoves.

o □ o

Ka Pasakoja Gryžusie- 
ji Isz Sov. San jungos

Apie Sibire ir kitbse Sov. 
Sanjungos darbo vergu stovyk
lose esanezius musu tautieczius; 
nauju žinių parnesze ne tik Vo- 
kiecziu gryžusieji karo belais
viai ir civiliai internuotieji, bet 
ir paskiausia paleistieji isz ten 
austrai. Neseniai in Vokietija 
gryžes Klaipėdos Vokietis H. 
Masuhr smulkiau papasakojo 
apie savo iszgyveninius. Nors 
ir teturėdamas tik 16 metu, jis 
buvo Bolszeviku apkaltintas, 
kad veikes kaip Partizanas, ir 
nuteistas deszimts metu darbo 
stovyklos. Jo motina ir sesuo 
dar ir dabar nėra paleistos isz 
darbo vergu stovyklos prie Je
nisiejaus upes. Bolszevikai per 
tardymus Szilutes MVD cen
trinėje stengėsi iszgauti kitu 
Partizanu vardus ir pavardes. 
Paskum Sziluteje posėdžio bu
vo sukviestas Sovietines Lietu
vos Respublikos aukszcziau- 
siasis teismas, kuris 15 suimtų
jų nuteisė sunkiomis bausmė
mis. Du isz ju buvo pasmerkti 
mirti. Isz Vilniaus su (kitu 
3,000 suimtu j u eszalonu buvo 
pasiustas in . Buchtevanina, 
prie Ramiojo vandenyno, prie- 
szais Sachalino sala, už 11,200 
km nuo tėvynės. Ten suimtieji 
mirė kaip muses. Tik per pir
mąją žiema isz 15,000 mirė 
9,000. Isz ten daugelis suimtuju 
buvo toliau siuneziami in auk
so kasyklas arba in kitas dar
bo vergu stovyklas, kur žiema 
siekdavo iki 70 laipsniu szal- 
czio. Po kiek laiko H. Masuhr 
buvo perkeltas in Chabarovs- 
ka prie Mandžurijos pasienio. 
Chaibarovsko miestas, 1938 m., 
turejes tik apie 100,000 gyven
toju, dabar jau iszaugo iki 800,- 
000. Jame dirbami tankai, trak
toriai ir lėktuvai. Aplink mies
tą pastatytas ankus aerodromu 
tinklas. Apskritai, tiek Chaba- 
roovskas, tiek kiti didieji Rusi
jos miestai jos rytu pasieniais 
smarkiai vereziami karinėmis 
bazėmis, teigia H. Masuhr. Jis 
dirbo vienoje brigadoje drau
ge su Lietuviu Juozu Vysku- 
paieziu ir Japonu Uszumato. 
Ten pat buvo daug Kinu.

1948 m., jis gavo pirma laisz- 
ka isz savo motinos. Ta taip 
pat nupasakojo, kaip Partiza
nai pakorė Petreliu burmistrą 
Starkuti ir užmusze jo žmona. 
Burmistras buvo viena ryta 
rastas pakartas miszke, o jo 
žmona, szalia negyva. Ir szian- 
dien nieks nežino, kas tai pa
dare. Vienok Starkutis buvo 
Bolszeviku saugumui nekaltai 
inskundes daug Vokiecziu ir 
Lietuviu, tarp ju ir ta pati H. 
Masuhra. Todėl paskum Parti
zanai už nekaltai inskustuosius 
ir atsikerszijo. Petreliai yra ne
toli Priekulės.

Gryže austru belaisviai pasa
koja, kad sziuo metu Sovietu 
Sanjungos karo belaisviu sto
vyklose vyksta žymesni perkil- 
nojimai. Isz garsiųjų darbo 
vergu stovyklų Europos Rusi
jos siauroje visi Vokiecziu ka
ro belaisviai perkeliami in ge
resnes stovyklas. Iszskyrus nu
teistuosius ligi gyvos galvos, 
Vorkutos, Intos ir Uchijos 
Anglių kasyklose ir pramones 
centruose nebesą jau Užsieni
niu darbo vergu. Viena isz to
kiu Vokiecziu karo belaisviu

VISI VAIKAI 
GRAŽINAMI NAMO

Visos Vasarvietos Vai
kams Uždarytos Poco

no Kalnuose

POCCNOS, PA. — Guberna- 
torius Goerge M. Leader yra 
iszleides insakyma uždaryti vi
sas vaikams vasarvietes Poco
no kalnuose. Vaikai yra armi
jos ir policijos isz tu kalnu isz- 
vežiami in didesnius miestus, 
kur tėvai gales atvažiuoti ir 
juos parsiveszti namo.

Armija sako kad tiems vai- 
j kams tenai dabar nėra pavo
jaus, bet kad bus geriau jeigu 
jie grysz namo, kad tėvai nesi
rūpintu, ir kad butu lengviau 
darbininkams dirbti ir kad 
vieszkeliai butu tuszti del dar
bininku.

Kai tie vaikai tenai vasaruo- 
ja, armija paaiszkino, tai tėvai 
neiszkenczia atvažiavę ir taip 
užkemsza kelius ir vieszkelius, 
kurie dabar armijai, dakta
rams policijai ir darbininkams 
tenai labai reikalingi.

ŽINIOS ISZ 

PAVERGTOJE
TEVYNEJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ir pirmūnams. Kai kurioms 
szeimynoms buvo patarta pa
siusti drabužiu, maisto, vaistu. 
Duodami specialus leidimai 
gauti papigintoms! kainomis 
prekių siuntiniams. O patys ra
jonu ir miestu prokurorai aisz- 
kina, kad del vietos adminis
tracijos padarytųjų klaidu tik
rai pleszininese srityse kuria
muose naujuose tarybiniuose 
ūkiuose pasitaiko trukumu, bet 
tais visais reikalais susidomėjo 
partija, ir dabar tie trukumai 
jau paszalinti arba baigiami 
szalinti. Tuo tarpu Lietuvos 
komjaunimo centro komitetas 
pradėjo dar spareziau užgyven
ta tėvynėj e atrinkinėti savano
rius in pleszinines sritis ir sta
tybos darbus Tolimuosiuose 
Rytuose.

stovyklų yra prie Sverdlovsko, 
kur keturiose atskirose būsti
nėse esą sutelkti apie 4,000 Vo
kiecziu.

Su paleistaisiais Vokiecziu 
karo belaisviais ar civiliais in
ternuotais gryžo in Vokietija 
ir dalis Klaipėdos kraszto Vo
kiecziu. Ir su laikomais Sibire 
dabar Vokietijoje gyvenantieji 
j u artimieji gali susiraszineti 
jau laisviau laiszkais. Norma
liai laiszkas nueina in Sibirą 
per keturias sanvaites, o siun
eziami oro pasztu registruoti 
net ir greieziau. Visa eile klai- 
pediecziu yra iszdirbe ilga lai
ka pasziose sziauriausiose.Sov. 
Sanjungos srityse, kur szal- 
cziai žiemos metu pasiekia iki 
60 laipsniu, o vidutine oras su
kasi apie 35 iki 40 laipsniu 
szalczio. Dabar, kaip gryžusię- 
ji teigia, jau visiems suimtie
siems Vokiecziams leidžiamą 
raszyti namo, nors kiti negalė
jo raszyti 8, 9 ar net 10 metu.

. '■ i

Vasario men., visi Reicho Vo- 
kiecziai, iszskyrus tuos, kurie 
buvo nuteisti visam amžiui ka
lėti, isz aszigalio srieziu buvo 
iszgabenti toliau in Pietus, 
kur oras nėra toks žiaurus. Ne
laisvėje laikomi Vokiecziai ti
kisi greitai galesia gryžti at
gal in tėvynė.

Szimet Sovietai insileido vi
sa eile Britu, Skandinavu ir 
net Vokiecziu žurnalistu. Vie
nok j u paskelbtaisiais apraszy- 
mais reiszkia savo nepasitenki
nimą gerai pažystantieji .So
vietine tikrove, nes tuose apra- 
szymuose tikroji Sovietine bui
tis kaip riekiant neatsispindi. 
Todėl pvz. “Rheinisches Mer- 
kur” ir kiti rimtesnieji Vokie
cziu spaudos organai pastebi, 
kada tokios“keliones in Sovie-
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tu Sanjunga” tikrojo savo 
tikslo nepasiekia, o greiežiau 
pasitarnauja Sovietinei propa
gandai. Isz tikro kiekvienas isz 
Sov. Sanjungos darbo vergu 
stovyklos gryžtas karo belais
vis ar civilis internuotasis gali 
daugiau pasakyti apie Sovieti
ne buiti, negu visi tokie ke
liautojai, nes Bolszevikai ten 
Užsieniecziu neinsileidžia.

Rusai, pirma karta po 16 me
tu insileidžia turistus ir D. 
Britanijos ir kitu krasztu. Ke
lione 15 dienu po Sov. Sanjun
ga atsieina 378 dol. Beveik vi
sos vietos Birželio 30 d., buvo 
jau iszpirktos. Ir szias keliones 
Sovietai stengiasi isznaudoti 
savo propagandiniams reika
lams. E.

EROPLANO
NELAIME

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Hawthorne Naval Ammunition 
Depot, sako kad vis yra vilties 
kad nors keli bus surasti gyvi.

Tas eroplanas su savo lakū
nais buvo vienas isz septynių 
tokiu kariszku eroplanu kurie 
vede pratybas kaip tykiai ir 
tyliai nusileisti anapus prieszo 
karo lauko.

Per savo tas pratybas jie bu
vo nukirtę visus susisiekimus 
per radija, kaip jie darytu per 
kara ir skrido tykiai ir tyliai. 
Visi kiti eroplanai sugryžo in 
savo vietas, bet j u lakūnai nie
ko nežinojo kad tas eroplanas 
su j u draugais buvo nukritęs ir 
sudužęs.




