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Isz Amerikosi SZOKIKE NORĖJO 
NUSIŽUDINTI Vaiskas Iszszauktas; Mainieriu Už Geležines Uždangos

GEGUŽES
.MENESIS 

y ---
Marija Užtarytoja

Nusidėjėliu

LOS ANGELES, CALIF. — 
Trisdeszimts dvieju metu am
žiaus szokike tuvo greitai nu- 
veszta in vietine ligonine, kai 
tik eroplanas nusileido ant Los 
Angeles aerodromo.

Ji yra žinoma kaipo Mitzi

Straikos In Kentucky; Guberna

Petnyczioj Pripuola Pirma 
Diena Gegužio.

QEGUZES menesis yra gra
žiausias isz visu menesiu.

Szis menesis vadinasi Atgiji
mo Menesis nes sziame mene
syje visa gamta prisikelia isz 
numirusiu. Szis menesis yra 
bažnyczios skiriamas Marijai, 
Dievo Motinai. Nes, taip kaip 
sziame menesyje y is a gamta 
atgauna, gyvybe taip pas Mari
ja nupuolusi žmonija atgavo 
Iszganymo gyvybe. Per Marija

Dore', kurios tikras vardas yra 
Beatrice Themis Doerr, Ji bu
vo atskridus in Los Angeles isz 
Alexandria, Virginia.

Ant ereplano ji nurijo daug 
pilių nuo miego, norėdama sa
ve nusižudinti. Kiek policijan
tai galėjo inspeti, tai ji buvo 
su savo draugu, “boy frentu” 
persiskyrus ir už tai tuvo taip 
susijaudinus kad ji norėjo nu
sižudinti.

Lošzike Isztekejo

torius Chandler Sako Turėjo Vais- *
ka Iszszaukt Kad Nebutu

Kitokiu Sukilimu

KAIP MUS ISZVEŽE 
IN SIBIRĄ

atsidarė dangaus karalija. Per 
Marija atėjo palaiminimas ant 
žemes.

O koks gražus Gegužes me
nesis. Gegužes menesyje sau
lele maloniai žere savo gaivi- 
nanczius spindulius ant žemes. 
Szvelnus vėjelis lyg Tėvelis, 
atgyjanczius isz numirusiu 
medelius bucziuoja. Paukszte- 
liu balseliai linksmai skambu 
giriose. Orė czirskia visokie 
gyvuoneliai. Pievos pamarga- 
vo invairiomis gėlėlėms. Sodai 
pasipuosze baltais žiedeliais. 
Darželiuose žaliuoja rūtos, mė
tos ir lelijos. Ta visa gamtos 
grožybe lenkiasi prie Marijos 
kojų ir duoda jai garbe, nes ji
jos tikrai verta.

Sziame menesyje visam pa
saulyje visi Krikszczionys gar
bina Marija. Ypatingai musu 
brangioj tėvynėj Lietuvoj. Te-

NEW YORK, N. Y. — . Į 
Anglijos loszike, Diana Dors j 
isztekejo už juokdasio Dicky 
Dawsen. Jiedu apsiženijo 
New York mieste, dainininkes

nai seklycziose papuosze alto- Fran Warren kambariuose.
reli Motinos Dievo. Susirenka 
jaunimas ir seneliai, uždega 
žvakes ir visi suklaupė priesz 
paveiksią Marijos kartu gieda:

Abiem yra pirmas sykis ženy- 
tis, tai yra retenybe losziku ir 
loszikU tarpe sziomis dienomis.

“Sveika Marija Dievo Motina, 
Kaip saule szviesi, kaip dvasia 
gryna.
Atmink ant musu savo

szirdyje 
Melkskis už mumis Sveika

Marija.” 
.. Brangus broleliai ir sesutes 
ir mes szi menesi kartu su ki
tais maldingais žmonimis, su 
visa gamta klaupkime prie 
Marjios kojų ir giedokime jai: 
“Sveika Marija.”

Marija yra nusidėjėliu už
tarytoja. Ji ne viena neaplei
džia nors butu ir didžiausias 
isztvirkelis, ir už ta meldžiasi. 
Ji meldžia Dangiszkojo Tėvo 
kad sugražintu ji ant tiesos ke
lio. Ne viena motina nemyli 
taip savo vaikelio kaip Marija 
myli žmogų.

Sztai vienas atstitikimas pa
vyzdžiui. Ne seniai vienam ka
lėjime likosi vienas žmogžudis 
nuteistas mirti ant elektrikos 
kėdės. Jam priesz mirti atėjo 
kunigas ir melde jo kad atliktu 
Iszpažinti. Žmcgžudis užkeikė 
ir liepe kunigui eiti szalin sa
kydamas: “Kokiu gyvenau to

kiu ir mirsiu, atsitrauk nuo 
manės!” Kunigas visokiais bu 
dais bandė prikalbinti, Bet vis
kas veltui. Atėjo kunigui vie
na mintis in galva ir jis sako 
in nuteistąjį: Pirma negu jus 
apleisiu, meldžiu suteikti man 
viena malone! Žmogžudys at
siliepė: Jeigu tik galėsiu, tai 
noriai padarysiu! Kunigas ta
da praszo: Sukalbėk su manim 
kartu “Sveika Marija. Ant to 
žmogžudys kalba: O, Sveika 
Marija, tai galiu su tavim kal
bėti, nes in ta malda ir netikė
jau, vienok kalbėjau visados. 
Atsiklaupė kartu su kunigu ir 
eme kalbėti “Sveika Marija.” 
Kada pradėjo kalbėti žodžius 
“Szventa Marija, Motina Die
vo melskis už mus nusidėjėlius 
dabar ir musu mirties valando
je,” žmogžudis apsiliej oasza- 
romis puolė kunigui prie ko
joms ir melde iszklausyti jo 
Iszpažinties. Atliko jis Iszpa- 
žinti su dideliu gailestingumu 
ir dekavojo Marijai, kad ji už 
tokia maža maldele atėjo prie 
jo mirties valandoje ir iszgel- 
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FRANKFORT, KY. —
Kentucky valstijos Guberna
torius A. Chandler iszszauke 
du tukstaneziu vaisko in Ken
tucky mainu apylinkes, numal- 
szinti straikuojanezius mainie- 
rius, kurie jau keturios de- 
szimts devynias dienas kaip 
straikuoja.

Per tas strajkas du žmones 
buvo nužudinti.

Gubernatorius A. Chandler 
iszszauke vaiska kai penki 
szimtai straikuojaneziu ma: 
nieriu stojo priesz valstijos po- 
licijantus, in Combs City, kur 
atstiko du dinamito susprogi 
mai. * |

Major Generolas J. Williams 
State Adjutant Generate^. 
, ,| M> jį J. Į, ■ ,WJLW

SERAT-NAMIO
DARBININKAS

SUDURNAVOJO

Paszove Daktaru, Pats
i Nusižudė

XENIA, OHIO. — Trisde
szimts vieno meto amžiaus 
psichologas, Daktaras ėjo ant 
labai pavojingos smegenų ope
racijos kai sudurnavojes vie
nas to seratnamio darbininkas 
ji paszove ir paskui pats save 
nusižudė.

Daktarai in Miami Valley li
gonine in Dayton padare tam 
daktarui operacija, policijan
tai ir detektyvai vis stengiesi 
isztirti kodėl tas darbininkas 
taip pasielgė, kodėl jis Dakta
ra Kermit Thomas nuszove.

Policijantai ir detektyvai

Elektros Jiegos 
Centras

ko kad vaiskas jau dabar mar- 
szuoja in tuos miestelius ir te
nai palaikys tvarka, ir neleis 
mainieriams daugiau maiszot 
sukelti.

Gubernatorius Chandler sa
ko kad jis'nėnoromis iszszauke 
vaiska, bet kad jis jautiesi kad 
jis turėjo taip padaryti kad ne
butu daugiau žmegžudyszcziu 
ar kitokiu sukilimu tarp dir
ba neziu ir straikuojaneziu mai 
nieriu.

Guberantorius sako kad jis 
nenorėjo vaiska iszszaukti, bet 
kai buvo subombarduotas tip
ple in Viper miesteli ir kai 
penki szimta straikuojaneziu 
mai’ -^eiorieszino valsti
jos r. t ako

HHHL ’■ -U- ■ ----- '• • .

klaasinejo m rūsio darbininko 
draugus ir viena keturios de- 
szimts asztuoniu metu amžiaus 
naszle in Oxford, kuria jis lai
ke po savo revolveriu pirm ne-1 
gu jis ta daktara nuszove.

Naszle Ponia Iva Williams 
buvo nuveszta in savo namus 
po daktaro priežiūra. Tie prie- j 
glaudos namai yra seratams ir 
yra valstijos užlaikomi.

Iszrodo kad tas isz proto isz- 
sikraustes darbininkas buvo 
pasislepes..yįrtuveje kol Ponia 
Williams atėjo in darba. Kai ji 
inejo in virtuve jis ja nusistve- 
re ir paskui laike su revolveriu 
prie jos galvos.

kad jis nemate jokios kitos isz- 
eities, kaip tik iszszaukti vais
ka, tvarka palaikyti.

Rex Lauck, mainieriu atsto
vas sako kad Gubernatorius 
baisia klaida padare iszszauk- 
damas vaiska, nes nebuvo jo
kio reikalo. Jis sako kad czia 
nėra jokio sukilimo ar priesz 
valdžia pasiprieszinimo, bet- 
kad laikrasztininkai viską bai
siai neteistingai iszpute ir ap- 
rasze kaip koki sukilimą priesz 
pat valdžia, o anot jo, czia nė
ra nieko panaszaus.

a o o

Szveczias
Isz Vokietijos

SCHENECTADY, N. Y. —
Czia matome elektros jiegos ti
kras centra ar pradžia. Isz 
czia, in mieste Schenectady 
yra generatoras 430,000 svaru, 
kuri įgali kas metai parūpinti 
gana elektrikines jiegos del 
261,000 žmonių toje apylinkė
je.

Ji sako kad jis grasino ja nu- 
szauti jeigu ji szauktusi pagel
ios. Tadą Daktaras inejo ir 
Ponia Williams suriko kad jis 
apsisaugotu nes tas darbinin
kas juos nudes; Staiga trys 
szuviai pasigirdo ir Daktaras 
sukniupo ant aslos.

Tada tas darbininkas palei
do kita kulka sau in smegenis. 
Jis czia dirbo nuo Birželio me
nesio 1955 .metu. Kiek buvo 
galima sužinoti tai jis pareina 
isz Taswell, Tennessee.

NEW YORK, N. Y. —
Franz Jose Strauss, Vakaru 
Vokietijos apsaugos Ministe- 
ris atskrido in New York isz 
Benn miesto, Vokietijos. Jis 
czia ketina svecziuotis per asz- 
tucniolika dienu. Jis pasitars 
su Amerikos Apsaugos Sekre
toriumi, Neil McElroy ir turės 
proga pamatyti musu tvirto
ves ir apsaugos ginklus ir in- 
taisus.

1 _____ i!!1!.."1 ..J

NUSZOKO
NUO LAIVO

NASZLE PRIGĖRĖ

NORTH WALES, PA. —
Penkios deszimts trijų metu 
amžiaus naszle, Ponia Martha 
Hillibush isz North Wales pri
gėrė in maža upeli prie devin
tos ulyczios ir Montgomery 
Ave., visai netoli savo namu.

Policijantai spėja kad ji ne- 
tyczia parpuolė in ta upeli ir 
kniupszczia tenai prigėrė. Jos 
lavonas buvo užtiktas apie pu
se po devynių isz ryto. Upely- 
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Darbininkas Prigėrė

NEW YORK, N„ Y. —
Trisdeszimts dvieju metu am
žiaus Albert E. Boyland isz 
Dorchester, Dorset, Anglija, 
virėjo pagelb įninkąs nuszoko 
nuo “Queen Mary” laivo, kai 
laivas buvo mariu viduryje.

Laivo Kapitonas Andrew 
Mackeller sako kad paskutini 
syki kiti darbininkai buvo ta 
virėjo pagelbininka mate, bu
vo Subatoj.

Ka Mes Pergyvenome

Ka Pasakoja Isztremtas 
Isz Lietuvos Ir Atvy

kęs In Vakarus

Szunu Jau Nebuvo Li
ke; Vaige Peles

1941- 42 m., žiema mirė isz i 
bado ir iszsekimo turbut, apie 
puse Lenku Tremtiniu. Isz 
Lenku Lietuviai tuomet iszmo- 
ko pavasari Kolchozu laukuo
se rinkti supuvias bulves, isz 
kuriu kepdavosi blynus. Atė
jus pavasarui, tokie “blynai” 
buvo tiesiog iszganymas, nors 
kepant juos pasklisdavo di
džiausia smarve. Bet baudau-
j autiems atrodė, kad pasauly
je nėra nieko skanesnio..........

Rudens metu visi Lietuviu 
Tremtiniu vaikai vaikszczio- 
davo po taiga rinkdami uogas 
ir grybus, tuo padedami iszsi- 
laikyti savo vyresniems bro
liams ir seserims ir tėvams.

1942- 43 metu žimea badas 
pasiekė toki laipsni, kad dau
gumas Lietuviu valgė pagau
tas peles, žiurkes, nes szunu 
jau seniai nebuvo liae.

Žiurkes Vaikams 
Ausis Apgrauždavo

Vienok tautiecziai kente ne
tik nuo bado. Juos namuose 
kamavo parazitai. Apleistu se
nu baraku sienų rastu tafpuo- 
se, prikimsztuose samanų, bu
vo privisę milijonai blakių, su 
kuriomis kovoti nepadėdavo 
jokios priemones, nei karsztas ■ 
vanduo, nei žibalas. Ypatingai 
parazitu aktyvumas pasi- 
reikszdavo vasara. Be blakių 
prisidėdavo dar uodai, muse
les ir bimbalai. Sziltomis vasa
ros naktimis žmones net po 
sunkiu darbu negalėdavo pail
sėti, užmigti. Per kiauras nak
tis rūkydavo uodus, traiszky- 
davo kraujo prisisiurbusias 
blakes, o insismagine grauži
kai apgrauždavo mažiems vai
kams ausis.

Kertant miszka taip pat bu
vo sunku apsiginti nuo uodu. 
Kirtę jai ant veido užsidėdavo 
tinkleli, nes be jo darbas visai 
butu buvęs neinmanomas. )Szil- 
tam orui esant su tinkleliu irgi 
buvo nepatogu. Prakaitas sro
vėmis varvėdavo.

Miszko darbai mažai tebuvo 
mažinuoti. Tik miszko medžia
gos iszvežimas in sandelius 
prie upiu buvo sziek tiek maži- 
nuotas. Bet ir tai buvo tik pra
džioje. Vėliau, karui tęsiantis, 
visos transporto priemones bu
vo iszsiustos in frontą.

Už Szaukszta Koszes 
Ar Sriubos

Visiems darbąms buvo nu
statytos darbo normos. Dviem 
asmenim (viestiek, ar vyrams, 
ar moterims) dirbantiems dvi
rankiu piuklu, reikėjo prikirs- 
ti malku 4-5 m (nuplauti me
džius, nigeneti, sudeginti sza- 
kas, supiauti in 1,5 m ilgio ga
balus,- juos perskelti pusiau, 
jei stori, ir sukraustyti). Ne- 
iszpildantiems tokios dienos 
normos buvo mažinamas mais
to davinys valgykloje, o virszi- 
jantiems normas, Stachanovie- 
cziams buvo duodama papildo
ma porcija koszes arba sriu
bos.

Maždaug 1943 metais Len
kai Tremtiniai pradėjo gauti 
maisto, ir rubu isz Lenku at
stovybių. Lenku padėtis tada 
žymiai pagerėjo ir jie turėjo 
geriausia materialine būkle isz 
visu gyventoju. Lietuviai isz 
j u už tabaka ar degtine (kurią 
dirbantieji retkareziais įgauda
vo) iszsimainydavo Ameriko- 
niszku sriubu, kiausziniu mil
teliu, tauku ir panasziai, o taip 
pat ir rupu, nes savųjų, atsi
vežtųjų, jau nebuVo like.

Lenkai buvo gražinti isz Ko
mijos apie 1944 metu rudeni.

Lietuviai nebuvo nustoję 
vilties ir tikėjosi kad ir j u liki
mas iszsispres panasziai, kaip 
ir Lenku, vienok to nesulauke.

Kas isz Lietuviu iszsilaikei 
iki 1944 metu, tai daugumas ir 
ižzliko gyvi. In karo gala mais
to reikalai sziek tiek pagerėjo. 
Visur valgyklose pasirodė 
Amerikietiszki konservai.

1945 m., rudeni atsirado va
dinama komercine duona, po 
100 rubliu už 1 kg. Prie tokiu 
parduotuviu iszsirikiuodavo 
eiles, kurios sziekdavo iki pu
ses kilometro.

Ligos

Visais karo metais Komijoje 
siautė viduriu sziltine ir dėmė
tosios sziltines epidemija, liga. 
Ypatingai daug gy vybių nusi- 
nesze dėmėtoji sziltine, kurios 
platintojai buvo uteles. Utelių 
antplūdis būdavo toks, kad se
nesnieji, iszseke žmones nebe
pajėgdavo su jomis susidoroti.

Gydytoju buvo nepaprastai 
maža ir tik ligoninėse,, polikli
nikose. In ligonine pakliūti bu
vo didžiausia laime, nes daž
niausia visos lovos būdavo už
imtos.

Didele reikalą buvo vaistu 
klausimas. Beveik visas ligas 
gydydavo keliu rusziu milte
liais ar tabletėmis.

Profilaktinėmis priemonė
mis buvo laikoma ne szvara, 
bet skiepijimai, kuriuos vyk
dydavo prievarta.

Pagal pramoniniu prekių 
korteles darbininkams ir vai- 
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Kas Girdėt
Į 

krasztus.

Senatorius Frank J. Laus- 
che, Demokratas isz. Ohio vals
tijos nori inneszti byla kad vi
si Senatoriai butu priversti 
vieszai paskelbti visas savo in- 
ėigas ir kiek jie savo pagelbi- 
ninkams ir darbininkams mo
ka, ir tu darbininku vardus ir 
pavardes.

Aiszkus dalykas, Senatoriai 
baisu leima iszkele ir pareisz- 
ke savo priesztaravima ir pasi
piktinimą.

~ • •

Dievas turi dvi buveines: I
viena Danguje, o kita nuolan
kioje, dėkingoje szird'yje.

i Geri 'žmones nenustoja būti 
gerais net ir nedekingiems.

————— , •
Bedarbe vis su mumis. Ne

skaitant tuos kurie randasi 
vaiske, Kovo menesyje 63,828,- 
000 žmonių dirbo. Tai 1,106,000 
daugįau negu Vasario menesy
je.

Bedarbiu skaie-zius: 4,362,- 
000. Tai 387,000 mažiau Kovo 
menesyje nebu“ buvo Vasario 
menesyje.

Žmonių be darbo penkiolika 
sanvaicziu ar ilgiau: 1,544,000. 
Tai 80,000 daugiau Kovo1 me
nesyje. Į ,

Aplamai imant, eilinis dar
bininkas uždirba $88.62 per 
sanvaite. Szitas iszrokavimas 
yra imamas daugiausia isz fab
riko1 darbininku.

Vengrai Komunistai savo- 
tiszkai “dovanoja.” Vengri
jos Komunistiszka valdžia pri
siviliojo kad piliecziai grysztu 
in savo tėvynė, kad viskas do
vanota. Daugiau kaip szeszi 
tukstancziai Vengru buvo taip 
suvylioti ir sugryžo in savo tė
vynė. Vieni buvo in kalėjimus 
inmesti ir kiti buvo suszaudin- 
ti, o kitiems pasisekė dar syki 
pabėgti isz savo kraszto, isz sa
vo tėvynės.

Kai tik kuri sutinkame, ku
ris turėtu mums būti dėkingas, 
tuojaus tai atsimename. Kaip
gi dažnai mes, isz kitos puses, 
galime sutikti ta, kuriam mes 
patys turėtume būti dėkingi, ir 
apie tai nepagalvojamė.

Amerika yra davus szeszis 
szimtu milijonu doleriu vertes 
mažam Pakistan krasztui. Tas 
krasztas nežino ka su tiek pi
nigu daryti, ir praszo kad 
Amerika daugiau pinigu jam 
nepaskirtu.

Vis iszrodo kad ateinantieji 
Prezidento rinkimai turės du 
intaknigu kandidatu: Vice- 
Prezidentą Richard Nixona ir 
New York valstijos Guberna
torių, milijonierių Nelson Roc
kefeller.

Jei aipie žmogų gali pasakyti 
kad jis nedėkingas, tai pasa
kysi blogiausia dalyba, koki 
galima, pasakyti.

Pypkes Durnai

Pinigai
Paskolinti pinigai greitai 

iszeina,
O vela,
Niekas taip greitai 

neužsimoka kaip skolos.

MOTINOS,
NEKEIKITE

SAVO VAIKUS!
y^NTANAS iszgirdes, kaip 

szeimininke su kampininke 
bara mažus savo vaikus, todėl 
studentams iszejus tarė:

— Motinėlės, kad ir ne es
mių jusu. mokytojom, bet no
riu jums papasakoti viena atsi
tikima, kuri savo akimi ma- 
cziau:

Salantu parapijoj, Sausgal- 
viu sodžiuje, 1915 metais, gy
veno ūkininkas Preibys, turėjo 
ypatinga pirkele in kuria leido 
vargdiene naszle Drimbiene su 
vaiku Petruku. Pati Drimkie- 
ne buvo labai nedora motere, 
todėl ir Petrukas in ja atsigi
mė ; buvo didžiai atkaklus.

Būdamas da ketvirtu metu, 
turėjo gražu veideli. Motina
ant jo užpykus, davė jam per

sprandu szaulddama: “Ar ne 
eisi tu rupūže!” Petrukas isz- 
pruko. Atsitiko tai pavasaryje. 
Preibio žąsys išperėjusios žą
sukus: vaikszczrojo po žardie
na.

Žąsinas, Petrą pamatęs puo
lė ant jo 'žnybiždamas, perver
tė auks-ztienyka ir plake spar
nais, o snapu, žnaibė jo veidą 
teip, jog kraujas isztryszko*. 
Kirkianti vaika motina iszgel- 
bejo ir nuvedė in triobele.

Szaszams iszgijus, Petras 
susirgo rauplėms,- kur tik buvo 
szaszas, ten rauples buvo dide
les. Kada Petras iszgijo, buvo 
panaszus in tikra rupu'že. 
Biauru buvo žiūrėti, tarsi gil
tine ant jo veido butu žirnius 
kalusi. Taigi įszsipilde Drim- 
bienes velinimai, kuri pavadi
no savo vaikuti rupuže.

Negana to, Petras daejas de- 
szimts metu, ganė Priebio ban
da, girioje. Viena karta su- 
iszlapus, sucziauszkes, pargy- 
ne ‘banda ir atsigulė triobeleje. 
Isz ryto da neiszsimiegojusi ir 
neiszdžiuvusi vaika bare moti
na, kad keltu ir iszvarytu gy
vulius in laukus. Vaikas pra
dėjo verkti, o- motina, ajpmuszu- 
si szauke: “Aj^nekelsi tu par- 
szeli“? Kad tu kur prapultum!” 
Iszgynes banda, vaikas: pra
puolė girioje. Vakare Preibis 
suvarė gyvulius, bet Petro ne
surado. Motina susirupinus, 
jieszkojo, bet niekur nesurado. 
Kas pasidarė su vaiku, niekas 
nežinojo, dingo kaip akmuo 
vandenije.

Price $3.00
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

Platinkit “Saule”

Dėkingi žmones — kaip ir 
vaisnigi laukai: gautas gery
bes jie sugražinai deszijmterio- 
pai.

Apipilti malonėmis nedekin- 
gaji tai vistiek kaip smilkyti 
numirėli.

Žmones augsztai galvoja 
apie tuos, kurie greit kyla pa
saulyje, vienok niekas taip 
greit nekyla, kaip dulkes, 
sziaudai ir plunksnos.

Prez. Eisenhowėrio asmeni
nis Daktaras Chirurgas dabar 
turi-ir kita darba, antra parei
ga: jis yra padaręs operacija 
ant buvusio1 Amerikos Sekreto
riaus John Foster Dulles, ir 
dabar ji prižiūri. Daktaras 
Major Generolas Leonard D. 
Heaton yra vyriausias Dakta
ras, 'Chirurgas Jn Walter Reed 
ligonbute, kur John Foster 
Duhės yra vėl sugryžes.

JONO ANDRULIO
. . -GAMYBOS

Lietuviszki Sūriai!

Dabar Komunistai ir intarti 
szpiegai ir musu kraszto isz- 
davikai lengvai gali gauti 
paszportus isz musu kraszto ir 
keliauti kur tik jiems patinka.

Alger Hiss, buvęs paties 
Prezidento patarėjas1 ir vėliau 
pasmerktas u'ž melagystes ir 
ulž perdavima daug: slaptu 
Amerikos 'žinių Komunistams, 

- dabar sakė kad jis iszsiims 
paszporta, nes jis nori pavaži
nėti po kitus Vakarinius

Didieji žmones tepradeda 
gyventi tik tada, kada nu- 
mirszta.

•* Daktarai kurie gydo akis ir. 
kurie taiko mums akinius, sa
ko kad patartina visus musu 
vieszkelius- numaliavuoti ža
liai, o tarpu vieszkeliu, ar sza- 
lia ju, numaliavuoti geltuona 
eilute, nes tos spalvos leng
viausia ant akiu ir geriausiai 
atskiriamos. Taip Daktaras 
Alden N. Haffner Daktarams

- B - GĖLAIS 
Iarba pradžia $ 

SKAITYMO ;!
...ir... ;!RASZYMO J 

64 pus. Did. 5x7 col.;! 
Dabar Po 25c. :■ 

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A

per seimą patarė, sakydamas 
kad juoda spalva greitai nu
vargina (draiveriu akis.

s Beveik visados, kai beisbo- 
les loszimas prasideda, pavasa
ryje Amerikos Prezidentas isz- 
ineta pirmąją beisbole. Bet ne 
Prez. Eisenhoweris. Jis iszva- 
žiavo golfą loszti, ir ta garbe 
ar pareigia, pavede savo Vice- 
Prezidentui Nixonui.

■ - ■ • • “
Ereliai skraido1 pavieniui, o 

varnos buriojas in pulkus; did- 
v'yrai mėgsta vienuma, o pa- 
paikeliai jieszko minios.

Gėraę dipliomatas tai yra 
žmogus, kuris isz anksto1 gali 
nusakyti kas invyks; ir vėliau 
jis gali visiszkai patikimais žo
džiais iszaiszkinti, kodėl taip 
ueinvyko.

Pirkite U. S. Bonus

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 ir j u 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 j u 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, Pres.

FOUNTAIN —, MICHIGAN
'’*♦♦*♦**♦♦*♦♦♦*****♦**♦********♦**♦**♦**♦*♦♦*****♦**♦**♦**♦**♦*♦♦**♦*♦♦♦♦♦♦*♦*

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT

Praėjo puse meto, motina 
melde visu aplinkines kunigu, 
idant paskelbtu, bažnycziosia 
apie vaiko prapuolimą. Tuo
kart kas tokis danesze jog; to
ki vaika mate Vainęiku sodžiu
je. Plotina nuėjo iii tenais ir 
isztikruju rado dingusi Petru
ką, pasivedė namon ir skau
džiai apmusze. Vaikas aiszkino 
buk paklydo girioje, iszalkesį 
ilgai klaidžiojo ir ant galo pa
kliuvo* Vaineikiuose.

Kada. Petrukas turėjo jau 
keturiolika metu, motina už ka 
tęn ji iszibare, davė per slprari- 
da szaukdama: O kad tu su
degtume!! Neuižilgio1 trobelėje 
motina užkure ugnelia iszeida- 
ma. kulti. Nelaimingas vaikas 
baisiai taja diena apdege ir 
mirė.

Drimbiene verkdama ir rū
gėdama kalbėjo1 Priebienei. 
“Ko tu ežia rūgo ji, juk tu pati 
pražudei vaika, juk jam teip 
vėlinai isz mažens, na ir teip 
iszsipilde tavo žodžiai. Kaiip 
norėjai teip Dievas davė. Pra
keikei Petruką, kuris už tave 
buvo daug geresnis! ’ ’

Taigi motinos matote, kaip 
negerai darote, keikdamos sa
vo1 vaikus. Nuo jusu paežiu 
vaikai iszmoksta biauriu žo
džiu. Paczios sutraukėte nelai
mes ant savo vaiku! Kartais 
jus supykstate ant kitu, o bas
kui savo piktumą iszverete ant 
vaiku ir muszate be jokio1 rei
kalo, už ka sunkiai nusidėsite.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele

knyga, 404 puslapiu, 50c.
No.102— Prakeikta, meilin

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

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi 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, 20e.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galvą-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi ėzposelei; 
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.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbatninka, 
43 puslapiu, 20c.

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, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 
62 puslapiu, 20o.

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 apio Jezu Kris
tų 20c.

lapių. 20c.
No.158—A p i e Kapitoną* 

Stornifield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu 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; Budyna 
Apie 100 puslapiu35c.

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

No.172—Apie Duktė Mariu; . 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusią- ( 
pin, 20c.

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

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

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

Kitokios Knygos'

No.lIS-^-Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaue 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.lOL^-Truihpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal iss- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristus© 
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 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.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas;

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

SSF5 Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U. S. A.



:: AGNIETE ::
[' d

BRANGIAUSIAS Jėzau, tai 
mažos lėlytės, kuri meldėsi 

bal&fs. “Isztikruju, Agniete 
yra pilna savymeiles, bet ji yra 
tik nemanstanti, o ne bloga. 
Jai visi pataikauja, jai nieko 
netrūksta. Ji niekuomet neži
nojo, kas tai yra būti neturtė
liu, todėl nesuprato kad reik
tu būti gailestingesne kitiems. 
Atleisk jai, geriausias Viesz- 
patie; iszmokyk ja naujai gy
venti. Iszmokyk ja maustyti 
apie tuos mažutėlius tavo bro
lius, kad ji 'žinotu, kaip Tau 
tarnauti. Mažute Magdalena 
Leelerc. yra viena isz drąsiau
siu Tavo pasekėju, Ji kenczia 
neturtą, bada ir szalti ir nieka
da nesiskundžia, Jos mažiukai 
broliukas ir sesute neturi vi- 
iszkai jokiu žaislu, bet ka asz 
kalbu, jie neturi nei drabužiu, 
kuriais tinkamai galėtu apsi
dengti, o jie Tave-myli ir yra 
laimingi. Iszmokyk Agniete, 
kad ji juos del Tavęs mylėtu. 
O Jėzau, iszmokyk ja iszsi'ža- 
deti savos ir sekti Tave!

Dabar užėjo debesys ir pri
dengė menuli. Vi^ur pasidarė 
tamsu ir viskas nurimo. 0 ka
da pasirodė szviesa, jau 'buvo 
saule užtekėjus. Agniete pati 
nežinojo', ar ji miegojo po to 
regėjimo ar ne.

Liudvika atėjo in jos kam
barį aprengti ja. Dabar Agmie-, 
te pasirodė kitokia, kaip pa
prastai. Ji nedarė jokiu pasi- 
prieszinimu, kada ja prausė ir 
necype ir nerekavo, kada szu- 
kavo jos plaukus. .‘Ji buvo labai 
visame palanki, apsimausianti 
taip, kad iNounou ir Liudvika 
iszsitare: “Su mergaite kas 
nors nepaprasto atsitiko, asz 
esmių inšitikrinus.

Taip isztikruju buvo. Agnie
te pasodino savo lele in maža 
kėdutė ir per pusryiczius žiurė
jo in ja sžypsodamasi. Ji ne
kalbėjo' nei su aukle, nei su 
Liucįvika ir buvo nepaprastai 
szvelni ir palanki.

Tūojaus po pusrycziu nuėjo 
ji prie savo, žaislu. Isz tarpo ju 
ji isztrauke didele knyga gra
žiu pasakojimu su spalvuotais 
paveikslais, gražia lele su il
gais plaukais ir su daugybe in
validu paredu, Nojaus laivą ir 
dežele su “domino”. Szie žais
lai buvo jos mylimiausiais, ži
noma, ne taip, kaip mažoji jos 
lėlyte.

Diena buvo labai HregĮna ir 
szalta. Agniete nusiminus sto
vėjo kėlės miliutas prie lango, 
o paskui pradėjo arti ugnies 
žaisti su savo numylėta lele. 
Aukle pagalvojo, kad mergaite 
yra geriausiame upe ir kad ja 
kokia valandėlė galima palikti 
viena. Paliko. Nulipo 'žernyin 
pakalbėti apie szi, ta su namu 
vedeja. Liudvika ta diena taip- 
pat buvo daibe. Ji padėjo mer
gaitėms apliuob'ti ir apszvary- 
ti visa narna, lies laukiama bu
vo ant Kalėdų ir Nauju metu 
daugybes svecziu.

“Talmudo Paslaptys”
, ' I, y. ••,, . .

ŽYDU TIKYBOS
Labai užimanti apysaka 

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

Pirkite U. S. Bonus

Agniete neilgai lauke. Ji 
tuojaus pasinaudojo' gera pro
ga. Išbrinktus žaislus susidėjo 
in pintiniuke, užsilipo ant ke-
dės, pasiėmė savo kepuriuke, 
sziltesni apsivilkima ir sprūdo 
isz kambario laukan. Ji atida
rė palengva vaiku kambario 
duris ir, apsidairius aplinkui, 
greitai placziais laiptais nusi
leido tiesiog in ulyczia. Isz tek
ilai ji gjreitai pasiekė' ulyczois

Tik tos Viskonsono bobos, 
nelabos,

Merginas apjuodina,
Ju. nekaltybe paniekina, 
Ir visaip jas apjuodina.

Norints mergeles užsilaiko 
gerai, 

Isz ko' džiaugiasi visi vyrai, 
Mat, senos moterėles joms 

pavydi, 
Geriau padarytu kad namie 

, sėdėtu,
Vyras ir vaikus geriau 

prižiuretu.
Žinau apie jas ir daugiau, 
Bet paliksiu ant toliau, 

Jeigu biaurybiu nepamesite,
Ir tuojaus neužtylesite.

* * *
Tula moterėle priėmė už 

tania. Vyreli,
Kad palengvintu, jai 

gyvenimą,
Bliudus mazgotu,

Ir maža kūdikėli nesziotu, 
Kiek jie metu turi niekas 

! nežino,
Visi laiko ji už jauna

vyruką, 
Mat jis visus brzduoja.

Tegul da karta dažinosiu, 
Apie tai daugiau

I padainuosiu.
* * *

Jeigu sena boba pliovoja, 
Pasigėrus szoka ir raukomi 

ploja,
Tai juokingai labai iszrojdo, 

Ir reikia lenktis isz tolo.
Vai bobele, neilgai taip1 

darysi,
Ar po szokiui nestenesi? 
Ba jau žeme atsiduodi,

Vietoje iszokinet, 
Turi poteri kalbėt, • 

Burnai valios neduok, 
Biauriai nepliovok, 

Baidai Pennsylvanijoj tas 
atsibuvo, 

Da užtylėsiu kas tai buvo.

Ar tave vargina pakramtas? 
Jeigu vargina, tai manstykie 
apie rytoju; rytoj busi laimin
gesnis.

— 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 ju nuliūdima.

| kampa, kur stovėdavo' vežėjai. 
Ji paisiszauke isz, ju viena, kaip 
ji mate darant kitus žmonės 
ant ulyczios ir davė jam Mag
Jelenos Leelerc adresą. Vežė
jas stebėjosi, nežinodamas ka 
daryti bet ji iszsitrauke isz ki- 
szeniaus savb pinigine ir paro
de jam..

Asz tail duosiu penkis fran
kus, tarė ji, jeigu maine nuveža 
in ten ir atgal.

Prancūzas vežėjas už pinigą 
viską padarys, tai ir dabar jau 
jis daugiau negalvojo. Ji tru
puti nusigando, kuomet inva- 
žiavo in labai purvina ulyczia 
kur gyveno Magdalena Leelerc 
ir kuomet jai prisiėjo lipti siu- 
buojanczihis Jau ir vienus ki
tur’ inlužusiais laiptais. Ji 
lengvai pabeldė in duris, ku-. 
rias jai nekuria žmogus paro
de. Durys tuojaus atsidarė ir 
jose pasirodė Magdute.

Ar tavo motina sveikesne? 
Užklausė Agniete. Mano, ma
ma atvažiuos jos pažiūrėti, bet 
asz negalėjau laukti ir atgabe
nau juins sziek tiek žaislu. Asz 
negaliu, ežia ilgai būti nes.... 
Czia ji labai nuraudo nes. pa
mate kunigą kleboną, kuris 
sėdėjo kėdėje toliau kambary
je.

Jis atėjo prie jos, maloniai 
szivpsodamasis ir tarė,, imda
mas didėle pintine isz jos raln- 
ku:

Brangus mano vaikeli, kas 
czia yra? Ar ponia Grioviene 
žino kad pati viena czia atke
liavai tokioje drėgnoje dieno
je?

Ne, nežino, isztikruju, ji at
sake. Ji nebutu manes leidus, 
jėi'giu 'butu žinojus. Praszau, 
infduok szituos žaislus tiems 
maižucziamsi vaikucziui ir mer
gaitei. Ji iszeme isz pintines 
žaislus ir indave juos Liudvi
kui ir Jonieszkutei kuriuod'u 
stovėjo' prie jos, žiūrėdami 
prasižioja in tuos stebuklingus 
žaislus kokius galėjo matyti 
tik krautuvių languose.

Mano brangioji, pridūrė, ku
nigas, jei tavo mana nežino 
kad esi czia, tai skubinkis tuo
jaus namon. Be to. žaislai tau 
nupirkti ne dėlto kad juos da
lintum kitiems. Asz noru kad 
juos pasiimtum atgal.

O ne, atsake greitai Agniete. 
Mama man dažnai priszneka, 
kad asz pilna savymeiles ir no
ri kad1 asz geriausius savo žais
lus iszdalincziau neturtingiems 
vaikams Szv. Vincento Paulie- 
czio' Seserų prieglaudoje. Leisk 
kunige klebone, tegul tie daig
iai czia lieka, nors iki mano 
mama czia atvažiuos, o ji 'pa
tvirtins tai, ka asz padariau ir 
pasakiau.

Labai gerai manė vaikeli. 
Bet tuojaus skubinkis namon. 
Asz davesziu tave namon, nes 
esi visa szlapia ir matai, mano 
vaikeli, kaip yra negerai iszei- 
ti ploname apsiavime ir neszil- 
tame apsiredyme, tokiame 
szlapiame ore.

Agniete užkaito. Ji greitai

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

To kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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pabueziavo Magdute ir jos ma
ža broli ir seseri ir nuėjo pas
kui kunigą žemyn in vežimėli. 
Nors tenai ji užtikrino, kad Va
žiuos tiesiog namon, bet kuni
gas nenorėjo nei klausyti pa
leisti ja viena. Ji galėjo suma
nyti da kur nors nuvažiuoti.

Jo skaistus veidas ir malo
nus balsas Užkovojo ja taip, 
kad ji jam, atidavė visa savo 
szirdi. Ji jam pasipasakojo sa
va vargus, pasakė, kaip, jos 
mažoji lėlyte nakti meldėsi 
priesz. Kūdikėlio Jėzaus alto
rių. į,-

Asz negalėjau laukti, asz no
rėjau tuojaus pradėti, tarė ji. 
Asz turiu duoti mano geriau
sius ir gražiausius 'žaislus tuo
jau nes asz bijau kad mano 
mintis neatsimainytu.

Kunigas klebonas pasakė jai 
kad Dievas myli geraszirdžius 
vaikelius, bet jis nori kad jie 
butu paklusnus ir kad taip' yra 
negera iszsprusti isz namu, 
niekam nežinant.

Kuomet vežimėlis prisiarti
no prie duriu, Agniete pradėjo 
smarkiai drebėti, o iszrode la
bai inkaitus. Ji nusiszalde.

Tuom taupu, kada ji buvo 
pas Magdut.tį jos namuose kilo 
didžiausias sumiszimas. Aukle 
pastebėjus, kad jos niekur nė
ra namuose, šukele triukszma. 
Tuojaus pasiuntė žmones in 
miestą visur jos jieszkoti. Visa

jSAPNORIUS
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laime, kad kunigas klebonas ja 
greitai namo pargabeno.

Motina isz džiaugsmo, kad 
greitai susirado, užmirszo net 
ja gerokai iszbarti, bet už tai: 
aukle, ja nuredydama, ir in lo
va guldydama, jai visaip isz- 
metinejo.

Ant rytojaus Agniete iszro
de blogai. Daktaras pasakė, 
kad ji pirmiaus labai nusilpo 
ir kad szitas nusiszaldymas jai 
gresia, sunkia liga. Dienos ėjo,, 
o ir ji ėjo' blogyn ir blogyn. Ji 
neteko net nuovokos ir dakta
ras suabejojo, ar ji atsigriebs. 
Kunigas klebonas, pasiėmęs 
tris savo' apdriskusius priete- 
lius, nuėjo su jais in Motinos

.. ........ ................... ............... iii i. I, .... Įiiih 

Szveneziausios Pergalėtojos 
koplyczia ir tenai karsztai jie

I už ligone meldėsi. Mažoji Jo- 
nieszkute po maldos užtikrine- 
jo visus kad geriausias Kūdi
kėlis Jėzus pasigailės tos ma
žytes poniutes kuri pasirodė 
jiems tokia gera. Viena, diena 
ji gulėjo kelias valandas tvir
tai užsimerkus. Buvo da vis be 
nuovokos. Daktaras su. aszaro- 
mis riedaneziomis per jo vei
dus, tarė:

Dieve, gelbėk mus dabar, 
nes ji arba, atsimerks, kad vėla 
nusiszypsotu in mus ir butu su 
mumis, arba iszkeliaus sau, ne- 
pažiurejus' daugiau in szi pa
sauli.

'Griovas ir'Grioviene, beveik 
nepakvėpuodami isz szirdies 
skausmo, suklaupė szale mer- 
danezios dukters ir melde Aug- 
szcziausiojo kad teiktųsi užlai
kyti jiems ju mylimiausia.

Diena priesz Kuežiąs jie 
meldėsi karsztai. Apie pusiau
nakti debesys pranyko nuo 
dangaus, menulio szviesa nu- 
szviete kam'bari ir užbėgti s ant 
mergeles iszbalusio veido, ro
dos, nuo žaidė. Ligone atmerkė 
akis ir linksmai nusisziypsojo:

Brangioji mamyte, aniuolai 
mane bueziuoja, bet ko'jus ver
kiate? Nes tėvas ir motina 
pradėjo, garsiai verkti.

Tu taip ilgai miegojai bran
gioji, atsake tėvas. Mes-pavar-

■■ ■'!

gome belaukdami, kada tu pa
busi.

O mano mažoji lėlytė? Užh 

klausė Agniete, o kur kunigas 
klebonas ir Magdiite? Bet oje, 
kaip asz (pavargus I • .

Nuo' to1 laiko jos atsigriebi- 
mas buvo matyti kasdien. Vie
nok praėjo‘daug laiko iki ji .ga
lėjo iszeiti pasivaikszczioti'. 
Klebonas ateidavo dažnai ap
lankyti ja. Magdele, Liudvi
kas ir Jonieszkute visi Sziltuo- 
se rūbuose, kuriais juos Grio
viene apdovanojo, buvo dar
niausiais Agnietės lankytojais' 
ir geriausiais ramintojais ir 
linksmintojais. Agniete pasi
darė dabar tokia mandagi, 
szirdinga, taip baiminga kad 
niekam nepadarytu jokio ne
smagumo net auklei ir Liudvi
kai, kad Grioviene kalbėjo: 
tuibut, isztikruju ja aniuolai 
pabueziavo ir prasznabždejo in 
jos ausi meiles ir pasiszventi- 
mo žodžius. , . t

O dabar jau ji yra beveik 
mergina. Augszta, labai graži? 
o jos gerumas lygus jos gražu
mui. Kada ji artinosi prie Pir
mos Szv. Komunijos, ji padare 
pasiketinima iszdalinti ipavar- 
geliamms viską, kuo labiausia 
ji. puikavojosi. Kunigas, Va- 
rambon, kuris ja po ligos to
liau. mokino tikėjimo dalyku, 
pasakė jos tėvui ir motinai kad 
kiekviena diena palieka ant 
jos duszios ženklus nusižemini
mo, paklusnybes ir nepapras
tos meiles Jėzaus ir Jo “ma
žiausiu broliu.”

—<galast—
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; Savo Adresus
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Gyvenimo

Tieji kurie persikrausto in 
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 negalėsimo 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, rašzant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ur se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

i I
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ŽiniosVietines
— Juozas R. Radauskas, 

kuris gyveno pas ipons. Anta
ną Urbonus, 633 W. Spruce 
uly.,'iir gydėsi in Schuylkill 
Haven ligoribute nuo Balan
džio 6 diena, pasimirė pareitą. 
Sėredos diena. Likos palaido
tas Subatos ryta 9-ta valanda 
iii LDKV kapinėse Frackville- 
je. Velionis nepaliko jokiu gi- 
niiniu. Graborius L. Traskaus- 
kąš laidojo.

— Su'batos ryta 9-ta valan
da Szv. Juozapo bažnyczioje 
invyko vedybos Paneles Mare 
Ona Tacielauskiute, duktė 
pons. Albinu Tacielausku nuo 
625 W. Market uly., ir Edvar
das Muskieviczius, nuo Buck 
Mountain ipeezes. Porele likos 
suriszti mazgu moterystes per 
Kunigą, P. C. Czesna. Svotai 
buvo. Tekia Tacielauskiute, se
suo jaunavedės, Paula Faust, 
Arthur Di Casimirro ir Nick 
Forte. Vestuves nuvyko New- 
hard’s svetainėje. Jaunavė- 
džiai apsigyvens in Allentown.

— Seredoj pripuola Szv. 
Petro isz Veronos, o Tautiszka 
Vardine: Bengalis. Ta diena 
1957 metuose Daktaras Albert 
Schweitzer isz Oslo, Norvegi
jos, pataria nustoti atominiu 
bomĮbu įpra tinimus, nes tos 
tonikos yra 'baisiai kenkszimin- 
gos visiems žmonėms.

— Ketverge pripuola Szv. 
Katarinos isz Sienietos, o Tau
tiszka Vardine: Venta. Ir ta 
diena: 1945 m., Amerikos vė
liava iszkelta virsz Naciu Ta
rybos ofisu Berlyne; 1789 m., 
Jurgis Vaszingtonas likos in- 
vezidintas kaipo pirmutinis 
Suvien. Valstiinf Prezidentas 
New York mieste, o antra iu- 
vezdinimas 'buvo Philadelphia, 
Pa,.

— Petnyczioj pripuola pir
ma diena Gegužio (May). Me- 
nesis paszvenstas ant g’arbes 
Motinos Dievo. Taipgi Szv. 
Juozapo Dar., ir Szv. Pilypo, o 
Tautiszka Vaidine: Girulis. 
Menulio atmainos: Jaunutis 7 
diena, Prieszpilnis 15 d., Pilna- 
tis 22 d., Delczia 29 d. Ūkinin
ku (priežodžiai: Gegužis mene>- 
įsis vėsus, Birželis drėgnas, pil
do skunes ir ardous Gegužes 
lietus sujimams ženklina auk
są ūkininkams. Gegužio mene- 
sis turi būti vėsus, bet ne szal- 
tas. Jeigu pirma diena Gegužio 
puola szarma, tada 'bus apsti- 
daga. Petronėlės lietus žegno
ja miežius. Taipgi Petnyczioj 
pripuola Darbo Žmonių ir 
Tautu solidaromo szvente.

licija suaresztavo William Ta
rutis, 26 metu amžiaus nuo 512 
W. Coal uly., už pasivogima 
$13,209.90 pinigais nuo Union 
National Banko Shenaidoryje. 
Tyrinėjimas parodo kad Taru
tis (pradėjo pasisavinti pinigus 
nuo 'batikos jau nuo Lapkri- 
czio 4-ta diena 1957 m. Kai po
licija ji suaresiztavo Taruti tai 
jo kiszenuose rado $2,500 pini
gais. Už tokia vagyste, jis gali 
gauti penkis metus in kalėjimą 
arba, turi užmokėti $5,000 už 
prasikaltimą.

Grand Rapids, Mich. — 
Žinios skamba isz saito miesto 
buk sena gyventoja ponia, Ro; 
že Jieva Turskiene, kuri ne- 
sveikavo per koki tai laika ir 
gyveno ipas savo sunu, Vai teka 
ir mai’czia Juozefina Tarškiai, 
825 Front avė., N. W., Grand 
Rapids, pasimirė Panedelio ry
ta, Balandžio Apr. 20-ta diena, 
9:20 valanda. Velione gimė 
Lietuvoj, Rugpiuczio 30-ta die
na 1874 metais, isz Padaugės 
kaimo, Traku pavieto ir Vil
niaus Gubernijos. Atvyko in 
Amerika daugelis metu atgal. 
A. a. Rože Turskiene buvo my
lėta iper savo kaimynus ir buvo 
gera krikszcziouiszko gyveni
mo niotere. Paliko dideliame 
nuliudime: du sunu: Vaiteka 
P. Turska ir Daniela A. Turs- 
ka. Ju tėveliai a,.a. Danielius ir 
Rože Tarškiai buvo skaityto
jai “Saules” per daugelis me
tu. Velione prigulėjo prie SS. 
Petro ir Povilo parapijos ir 
Szv. Rožancziavos draugijos. 
Laidotuves1 invyko Ketvergi, 
Balandžio Apr. 23Lczia diena 
su apiegomis in -SS. Petro ir 
Povilo bažnyczioje ir palaido
ta in parapijos kapinėse. Am
žina. atilsi! Graboriai Barto ir 
Sūnūs laidojo.

bus pąsiunsti atgal in savo ka
lėjimą.

Shenandoah, Pa. —
Pareita Seredos diena FBI po-

“ Saule*', kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa- 
vo prenumeratai?

* _

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltyb* 
Suspausta; Robertas Velnias. 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius ako Turtingu Ponu.

•; Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
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Visuomet reikalaukite “Andruliu” 

Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.
^jHM*****^**************’

Towanda, Pa. —
Vietiniai policijantai suėmė ir 
suaresztavo penkis pabėgėlius 
kalinius isz Bradford County 
kalėjimo in Towanda. Jie visai 
nesiprieszino kai ‘buvo suimti. 
Jie buvo sucziupti in antra ju 
pasivogta automobiliu, su ku
riuo ji važiavo greicziau negu 
90 myliu in valanda. Jie pabė
go apie szeszta valanda, po pie
tų, kai jie nuginklavo ir pri- 
musze 18 metu, amžiaus Ed
mund Tilt,on, apygardos sheri- 
fo sūnų, ir pasivogie . kalėjimo 
raktus nuo jo. Jis tuo laiku bu
vo atidaręs kalėjimo duris, in- 
leisti Daktare Elton C. John
son, kuris yra kalėjimo dakta
ras. Daktares buvo atėjės isz- 
agzaminavuoti viena kalini. 
Kai Tuton atidarė kalėjimo 
duris tie penki kaliniai ji už
klupo. Jis. ibuvo, partrenktas 
ant grindų kai vienas isz tu 
kaliniu nuo jo atėmė kalėjimo 
raktus. Kaliniai pabėgo in 
Daktari automobiliu, kurie jie 
apleido, paliko netoli Geisin- 
ger ligonines kur jie kita au
tomobiliu pasivogė ir pasiėmė 
$24 dolerius1 nuo New Jersey 
draiverio. Valstijos polici jan- 
tams buvo apie tai praneszta ir 
jie tu pabėgėliu ant visu viesz
keliu lauke. Kai jie juos užtiko 
jie pradėjo juos vytis ir jie sa
ko kad jie važiavo apie pen
kios deszimts penkias mylias 
in valanda pinu negu jie juos 
pasivijo ir sustabdė. Keli suim
tai valstijos policijautu per ra
diją buvo perspėti jieszkoti tu 
kaliniu pabėgėliu. Sucziupti 
kaliniai buvo nuveszti in 
Scranton policijos ofisą kur 
visi 'buvo suaresztuoti ir dabar

BLUE CROSS 
PABRANGS

43 Ligoniniai Pradeda 
Derybas

PHILADELPHIA, PA. — 
Blue Cross draugija nori pa
branginti visiems nariams j u 
duokles in ta draugija del ligos 
ir Ligonines.

Ligoniniu virszininkai sako 
kad jiems dabar per daug 
kasztuoja priimti ir užlaikyti 
Blue Cross narius.

Dabar yra tariamasi investi 
Chicagos tvarka del to Blue 
Cross, per kuria tvarka nariui 
yra apmokama visa ligonine 
bila nežiūrint kiek ji kasztuo
ja. Iki sziolei, Philadelphijoje 
ir apylinkėje Blue Cross pri
mokėdavo ir reszta pats ligo
nis turėjo ir turi užsimokėti. 
\ Blue Cross draugijai buvo 
pavėlinta pernai pakelti savo 
nariu mokestis trisdeszimts 
devintu procentu. Dabar jie 
nori tuos mokesczius pakelti 
dar dvideszimts procentu.

Ligonines sako kad joms rei
kia daugiau pinigu nes darbi
ninkai ir slauges jau dabar 
grasina straikuoti. Ir tos ligo
nines negali didesniu algų mo
kėti, jeigu negaus daugiau pi
nigu isz Blue Cross draugijos 
be kompanijos.

Szitaip dalykai stovi ne tik 
Philadelphijoje, bet ir New 
York mieste. Dabar norima in
vesti tvarka kad visos ligoni
nes butu lygiai apmokamos už 
to Blue Cross narius. Chicągo- 
je ir apylinkėje szitokia tvar
ka yra vedama jau per kelis 
metus ir dabar patartina kad 
Philadelphia ir New York 
miestai panasziai vestu savo 
Blue Cross tvarka.

Ims apie deszimts dienu kol 
virszininkai susirinks ir susi
tars ka dabar ežia daryti. Blue 
Cross jau ir taip baisiai bran
giai kasztuoja ir dar brangiau 
kasztuos. Blue Cross virszinin
kai aiszkina kad dabar žmones 
kurie turi Blue Cross bėga in 
ligonine kad ir su prapjautu 
pirsztu, nes žino kad jeigu jie 
pasiliks ligoninėje per naktį, 
tai Blue Cross už viską užmo
kės.

darbui. Dabar ta vieta pasiliks 
tuszezia del keturiu metu, vien 
tik del tu deszimts minueziu 
kuriomis tas vienatinis kandi
datas pasivėlino savo varda in- 
teikti rinkimu komisijai.

NEGRAŽU IR
NAMANDAGU

MILDENHALL, ANG. — 
Amerikos Lakunu Sztabas ga
vo nauja insakyma: nemesti 
ant Anglijos gražiu vieszkeliu 
tuszczias alaus bonkas. Vienas 
Anglijos atstovas yra pasakęs 
kad Anglams nepatinka Ame
rikonu alus, ar jis butu pilve ar 
ant ulyczios, bet kad Amerikos 
alaus tuszczioms bonkoms ne 
vieta ant Anglijos gražiu 
vieszkeliu.

KALINYS SUIMTAS
NASHVILLE, TENN. — 

Trisdeszimts dvieju metu am
žiaus pabėgės kalinys buvo su- 
cziuptas be jokio pasiprieszini- 
mo kai jis sėdėjo in muving 
pikezierius ir žiurėjo in veika
lą užvardinta ‘ ‘ Gera Diena Del 
Pakorimo. ’ ’ Buvęs kalinys
Jack Turner polici j antams pa- 
siaiszkino kad jis buvo pailsės 
ir kad jis tik norėjo pasilsėti ir 
už tai jis buvo užejes in tuos 
muving pikezierius.

ligoninėje.
Ju motina Ponia Lucia Dob

bins yra pavojingoje padėtyje 
ligoninėje. Jai nosis buvo su
žeista ir koja nulauszta ir vi
duriai sužeisti.

Valstijos policijantai sako 
kad to troko draiverys buvo 45 
metu amžiaus Andrew Hasay, 
isz Cambra, Luzerne Apygar
dos. Jis visai nebuvo sužeistas.

Kas ežia buvo kaltas polici
jantai dar negali pasakyti.

Jau Nekarta,...
Priminėm musu skaityto

jams ir tiems kurie ne yra skai
tytojais, jog kada raszote koki 
užklausima arba szeip su kokiu 
reikalu raszote geisdami atsa
kymą, kad butumet ant tiek 
malonus indeti pacztine mar
ke del atsakymo! Redakcija 
aplaiko daugybe laiszku kas 
diena, o po centus susiren
ka gana ženklyva suma per me
nesi ir tik nereikalingas kasz- 
tas del redakcijos, o nepriskai- 
tant prie to laika ant sujieszko- 
jimo tokio atsakymo ant už
klausimo. Bukite ant tiek man
dagus ir neužmirszkite apie tai 
ateityje jog jeigu neindesite 
markes del atsakymo, “tai 
laiszkas eis in gurbą, ’ ’ ir galė
site patys dasiprast, del ko ne- 
aplaikete atsakyma del jusu 
užklausymo.

—Re Wi.oi j a ‘ ‘ Saules. ’ ’

ŽMOGŽUDIS
PASMERKTAS

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvideszimts devynių metu am
žiaus žmogžudis Carl Melton 
buvo mirties bausme pasmerk
tas už nužudinima sztorninko 
žmonos, nuo kurios jis pasivo
gė $172.

Jury svarstė jo gyvasties ir 
mirties klausima tik viena va
landa. Pasmerktas Melton vi
sai nebuvo sujudintas kai jis 
iszgirdo savo pasmerkimą.

Jo draugas toje vaigysteje ir 
žmogžudystėje, 38 metu am
žiaus Herman Rucker, keletą 
sanvaites atgal buvo pasmerk
tas panasziai mirties bausme.

Melton buvo teisiamas ir 
rastas kaltas už nužudinima 
Ponios Rose Schloss, 61 meto 
amžiaus, in North Philadel
phia, Gruodžio trylikta diena. 
Jos vyras Samuel buvo pri- 
imusztas iki be sanmones.

PRAKISZO
RINKIMUS

COULDSDON, ANGLIJA. • 
F. H. Collier buvo vienatinis 
kandidatas del vietos, darbo 
in miesto taryba, bet nežiūrint 
to kad niekas priesz ji nestojo- 
jis vistiek tuos rinkimus pra
laimėjo, nes jis deszimts minu- 
cziu pasivėlino savo varda in- 
teikti kaipo kandidatas tam

MOTINOS KARAS 
IN TROKA

■

Du Maži Vaikucziai 
Žuvo

YORK, PA. — Du jauni vai
kucziai žuvo kai ju dvide
szimts dvieju metu amžiaus 
motinos automobilius susitren
kė su troku apie szeszios my
lios nuo York miesto.

Keturiu metu Michael Dob
bins pasimirė York Osteopat
hic ligoninėje. Jo penkiolikos 
menesiu sesute Patricia ant ry
tojaus pasimirė toje paezioje

NASZLE PRIGĖRĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

j e buvo tik apie asztuoni coliai 
gilumo vandens. Marshall 
Jones jos lavona užtiko. Jis 
gyvena prie pat to kryžkelio.

Montgomery apygardos vir- 
szininkas Coroner Daktaras 
John C. Simpson pasakė kad ta 
naszle mirė nuo prigėrimo ir 
kad tai netyczia attsitiko. Po
nia Hillibush įgyveno su savo 
duktere ir žentu Ponus John 
Isgantis.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kams atleisdavo po viena ga- 
bala ukiszko muilo, kurio, aisz- 
ku, visiszkai neužteko.

Ugnis Isz Titnago
Per visus karo metus Komi

joje buvo labai sunku su drus
ka ir degtukais. Daugelis žmo
nių ugniai užžiebti naudodavo 
skiltuvą titnagą ir kempine. 
Nebuvo krautuvėse ir tokiu 
butinu dalyku, kaip szukos. 
Žmones jas pasigamindavo pa
tys isz alumininiu indu, o tan
kios szukos buvo gaminamos 
isz mediniu plokszteliu.

Lietuviu Tremtiniu vaikams 
mokytis buvo nepaprastai sun
ku, o daugiausia ir visai nein- 
manoma, nors oficialiai buvo 
reikalaujama lankyti mokyk
las. Visi vaikai maždaug nuo 
13 ligi 14 metu ėjo in darba ir 
dirbo kartu susuaugusiais in- 
vairius darbus. Mažesni kaip 
13 metu mokyklas nelankė del 
rubu ir maisto stokos.

Karui pasibaigus, daugumas 
Lietuviu jaunuoliu su nepa
prastu veržlumu lanke mokyk
las, technikumas, o dalis net 
baigė institutus. Gyvendami 
pusbadžiai, nes daugumas ne
turėjo paramos isz giminiu, 
Lietuviai mokyklas baigė su 
gerais arba labai gerais pažy
miais.

Neatitruko Nuo Lietu- 
viszkos Kilmes Ir

Kalbos
Net baisiausio bado metais 

Lietuviai Tremtiniai iszlaike 
vienaitin svarbu bruožą: ben
dravo vieni su kitais, niekuo
met neatitrūko nuo savo lietu- 
viszkos kilmes ir savosios kal
bos. Ir vaikai, .kurie gimė 
tremtyje, puikiausiai kalbėjo 
Lietuviszkai. Iszlaike taip pat 
ir savo tikybinius inproezius. 
Szvencziant invairias religines 
szventes, pvz., Kalėdas ar Ve
lykas, jautėsi tam tikras paki
limas, suartėjimas. Bendromis 
jėgomis būdavo rengiamos Ku- 
czios, nors isz dažnai kukliu

maisto atsargu. ■ Tokios atsar
gos būdavo sudaromos isz tu 
paežiu normų. Keletą dienu 
priesz kuria nors žymesne 
szvente nebuvo suvalgoma 
duona, dalis valgyklų patieka
lu, kad atliktu szventems. To
kios “vaiszes,” žinoma būda
vo ruosziamos po darbo, kelio
mis Lietuviszkoms szeimy- 
noms susidėjus.

Lietuviszkas sanmoningu- 
mas, darbsztumas, vaiszingu- 
mas, pamaldumas iszlaike sun
kiausius mėginimus.

Praūžus karui ir bado 
szmeklai, Lietuviu bendravi
mas dar sustiprėjo. Gyvenimui 
inejus bent kiek in normales
nes vėžės, būdavo suruosziami 
ir linksmesni subuvimai, su 
szokiais, gegužines. Tuomet 
drąsiai skambėdavo Lietuvisz- 
kos dainos.

Lietuviu santykiai su kitu 
tautybių tremtiniais buvo kuo 
geriausi, gal del visu bendro li
kimo. Puikus Lietuviu bruožas 
buvo ir tai, kad Lietuviszkas 
jaunimas nesudarydavo misz- 
riu szeimu. Man yra žinomas 
tik vienas atsitikimas, kada 
Lietuvis vede Ruse, vienok ir 
tai invyko tik del to, kad tame 
miszko kirtimo punkte nebuvo 
ne vienos Lietuvaites.

Invairiu instaigu ir inmoniu 
vadovai Lietuvius labiau už 
kitus vertindavo, už ju darbsz- 
tuma ir žymiai mažesni pa- 
traukima prie dagtines. Pasi- 
liuosuoti isz darbo Lietuviui 
buvo ir yra labai sunku.

Vieni Gryžo In Lietu
va Legaliai, Kiti

Nelegaliai •
Daugumas Lietuviu 1946-47 

metais gavo pasus be apsigy- 
vendinimo vietoves nurodymo, 
t. y., pasuose nebuvo inraszyta 
jekiu straipsniu, kliudaneziu 
judėti.

Pasinaudodami tuo, jau 1946 
metais daug Lietuviu be jo
kios NKVD žinios gryžo in 
Lietuva. Dalis Lietuviu atva
žiavo visai be pasu, sunaikinę

specialias tremtiniu “sprav- 
kes”. Gauti nauja pasą nebuvo 
sunku.

Pilna Lietuva buvo tuomet 
jau prigužėjusi invairaus plau 
ko Rusu valdininku, kurie su 
vietiniais valdininkeliais-par- 
tiecziais kartais už pinigus isz- 
duodavo pasus, keliones bilie
tus ir kitus dokumentts, nors 
už visa nulupdavo dideles su
mas. Vieno Lietuvos miesto 
viename milicijos skyriuje už 
paša reikėdavo mokėti '3,000 
rubliu.

Gryžusiems be dokumentu 
tautiecziams, neturintiems pi
nigu, prisieidavo slapstytis. 
Man yra žinoma viena moteris 
Lietuve, kuri gryžusi isz Kras
nojarsko 1946 m., iszsislapste 
Lietuvoje be dokumentu iki 
1953 metu. Ji nebuvo antra 
karta gražinta Sibiran.

GEGUŽES
MENESIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bėjo ji nuo amžinos prapulties.

Taigi, ir mes niekados neap
leiskime tos malonios Marijos 
maldeles “Sveika Marija,” o 
Marija neapleis musu ir pribus 
musu gyvenimo vakare, kada 
paskutini karta szvies szi že- 
miiszka saulele in musu nu- 
blyszkusi veidą, akys jau ne
gales regeti, lupos kalbėt ir kū
nas pradės stingt. Tada Mari
ja, Gailestingoji Motina ateis 
prie musu mirties patalo. Už
tars tada už mumis priesz Dan- 
giszka Tęva ir iszgelbes nuo 
amžinos prapulties. Nuves prie 
sosto Iszganytojaus brangiau
sio, o Jis suteiks amžinaja lai
me kuria prirengė mirdamas 
ant Kalno Kalvarijos.

O Marija, nusidėjėliu, užta
rytoja užtark už mus visus. 
Užtark už tuos kurie atsitrau
kia nuo tavęs ir klaidžioja 
tamsybėse. Marija Motina Gai
lestingoji, sugražink ir juos in 
Tėvo Tikrojo namus, kad ne
pražūtu isz vargo ir dvasiszko 
bado!

“NATO gives strength 
which the Soviets respect”

Harry S. Truman

Since NATO was founded ten years ago, not one inch of 
territory in the Atlantic area has fallen under Soviet 
rule. NATO stands for the North Atlantic Treaty 
Organization—composed of 15 free nations including 
the U.S. It is a strong military and political force that 
greatly reduces the chances of another world war. And 
behind the shield of NATO, you and 450 million free 
men can work for a better life in peace.

Send for free booklet on NATO. Write: 
NATO INFORMATION, Box 88, New York 21, N.Y.
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