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70 METAS

Nelaime Ant Upes

WATERTOWN, MASS.—
Ponas Wm. D. Welch su savo 
žmona isz Brookline miesto, 
nebegalejo sulaikyti savo val-

telio patvinusioje Charles upe- 
je in Watertown. Vyras prigė
rė kai vaitelis apsivertė. Van
duo tenai nebuvo gilus, bet jis

galva susimusze in akmenis ir 
prigėrė.

Jo žmona, kuri buvo neszczia 
buvo per keliu vyru iszgelbeta.

Isz Amerikos
MARTIES NUZUDIN-

TOJA PILNO PROTO

VELIŪRĄ, CALIFt — Nu
teista žmogžude Elizabeth 
Duncan, daktaru buvo suras
ta pilno proto ir dabar turės 
stoti in teismą ir iszgirsti sa
vo pasmerkimą.

Ji buvo pasisamdžius du žu- 
liku jos marezia nužudinti. 
Marti buvo nesezia.

Rodos, ji taip mylėjo savo 
sunu kad ji ir savo mareziai jo 
pavydėjo. Per teismą iszejo 
kad ji pati buvo trylika ar sze- 
sziolika sykiu apsiženyjus, už
laikė paleistuviu namus in 
San Francisco.

Ji buvo prižadėjus szeszis 
tukstanezius doleriu dviem žu- 
likam kad jie nužudintu jos 
sunaus žmona, 30 metu
žiaus Olga (Kupczyk) kuri 
buvo apsiženyjus su jos sunu 
Pranu, pareita Birželio mene
si. Tiedu žulikai taip ir pada
re, ta jos marezia paėmė isz jos 
namu, iszveže in laukus, pri- 
musze ir dar gyva užkasė.

Tiedu žulikai, Augustine 
Baldonado ir Luis Moya, kaip 
ir ta penkios deszimts keturiu 
metu amžiaus boba teisinasi 
kad jie nėra ar bent tada ne
buvo sveiko proto, kai jie ta 
jauna moteriszke Olga pa
smaugė ir dar gyva užkasė.

Jiedu vėliau bus patraukti 
in teismą ir bus panasziai kal
tinami už žmogžudyste.

Jo žmona, 44 metu amžiaus 
Lucy jo lavona užtiko.

Bucks County Coroner, Dak. 
Thomas C. Lamb pasakė kad 
tas lakūnas paleido sau in gal
va kulka isz savo kariszko re
volverio.

SaržentasJjor^J^^^ 
ke lažtarnavčb USvyhiolika me
tu. Paskutiniu laiku jis buvo 
in McGuire Air Force Base, 
New Jersey. Jo žmona sako 
kad jos vyras jau metai kai 
buvo smutnas ir susirupines 
nuo to laiko kai jis buvo su
žeistas automobiliaus nelaimė
je.

am-

LAKŪNAS
NUSISZOVE

LEVITTOWN, PA. — Air 
Force Master Sargeant Fran- 

/ cis Moran, 43 metu amžiaus, 
buvo surastas nuszautas savo 
miegamajame kambaryje, ant 
Goldendrive, in Levittown, 
apie septinta valanda isz ryto.

PIENAS MOKINIAMS

Ne Gryna Valdžios
Dovana

Washington, d. c. — 
Kai valdžia nutarė mokykloms 
pristatyti pieną už dyka, tai 
dauguma žmonių džiaugėsi ir 
rengiesi kazoka szokt.

“Tai labdaringa ir suprat- 
lyva musu valdžia,” jie sake, 
“žiūrėkite, ji musu mažucziais 
ir jaunaisiais rūpinasi!

Tai tiesa, bet tik puse tos tie
sos. Kai valdžia pradėjo ta 
pieną taip duosiai moki
niams dalinti, tai tas pienas 
beveik dvigubai pabrango. 
Reiszkia eilinis pilietis už ta 
pieną isz savo kiszeniaus 
mokėjo ir dabar užmoka.

Bet ir ežia dar tik puse
sos. Valdžia mielu noru ta pie
ną iszdalino ir dar tebedalina, 
kad farmeriams pasigerintu.

Kongresui nerūpėjo ir nebe
rupi jokis labdarybės darbas, 
nerupi nei musu vaikucziai, 
vaikai mokiniai, Farmeriai tu
ri per daug pieno, valdžia per 
daug to pieno pertekliaus turi 
;prisipirkus,„kaip ir visko kito 
isz farmeriu. Už tai, 1954 me
tuose Kongresas invede ta pie
no del mokiniu programa, kad 
nusipurezius keliu szimtu mili
jonu to perteklio.

už-

tie-

KUBOS POLICIJA PA
LEIDO AMERIKIETI

HAVANA, CUBA. — Mi
chael McLaney, isz' Ritten
house Plaza, Philadelphija, 
kuris buvo Kubos policijos su- 
aresztuotas per sukilimus in 
Havana, Cuba, Kovo penkio
likta diena, yra dabar jau^vel 
laisvas žmogus.

To dar negana. Jis gavo Ku
bos Ministerio laiszka, kuria
me jis atsipraszo už visus jam 
suteiktus nemalonumus ir už 
jo suaresztavima. Jis buvo su 
kitais užrakintas La Cabana 
Fortress kariszkame kalėjime.

McLaney, kuris veda gemb- 
linimo kasina, isz pinigu loszi- 
mo vieta Havanos Hotel Na
tional, buvo vienas isz szesziu 
Amerikiecziu buvo intarti už 
neteisetina invežima ir iszveži- 
ma uždraustu dailgtu, ir pini
gu.

Tame laiszke Kubos valdžia 
sykiu su laimėjusio sukilėlio 
Fidel Castro atsipraszymu, 
aiszkina kad jis buvo per klai
da su kita; suaresztuotas, nes 
policijantai'nebuvo nsityre ir 
nežinojo to^i dalyku.

LAI Y.f pl'SIMUSZE

Kongresas ir visas Vaszing- 
tonas, per kelis nemigo metus 
nežinojo ka daryti su to far
meriu perteklįu. Jie staiga su
rado bent viena iszeiti, iszpilti 
nors kiek to pieno in musu mo 
kyklas.

Žinoma, tai daug geriau ne
gu in upe-ta piefki iszi&iti, isz-■ 
lieti, kaip daroma su bulvtinis' 
ir kitais farmu vaisiais. Bet, 
isz kitos puses, jeigu mokiniai 
ir mokyklos pirktusi už savo 
pinigus ta pieną, tai tas pienas 
visiems mums atpigtu.

Tai taip eina politika. Kai su 
kviecziais! Amerikos valdžiai 
visiszkai nevalia už dyka ku
riam badaujaneziam krasztui 
duoti kviecziu, kad is mes ten 
tuos kvieczius savo kasztais ir 
savo laivais nuvesztume. Ir ko
dėl? Už tai kad mes, duodami 
už dyka tuos kvieczius pa
kenktume Kanados farmeriu 
prekyba. Ir tai aiszku, jeigu tie 
krasztai isz musu gautu tuos 
kvieczius už dyka, jie nei tono 
nepirktu isz Anglijos. O Ang
lijos pramonei kviecziu parda
vimas baisiai reikalingas.

VYRAS PASIKORĖ

Žmona Isz Iszgasties
Pasimirė

k .
UdpitoW, Prisipažins- 

ta Klaida Padaręs

RIVERSIDE, N. J^ — Sze- 
szios deszimts keturiu metu 
amžiaus Ponia Matilda L. 
Schetler, savo namuose pasi
mirė isz iszgasties ir szirdies 
ligos, kai ji dažinojo kad jos 
vyras, 67 metu amžiaus Hill
man, darbininkas Zurbrugg 
Memorial ligoninėje, pasikorė.

Ponia Schetler per dvide- 
szimts devynis metus chorą ve- 
de in Forst Moravian bažny- 
ezia.

Jiedu bus sykiu palaidoti 
Lakeview Memorial Park.

PLATINKIT!
• WAT1I1?n <

in

NEW YORK, JI. Y. — 
“Santa Rosi” laivo kapitonas 
prisipažinstk kad jis in kaire 
puse savo laiva pasuko, kai 
jam reikėjo ta savo laiva in de
stine pasukti kai jis per radi
ją pamate ta prekybini alie
jaus tankeri laiva “Valchem” 
sustojusi ant mariu.

Kapitonas Frank S. Siwik 
sako kad jis per radija buvo 
užmates ta tankeri, apie puse 
po dvieju isz ryto, ir jis savo 
laiva pasuko in kaire, kai jam 
reikėjo pasukti in deszine.

Keturi jurininkai ant “Val
chem” laivo žuvo, apie treczia 
valanda isz ryto, apie dvide- 
szimts dvi mylios nuo Atlantic 
City, N. J.

Dvideszimts tukstaneziu to
nu laivas “Santa Rosa” gryžo 
isz Caribbean juru kai jis susi
musze su szesziolikos penkių 
szimtu tonu prekybiniu tanke- 
riu laivu, kuri jis beveik per 
puse perskele.

Nei vienas keleivis ant to 
“Santa Rosa” laivo nebuvo 
sužeistas. Jis veže du szimtu 
keturios deszimts septynis ke
leivius ir du szimtu szeszios 
deszimts penkis darbininkus, 
jurininkus.

Savininkai to “Santa Rosa” 
laivo sako kad tas laivas plau
ke paprastu savo greitumu, 
nors vėliau buvo priparodinta 
kad jis plauke per tirsztas 
miglas ir jis turėjo ar sustoti 
ar isz lėto plaukti. Kai jis susi
musze su tuo prekybiniu laivu, 
kuris ant mariu ant vietos sto- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Už Geležines Uždangos
KAIP MUS ISZVEZE 
IN SIBIRĄ - KA MES 

PERGYVENOME

Ka Pasakoja Du Kart 
Isztremtas Isz Lietu

vos Ir Atvykęs In 
Vakarus

Vienas tu Lietuviu, kuriems 
pastaruoju metu pavyko isz 
Rytu atvykti in Vakarus, “E. 
Inf.” papasakojo, kaip jis su 
motina dar pirmosios užjiman- 
tos metu buvo isztremtas in 
S o v i e t u Sanjungos giluma 
kaip ten gyveno, kaip vėliau 
gryžo in Lietuva ir paskiu dar 
karta buvo isztremtas. Bet ir 
isz antrojo trėmimo pavyko 
gryžti in Lietuva ir paskiau 
tam tikromis aplinkybėmis, 
persikelti in Vakarus. Jis pa
sakoja:

Atvyksta Nepraszyti 
Svecziai

i ; I
i jl.,41 metuose Birželio 16-ta 
diena, szeszta valanda isz ryto 
in-musu butą atsilankė nepra
szyti svecziai, Rusai Enkave
distai. Padare pavirszutinisz- 
ka krata, pranesze, kad mes 
aukszcziausiosios tarybos nu
tarimu esame isztremiami in 
Sovietu Sanjungos giluma 2 
metams. Pasiruoszimui buvo 
duotas dvieju valandų lai
kas. Kadangi mamyte mokėjo 
Rusiszkai ir galėjo su Enkave
distais susikalbėti, szis termi
nas buvo pratęstas iki szesziu 
valandų. Enkavedistai patys 
patarė imtis kuo daugiau daig- 
tu, ypacz rubu, geresniu daigtu 
nes Sovietu Sanjungoje esą in- 
vairiu daigtu trukumas ir rei
kalui esant busią galima nau
dingai juo sunaikinti.

Daigiai buvo suriszti in pun 
dus ir pakrauti in automobili- 
kuriuo. buvo nuvažiuota iki 
stoties. Stotyje stovėjo ilgas 
važiuota iki stoties..bmu .... 
sakimszai prikimszti tremti
niu. Mus pasalpino mažame 
dvylika tonu, dvieju asziu va
gone, kuriame be musu jau bu
vo apie trisdeszimts asmenų. 
Isz ju puse buvo vaikai nuo 
dvieju iki vienuolika metu am
žiaus. Mus atveže Birželio 16- 
ta diena, bet tremtiniu pakro
vimas jau buvo prasidejes 14 
diena. Netrukus traukinys su 
tremtiniais pajudėjo Rytu 
link. ,

Eszalono sargyba buvo pa
tikėta NKVD daliniui. Enka
vedistu tarpe daugiausia ma
tėsi Mongolu. Kol traukinys 
stovėjo Stotyje, giminėms, pa
tinstamiems dar buvo leidžia
ma perduoti tremtiniams mais
to ir sziaip daigtu-rubu.

Mažyte Su Szirdies

Slaptas Užsimojimas
Mus Isz Tremtiniu

f
Traukinio Iszlaisvinti

Musu vagone buvo tik trys 
vyrai, visi kiti moterys ir vai
kai. Tarp paduotu isz laisves 
paperosu buvo rastas rasztelis, 
kuriame buvo praneszama, jog 
vakare bus bandoma mus isz
laisvinti. Todėl patarė daig- 
tus sudėti prie vagonu sienų, 
patiems sugulti ant grindų kai 
prasidės susiszaudymas, kad 
musu nesužeistu.

Vienok mes vakaro jau ne- 
sulaukeme. Tuojau po pietų 
pastebėjome, kad dar sustipri
nama sargyba, o netrukus 
traukinys pajudėjo. Sargybi
niu buvo du vagonai, vienas 
priekyje, kitas paeziame ga
le. Tarp tu dvieju vagonu, 
buvo nuteisti telefono laidai 
virszum vagonu stogu.

Jau beveik visi vyrai buvo 
atskirti nuo savo szeimynu, o 
vėliau isz ju buvo sudaryti at
skiri eszalonai. Isz szeimynu, 
kurios vyko tame eszalone, vy
rai daugiausia papuolė in 
Krasnojarsko sriti, nors kai 
kurie atsiliepe vėliau ir isz Ka
zachstano, Karagandos, Alma 
Atos.

HOUSTON, TEXAS.— 4
Septynių sanvaieziu mažyte 
Donna Lee Evans, ežia guli in 
Kūdikiu ligonine in Houston, 
Texas, kur ji buvo greitai at- 
veszta isz jos namu Joplin Mis
souri, kai ji tris sykius susirgo. 
szirdies liga.

Jos motina.Ponia Grace Ann 
Evans kuri atvažiavo in Okla
homa City isz kur policijantai 
ja nuveže in ligonine pas savo 
dukrele.

Likusiųjų 
Gailestingumas

Pravažiuojant Lietuvos 
ležinkelio stotis, visur matėsi 
žmonių krūvos, o giminiu ir 
pažinstamu verksmas buvo jau 
dinantis. Sustojant nors ir 
trumpam laikui, visai nepa- 
žintami žmones, daugiausia

2

ge-

moterys, prie langeliu paduo
davo maisto, paperosu, vienu 
žodžiu, kas tik galėjo, užjautė 
ir stengėsi padėti. Net Vilniu- 

Į je gyvena Lenkai tremtiniams, 
kad ir Lietuviams, nesze mais
to ir paperosu.

Naujoje Vilnioje pirma kar
ta mums buvo iszduodamas 
maistas ir vanduo. Isz kiek
vieno vagono eidavo dvi mote-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Atsiima Savo Revolverius

MIAMI, FLORIDA.—
Pirm negu szitie Kubos krasz- 
to kariszki atstovai gryszta isz 
Miami in savo krasta, jie atsi
ima savo revolverius nuo Ow
en Moore, vieno Floridos viesz 
buezio , hotelio virszininko.

Jie buvo savo ginklus ežia 
palike kai jie buvo atvažiavę 
isz Kubos in Miami. Jie atsto
vavo Antra Tautininku Frun- 
ta Escambray. Szitas Antras 
Fruntas yra Sukilėliu sudary
tas.

iv 1i * »



‘'SAULE’’ MAHANOY CITY, PX

Kas Girdėt
New York valstijos Valdžia 

yra tiek daugi i taksu ant tiek 
daug daiktu uždėjus, kad da
bar sunku valdininkams isz-

invairiu taiku, ir vergas gyve
na taikoje, kai jis nesispardo.

Aiszkiai matyti kad Bedar-

Kuma. Bet jos neradusios, 
giyžo szaukdamos: Nėra jos 
niekur!

A)g|a! Kurna, lialemba! Tu

la Indianapolis, valstijos 
Kongresmenas Carl Tyner, už
klaustas kaip jam jo naujas 
darbas patinka, laikrasztinin- 
kams atsake: “Asz velei bu- 
cziau namie ir ant savo faunos 
meszla kaszcziau. ’ ’

In West Hartford, Conn., 
Kazimieras Rosinskis buvo su- 
aresztuotas už tai kad polici- 
jantas užuodė sznapsa ant jo 
kvapo, kai jis ji suėmė po ne
laimes, kai jo automobilius su 
kitu susimuisze. Policijai!tas ji 
suaresztavo už vairuojama au
tomobiliais kai jis buvo pasi
gėrės. Vėliau teisėjas Rosinski 
paleido, kai. Rosinskis pasi- 
aiszkiiio kad ne tik jo kvapas, 
bet visi jo drabužiai visados 
sznapsu atsiduoda, nes jis dir
ba in Ruppert alaus bravorą.

------------ /

Brooklyne, kai du vagiai alp- 
voge James Jolmsono grocer- 
ne ant penkios deszimts dole
riu, jo sargybinis .szuva ramiai 
sau miegojo1. Bet kai policijan- 
tai pribuvo pasiteirauti apie ta 
vagyste, tas szuva mkaudo po
licijos kapitonui Frederick 
Kowsky in koja.

In Conicordia, Kansas, kai 
pradėjo snigti, tai Blade-Em
pire laikrasztis pranesze apie 
vieszkeliusi szitaip: ‘ ‘ Visi ke
liai vieszkeliai geri ir-pavojiii-

inislinti ka daugiau takšnoti.
Nežiūrint visu tu taksu, val

stija yra jau sziais metais in 
skola inlindus ant szimto pen
kios deszimts seiptiylniu milijo
nu doleriu. Legislatura, vals
tijos taryba sostinėje, Albany 
mieste, yra sutikus paskirti 
szimta penkiolika milijonu do
leriu taksomis, bet nei centą 
daugiau.

Sovietu Rusijos Premjeras 
Nikita S. Chruszczevas per 
prakalbas kai jis buyo triuksz- 
mingai priimtas, Rytu Berly
ne pasakė “Sovietu draugylste, 
tai vienatinis kelias in viso pa
saulio taika.’’

Alums iszrodo kad randasi

Pypkes Durnai

Ar Ne Tas Pats?
Mylima: Žinai kad asz 

tave myliu,
Ir busiu tau isztikima 

iki paskutiniam!
Mylimas: Bet kaip ilgai 

bus paskutinis?

be musu kraszte didėja, kad 
Bedarbiu skaiczius daugėja isz 
to kad valdžia 'dabar rengiasi 
daugiau pinigu paskirti Be
darbiams. Tai verktinai reika
lingas dalykas, ypatingai 
priesz, rinkimus.

C********************!****************

PRIETARU AUKA
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Kurna, Kurna, Kurna, lia- 
lemlba ! (slaptinga jėga, su ku
ria sulyg nigeriu stabmeldžiu 
tikėjimu galima, žmogui dva- 
siaatimti arba, ji apkrėsti liga) 
staiga, suriko Nkun'kuru su 
pragariniu džiaugsmu ir sus’to 
jo-

Kurna,, Kurna, Kurna, lia*- 
lemba, pakartojo, visos, aplink 
burtininką stovinczios mote
rys, džiaugdamos, kad intari- 
mas nepuolė nei ant vienos isz 
ju.

Atveskite ja tuojaus! Rikte
lėjo' virszininkas.

Kelios moterys nubėgo pas

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso WMichigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

ri iszg'erti nkassa! (Nkassa tai 
yra nuodai) murmėjo Nkunku- 
ru.

Už trijų nakcziu, už trijų 
nakcziu, Kurna turės iszgerti 
nkassa ! Už trijų nakcziu ir asz 
turiu gauti ožka! Rėkavo, 
džiaugdamasis burtininkas.

Už trijų nakcziu, , už. trijų 
nakcziu, Kurna turės" iszgerti 
nkassa, kartojo su padūkusio 
džiaugjsmu, moterys.

Už puses valandos Nkankbo 
tarjuai atvede Kurna pas. vir- 
szininko namus.

Niekas nedryso jos ginti. Jos 
gimdytojai buvo jau. mirė. Jos 
vyras jau, metai kaip įgulėjo 
szaltoje žemeje. Tolimesnes-gi 
gimines, bijodami, kad j u ne- 
iiitartu, buk jie turi ‘lialemba’ 
neturėjo drąsos už . Kūma ūžr 
tarti.

Nkunkuru, virszininko var
du, pareiszke Kūmai, kad už 
trijų nakcziu, ji turės atlikti 
bandymą, iszgerti nkasso (nuo 
du) (nigieriu nuomone nekal
tam žmogui nuodai negali 
kenkti.)

Nieko negelbėjo nelaimin
guos nioteriszkes teisinamasis ir 
tvirtinimas su įprisiega, kad 
esanti nekalta.

Kurna buvo surisata ii- užda
ryta staktoje. Jos sergėti pa
likta dvi moteres. '

Tuo tarpu vyrai, juokauda
mi ir triukszmaudami, vilko 
isz miszko didele kalade gra
bui.

Pavaiszinti gerokai alumi, 
vyrai ėmėsi darbo ir iki pietų 
grabas buvo jau gatavas.

In grabu pastatyta ant ka
ladėlių 'buvo padėtas nabasz- 
ninkas. Aplink gralba sukurta 
ugnis, kad padžiovinus lavona.

iSziam, darbui pasibaigus, 
prasidėjo vaiszes. Jei kuomet, 
tai sziandien ypatingai, vyrai 
užsidirbo vaisziu.

Todėl virszininkas liepe pa
pjauti keletą ožkų ir rudu szu- 
nu isznsezti indu su alumi, ir 
prasidėjo puota. , 

. Jau saule leidosi, kai vyrai, 
atsirugidami alumi, pasitraukė 
nuo likusiu: valgiu ir užleido 
vieta iszalkusioms moterims.

In vaiszes: atėjo ir moterys 
saugojusios nelaiminga Kurna. 

----- GALAS-----

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas Įsi 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T,

No. 101—Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele

gi.”

In Ross-on-Wye, Anglijoje, 
John Wanklyii lauke teismo 
kam baruose isz. eiles atsakyti 
už girtuokliavimą. Jam ihsi- 
pyko ir nusibodo taip ilgai 
laukti. Jis iszejo isz teismo 
kambaru, kai teismo posėdis 
buvo pertrauktas del pietų ir 
užėjo in saliuna, kur jis isz- 
mauke penkias paintes alaus, 
penkias paintes ciderio (Obuo
liu skystimo) ir keturis sznap- 
sus.

In Statesville, North Caroli
na, Kenneth Turner Bauguess 
visomis geliomis stengiesi per- 
szneketi Policijos Sarženta, C. 
R. Lloyd, kad jis bereikalio 
trukdintu, kad jam nereikia 
kiszti nei rankos, kad ežia nėra 
jokio pavojaus, kai tas polici- 
jajntas pribuvo jam, padėti jo 
deganti automobiliu užgesinti.

Kai tas gaisras buvo užge
sintas, policijantas pareikala
vo kad jis pakeltu automobi- 
liaus inžino viršau. Policijan
tas tenai prie itižino rado su- 
muszta goreziu mmiszaines, 
kuri nuo inžino kaitros, buvo 
užsidegus.

In Clovis, New Mexico, Po
nia Hazel Ferguson, in,pykus 
kad jos vyras kas vakaru vėlai 
pareina nes kas vakara isz pi
nigu kazyruoja, pasiėmus, re
volveri, nulepetavo pas Susie
dą, kur vyrai kas vakara ka
zyruoja. Visus tuos*vyrus pri
vertė sustoti prie sienos, palei
do viena szuivi in grindas: ir 
savo vyra parsivedė namo1.

Ant rytojaus ji buvo feua- 
resztuota už szaudinima tame 
mieste. Ji turėjo užsimokėti 
dvideszimts penkis' 'dolerius. 
Bet, kiek galima dažiiioti jau 
tie vyrueziai tenai daugiau
.'iiekazyTuoja ir jos vyras tupi 
namie.

Freedom is something you take1 for 
granted—until you lose it. Freedom to 
live and work and worship as you please.

But ask the people in Hungary about 
freedom! Ask them in East Germany! 
Then remember that ten years ago the 
menace that was blotting but freedom 
in country after country in Europe was 
creeping westwards—in your direction.

The formation of NATO, the North 
Atlantic Treaty Organization, in 1949, 
put a barrier of defense between you 
and the growing Soviet bloc. To the

Reds and other would-be aggressors it Write for free booklet to: 
said: "An attack on any one of our 15 mato information, box 88, New York 21, N. Y; 
nations will be an attack upon all.” And 
since NATO has become a fact not one 
inch of territory in the Atlantic area has 
been lost.

NATO today is much more than the 
most powerful military peacetime alli
ance in history. It is a living shield of 
free men working together to bring 
prosperity into the lives of us all. NATO 
deserves your support in the new chai-' 
lenges that face it today; it is your best 
bet against another .World War.

WHAT NATO HAS ACHIEVED
1. Stopped Soviet aggression in Western 
Europe by building up military forces under 
unified command.
2. Spread the cost of defense against Com
munism. NATO has enabled us to combine our 
vital resources and share our obligations with 
14 allies.
3. Secure behind the NATO shield, we and 
450 million other free men in the Atlantic 
community are progressing toward greater po
litical, economic and social well-being.

10 YEARS ON GUARD AGAINST ANOTHER WORLD WAR
____ ;__ x.-'__________
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knyga, 404 puslapiu, 50o.
No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas apraszy- 
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinia (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 
1.1., 52 puslapiu, 20o.

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

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

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

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

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

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

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

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žadinsią, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 2Oc.

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

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, 20o.

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 NaktL 
62 piuslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-

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

lamu. 20c.
No.158—A p i e Kapitons* 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigauta* 
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, 20o.

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

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

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25o.',

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 iss- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jeiuso Kris tušo 
15o.

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 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 Krista. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.200—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motino* 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Serapbiszkas Offieium. 15e

Kaip Užsisakyti Knyga*:

tSr" Užsisakant knygas 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigu* 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiuu- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa, - U, S. A,
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ĮJLOGAMETYJE asz kaip ir 
kiti bedarbiai, goglinejau 

gatvėmis. Ir netikėtai mano 
akys sutiko pažinstama veidą. 
Atkreipęs daugiau domes, pa
žinau, kad' ežia Anicetas.

Ka tu ežia veiki ? Pa
klausiau.

— Sugedo mano automobi
lius, atsake. Taisau.

Man bežiūrint jo automobi- 
liau pradėjo sznypszt, ūžt. Ir 
jis dabar szluostesi rankas.

— Sėsk! Tarė. Pavėžėsiu.
Ar taip, ar taip neturiu kur 

dingt. Uždėjau koja ant pasto
vo ir buvau belipąs.

—i Ne ežia, pasakė. Sėsk 
ten, szale jos.

— O! Szale jos! Atkarto
jau. Dar man geriau.

Teisybe, asz jos visai nebu
vau patemijas.' Mat, ji sėdi ir 
murkso susitraukus. Atsida
riau duraites ir insilipes atsi
sėdau, anot Aniceto, szale jos. 
Automobilius suluže ir pradėjo 
pleszket gatve.

— Ar galiu jus ipasznekint? 
Pratariau.

. — Kode! ne? Ji atsake ir 
sziyptelejo.

— Leiskite man paklausė, 
kas tamsta ? Mergina, ar mote
lis?

Kodėl to klausiate? Ji 
kuždėjo. O tamsta?

— Asz? Na, asz bernužėlis.
-— Tai asz mergužėle.
— O kai szitaip, tai asz ga

lėsiu prisiglaust?
—- Žinoma, ji pridėjo. Ne

bus‘taip vešu. -
t— Be abejones!
Nei neipasijutome, kai isz- 

pleszkejome isz miesto.
Bet kur mes važiuoja

me? i

,-v Tai vis kur nors, jį at
sake.

— Pasakykite-gi!
— Na taip sau važiuojame 

ir gana.
Dabar mudu meteme žvilgs-

j nėr a.re.
Ir sztai netikėtai isz užvin-i — Lipk laukan! Girdime.

Strakt, iszisizoko Anicetas. 
Vėl suuže, susznypszte ir vėl 
pleszka automobilius.

— Ka darome ? Kuždu asz 
jai. Kur tas velnias dabar mu
mis veša?

—i Vistiek mes gyvi neisz- 
liksime, tarė ji drebėdama.

— Kažin, kad szokt? Asz 
♦>*m^**»*****>«-****>*-*pratariau. Gal but galima isz- 

sigelbet.
Staiga asz pajutau jos ranka 

ant mano peties.
— Nekalki mane! Dreban- 

eziu balsu ji tarė. Vistiek jau 
tašyk asz bueziau žuvusi.

■ Szokime abudu!
Ne! Ji vėl tarė. Jus gal 

ir iszszoktumet, bet mano už
klius sijonas ir, po manės.

Dabar ir ji spaudėsi prie ma
nės ir bueziavo drebėdama ma
no peti. Jaucziau, kad jos ran
kos tvirtai insikibusios in ma
no sermėga. Supratau, kad ji 
mane nepalais.

— Nepaliksiu! Pasakiau. 
Jei žūsime, žūsime abudu.

Jos ranka užgriebė gteležgali 
tai buvo raktas, ka užsuka mu- 
terkas. Asz ji paėmiau už ran
kenos. Pats tas tikrasis.

— Ka jus darysite? Ji pa
klausė.

—■ Resziu, atsakiau, ir jis 
užmigs.

— Tai mus iszliuosuos.
♦ ,

— Bet jei jis.tave patemy- 
tu?

— Tai butu po manes.
Asz pro'gūnios kraszta iszki- 

szau galva. Automobilius taip 
eina, kad1 net aussy szvilpia. 
Tik, žip! Banditu in galva ir 
jis nuvirto in szali. Ji griebe 
už rankenos ir perlipus in prie- 
szakine sėdynė sustabdo auto
mobiliu. Atememe ginklą ir 
iszmeteine. Banditas iszdirbes 
ant kelio, suvaitojo.

—• Ata, ta, ta! Ji zuszu'ko. 
Dabar jau mudu iszsigelbejo-

. . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

Prietaru Ąuka

gio iszszo-ko- vyras su; revolve- 
riu ir suszuko:

— Stok!
Asz ne nepajutau, kaip pri

tūpiau užpakalinėje sėdynėje. 
Ta mergužėle irgi. Ta gūnia, 
kur turėjome ant keliu dabar 
užsidengeme galvas. Ir musu

BALTRUVIENE

Tai ir po Velykų, 
Vėl prie darbelio.
Apie viena bobele

Isz Shenadoro nieko 
nesakysiu,

Kol danesziko geriau 
nepažinsiu,

Matyt nuo moterėles 
gavo velniu,

Na ir tokiu bud u 
atkerszinu,

Bobele gyvena ant 
Vest galio, 

Ir iszrodo davadnai.
* * #

Ant tūlos partes, 
'Susimusze dvi merginos, 

Už plauku susitvėrė,
Rupeziuotis eme.

Su kojoms spardėsi, 
Viena kitai neapsileido,

Liežuvius paleido.
Ir kad vyrai nebūta

perskyrė,
Butu sau gala 

pasidarė,
Didesne, mažesnia butu

Sapnas Motinos Szven- 
cxiausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

josil Atleidžiu tamstai. Vi
siems pasitaiko' padaryti klai
da.

— Jau ka ma, tai geriau 
didele klaida daryt. Ar ne ?

—■ Na tiek to, ji pasakė. 
Visteik puikia atminti apie 
jus turėsiu.

Ji atveže mane prie pat dura 
atsisveikinome ir 
me.

Iheinu in vidų 
in mane.

— Kur tu iki
— O taip sau, atsakiau.

Tai szian, tai ten ir užtrukau.
— Nemeluok! Ji tarė. Tavo 

veidas rodo, kad tu perfgyvenai 
ka nors netikėto?

persiskyrė-

žmoina žiuri

szio-1 buvai t

— Žiūrėk man in akis, ji 
tarė. Kodėl tu giediesi manes?

Man kvapu vžeme 
turėjau kr sakyt, 
užsirėmė 
kur asz se< 
ties nu-i ■ 
I — 'Kas

JAUTIES tamsa apsiautė 
paimu ir daktiliu miszkus, 

auganezius abiem Lindi upes 
krantais, ant kuriu buvo iszsi- 
tieses juoduku kaimas Ngban- 
gba, kaimas Afrikoje, Kongo 
srities, Belgijos priklausomas.

Ngbangbos gyventojai ren
gėsi jau gfult. Užgeso paskuti
nieji žiburiai. Net szunes ir 
tie jau nutilo-. Retkarcziais tik 
sustaugdavo kur miszke iszal- 
kes liūtas ar leopardas.

Kurna, tai vadinosi neszle ži
noma kaimo1 gyventoja, su uo
degėlių rankoje apėjo- dar syki 
kiemą, kur -buvo- suvarytos 
inakeziai ožkos ir ąpžiurejo ar 
kiemo ineiga gerai yra erszke- 
cziais užkimszta, kad kartais 
koks pleszrus žvėris neinsi- 
bria.utu in kiemą.

Viską ap'žiurujusi, Kurna pa
suko in grinezia. Jau buvo 
bežengianti in stuba, tik staiga, 
pasigirdo bubno dundėjimas. 
Kūma sustojo.

Kas-gį ežia butu? Maustei 
moteriszke. Gal Nkunkuru, 
burtininkas szaukia in nakties 
szokius ?

Bubnas vis kas kart, garsiau 
ir smarkiau dundėjo, žadinda
mas žmones isz miego.

Neužilgio pasigirdo ir kitose 
se vietose bubnu garsai.

Kurna gry'žo vėl in kiemą, 
kad nuo beganeziu pro- szali su 
žinojus, kam ežia tas liarmas 
keliamas.

Burtininkas eina, sumurmė
jo moterele pati sau.

Asz vargsze naszle esu tenai 
nereikalinga, manste Kurna ir 
pradėjo pati sau skustis. Tas 
Nkunkuru tiek apie niaiie rū
pinasi, kiek apie p-ernykszti 
lietu. Jam labiausi rupi mano 
ožkos. Ne! To nesulauks! 
Neduosiu, tai visa pavedu ma
no dukteriai Maimu, nors ji to 
ir neverta. Kurczia, ir nebyle, 
kaip kelmas. Ir reikia stebėtis. 
Kad Balba (taip nigeriai vadi
na, Kataliku misijonierius) pri 
eme ja pas save. Juk nebent 
kro-kodilius galėtu ja, mylėti. 
Jau senai reikėjo ja paaukoti 
anam.

Kurna, ar pas virszininka ne
sirengi eiti? Paklausė' kažin 
kas isz beganeziu pro szali.

O kam asz ten reikalinga? 
Atsake Kurna, ir pasiliko.

Vienok kažin kas- gyiauiže jos 
szirdi.. Lyg szaukte szauke, 
kad eitu tenai, kur visas kai
mas rinkosi.

Niekuomet dar baime taip 
nespaudė jos sizirdies, kaip kad 
szianakt. Ne vyrui mirus ne
buvo jai taip baugu.

“Talmudo Paslaptys”■——u u a
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing. Company, 
Mahanov City. Pa.. U.S.A.

Istorija Apie. . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

------------  --'r-
Jo kelione po svietą ir liūdimai 

apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai, 

SAULE - Mahanoy City, Pa.

ATSIMINK! Mielas Skai
tytojai, kad nuo tavęs priklau
so “Saules” ateitis: Ar ja skai
tysi, ja indomausies, ar laiku 
atsilyginsi, ar ja paremsi!

Lyg norėdama pabėgti nuo 
slegiianczio ja nerimasezio,, Ku1 
ma apsisuko ir greit puolė in 
troba.

'tas?

no.

Cziį,

na

Asz ne-
J priėjo ir 
int kėdės,

1 a mana pe- 
fal'Aika.
1S ’ ". Kurios.

1621 ?Msz halaka-

Nemeilėj 
plaukas! Y
Tai nuo tavęs užsidrie-

eme

ke.
Ji pradėjo pke savo plauku 

ir tarė:
— Ar to-kis-gi mano?
— Glamonejausi, kibinau 

merga, pasakiau ant galo. Ar

AMDRUL1O

nius in apylinke. Giria nuoga; 
be savo žaliųjų rubu. Dirva 
juoda; be jokiu žaliumynu. 
Vislias taip keista. Tik kelias 
nusitiesės, lyg kokia begaline 
juosta. Bežiūrint in apylinke ji 
isz netycziu prie manės taip 
arti prisiglaudo, kad jos pasi
pūtė plaukai sieke mano, vei
dą. Automobilius netikėtai su
krėtė, ir jos sziltas žandas da- 
silytejo mano veidą. Pasislin
kau staiga tolyn ir pasakiau:

— Puikiai veža!
— Asz laibai mėgstu greit 

važiuot.
— Bet ve! Asz atsisukęs 

pratariau. Namu jau ne žymes.
- Paklaidinsime jus, ji ta-

. .................... ■■■' i.'....................... JI..1...........

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslais 5

160 Puslapiu
8 ool. ilgio, 5y2 ool. plocalo ![ 
Iizai&zkina sapna ir kas ![ 
ateitoje stosią. Su priedu i; 
plaustu ir visokiu burtu. ; 
Knyga iu minksstos po- !; 
pieros vingeliuose. :: ::
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užsmaugus,
Kad butu nagus in 

gerkle inleidus, 
Už toki darbeli,

Tik gerai pabarti.
* * *

Jau tik po szimts
1 knipeliu,

Ant tokiu bobų 
nedoru,

Kad pasigeria nors 
tykiai sėdėtu, 

Kaip padukusios 
neklykautu, 

Girdėjau,- kad viena 
bobele, 

Ir badai jaunamartėlė,
Negana kad niekus 

iszdarineja, 
Bet dar in kitur 

važinėja. 
Vienam saliune padare 

i investuves,
Arba inkurtuves,
Del savo kaimynu, 
Ne del isz kitur 

l ateiviu.
Ir orkiestra pakvietė,

Kad įgalėtu kiek 
patrypti,

Na ir dvi szokykes 
atsirado, 

Ir da du vyrukus rado.
Ir pradėjo sziokis, 

Net viskas uže.
O jus valkatos, 

Ne turite jokios gėdos.

me.
Greitai ji sutaisė viską ir ap

sisuko pleszkejome atgal. Jau 
buvo suteme, o kol iparvažiayo- 
me atėjo-vėlus laikas.

Privažiavome prie man neži
nomo namo ir ji tarė:

— Eikime x pasisakysime 
kaip mes iszsigelibejome.

— Vėlu! Asz atsakiau. Iki 
sziol asz nenamie. Mano žmo
na vistiek jau mane bars1.,

— Žmona! Ji atkartojo. 
Per klaida pasivadinau bernu
žėliu.

— Tai net klaida! Ji stebe-

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto įn 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai A ežiu!

gerai?
—- Tai žinoma, ji pridūrė. 

Juokingas tu.
Norėjau kad ji mane bartu. 

Bet ji pasidarė man supranta
ma. Ant jos veido netik nesi
matė piktumo, bet ji linksmai 
saypsojosi.

Mane apėmė piktumas nuo 
pat galvovirszio iki kojų padu, 
ir asz norėjau ant kerszto isz- 
muszt Įauga, bet susilaikau ir 
tariau:

— Tu netiki? Pasakiau. O 
gal nepaistai ?

— Netikiu, ji atsake. Tu 
tyczia nuduodi, Igyi klejojan- 
ciziu ir nebotus daigtus pasako
ji, kaip tikriausia teisybe.

— Tu visai nepaistai, kad 
asz mergas kibinu?.-

—< Nepaistau, ji atsake. Tu 
tokis netikės ir asz tikrai ži
nau, kad tave jokia merga ne- 
pristos.

—• Szitaip?
Blogesniu iszreiszkimu ne

buvau girdėjas, kaipi gyvas. 
Norėjau paimt lekszte nuo sko
bnio ir tekszt In asla. Bueziau 
pasirodęs kad esu vyras. Vėl 
susilaikiau ir pasipūtės, pasi- 
sziauszes nuėjau sau gĮult.

—GALAS—

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

LIETUVISZKAS SURIS

Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 
Amerikoje ir Kanadoje!

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines 

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu if ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pr»s.

FOUNTAIN — MICHIGAN, 1

❖ ❖ ❖

J Sivatu! Sivatu! Jau tavęs 
neber, jau tau iszplesze- rvasia! 
Graudžiai szukaVo žmonių bū
rys pas Ngbaugbo- virszininko 
namus.

Jau tau atėmė dvasia! Kar
tojo- verkdamos moterys, susė
dusios aplink ugniakuri, su
kurta kieme'.

Vaitojimai, verksmas, szu- 
kavimas bu'bnu dundėjimus, 
viskas kartu susimaisze ir keis 
tai skambėjo nakties tyloje.

Pro ugniaburi dažinai pra
bėgdavo juodi, kaip szeszeliai, 
ipavydalai ir dingdavo virszi- 
ninko namuose.

Tas visas kaimo sujudimas 
kilo- del virszininko brolio mir
ties.

ViSji. skubėjo in jo namus, kad 
pagelbėjus kuom nors rengiant 
laidotuves.

. .f'-.

Visu pirma buvo nuplautas 
lavonas, nukirpti plaukai ap
link ausis, likusieji supinti in 
kasa.

Paskui visas lavonas buvo
1 ....... ■ j - ... ■ę>1'.

iszteptas- raudonu tepalu. 'Ran- 
kos-gi pecziai ir krūtinė, buvo 
nudažytos baltais bruožais.

Pagaliau® skruostai ir kasos 
kaspinas buvo, paipuoszti blia- 
galais.

Lavono rengimas, buvo- vik
riai atliktas, seniui Nkunkurui 
žymiam visos apielinkes burti
ninkui, vadovaujant.

Viskas gerai, tarė virszinin- 
kas, bet kuomet- sakysi mums 
Nkunkuru, kas paėmė mano 
brolio- dvasia?

Tuojaus pamatysime. Jau 
ausizta. Tegul vyria eina in 
miszka medžiu grabui. O asz 
tuo tarpu, pasitarsiu su savo 
kalebasu.

Vyrams iszejus in miszka, 
su ožio ragais, paėmė in ranka 
burtininkas užsimovė- kauke 
lazda su kalebasu, kuriame jo 
nuomone tuno viską žinan- 
czios dvasios, iszgere alaus in
dą ir pradėjo Vaikszozioti ap
link lavona. '

Murmėdamas kažin kokius 
nesuprantamus žodžius, burti
ninkas ėjo pirma iszphlengva. 
Bet paskui pradėjo eiti vis 
gfreieziau ir greieziau. Paga
linus jau begte bego aplinkui 
lyg pats save ‘vydamas.

Staiga, sustojo ir smarkiai 
pasukęs lazda, puolė lygi negy
vas ant žemes. .

Atsipeikėjas, burtininkas pal 
mu vyno- ir isznaujo leidosi 
bėgti aplink lavona, niūniuo
damas kažin kokia, slaptinga 
giesme, smarkiai Iwszinda- 
maslazda.,..,

(Tasa Ant 2 puslapio)
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ZiniosVietines
— Balandis — April. Ket

virtas menesis szio meto. Ne
pastovus oras.

— Ponia, Maude Wren, se- ' 
pa miesto gyventoja nuo 523 
E. Centre uly., kuri sirgo per 
keletą sanvaites, ir gydėsi in 
Locust Mt. ligonbute, pasimi
rė (pareita Petnyczia. Velione 
per 'daugelis metu turėjo už
siėmimą su, “Red Cross” mies
te. Jos vyras Thomas mire 
daug metu atgal ir tada užlai
kė . Grant Iron Works prie 
Foundries ant West Ęnd galo 
miesto.’Velione paliko anūke 
namie, sesere isz So. Bend, In
diana. Laidojo Utarninke.

— Su'batoj pripuola Szv. 
Izidoro, o Tautiszka Vardine: 
Vimibario. Ir ta diena: 1944 m., 
Atlanto Sutartis buvo dvyli
kos vieszpatyscziu pasiraszy- 
as, ju tarpe buvo ir Amerikos 
paraszas; 1904 m., in Roches
ter, N. Y., buvo sumanyta ir 
pradėta parduoti daigtus ant 
iszmoke sczioi ; 1839 m.‘, “De 
Rosset” laivas buvo užregis
truotas Amerikos Laivyne. Tai 
buvo pirmas tokis laivas isz 
plieno pastatytas; 1919 m., isz- 
rinktas pirmas Lietuvos Pre
zidentas Antanas Smetonas; 
1939 m., Italija užsipuolė ant 
Albanijos; 1818 m., parinkta 
ir nustatyta Amerikos dry
žiuota ir žvaigždėta vėliava.

—■ Juozas Yankerta, nuo 
130 W. Market uly., pasimirė 
Nedėlios vakara 10:20 valanda 
in Pottsville ligonbute. Velio
nis gimė Spring Valley, Ill., 
apsigyveno mieste 1913 metuo
se. Buvo angiiakasis ir pasku
tini karta dirbo Maihanoy City 
kasyklose. Prigulėjo' prie kele
tą kliubu. Paliko savo broli 
Ąiitana kuris yra studentas 
Pennliurst State School, White 
Haven, taipgi keletą giminiu. 
Laidojo Ketvergo ryta isz Gra- 
boriaus L. Traskausko koply- 
ezois 535 W. Centre uly., 9-ta. 
valanda ir palaidotas in L.D.- 
K. V. kapinėse Frackvilleje.

— Ponas Simonas Kodis, 
gerai žinomas saliu,ninkas isz 
Frackvilles, lankėsi mieste su 
reikalais, taipgi atlankė savo 
svaine, ponia Elzbieta Žilins
kiene nuo E. Pine uly., ir kitus 
pažinstamus it prie tos progos 
atlankė “Saules” Redakcija 
del atnaujinimo savo' prenu
merata už laikraszti “Saule.” 
Ponas Kodis yra musu senas 
skaitytojas nuo daugelis metu. 
Acziu už atsiiankyma.

Turime primyte visiems kad 
ponas Kodis užlaiko pirmos 
kliasos Užeiga, sutaisome ska
nius valgius, greitas patarna
vimas, taipgi parinkti geriau
sios ruszies degtines, vynai ir 
alus. Sustoję nesigailesite. Ne- 
pamirszkite adresa: Kodis Ca
fe, 101 So. Broad Mt. Ave., 
Frackville, Pa. Telefonas 9706.

— Pareita sanvaite Ket
vergo ryta apie treezia valan
da, 61 metu amžiaus John D. 
Weaver, Sr., agentas del All
ing it Cory isz Harrisburg, Pa., 
staigai gavo szirdies ataka ir 
pasimirė in Mansion kotelyje. 
Velionis isz Camp Hill, arti 
Harrisburg’ miesto. Paliko pa
ezia ir du sunu.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Atvelykis ir Szv. Vin
cento, o Tautiszka Vardine: 
Žiginta. Ir ta diena: 1579 m., 
Vilniuje insteiiglta pirmutine

mokykla; 1614 m., Indijonu 
Karalaite Pocahontas, kuri su- 
lyg pasakų iszgelbejo Kapito
no John Smith gyvasti* isate- 
kejo' už John Rolfe, isz Virgi
nia valstijos. Bagocziausios ir 
poniszkiausios szeimynos Vir
ginia. valstijoje iki sziai die
nai didžiuojasi kad jos parei
na isz szitos szekos, ar isz szi- 
tos eiles.

— Panedelyje pripuola Ap- 
reiszkimo Panos Marijos ir 
Szv. Celestino, s o Tautiszka 
Vardine: Dudutis. Ir ta diena: 
1924 m.., pirmas eroplanas ap
skrido aplink pasauli, eme tris 
szimtus penkios deszimts vie
na valanda ir vienuolikta mi- 
nuicziu; Graiku Nepriklauso
mybes Diena; 1789 m., pirmu
tine Kataliku .Diecezija buvo 
insteigta Amerikoje in Balti
more, Maryland'; 1917 m., ka
ras paskelbtas su Vokietija; 
1909 m., Admirolas Peary pa
siekė sziaurini pasauli aszi- 
giali.

— Utarninke pripuola Szv. 
Hermano Juozapo ir Szv. Epi- 
faiiijo, O' Tautiszka Vardine: 
Zuzule. Ir ta diena: Menulio 
atmaina: Jaunutis. 1917 m., 
Amerika instoja in kara priesz 
Vokietija; 1914 m., Lietuvai 
per keturios deszimts metu ko
vos su Rusu valdžia, atgavo 
spauda; 1861 m., Amerikos 
Civilinis Vidaus Karas prasi
dėjo. 1

— Garnys paliko patogia 
dukrele del pons. Elmer Peel, 
nuo 611 W. Mahanqy! uly. Po
nia Peel po tėvais vadinosi Li
liana Nevuliute.

Bespariai; du brolius: Alberta 
ir Daniela; dvi seserys: Doro
ta ir Elzbieta, visi isz Shena^ 
doro. Laidojo Utarninko ryta, 
su apiegomis in Szv. Jurgio 
jažnyczioje 9 valanda ir palai
dotas in parapijos kapinėse.

—• Pareita Nedeldienyje, 15 
metu amžiaus Mare Bliujute, 
nuo 224 N. Gilbert uly., likos 
pataikinta, per automobiliu 
prie kampo Oak ir West uly., 
ir likos nuveszta in Locust Mt. 
ligonbute. Nelaime atsitiko kai 
du automobiliai susitrenkė ku
riame vairavo Robert J. Beres- 
chak nuo 519 W. Mt. Vernon 
uly., ir Joseph A. Gregis nuo 
136 B ulyczios, Girardville®. 
Policija tyrinėja atsitikima.

Shenandoah, Pa. —
Buvęs miesto gyventojas Cliar 
les Shuck (Kazimieras Sziu- 
kieviezius) staigai pasimirė 
nuo szirdies atako, Kovo 26-4a 
diena savo namuose. Gimė 
Shenaidoryje. Paskutini karta 
dirbo del Sun Oil Co. J6 tėvas 
mirė keliolika metu atgal. Pa
liko savo motinėlė Elena Sziu- 
kievieziene mieste; savo pa
ezia. Ona. (Zanekauskiute); su
nu Kazimiera ir duktere Zuza
na. Dvi seserys: Izabele, mies
te ir Margareta isz Connecti
cut vals., taipgi broli Joną 
mieste. Laidotuves invyko Pa- 
nedelyje Kovo 30-ta. diena su 
bažnytinėms apiegomis 
Springfield, Del., ir kūnas li
kos parvesztas in Shenadoryje 
ir palaidotas in Szv. Jurgio pa
rapijos kapinėse mieste.

— Juozas Besparis, 22 me
tu amžiaus isz Elizabeth, N. J., 
buvęs miesto gyventojas, nu
mirė pareita Ketverga, 2:55 
valanda po piet in Locust Mt. 
ligonbute. Velionis sirgo nuo 
Uždegimo plaucziu. Paliko sar 
vo tėvelius, Alberta ir Mare

Lost Creek, Pa. —
Gerai žinoma gyventoja isz 
szito kaimelio, ponia Teofile 
Kuczinskiene kuri buvo pacz- 
torka, dvideszimts keturi me
tai, prasiszalino nuo' tos dins- 
tos isz priežasties senatvės, jos 
vieta užėmė Gilbert A. Garvey.

MEILUŽE ASZARAS
LIEJA

Nužude Savo Meiluži 
Bagocziu

Jis ežia atvyko in milijonie
rių atostogų vieta ana diena 
kai daktarai jam pavėlino isz- 
eiti isz savo kambario.

Septynios deszimts vieno me
to amžiaus Amerikos Sekreto
rius, John Foster Dulles pasi
maudė in milijonierių kliuba 
ir pagulėjo insaulyje per kele
tą valandų.

Jis sako kad jis gales grysz-
ti in savo pareigas už keliu san' vo iszleisti pus-valandžiui pa- 
vaieziu ir kad jis savo vieta ki
tam už jokius pinigus neužleis.

sidejes. Nuolatos keisdavosi 
keliones kryptis, tai pasukda
vome in Pietus, tai in Sziaure. 
Kai tuo metu buvo sziltas me
to laikas, tai vagonuose žmo- 
iu prikimssztuose, buvo itin 
karszta, tvanku. Vagonu sie
nos per diena inkaisdavo taip, 
kad vos ranka buvo galimaisz- 
laikyti. Per visa keliones lai
ka vaikai tik keletą kartu bu-

Saint Clair, Pa. —
Sirgo per koki tai laika, buvęs 
miesto gyventojas Jonas Sli- 
vinskas nuo 1023 Green uly., 
Philadelphia, Pa., pasimirė in 
Herry R. Landis ligonbute 
Philadelfijoje. Velionis gimė 
Saint Clair, apie dvideszimts 
metu atgal apsigyveno Phila
delphia, Pa. Paliko du brolius: 
Petra isz Frackville, ir Vin
centa, mieste. Jo kūnas likos 
parvesztas in miestą ir paszar- 
votas ir palaidotas isz Grabo- 
riaus Stab ingio ■ koplyczios 
mieste, Panedelio ryta, su 
apiegomis in Szv. Kazimiero 
bažnyczioje 9 valanda ir palai
dotas in parapijos kapinėse.

Gilberton, Pa.—
Laidotuves Viktorijos Evas- 
kienes (Pekaicziute) nuo E. 
Back uly., invyko Utarninke, 
su apiegomis in Szv. Liudviko 
bažnyczioje, 9:30 valanda ryte

j ir palaidota in parapijos kapi
nėse Fraickvilleje. Velione pa
simirė pareita Ketverga in 
Ashland ligonbute. Gimė Lie
tuvoje. Paliko savo vyra My
kolą ir duktere Jieva Swank 
mieste.

INDIANAPOLIS, IND.
Intarta už nužudinima savo 
bajgocziaus meilužio, Minnie B. 
(Connie) Nicholas karezias 
aszaras liejo teismo kambaruo- 
se, kur ji yra intarta už nužu
dinima savo meilužio, su ku
riuo ji buvo per penkiolika me 
tu susidėjusi.

Du sykiu divorsuota mote
riszke atvirai aszaras liejo teis 
mo kambaruose kai valdžios 
advokatas Francis E. Thoma
son isz teismo reikalavo mir
ties bausme tai moteriszkai.

Sulyg to advokato priparo- 
dinimais tai tas bagoezius For
rest Teel buvo apleidęs Minnie 
B. (Connie) Nicholas del daug 
jaunesnes ir gražesnes merg- 
palaikes.

Ponia Nicholas, keturios de
szimts keturiu metu amžiaus 
buvo gavus, daug dovanu ir 
malonumu i|z to bagoeziaus 
Teel kol jis susipažino su jau
nesne ir gražesne mergpalaike.

Ji užtiko į^pas ta mergpa
laike, ji in?e v 
,... . . aukeV biliu ir jor , 

n«saPa isz tos r ' 
riu, ji iszs^auK‘ 
veri i* P*-1 j

UZ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Branchdale, Pa. —
Trys namai prie Branchdale 
mainiu ulžsidege pareita san
vaite Ketverge nuo gazolino ir 
dinamitinu. kapsiu. Namai li
kos visiszkai sunaikinti. Dau
gelis is.zkadois padaryta.

— Kožnas isz guodotinu 
skaitytoju “Saules” turi savo 
gimines, prietelius ir pažins- 
tamus, kurie da ne skaito 
“Saule” ir nežino apie josios 
gera patamavima del labo 
Lietuviszkos visuomenes. Pre
ke tokio laikraszczio kokiu yra 
“Saule” yra tiktai septyni do
leriai ant meto.

Jeigu musu skaitytojai pri- 
siuns adresus tu j u kurie da ne 
yra susipažinę su “Saule” tai 
jiems nusiunsime kelis numa
nus ant pažiūros.

PLATINKIT!

SKAITYKIT

Girardville, Pa.—
C. S. Armijos Kapitonas, 
nas Bernotas su paezia ir szei- 
myna isz South Carolina, sve- 
cziavosi pas jo motinėlė, ponia 
J. Bernotiene nuo N. Second 
uly. Kapitonas Jonas ir szei- 
myna neseniai sugryžo isz Or- 
lean, Prancūzijos, kuris ten 
tarnavo per koki tai laika.

— Pranas Pompalis nuo' N. 
Second uly., pasimirė pareita 
Subatos diena, 5:15 valanda 
po piet in Charles IK Meyner 
ligonbute, Hamburg. Velionis 
buvo angiiakasis ir paskutini 
karta dirbo Packer Nr. 5 ka
syklose. Paliko savo paezia 
Ona (Kulinkauskiute); dvi 
dukterys: Morta Gelensziunie- 
ne mieste ir Olesa Einoriene 
isz Charleston, W. Va., sunu 
Pranciszku isz Lancaster ir du 
anukus. Taipgi paliko tris se
seris: Ona Dabuszinskiene isz 
Brooklyn, N. Y., Margareta, 
New York; Olesa Facinelli, isz 
Pottsville; du brolius: Alberta 
ir Joną isz Cleveland, Ohio; 
taipgi Vinca, Philadelphia. 
Laidojo Ketvengo ryta su alpie- 
gomis in Szv. Vincento' bažny
czioje 9-ta valanda ir palaido
tas in parapijos kapinėse 
Frackville. <

Jo-

V in jo automo- v JAkai jis iszejo 
Raikės karnba- 
, maža revol- 
ke kad ji save 

numžuftia^L jai pasakė kad 
ji (kvaila taKJaryti ir stengie
si jis isz ranfu ta revoleri isz- 
traukti. Kai jiedu tame jo au
tomobilyje Susimusze ir susiė
mė, ji paleido keturis szuvius 
ir ji nuszove. Ji paskui prarijo 
daug pilių del miego, norėda
ma nusižudinti.

Ji sako kad ji iszlipo isz jo 
automobiliaus, manydama kad 
jis dar sveikas ir drūtas, bet 
jis buvo paszautas ir už keliu 
jminucziu pasimirė. Ji buvo 
policijantu surasta dvideszim
ts valandų po to pusgyve.

LAIVAS SUSIMUSZE
SU TANKERIU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vėjo, jis plauke apie dvide- 
szimts keturias mylias in va
landa.

Louis E. Murphy, kuris vai
ravo ta prekybini laiva “Val- 
chem” sako kad jis pasuko sa
vo laiva in kaire kai jis pamate 
ta greita “Santa Rosa’’ laiva 
atplaukiant taip greitai per 
miglas.

JOHN F. DULLES 
SVEIKSTA

HOBB SOUND, FLORIDA.- 
Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles sveiksta po keliu 
operacijų, Ir dabar jau net mau 
dosi Floridoje su bagocziais. 
Tai buvo pirmas sykis in kele
tą sanvaicziu kad Dulles galė
jo apleisti savo kambarį ir isz- 
eiti su kitais pasidraugauti ir 
pasimaudinti.

rys, kurios atneszdavo koszes 
ir makaronu sriubos ir van
dens visam vagonui. Viename 
eszalono vagone buvo inrenfgta 
“krautuve.” Joje buvo gali
ma gauti cukraus, riebalu, kon 
servu, žinoma “už pinigus.” 
(Tai nereiszkia, kad visuose 
tremtiniu eszalonuose taip bu
vo).

Kol visi dar turėjo savo 
maisto, jo keliones laiku užtek 
davo. Tik vandens kai kada 
buvo stoka. Daugiausia var
gino ne maisto stoka, o nepa
prastas susikimszimas. Vago
nai, kuriuose buvo daug vaiku, 
darėsi panaszus in pragara. 
Visos keliones laiku: tris san
vaites: pusei tremtiniu teko 
iszbuti ant naru. Vaikams bu
vo didžiausia nelaime visa lai
ka iszbuti nejudant. Iszeina- 
moji buvo ežia pat, vagono vi
duryje, tik sziek, tiek, paklo
dėmis paežiu tremtiniu atitver 
ta. Nuo staigaus maisto pasi
keitimo pas daugeli vaiku ir 
suaugusiu prasidėjo viduria
vimas.

Eszalonas iki Kotlovo kelia
vo beveik tris sanvaites, taigi 
nuėjo, kai karas jau buvo pra-

sivaikszczioti. Eszalonas tu
rėjo apie asztuonios deszimts 
vagonu.

Kotlove visi buvo iszlaipinti 
ir sugrusti in tris baidokus. 
Musu vagone pakeliui pasimi
rė viena senute ir du vaikai.

Toliau kelione vyko upe gi
lyn in Komi sriti. Abi Vyczag- 
dos upes puses, kaip ir bemaž 
visa Komi sritis, apaugusi ne
peržengiamais miszkais. Tik
ras Dievo rykszte buvo nepa
prastas uodu gausumas. Per 
isztisas naktis baidokuose 
smilkė kadagius, ginantis nuo 
uodu, bet j u inkyrumui nebuvo 
ribų. Dienos laiku, kada nebu
vo uodu pasirodydavo’museles 
kuriu inkondimas būdavo dar 
skaudesnis, negu uodu, 
kandžiotu žmonių veidai 
kiai sutindavo.

Sargyba buvo nuimta,
pasibaigė kelione geležinkeliu. 
Visiems baidokams buvo pri
skirtas komendantas, kuris gy 
veno buksiriniame laive. Jis 
pagal vietos inmoniu pareika- 
lavimis skirstė žmones dar
bams ir iszlaipindavo numaty
tose vietose.

Su-
smar-

kada

Lietuvos Himnas Ir 
Lietuviszkos Dainos 

Komi Miszkuose

Keliones laiku, sustojus lai
vui pasikrauti kuro, tremtiniai 
gaminosi valgi ant krantu, tie
siog ant lauže. Ir kaip keista 
nebutu, Jaunimas, kurio buvo

Szitie Kaliniai Pabėgo

• YOUNGSTOWN, OHIO.— 
Szitie keturi, ju tarpe ir szita 
moteriszke Ponia Lola Gordon 
po deszine, suėmė du kalėjimo 
sargus in Mahoning County 
kalėjimą in Youngstown ir pa
bėgo. Jie su savimi pasiėmė 
viena sarga, bet paskui ji pa
leido.

Virszuje: isz kaires in deszi
ne: trisdeszimts szesziu metu

amžiaus Robert P. Herman 
dvideszimts keturiu metu am
žiaus Joseph Orville. Apaczio- 
je, po deszine, dvideszimts pen 
kiu metu amž. Donald Sweet.

Jie primusze Deputy Sherif- 
fa William Driskell ir ji pri
vertė juos isz kalėjimo iszvesz- 
ti. Paskui jie ji iszmete ant 
ulyežios ir sau nuvažiavo.

ir

apstu, ežia pat ant kranto su
organizavo skautiszka lauža, 
aplink kuri pirma karta tuose 
miszkuose suskambėjo Lietu
viszkos dainos ir himnas. Ka
dangi komendantas Lietuvisz- 
nesuprato, tai buvo dainuoja
ma jam girdint, nesivaržant. .

Musu szeimyna iszlaipino ne-; 
pertoliausia nuo Komi sostines 
Syktyr karo. Czia iszlipo apie 
dvideszimts Lietuviszku szei- 
mynu. Isz inmones buvo atvy
kę vietiniai komiai su veži
mais, in kurios, susikrovėme 
daigtus, o patys nužingsniavo
me pešti.

Pirmieji Inspudžiai Tai
goje Baisiai Nykus

Patalpino mus in barakus. In 
viena kambarį, 16 - 20 kv. me
tru ploto, po 2 - 3 szeimynas. 
Pirmieji inspudžiai buvo bai
siai nykus.

Nors karas buvo prasidejes 
dar tik neseniai, vienok krau
tuvėlės buvo tuszczios. Pasta
tai taip pat neinprasti: sienos 
suręstos isz apvaliu, netaszytii 
rastu, stogai dengti lentomis, 
viskas, atrodė taip, lyg czia bu
tu jau seniai nusiautes karas. 
Dalis baraku buvo pastatyta 
isz lentų, o sienų tarpai užpil
dyti piuvenomis. “Baldai” 
medines lovos, vietoj matracu 
lentos, stalai isz neobliuotu 
lentų. ,

Iszejus isz barako, už 20- 30 
žingsniu prasideda taiga, kuri 
neaprėpiama kaip jura.

Atvykę nustebome, kad mes 
czia ne pirmieju. Jau apie me
tus czia nepaprastai vargo 
Lenkai, atitremti isz tu srieziu 
kurios pateko in Sovietu ran
kas. 1941 metu Vasara ne ma
ža ju jau buvo iszmire. Kadan
gi jie buvo vežami dar žiaures
nėmis sanlygomis (pavyzdis 
jiems nebuvo leista pasiimti 
daigtu), ju padėtis, mums at
vykus, buvo baisi! Didelis nuo 
szimtis isz Lenkijos atvežtųjų 
buvo Žydu tautybes. Be Lenku 
czia jau nuo 1932 metu gyveno 
daugybe Ukrainiecziu ir Rusu, 
buvusiu “Kuloku,” .kuriuos 
atitreme vykdant placziu mas
tu Kolchozinima.

Jau sekanezia diena mums 
buvo priskirtas NKVD komen
dantas. Jis visus surasze ir 
iszdave pažymėjimus, ‘sprav- 
ki.’ Jose buvo nurodyta, kad 
toks tai pilietis yra ‘spec pose- 
lenes’ ir turi teise gyventi ir 
judėti 2 lig 5 km radiuse. Ne- 
pertoliausiai buvo miestelis, 
bet in ji vykti buvo draudžia
ma. Visiems suaugusiems 
(nuo 16 metu), kuriems buvo 
iszduotos ‘spravkes,’ buvo 
praneszta kad kiekviena san
vaite nustatytomis dienomis 
reikia ateiti pas komendantą 
registruotis, tie yra, pasirody
ti ir pasiraszyti tam tikroje 
kortelėje.

Prasidėjo darbas. Kadangi 
vyru, galima sakyti, visai ne
buvo, tai turėjo dirbti moterys. 
Vaikai pasilikdavo namie; rin
ko malkas, virė pietus ir taip 
toliaus. Kadangi buvo karo 
metas, tai dirbantiesji turėjo 
iszbuti darbe deszimts o vėliau 
ir dvylika valandų. Daugiau
sia moterų (beveik visos intel
igentes) dirbo miszko darbuo
se. Stipresnes kirto medžius, 
silpnesnes degindavo szakas, 
arba dirbo su arkliais miszko 
medžiaga vežant isz miszko in 
sandelius.




