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Kiniecziai Belaisviu Nenori
Isz Amerikos

GARSUS 
REDAKTORIUS

MIRĖ

Bagocziausias Laik
raszcziu Sanvininkas
SAN FRANCISCO, CALIF 

— Asztuonios deszimts asztuo- 
niu metu garsus redaktorius ir 
laikraszcziu sanvininkaa, Wil
liam Randolph Hearst, pasimi
rė in Beverly Hills, California.

Jis buvo sutveręs tokia dide
le laikraszcziu kompanija, kad 
jis valde daugiau negu puse vi
su Amerikos laikraszcziu.

Jis buvo iszkilmingai pa- 
szarvuotas ir palaidotas isz 
Episkopalu Katedros. Pats 
Episkopalu Vyskupas, Kari 
Morgan Block atlaike gedulin
gas pamaldas.

Jo keturi vaikai jau keli me
tai kai visa ta laikraszcziu biz
ni veda, ir greicziausia dabar 
viskas bus jiems paskirta ir 
pavesta.

------ į----------------- .

SLAUGE MOKINE 
UŽMUSZTA

Derybų Vieta Korėjoje EROPLANO- 
LIEKANOS

Užtiktos Alaskoje

ANCHORAGE, ALASKA. - 
Laivyno bombneszio liekanos 
buvo užtiktos pakalnėje ant 
Amak Salos, apie keturi szirn- 
tai trisdeszimts myliu nuo Ko
diak, Alaska.

Laivyno sztabas pranesza 
kad nebuvo matyti nieko gyvo 
apie ta sudužusi eroplana. Ant 
to eroplano važiavo dvylika 
Laivyno lakunu, kai jis ana 
sanvaite dingo.

Viesulos Padare
Daug Iszkados

Jamaica Salos
SzventasTevasP. Pijus 12-tasis 
Praszo Taikos; Ubagas Charles 
Hoffman, Senelis, Pasimirė Pa-

Amerikos maži automobi
liai, “Jeeps” stovi su balto
mis vėliavomis prie ofisu 
Kaesong mieste, kur yra ve
damos derybos del taikos ar 
del paliaubų Korėjoje.

Komunistai sutiko insi- 
leisti dvideszimts Amerikie- 
cziu laikrasztininku in tu de

rybų ofisus.
Amerikos ir Tautu San- 

jungos atstovai ant to sutiko 
bet vis nepasitiki ant tu Ko
munistu. Po tam iszkilo ki
ti nesusipratimai ir visos de
rybos buvo nutrauktos. Da
bar jau vėl tariamasi del ki
tu derybų kitoje vietoje.

Amerikos “USS Tillamook” 
laivas dabar plaukia in ta vie
ta su žmonėmis kurie pešti eis 
in ta vieta kur tas eroplanas 
nukrito ir sudužo.

PUOLIESI PO
AUTOMOBILIU

liko Puse Milijono Doleriu New 
Yorke; Eroplanas Sudužo, 11 
Žuvo Mieste Seattle, Wash.

ir gal visi iszsig-elbejo. Bet kol BQMBNESZIS 
kas dar nieko nei isz tos puses x v
negirdeti. SUDUŽO

Lakūnas, Kapitonas G. W. 1 -------
Brockson, isz Miami Springs, Patalke Iii NaiTlUS, 
per radija pranesze kad jis bu
vo pirmutinis lakūnas su ero- 
planu nusileisti ant tos salos in 
sostine Kingston. Jis sako kad

Žuvo

Nupuolė Nuo Arklio 

, PHILADELPHIA, PA. — 
Mokine slauge, dvideszimts 
mėtų amžiaus Barbora Moore, • 1 
buvo užmuszta, kai jos arklys 
pasibaidė in Wissahickon 
Drive parka ir ja numėtė. Ji 
su keliomis savo draugėmis 
buvo pasisamdžius arkli ir jo- 
diriejo po parka. Arklys staiga 
sustojo ir ji nupuldama patai
kė in cemento siena.

Daktarai Chestnut Hill ligo
ninėje sako kad jai galva buvo 
perskelta ir kad ji ant syk bu
vo užmuszta.

AUDROS - VIESULOS

25 Žuvo; Daug Sužeistu

MIAMI, FLORIDA. — Bai-! 
sios audros ir viesulos ant Ja
maica Salos padare baisiai 
daug iszkados. Iki dabar poli- 
cijantai suskaite dvideszimts 
penkis žuvusiu, netoli nuo sos
tines, Kingston.

Telefono ir elektros- dratai‘I buvo nutraukti, stulpai iszvar- 
tyti ar nulaužti.

Audra siaube apie szimta 
dvideszimts penkias mylias 
ant valandos.

Amerikiete loszike, Linda 
Darnell su savo keturiu metu 
amžiaus dukrele ir daug kitu 
losziku buvo ant Jamaica Sa
los, bet visi jie buvo toje'pusė
je, kur randasi augszti kalnai,

miestas gerokai apdaužytas, 
bet vargiai reikes pagelbos ar, 
daugiau daktaru.

Jamaica Salos Gubernato
rius Hugh Foot, per radija pra
nesze Anglijai kad iszkados 
yra baisiai daug padaryta. 
Daug namu apgriauta ir keli 
uostai suardyti. Laivai isz- 
skirstyti ir keli net ant kranto 
iszmesti.

Armijos lakūnai pasuko sa
vo kariszkus eroplanus tyczia 
in ta audra, kad iszmeginus sa
vo naujus eroplanus ir paty
rus kaip tie eroplanai tokioje 
audroje iszsilaikys. Jie prane
sza kad tos audros vejai siau
bia daugiau kaip szimta dvide
szimts penkias mylias per va
landa.

BAGOTAS UBAGAS
PASIMIRĖ

Paliko Puse Milijono 
Doleriu

NEW YORK, N. Y. — Ma- 
žas pigus, prastas kambarėlis 
kuriame buvo tik staliukas, lo-’ 
vele ir sulyžes krieslas, kaszta-: 
vo tik septynis dolerius ant 
sanvaites randos. Buvo tame 
kambarėlyje tik viena eile vy- 
riszku, apdriskusiu drabužiu.

Policijantas Lester Dorfman 
buvo pasiunstas ta kambarį 
peržiureti, kaip paprastai būva 
daroma, kai kas numirszta. Jo i

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SEATTLE, WASH. — Ke
turiu inžinu didis Lakunu 
Sztabo bombneszis sudužo in 
namus Seattle mieste, kai jis 
nesuspėjo pakilti in padanges. 
Szeszi lakūnai žuvo toje nelai
mėje ir ne mažiau kaip szeszi 
tuose namuose gyvenantieji 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Buvo Užmuszta; Isz- 
gelbcjo Du Anuku

_____
REVERE, MASS. — Pen

kios deszimts trijų metu am
žiaus moeziute buvo automobi- 
liaus sutrinta, kai ji stengiesi 
iszgelbeti du savo anuku, kurie 
buvo automobilyje, kuris be 
draiverio pasileido nuo mažo 
kalnelio. Ji puolėsi prie auto- 
mobiliaus ir buvo ant smert su
trinta, kai automobilius atsi- 
musze in mažo prūdelio kran
tą. Jos .vardas buvo Ponia Te
rese Sterita.

Pavergtoje Lietuvoje
Kaip Sovietai Žlugdo 
Lietuvos Žemes Ūki

Kadangi niekas netiki Ko
munistu skelbiamais “Laimė
jimais” žemes ūkyje, ypacz in- 
vedus kolchozine būda, tai jie

(iszl. 1938 m. Londone) pa
skelbtus 1930 m., duomenis su 
kom. spaudos sziandien skel
biamaisiais “laimėjimais,” 
matome, kad jiems ir dabar da
toli szaukia iki tu laimėjimu, 
kurie buvo N. Lietuvoj pasiek
ti po ilgo ir vargaus karo per 

žmonių prakaitu surinktais pi- deszimti metu, būtent 1930 m.
nigais leidžia visokias brosziu-
ras, kuriose, klastodami duo
menis, stengiasi jais pusti žmo
nėms migla in akis, nors, anot 
vieno pereitais metais atvyku
sio isz Lietuvos musu tautie- I 
ežio, visi mato, kaip ten, kur 
“seniau juravo kviecziai ir lyg 
mūras kilo javas, sziandien 
stypso kolchozu usnys.” Viena 
isz tokiu brosziuru yra ir K. 
Liaudies “Žemes ūkio pakili
mas Lietuvoje.”

Tas tariamasis pakilimas tė
ra nebent tik autoriaus galvo
je, tacziau kad galėtu tikėti ki
ti, priraszyta daugybe suklas
totu duomenų, kuriais su Ko
munistiniu akiplesziszkumu ir, 
valdoma. Palyginę kad ir Bri
tu veikale “The Baltic States”1

Tada, pvz., miežiu buvo gau
nama isz vieno ha 10, 7 kvinta- 
lo, 1951 m., tikisi nuo 7, 5 iki 8, 
5, o 1955 m., “užplanuota gau
ti” nuo 9, 5 iki 10, 5; grudu, 
1930 m., gauta 11,9, 1951 m., 
nuo 7, 85 iki 8, 85, 1955 m., 10 
iki 11; linu 4 nuo 2, 2 iki 2, 4- 
2, 4 kik 2, 6. Nors 1930 m. Lie
tuvos teritorija sieke tik 55.000 
kv. km., o sziandien LTSR ap-į 
ima 62.500 (vadinasi Sovieti
nius skaiezius tektų sumažinti 
da 12 procentu), tada Lietuvoj 
raguoeziu buvo 1.033 (tukstan- 
cziu), o 1955 m., bus (bent taip 
užplanuota) tik 800; melž. kar
vių buvo 800, o bus tik 390; 
kiaulių buvo 1.027, 1955 m., bus 
500; aviu buvo 603, o 1955 m., į

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AMERIKOS MA
RINAI NUGALĖTI žinios, kad isz 10,624 Amerikiecziu, dingu

siu Korėjoje, 4,500 randasi Sziaures Korė-
I

joje kalėjimuose.
Szitos žinios

malta, salos. — Amen- Sztabo Korėjoje, 
kos marinai, kareiviai, su vi-j . .. . . .
sais savo kariszkais ginklais, SKClDtl K3S taip 
tombnesziais, kariszkais eropl- 
nais ir kariszkais laivais, ėjo 
pratybas, manevras 1 
Salos ir i 
kaip pultis in tokia tvirtove.

Kai jie, su ; 
rabinais insilauže, 
pratybas in tas Salas, jie ten 
rado tikra priesza, kuri nei ma
rinai, geriausi Amerikos karei
viai negalėjo ir nemokėjo kaip 
nugalėti. Tenai, prie kranto 
insaulyje radosi daug gražuo
liu, geltuonplaukiu, juodbru
viu ir raudonplaukiu, kurios 
maudėsi ar saulėje szildiesi. 
Marinai mete savo ginklus, pa- 
mirszo kariszkas pratybas ir 
susidraugavo su savo nauju 
“prieszu.”

Veržėsi In Malta Salas;
Greitai Mete Ginklus J

SAN FRANCISCO, CALIF. — Ateina

ateina isz Amerikos Karo 
bet negalima staeziai pa
yra praneszes.

Szitie kareiviai belaisviai yra kalejimuo-
aivais, ejv . o • '
prie Malta SC netoki nuo Kanggye, pacziame Sziaures 

n°Korėjos viduryje, apie dvideszimts eropla- 
atprovintais ka- HO ttiyllU 11110 ManŽlUllJOS lubcZiailS.

per savo Isz tu paežiu szaltiniu pareina žinios, 
kad Kinijos Komunistu vadai nenori priim
ti nei vieno Amerikieczio belaisvio, nes jie 
sako kad tada jie negalėtu sakyti kad vien 
tik savanoriai Kiniecziai in szita Korėjos 
kara stoja.

Komunistu radijas isz Peiping miesto, 
jau keli menesiai kai skelbia apie tūkstan
ti Amerikiecziu belaisviu vardus.

Tautu Sanjungos ir Amerikos armijos 
turi 164,766 Komunistu belaisvius savo 
kalėjimuose.

Dabar, pertas derybas Kaesong mieste 
yra derinamas!
ti, ar tai bus 

kur naujas paminklas Szventa- yjgĮjg paleist L 

Nieko nėra

POPIEŽIUS
PRASZO TAIKOS

CASTEL GANDOLFO, ITA
LIJA. — Szventas Tėvas Po
piežius Pijus Dvyliktasis, per 
radija kalbėjo in žmones, susi
rinkusius in Catania, Sicilija,

kaip savo kareivius atsiim- 
vienas už viena, ar sutiks

jai Agotai buvo paszventintas.
Jis tuo paežiu sykiu praūžė 

visu melstis m Panele szven. reįvjaj nelaisvėje gyvena, kad nesupykinus 
cziausia, Dievo Motina per In , . . 1 '
Dangų Paėmimo Szvente, Rug- Komunistus ir taip dar labiau apsunkinus 
piuezio penkiolikta diena. Po
piežius sako kad visam svietui 
reikia daugiau teisingumo ir 
pastovesnes taikos.

sakoma kaip musu tie ka-

tu musu kareiviu gyvenimą nelaisvėje. Net 
ir tie Amcrikiecziai kurie pabėgo isz tos 
nelaisvės dabar nieko apie tai nesako, kad

— Tie, kurie skelbia laisve, ju draugams nepakenkus nelaisvėje, 
patys ja ir varžo. (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt LIETUVISZKAS ,

SAPNORIUS
Ponia Frank Marakowitz, 

Clifton, New Jersey, gavo di- 
vorsa nuo savo vyro už tai kad 
jis buvo pardavės jos szliubini 
žiedą, kad jis galėtu tuos pini
gus loszti ant arkliuku. Paskui 
del Kalėdų, jis jai kaipo Kalė
dų dovana, sugražino ta jos 
iszliubini žiedą.

Su 283 Paveikslais

Saliuninkai Anglijoje grasi
na straikuoti. Valdžia dabar 
ketina ir visus salimi us paves
ti po valdžia, kaip ir darbai 
yra pavesti.

160 Puslapiu

8 col. ilgio, 51/2 col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co.,

; Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

NAUJO FEDERALO 
TEISINGO DARBO 
INVYKDINIMO 

KOMITETO 
KLAUSIMAS

Nieko nebuvo raszyta laik- 
raiszcziuose, bet kelios sanvai- 
tes atgal Icelandijoje buvo tik
ras pavojus nuo Komunistu. 
Icelandijos valdžia greitai 
kreipiesi in Vaszingtona pagel- 
bos. Ant ryty o jaus Amerikos 
Karo Sztabas tenai pasiuntė 
daug musu kariszku eroplanu 
ir už keliu dienu pribuvo daug 
musu kareiviu. Komunistai ne- 
iszdryso nei nosies iiszkiszti; 
BeLAmerikos valdžia pasiaisz- 
kino kad tie kareiviai tenai bu
vo pasiimsi i tik del pratybų, ir 
nieko daugiau.

tavos tautosaka. Ji turėtu atsi
rasti kiekvienoje Lietuviu szei- 
mynoje.

Liepos menesyje Lietuvoje 
investa briežtesne žmonių susi
žinojimo priežiūra. Kadangi 
žmones žino apie laiszku per- 
žiurinejima, tai, matyti jie bu
vo pradeje siusti laiszkus 
kitus, kurie iszneszdavo 
Lietuvos tuos laiszkus ir 
isienyje juos is'zlejsdavo.

Rusijoje, mokytoja buvo isz- 
dalinus visiems mokiniams po 
paveikslu Juozo Stalino ir ant 
rytojaus kiekvieno paklausė ka 
jis ar ji padare su tuo paveiks
lu.

Beveik visi gražiai papasa
kojo, kaip jie ta savo vado pa
veikslą pakabino ant sienos sa
vo namuose. Bet mažas Jonu
kas nieko nesako, ir tylėjo.

“Na, Jonuk,” paklausė mo
kytoja, “ka tu padarei su mu
su gero vado, Stalino paveiks
lu?”

“Nieko,” atsake Jonukas.
“Kodėl tu ta paveiksią ne

pakabinai ant sienos kaip ir ki-

per 
isz 
už- 

Bet
dabar Komunistai sustabdo vi
sus keliaujanezius žmones ir 
juos iszkrato jieszkodami laisz
ku. z

Trys autobusai iszVažiuoja 
isz Shenandoah in Villa Joseph 
Marie, Kazimieriecziu Seselių 
akademija ant seimo. Moterys 
ir merginos Shenandoah mies
te labai rimtai remia ir pa
gelbsti seselėms Kazimierie- 
tems.

“Už tai kad mes gyvename 
viduryje kambario ir neturime 
įsienos, kitos szeimynos gyvena 
prie sienos tame kambaryje.”

Kaip pranesza laikrasztis 
‘ ‘ Christian Democrat ’ ’ kas 
menesi pabėga isz Komunis- 
tiszko rojaus iii Anglu ar Ame- 
rikiecziu zona apie pusantro 
szimto Lenku. Ju tarpe randa
si politiniai pabėgėliai, darbi
ninkai, studentai gydytojai ir 
advokatai.

“The Mariau” Tėvu Marijo
nu leidžiamas Anglu kalba žur
nalas, iszleido gražia ir naudin
ga knyga, Anglu kalba, kuri 
yra pavadinta “The First Ma
rian Reader.” Knygon sudėta 
Anglu kalbos vertime visa eile 
Lietuviu pasakų, pasakaieziu 
ir trumpu apysakų apie Lietu
va. Szi knygele daug pasitar
naus supažindinti Angliszkai 
skaitanezia visuomene su Lie

Paryžiaus intrigos: Tuo lai
ku, tai buvę nutylėta, tacziau 
trys Praneuzu ‘ ‘ Vampirai ’ ’ 
kurie sekanezia diena turėjo 
pasirodyti oro pajiegu parodo
je, buvo paleisti sabotažininku 
ranku. Per paskutines minutes 
inspekcija buvo surasta gud
riai specialistu ranku degalų 
vamzdžiuose paslėptu skarma
lu. Greicziausia, lėktuvai, vos 
a.tsiplesze nuo žemes, 'butu 
smoge in žiūrovu minias.

Pypkes Durnai
arba pradžia 

SKAITYMO
.. .ir...

RASZYMO
Politikieriai

Jei politikieriai kalba, 
Kaip valdžias nuverst

64 pus. Did. 5x7 col. 
Dabar Po 25c.

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

su 
dalba;

Jei ministrai suvažiavę 
Viens kitam per nosi davė, 
Ir jei Stuttgarto žandaras 
Szneka, jog rytoj bus karas.... 
Tai jau ir žioplys didžiausias 
Mato, kas isz szito gausis: 
Durnai, kibirksztys, pesztynes, 
Begs kaimynai pas kaimynes, 
Ruks patrankos ir kils dulkes, 
Tu, žmogau, tik kelk ir gulkis. 
Taigi tokios perspektyvos 
(Atminimas j u dar gyvas) 
Szvieczia ponui Europiecziui 
Ir visus in raga rieczia.

(BUS DAUGIAU)
*

NEW YORK. — Suvien. 
Valstybes vėl ginkluojasi! 
Aiszku, kad visi prityrusieji 
darbininkai bus reikalingi. li
tas iszkelia klausima del Fede
rates (sujungtas) akcijos, vei
kliuos garantuoti visiems tin- 
kamams Amerikiecziams ly
gias darbo progas gynybos 
pramonėje.

Atsimename Pearl Harbor 
laikus, kada darbininkai buvo 
reikalingi “demokratijos arse
nalui.” Tada, kaip dabar, ne
apykanta sulaiko dalis gyven
toju nuo darbu. 1941 m., Birže
lio (June) men., svarbus iszri- 
szimas buvo pasiūlytas. Prezi
dentinis1 Vyriausybe Insaky- 
mas insteige federali “Fair 
Employment Practice” komi
tetą užtikrinti, kad “nebus jo
kios atskyrimos pasamdyme 
darbininku gynybos pramonė
je ir valdžioje del rases, tiky
bos, spalvos ar tautines kil
mes.” Iszdirbystos praneszi- 
mas nustebino visa pasauli. 
Bet 1946 111., Kongresas nepa- 
rirpino daugiau pinigu komi
tetui ir jis sustojo veikes.

Dabar Darbo Departamentas 
valdžios instaiga kuri rūpinasi 
gynybos pramones darbo daly
boms per savo Bureau of Em
ployment Security iszleido 
knygute visoms valstijų darbo 
agentūroms, ‘ ‘ Employers: 
There Is More Manpower!”

Knygute ragina samdniia 
darbininku tik pagal atsakan- 
cziu nepaisant “amžiaus, ly
ties, rases, spalvos, tikybos ar
ba fiziniu trukumu.” Ji pa
brėžia tikrybe kad eikvojimas 
žmonių gabumu yra tokis ne- 
iszmintingas kaip eikvojimas 
tikrumu imagiu arba maszine- 
riju arba maisto,” ji toliau sa
ko kad “daibdavis kuris sam
do tinkamus darbininkus, ne
duoda visokiems suvaržymams 
užkirsti jo kelia. Jis pasirenka 
isz visos darbo rinkos. Knygu
te pranesza svarbesniu darbda
viu kurie samdė darbininkus 
tik pagal tinkamuma, kas yra 
naudinga darbdaviams, darbi
ninkams, bendrovėms, apylin
kėms ir krasztui.

Darbo Departamento knygu
te vos palieczia platesnius da
lykus kuriuos invede atskyri
mą darbuose. Sziuos platesnius 
dalykus neseniai pabrėžė 16 
Tautiniu darbo, tikybos, mies
tu ir veteranu organizacijos 
laiszke Prezidentui Trumanui, 
raginant kad jis Vyriausybių 
Insakymu insteigtu “Fair Em- 
ployment Practice Committee 
(FEPC) panaszia in Preziden
to Roosevelto insteigta 194;. 
metuose.

Savo laiszke organizacijos 
rasze:” Sziandien lygiai kaip 
priesz 10 metu atskyrimuotis 
samdymas daibininku suma
žina musu iszdiibystos galimu
mus, suteikia medžiagos musu 
prieszu propagandai ir nepri
silaiko žmonių laisves ir kilnu
mo instatymu už kuriuos Ame- 
rikiecziai visu rasiu, tikybų ir 
spalvų vėl narsiai aukoja savo 
gyvastis.”

Nekurie svarbus laikrasz
cziai szioje szalyje remia sziu 
organizacijų nusistatymą civi
liu laisvių ir darbo dirvose. Ra
szydami apie Kongreso nepri
tarimą prezidento civiliu tei-

siu programos, tie laikraszcziai 
pesztinuose kad tik naujas fe- 
deralis “Fair Employment 
Practice” komitetas gali page
rinti dabartine padėti. Jie in- 
rode kiek 'buvo senojo komite
to nuveikta užbaigti atskyri
mas darbuose.

Amerikiecziams kurie pa
geidauja kad savo krasztas at
siektu savo produkcijos tikslą 
ir paežiu laiku ingyvendinta 
demokratiszkus instatymus 
naujas federalis “Fair Em
ployment Practice” komitetas 
yra teisingas ir protingas atsa
kymas. — C.

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

NEW YORK. — Petnyczioj, 
Rugpiuczio (Aug.) 24 diena 
laivu “General Blatchford” 
atvyksta in New Yorka 
Lietuviai Tremtiniai:

Dubrow: Philipp, in

szie

ŪKININKAS
NEW YORK. — Yra labai _ 

svarbu raszant laiszkus in už
sieny, pabrėžti tikra teisybe 
apie Amerikos darba ir paneig
ti nepamatuotus Komunistu 
užmetimus kad darbininkai 
sziame kraszte yra isznaudoja- 
mi ir suvaržyti.

Lygiai taip pat svarbu ra- 
szyti teisybe apie Amerikos 
ūkininkai Ta galima padaryti 
be gineziu nes tai yra protin
gas laiszko turinys szalims 
anapus “geležines uždangos.”

Beveik kiekvienas isz musu 
praleidome kiek nors laiko 
ukeje. Matome ūkio gyvenimą. 
O gal ir butu gerai aplankyti 
ūki, ir tada apie tai raszyti.

Raszydami apie ūki, yra ge
rai paminėti kad dauguma ūki
ninku yra savo žemiu san. vinim 
kai. Ūkis gali būti keliu akru 
Naujos Anglijos valstijoje, al
gai didesnis plotas vakaruose. 
Yra isznuomuotu ukiu bet pa
prastai ūkis yra ūkininko nuo
savybe, kas sudaro laisves ir 
apsaugos pagrindą. Jau nuo 
1841 m., žmones buvo raginami 
insigyti ukius kurie apėmė 
apie 160 akru. 1862 m./vieszoji 
nuomone prisidėjo prie invedi- 
1110 Homestead Akto, kuris szia 
protingai praplatino. Isz viso 
beveik 2,000,000,000 žemes ak
ru buvo žmonėms prieinama 
sziuo pagrindu.

Musu valdžia per savo Agri
kultūros Departamenta, duoda 
visokiu patarimu apie ūkio da
lyku: pinigiszkai padeda tiems 
kurie tvarko savo žeme, pata
ria kaip padalinti derliu, ir su
tvarko ūkio produktu kainas 
rinkoje.

Ūkininko žmona ir vaikai, 
turi visus miesto linksmumus 
ir patogumus. Radijo, ir dabar 
televizija, atnesza pasauli in ju 
gyvenamąjį kambari. Elektri
niai inrengimai visokiu rtisziu 
taupo darba ir prisideda prie 
linksmesnio gyveninio.

Tai yra keli pavyzdžiai apie 
kuriuos galima raszyti. Da ge
riau, galima apibudinti tipin
ga ūkio pastatu arba invyki 
kuris nuvaizduoja tikraji Ame
rikos ūkininko gyvenimą. Gali
ma paraszyti apie ūkininko 
virtuve ir jos naujosius inren- 
gimus, apie dirvonus, kurie su
arti ir dirbimui traktoriais, ar
ba apie tvartus su elektros mel
žimo aparatais.

Yra labai svarbu paduoti 
tikruosius faktus apie Ameri
kos ūki, kaip ir apie kitus 
Amerikos gyvenimo bruožus. 
Rąžydami kukliai ir aiszkiai 
apie savo patyrimus duosite 
Amerikos tikra vaizdu.

New 
Juadzimis: Mar

tynas, Chicago, Ill. — Karob
lis: Petras, Chicago, Ill. — Ma
cijauskas, Leonas, —----- Pav

lenko, Anna, New York, N. Y. 
•—Szimulis: Anna, Bayonne, 
N. J. — Stankaitis: Ona, Bro
nius, Aldona, Watertown, 
Conn. — Suselis: Milda, New 
York, N. Y. — Trautrimas: An
drius, Auguste, Martynas, Rū
ta, Marta, Funk, Nebr.

— BALF Centras.

— Paimsim, kad ir geliu 
karalaites, radastas — juk ne
palyginsi grybams! Ir gražios 
ir meilios, ir gardžiai kvepia ir 
szirdi‘ramina, tacziau ar jas 
kas pavadins laimingomis? 
Kelios j u teužsimezga: daugu
mas nepražydusios peržydi ge- 
resniomis savo gyvenimo die
nomis.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

"NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

apraszy

apysaka 
szimtme-

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

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais.1 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis' 
talpinąs! sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga, ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv.

Bluuna paini

Company,

Mill

$2.75
eoMFtm

FOUNTAIN PIN

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

Kristupa; Juokingi szposelei; ] 
Kaip traukt giliukingai Einiki . 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
110. 58 pus., 20c.

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

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

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

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

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

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

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No. 142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jcrukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No. 144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedacjusia 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 Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

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

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.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c. -

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

No. 158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma iii Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dos ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vcžis; Grapas; Eg-

ti; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mul
kinus ; Iszklausyta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudrus Piemenis; Isz Ko SusL 
darė Anglis; Kaimiecziu Ainla- 
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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Pa- 
Pa- 
25c.

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

N0.I8O-—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

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

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, 
gal senoviszko būda, 15c., 
gal nauja būda, No. 197%

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Plikius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

\ '■ ■ ' *■ ♦ .' U,':’

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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(Tasa)

Misza bego.
— Tenai czigonas. pavogė 

viszta, sugaukite ji! Szauke 
Akamanas mosuodamas ilgu 
pypkes cibiiku.

Misza bego.
Tarnai gry'žo isz lauku nuo 

dadbo. Nekurie susilaikė ir žiū
rėjosi in 'begauti. Misza, kiti 
smagesni, matydami, kad bėga, 
leidosi ji vyties.

■— Dolieri gaus tas, kas va
gi atves! Suriko Taube.

Aut tokio padiktavimo pas
kui Misza leidosi ir visi kiti ra
mesni dvaro darbininkai.

O Misza 'bego.
—- Prasidėjo laukinis ant 

smerties ir gyvasties czigono 
bcsivijimas. Dvaro bernai bu
vo drūti ir smagus, be to viltis 
gauti dolieri, pono Akamano 
protekcija, apart to kaimo 
žmonėms prigimta antipatija 
prie czigonu, 'be abejones ir pa
vydėjimas, to kad kunigaiksz 
tieue liko czigonaites krikszto 
motina, tas viskas pagimdo tai! 
kad bernai isz visu šylu leidosi 
czigona vyties.

O Misza bego.
Isz pradžios jam tas bėgimas 

sekėsi laibai gerai. Kaipgi jis 
isz ju nepabėgtu. Pustymu ir 
miszku sūnūs turėjo sparnuo
tas kojas. Bet dvaro tarnai, no- 
rints turėjo gera gala ji vyties 
tuojaus atsidūrė arti jo. lusivi- 
jo ji in laukus, kur neseniai bu
bo nukasta bulves. Žeme buvo 
sukasta, ir iszpurtus ir Misza 
bėgdamas tankiai klupo. Nie
kas nepaisydamas spaude visz
ta prie krutinės, ir nežiūrėda
mas, nei kur bėgti, tiktai neszi- 
nosi pirmyn ir pirmyn.

Jau girdėjo paskui save bal
sus. Net neatsisuko. Turėjo tai 
padaryti, o butu pamatęs, kad 
nereikia taip pasiutiszkai bėg
ti, nereikia taip daug skubin- 
ties, neaikvoti perdaug savo 
šylu, nes gera gala jau paskui 
saves palikes. Jis vienok neat
sisuko, o besivejaneziu riksmas 
ji apgaudinėjo, mislijo, kad 
jau ežia ant o pėdu, taigi czigo
nas da smarkiai pasileido bėg
ti.

Geriausi bėgėjai isz dvaro 
ir kaimo bego paskui czigona. 
Prie to viso, apie ka nepami- 
nejime, prisijungė da dalis kai- 
miėcziu kurie czigonu labai ne
apkentė, ir kaip ežia greiezia- 
Vo jis sugavus! Visa szalis apie 
tai kalbėtu jei czigonas isz ju 
ranku' pasprustu, butu iszjuo- 
kiaini. Taip! Taigi greieziau 
paskui czigona!

O Miszia vis bego.
Szalis/ plati pilka tęsęsi 

priesz ji toli, viniavosi suartu 
lauku vagomis tai duobeųiis 
isz kuriu iszimta bulves, mela

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

ginga iszdavinga žeme began- 
cziam czigonui. Kaip tik dva
sios jam truko, priesz akis jam 
viskas pradėjo mainyties, au
syse jam griaudė krutinę bai
siai kilnojosi szaltas prakaitas 
kakta apklojo, bet jis vis bego. 
Pasižiurėjo iii dangų. Dangus 
buvo pilkas tarytum jis užvož
tas grabo, antvože. Kas kartas 
vis labiau juodi debesiai kilo. 
Tai vienur, tai kitur nukrito 
didelis lietaus laszas.

Misza nuolatos bego.
Visas svietas jau su juom su

kosi. Vejikai jau buvo arti jo, 
girdėjo ju žingsniu ir riksmus. 
Bet tik da toliau tenai ant ap- 
regio juodavosi miszkas tenai 
jis bus jau namie tenai už ji sa- 
viszkiai užsistos, rytoj viskas 
bus iszaiszkinta, o pati da szi 
vakaru gales gerai pavalgyti.

Nedabaige mislyti. Viskas 
jam akyse nuolatos sukosi vis 
labiau, viskas mirgėjo jam kas 
toks užkimszo gerkle, galvoje 
uže kaip malūne, o Misza gulė
jo szlapios žemes, spauzdamas 
prie inkaitusios savo krutinės 
viszta.

Bet ne tame da galas. Nuože- 
mes paszoko regis butu da to
liau bėgės, jei butu žinojęs ka
tinu pusėn leisties bet 'būdamas 
be sąmones paszoko ir leidosi 
savo prieszu pusėn, ton pusėn 
isz kur buvo atbėgės.

Prieszams to ir reikėjo.
Tuo tarpu vienas sudavė 

jam su akmeniu in galva.
Tasai akmuo ji tiktai inge- 

1c, nes sopulio nejauto, tik pa
juto, kad karsztas kraujas jam 
per veidu pasiliejo. Gnlvos ne- 
paeziupinejo, bijosi (paleisti 
visztos, bego vis toliau.

Akmenais ir grumsztais jis 
vis labiau apipilta. Misza kri
to ant žemes veidu žemyn. Ve
jikai puolėsi su didžiausiuoju 
savo nuožumumu ant gulinezio 
suspardė ir pribloszke prie že
mes.

Da dūsavo, atsisuko, geide 
da pasižiūrėti in dangų ir pas
kutiniu sykiu isztarti savo pa- 
czios ir vaiko vardus, puolė 
jam ant burnos1 didelis sunkus 
grumstą ir užbaigė viską.

Paliko ji tenai laukuose tik 
jam isz ranku iszlupo viszta ir 
kaipo savo pergalėjimo džiau
gsmą nesze ponui Akamanui.

Netrūkus iszkrito gausu lie
tus, bet Misza jau nejautė tos 
szaltos maudynes to susivėla
vusio dangaus sanjausmo, jo 
veidas buvo da szaltesnis o sto
vykloj pati daugiau jau nesu
laukė.

Sekanczia diena ponas Aka
manas nusižeminęs stovėjo clii- 
niszkame karezamoje. Stovėjo 
prie duriu kaipo didžiausias 
kaltininkas, nedryso akiu auk-

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
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. 

sztyn pakelti.
Prie lango stovėjo kunigas 

klebonas kuris laikas nuo lai
ko sunkiai dūsavo.

Kunigaiksztiene visa suner- 
vuota vaikszcziojo po salioni- 
ka. Jos gražios sviesios akyse 
matėsi aszaros.

Staiga susilaikė priesz Aka-

Vienas isz Gilijos vals„ 
kvailys,

Taip in mergele insimylejo, 
Kad net kvailiuoti 

pradėjo.
Dideli laruma padare,

Kaip taja mergele iszvare, 
Tokios tik pagadina 

vaikinus, 
Bet tuszczia ju! 
'* * *

Vienas smarkus ir drąsus 
vyrelis,

Per laikraszti apsigarsino, 
Buk ji bobeles iszniekinejo, 
O gal tokis vertas to buvo,

Kaip girdėjau tai buvo 
vertas lazdų.

O kad butu net isz miesto 
iszlydetu, ♦ 

Tai vis apszvietos mylėtojai, 
Isz Lietuvos klastadariai.
Jeigu isz Lietuvos nebutu 

prasmukias,
Tai seniai butu gala gavės.

* "
Sako kad,

Jeigu vyrai negali savo bobelių 
suvaldyti, 

Tai niekad negali būtie 
iszganyti,

Kad tos bobeles vyrams 
žandus teszkina, 

Tai jau gana!
Jeigu vyrai savo bobelių 

nesuvaldo, 
Tai jau negerai!

Vyras turi vyru pasilikti,
Bobelėms valios per daug 

nereike duoti.
Ba jeigu taip nebus,

Ta nelaimingas bus tokis 
gyvenimas!

Ligi smert turi pakutavoti, 
Sunku kryžių ant slprando 

neszioti.
Todėl gerai apsižiūrėkite, 

Bile kokia bobelka neimkite.
* * *

Badai praneszai sako:
Buk szimet bus szalta žiema,

O ežia vyrueziai skriauda 
mažai yra,

O priek tam kuras brangus, 
Tai kas tada bus?

A-sz jum rodą duosiu, 
Ir tarne nepameluosiu. 
Mano bosas turi kuro 

invales, 
Tai kožnas gauti gales.

Laikrasztis “Saule” 
geriausia žmogų szildo, 

Didžiausia szalti nusztildo, 
Katras tik “Saule” turės, 

Tai ir neszals.
Taigi, mano rūda klausykite,
‘‘Saule’ ’ visi užsiraszykite.

Nors Jugoslavijai ir buvo 
baisiai reikalinga Amerikos 
grudai, kad paszalintu bado 
srove praėjusia žiema kraszte, 
sziu metu rudeni, galinti turė
ti toki puiku derliu, kad javus 
galėsianti iszvežti iii kitus 
kr asz t us.
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mana ir atsiliepe asztriu žiau
riu balsu. Jis matomai tai at
jautė nes iszgirdes net susvyra
vo.

Ar tu žinai kad vakar nužu- 
dai žmogų ?!

Akamanas nieko neatsake. 
Da žemiau galva nulenkė.

Klebonas rinitai su galva 
linguodamas pritarė, o kuni
gaiksztiene toliau tese:

— Iszsineszk sau ir nedryski 
kada czionai ateisiu pasirodyti 
man akyse, nes man už tave 
tiktai sarmata. Iki smerties ne
noriu tave matyti! Supranti!

Nei kiek Besiteisindamas, 
ponas Akamanas žemai pasi
kloti io jo ir iszejo.

♦♦♦ v ♦♦♦
Iszejus susitiko su kuni- 

gaikszcziu. Akamanas kiek 
galėdamas norėjo kunigaiksz- 
cziui isz tako pasitraukti, nes 
jo labjau bijosi, nei kunigaik- 
sztienes, bet pastarasis ji stu 
laike prasijuokė ir sudavė jam 
per peti.

Pagalios tarė:
— Isz tavęs mielas Taube, 

esu labai užganėdintas1, juk tu 
esi ne bile koksai smarkuolis.'

— GALAS —
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GUDRUS
KAREIVIS

►T**T*oT**X*oT**T**X**T**T*oI**X**X**I*

ĮyABAl seniai ėjo namo isz 
kariuomenes senas atsitar

navęs kareivis. Jis buvo isztar- 
naves dvideszimts penkis me
tus kariuomenėje ir apart ka- 
reivystos nemokėjo kito ama
to. Jis negalėjo gauti jokio 
darbo ir uždirbti pinigu, per 
tai ėjo kaimas nuo kaimo uba
gaudamas. Visas jo turtas bu
vo senas ploszczius ir skuriniai 
czebatai. Viena diena, ėjo jis 
per laukus ir kalnus dainuoda
mas savo kreiviszka daina, ir 
ant galo atsidūrė prie tamsios 
girios. Jis pats nežinojo kur jis 
dabar randas, bet jis iszvydo 
vyra sėdinti ant kelmo, kuris 
buvo apsirengęs in žalia strel- 
cziszka apredala. Kareivis pa
davė jam savo ranka ant ženk
lo psisveikinimo ir potam at
sigulė ant žoles ir kojas iszsi- 
tiese. “Asz regiu, tu turi pora 
gerai nuvaszkuotu czebatu” 
kalbėjo jis in strielcziu, “bet 
jeigu tau reikėtų nors puse 
tiek kelio nueiti kieke asz nu
ėjau, tai jie tau ilgai nelaikytu. 
Žiūrėk ant mano! Mano czeba- 
tai yra padaryti isz seno jau- 
czio skaros, jie man jau senei 
tarnauja ir da asz galiu su jais 
toli nueiti!”

Strielczius nedavė jam jokio 
atsakymo; už valandos karei- 
vis atsikėlė ir sako: “Asz nega
liu ežia ilgai būti; nes badas 
mane varo tolyn; bet Broli Ten 
vakoji pasakyk man kur szitas 
vera?”

“Asz pats nežinau,” atsake 
Strielczius; “asz pats pakly
dau girioja!”

“Taigi tu broli toje paežioje 
bėdoje, kaip ir asz,” atsake ka
reivis, “vis viena mudu eisim 
drauge ir jieszkosim kelio ku
ris mus iszvestu isz girios.” 
Strielczius tik juokėsi isz jo ir 
ėjo abudu drauge vaikszcziojo 
po giria kol sutemo.

“Asz kaip matau mudu ne 
iszeisinie szia nakti isz tos gi
rios,” isztare senas kareivis 
“bet asz matau netoli žiburi, 
eisim in tenais gal gausim ka 
pavalgyti.” Kada jiedu priėjo 
prie tos vietos kur žiburis buvo 
rado dideli akmenini namą.

Kada jiedu pabeldė in duris 
atidarė, ant slenksezio pasiro
dė sena boba.

“Mudu jieszkome nakvynes, 
ir biski valgio,” kalbėjo karei
vis, “mano pilvas , taip yra 
tuszczias kaip mano kisze- 
nius!”

“Jus negalit ežia ant nakties 
pasilikt,” atsake sena, boba, 
“szitas namas yra plesziku, ir 
jus busit laimingi, jeigu jus 
prasiszalinsite isz ežia, kol jie 
negryžia, kitaip pražusyt!

“Vis viena, arba.ežia pražūt 
arba girioje,” kalbėjo Karei
vis, “asz nuo trijų dienu duo
nos kąsnio neturėjau savo bur
noje. Kas nor tas tegul buna, 
asz eisiu ir bandysiu giliukio!”

Strielczius nenorėjo eisi pas
kui kareivi, 'bet Kareivis trau
ke ji už rankos sakydamas: 
“Eik draugai su manim, jai 
reiks kentėti, tai kentėsim abu
du.”

Senute liepe jiems liūsti už 
pecziaus ir tylėti, kol pleszikai 
nesuguls žadėdama duoti po 
tam ka nors užvalgyti. Kaip 
tik jiedu spėjo sutinsti už pe
cziaus tuojaus sugryžo dvylika 
plesziku, ir su keiksmais pa
reikalavo vakarienes. Senute 
nieko nelaukdama atnesze 
bliuda keptos mėsos, ir pleszi
kai ede, kad net, žandai brasz- 
kejo. Kvapas keptos mėsos at- 
simusze in kareivio uosi ir jis 
tarė Etrielcziui, “Asz turiu 
gauti tos mėsos paragauti.”

“Tupatrotysi savo gyvas
tį!” Atsake Strielczius, laiky
damas ji už rankos. Bet karei
vis pradėjo balsiai kosėti kad 
pleszikai persigando ir szauk- 
sztus ir peilius numėtė, puolės 
prie pecziaus ir atrado jiedu 
'besėdant. “A, jus prakeikti 
sznipai! Ko jus ežia atėjot gal 
sznipineti?” Szauke virszinin- 
kas. “Palaukit valanda, o jus 
abudu kabosit ant saušos sza- 
kos!” “O asz turiu pirmu gau
ti ka nors pavalgyti, po tam 
galėsit daryti, kaip jums tinka
ma!” Pleszikai labai nusidyvi
no girdėdami taip drąsiai kal
bant ir paszauke virszininkas 
bandos: “Gerai! Asz regiu, 
kad tu nieko ne bijai, tau bus 
duota valgyti, o po tam turėsi 
mirti.” “Potam tai duosis re
gėti,” murmėjo po nosia karei
vis, ir sėdės prie stalo, valgė 
nieko nežiūrėdamas. “Broli 
Tenvakoji” paszauke jis ant 
Strielcziaus, eik ir valgyk; nes 
tu kelinta diena ne valgęs!” 
Strielczius atsisakė; pleszikai 
žiūrėdami in kareivi kalbėjo

Nei vienas lakūnas ar jur
ininkas negalėjo nei savo 
kvapo sugauti ar pajusti, kai 
szitas kariszkas eroplanas, 
bombneszis nutupe ant U. S. 
S. Princeton kariszko laivo. 
Kai tik jis nutupe ant szito 
laivo, ir kai storos geležies 
virves jo uodega užkabino, 
isz jo iszkrito nesusprogusi

bomba. Bombneszis buvo ka 
tik sugryžes isz Korėjos, kur 
jis buvo visas savo kitas 
bombas paleidęs. Bet szita 
viena, lakunu nežinant, ky
bojo nuo eroplano.

Bet laime tam lakūnui ir 
visiems jurininkams ant to 
laivo; ta bomba nesusprogo 
ir viskas buvo gerai.

vienas kitam “Tas vyras maty
ti neturi baimes ir nedaro jo
kios ceremonijos.” Kada jis 
pavalgė prasze ka nors iszsi- 
gerti, kalbėdamas: “Mesa bu
vo labai gera ir gardi meldžiu 
duoti iszsigerti gero vyno.” 
Virszininkas būdamas užganė
dintas isz drąsos kareivio, lie
pė senutei atneszti buteli ge
riausio vyno isz kelnores, skie
po. Kada vynas likos atnesztas 
kareivis paėmė buteluką isz- 
trauke kamszti ir atsisukęs in 
Strielcziu paszauke: “Temyk 
akyvai broli mano, o paregėsi 
stebuklą, nes asz dabar gersiu 
už sveikata visos kompani
jos!” Taip kalbėdamas jis isz- 
kele buteli auksztyn apsuko in 
rata ant plesziku gaivu ir pa
szauke, jus turite būti negyvi 
ne mirė, sėdėti su atviromis 
burnomis ir pakeltoms deszine- 
inis rankomis!” Kaip tik jis 
tuos žodžius isztare pleszikai 
visi tartum pavirto in akmeni 
sėdėjo su atviromis burnomis 
ir pakeltomis deszinemis ran
komis. “ Dabar asz regiu,” kal
bėjo Strielczius in kareivi, 
“jus galit daryti visokias bai- 
kas, kokias tik tai tu nori; bet 
einam geriau namo.” “O ne, 
Broli Tenvakoji!” atsake ka
reivis, da yra pergreit eiti isz 
czionai; mudu ingalejome ne- 
vidonustai turim atsiimt ir lo
bi. — Eik czionai gerk ir val
gyk kas atinka. ” Ir taip jiedu 
valgė ir gere per tris dienas, ir 
senute jiems turėjo gaminti 
valgius ir neszti vyną. Ketvir
ta diena kareivis prakalbėjo in 
savo dranga: Dabar yra jau 
laikas nuimti užkeikimą, bet 
mudu pirma turim kaip grei
eziau sugryžti in miestą, tegul 
senute parodys mums tiesiau
sia kelia in miestą.”

Kaip tik jie spėjo sugryžti in 
miestą, Kareivis nusidavė pas 
savo draugus ir apsakė jiems 
kad jis užtiko lizdą plesziku, ir 
jei nori tai jis jiems parodys 
kur kareiviai. Nutarė visi eiti 
drauge ir prisižiūrėti kaip bus 
suimti visi pleszikai. Pirmiau
siai jis apstatė kareivius in ra
ta apie pleszikus, o po tam isz- 
kelia buteluką vyno auksztyn 
paszauke: “Jus turi visi pasto
ti gyvais!” Toj paezioj valan
doj pleszikai atgavo ir norėjo 
gintis, bet kareiviai juos apga
lėjo, suriszo j u rankas ir kojas 
su virvėms ir uždėjo ant veži
mo ir veže in kalėjimu. Striel
czius pavadinęs viena kareivi 
in szali inbruko jam. kažin ka 
in ranka ir pasiuntę raitą in
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miestą. Likusi kareiviai su sa
vo grobiu povalei slinko prie 
miesto. Kada areziaus prisiar
tino Kareivis pamatė, kad tai 
buvo karaliszka gvardija kuri 
ėjo prieszai juos; ir kareivis at
sisukęs in Strielcziu užklausė: 
“Ka tas viskas ženklina?” 
“Ar tu da nežinai kad ju kara
lius buvo prapuolęs per kėlės 
dienas isz savo karalystes. 
Sziandiena jisai sugry'žta ir jie 
ateina jo pasitikti. “Bet kur > 
yra Karalius? Kad asz jo ne
matau,” kalbėjo Kareivis.

“Sztai jisai” atsake Striel
czius: “Asz esiu karalius ir asz 
liepiau apgarsinti mano sugry- 
žima.” Su tais žodžiais, jis at
skleidė savo Strielcziszka apsi
vilkima ir parode karaliszkus 
ru'bus. Kareivis tai regėdamas 
persigando ir puolės ant keliu 
melde karaliaus, juomi taip ne 
gerai pasielgė ir da vadino ne
padoriais vardais.'

Karalius paduodamas jam 
ranka tarė: “Kelkis tu esi gud
rus kareivis, tu iszgelbejai ma
no gyvasti, dabar tu neregesi 
vargo, asz rūpinuos tavim, ir. 
jei kada norėsi tokios kepsnies 
valgyti, kaip valgėm pas pik
tadarius, tai ateik pas mane ir 
valgyk drauge su manim prie 
mano stalo. Bet jei norėsi už
gerti vyno tai turi klausti ma
no pavelinimo.”

— GALAS —

Iszmintingi Žodeliai
— Juk meile — bent regi

mo gyvenimo vienatine pras
me. Nerasti jos, vis tiek kaip 
ir to gyvenimo nustoti. Meiles 
jieszkoti nereikia vėluotis. Juo 
ankseziau, juo geriau.

— Mano mylimoji buvo 
tikrai kaip ankstyvas pavasa
ris. Žavinga, kaip breksztanti, 
žadanti auszra. Jos skaidrios 
žvilganezios akys tirpino szir- 
di, gundino ja. Asz mylėjau ja, 
kaip naktis myli laksztingalos 
daina.

— Davatka sunku pataisy
ti. Jos visos, kaip lazda brauk
tos, tik ir minta gandais ir ap
kalbinėjimais.

— Tylus kampas velnius 
veisia.

— Kas kuria, stumia žeme 
pirmyn.

— Kas nuo Dievo atstoja, 
prie to velnias pristoja.

— Teisybe, sveikata visu 
svarbiausia gyvenime, bet del 
jos tik gyvent ir ja gėrėtis — 
pražūtis, ne laime.

— Kai matute nustojo liū
liuoti, tai gegute pradėjo ku
kuoti.

Pilkio U. S. Bonus!

' Uncle Sam Says

Your maturing Series E Defense 
Bonds can now earn more money for 
you. A new law provides ten more in
terest-earning years for your E Bonds, 
and you don’t need to do a thing about 
it. Simply hold them another ten years 
and you’ll get 77 per cent more than 
your original investment. U. S. Defense 
Bonds are as safe as America itself. 
Buy Bonds regularly and hold them. 
Start that Defense Bond saving habit 
today. U. $. Treasury
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— Dieneles pradeda būti 
vesnesnios.

— Ana diena garnys pali
ko sveika ir drūta sūneli del 
polis. Petrams Stancikams nuo 
$39 W. Market uly. Ponia Sta- 
neikiėne po tėvais vadinosi 
Florence Gormiutė.

, Seredoj pripuola Nekal- 
težinusios Marijos Szirdies, o 

’Tautine szvente Karijotas. Ir 
tą diena 1236 metuose Rimgau
dai pergalėjo Vokieczius ties 
Kaunu.

— -Reading kompanijos 
Vice-Prezidentas, George Ross 
isz Pottsvilles, pranesza, kad 
Buck Run kasyklos bus visai 
uždarytos, ir apie. 255 mainie- 
r-iai neteks darbo,

— Parapines mokyklos 
mieste atsidarys del mokslo 
Utarninke, Rugsėjo (Sept.) 
4-ta diena.

— Ketverge Szvento Pily
po ; (.Tautine szvente Ringele. 
Taipgi ta diena: 1937 metuose 
Japonai ineina in Shanghai 
miestą, szimtas septynios de- 
szimts trys užmuszti, kai 
Shanghai mieste sprogstanti 
bomba netyczia susprogo; 1865 
m., Rusija uždraudžia Lietu
viams raszyti ar skaityti Lie- 
tuviszkai. Panaikina Lietu- 
viszka spauda ir net Lietuvisz- 
kas literas, prasikaltimas isz 
Lietuviszkos maldaknygas 
melstis ar Lietuviszko elemen
toriaus vaikus mokinti; 1884 
m., mirė garsus ir žymus kalbi
ninkas ' Frid. Kuršaitis; 1914 
m.,“ Japonija paskelbia kara 
priesz Vokieczius.

Petnyczioj pripuola Szv. 
Baltramiejo, o Tautine szvente 
Liudytą. Ir ta diena: 1939 me
tuose Szventas Tėvas praszo 
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visam pasauliui taikos, ir krei
piasi in visus Katalikus tos 
taikąs Dieva melsti. 1345 m., 
Keistutis užėmė Lietuvos Ku- 
nigaiksžczio sostą; 1572 m., 
Szvento Bartolomiejaus szven- 
tejė, Huguenotai (Protestonai) 
buvo iszžudyti Paryžiuje, 
Prancūzijoje; 1812 m., Anglai 
sudegino Amerikos sostines 
ofisus; 1921 m., Lengvesnis už 
orą lėktuvas (diridžibilis) su
sprogo virsz Hull miesto, Ang
lijoje, szeszios deszimts du žu- 
yOj ju tarpe buvo septyniolika 
Amerikiecziu.

— Rugsėjo (Sept.) 10-ta 
diena prasidės Kriminaliszkas 
Sudas Pottsville su daugybe 
Reisiniu.

Pottsville, Pa. — Senas sa- 
liuninkas Jonas A. Pladas, nuo 
216 Mauch Chunk uly., numirė 
Good Samaritan ligonbuteje. 
Velionis sirgo per koki tai lai
ka. Gimė Lietuvoje. Paliko dvi 
dukterys, sunu ir broli. Prigu
lėjo prie Szvento Kazimiero 
parapijos Saint Clair.

‘ ” Connerton, Pa. — Senas ang- 
liakasiš, Liudvikas Lorantas, 
pasimirė Petnyczioj, 3-czia va
landa po piet, savo namuose. 
Velionis sirgo ilga laika. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal. Paskutini 
karta dirbo Packer Nr. 5 ka
byklose.’ -■ Paliko savo paczia 
Agnieszka, sunu Juozą, isz Ma- 
hanoy Plane; trys dukterys: 
Marie, pati Jono Abicziuno, 
Shenandoah; Ona, pati Antano 
Mariszko, Shenandoah Hghts., 
ir Helena, pati Andre jo Men- 
kieviczio, mieste. Taigi daug 
ąiiuku. Laidotuves in vyko

Kongresmonas Louis C. 
Rabaut, Demokratas isz Mi
chigan valstijos, per savo 
prakalbas Kongrese perspe- 
•jo, kad jeigu Kongresas ne- 
inves instatymus sustabdyti 
kasztus mėsos, tai szitas asz- 
tuonios deszimts antras 
Kongresas užsitarnaus pra- 
vardžia “Arklienos Kongre
so.” Vienas restauranto sa
vininkas ir buezierys, iszgir- 
des ta to Kongresmono pra

Utarninke, deszimta valanda 
ryte, ir palaidotas in Kalvari
jos Kalno kapines. Gralboriai 
Gravi t z laidojo.

Geneva, Szveicarija. — Lie
pos 26-ta diena, staiga pasimi
rė pagarsėjus Lietuvos Politi
kierius Juozas Gabrys, 71 metu 
amžiaus isz La Chaux, arti Ve- 
vey miestelio. Sirgo trumpa 
laika. Gimė Lietuvoj, Garlia
voj, kur iszejo pradini mokslą, 
o toliau mokinosi Mariamipoles 
gimnazijoj, o auksztuosius 
mokslus ėjo Odesos, Paryžiaus 
ir kituose Universitetuose. Gi
mė Vasario 22-tra diena 1880 
metuose. Juozo Gabrio kūnas 
palaidotas Kukliose kaimo ka
pinėse, netoli nuo velionio 
ūkio.

SAGOTAS UBAGAS
PASIMIRĖ

—

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

akys kuo neiszspoksejo kai jis 
su savo policijantiszka lazda 
pažarstė kelias popieras ir po
piergalius ant lentynos. Tenai 
buvo daugiau kaip penki szim
tai tukstaneziu doleriu vertes 
bonu ir kitu stooku ir bumasz- 
ku.

Ubagas Charles T. Hoffman, 
septynios deszimts trijų metu 
senelis gyveno ant pensijos, jis 
sau pasigamindavo valgyti sa
vo kambaryje.

Policijantai tuojaus pradėjo 
visa ta jo turteli tirti ir rado 
kad jis turi nemažai pinigu in 
kelias bankas, turi deedus del 
keliu brangiu namu paeziame 
Long Island mieste.

Tik ant vieno dalyko jis bu
vo savo pinigus praleidęs; jis 
buvo ka tik nusipirkęs sziu 
metu Plymouth automobiliu, 
už kuri jis tiek pat raudos mo
kėjo, kiek už savo kambarėli.

Jis buvo surastas negyvas 
szalia savo automobiliaus ant 
vienos ulyczios Brooklyne.

Charles T. Hoffman, polici
jantai dažinojo, buvo gimine, 
Charles F. Hoffman; kuris pa
simirė 1910 metuose ir paliko; 
net tris milijonus doleriu. Iri

Arklienos Kongresas PAVERGTOJE
LIETUVOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kalba nutarė iszkabinti pa- 
garsinima, plakata ant savo 
sztoro lango. Buezierys 
Samuel W. Rosenberg, su 
Louis Smith toki pagarsini- 
ma iszkabina. Pagarsinimas 
sako: “Arkliena už dyka vi
siems Kongresmonams. ’ ’ Mes 
dar iki sziol nedažinojome 
ar kuris Kongresmonas užė
jo tos arklienos užkasti, ar 
ne?

' tas jo dede taip pat skupiai ir 
vargingai gyvendavo, eidamas 
pesezias skersai Brooklyn tilta, 
kad sutaupintu du centu. Ir jis 
skarmaliszkai gyveno, mokė
damas keturis dolerius ant 
sanvaites randos už savo maža 

, kambarėli.

KINIECZIAI NENORI
BELAISVIU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bet keli marinai, kareiviai 
kurie pabėgo isz vieno tokio 
Komunistu kalėjimo, sako kad 
musu kareiviai nelaisvėje gau
na toki pati maista kaip ir Ko
munistai kareiviai, ir kad jie 
yra pakeneziamai užlaikomi.

BOMBNESZIS
SUDUŽO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

žmones.
Baisus gaisras iszkilo nuo to 

bombneszio užsidegusio gazoli
no.

Po keliu valandų nuo tos ne
laimes, ugniagesiai vis pyle 
vandeni ant to baisaus gaisro, 
kuris neleido nei vienam prisi
artinti.

Policijos Daktaras, John P. 
Brill sako, kad buvo suskaityta 
szeszios deszimts septyni žmo
nes, kurie gyveno tuose namuo
se ir kurie iszliko gyvi. Jis sa
ko kad gal dar vienas žmogus, 
kurio niekur nebuvo galima 
surasti, žuvo tame gaisre.

Kas ten atsitiko kad tas B-50 
bombneszis negalėjo pakilti ir 
taip sudužo in tuos namus, la
kūnu sztabas sako kad dar ne
galima pasakyti. Jis ka tik bu
vo pakilęs nuo Boeing aero- 
dramo apie septynis , szimtus 
pėdu, kai jis pradėjo skristi.

Laime, kad labai mažai žmo
nių buvo namie tuose kamba- 
ruose kai tas eroplanas in juos 
pataikė ir sudužo.

Skaitykit “Saule”
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

bus 260. Po 33 Komunistinio 
valdymo metu Rusijos gyvu
liu ūkis nebuvo pasiekęs net 
1913 m., lygmens. 1946 m., pa
ežiu Komunistu spauda pa
skelbė szi gyvuliu procento su
mažėjimą Lietuvoj; Arkliu 
39.3; raguoeziu 50.3; kiaulių 
61; aviu 45. Isz viso Sovietai 
gyvuliu ūky 1955 m., bus pa
siekė tik 56 proc., 1930 m., lyg
mens, nekalbant jau apie pas
kutiniu metu N. Lietuvos gy
vuliu ūkio pakilimą.

Lietuva Sukurta “Va
karu Imperialistu?”
Tacziau, nepaisant to, mini

mosios brosziuros 3 puslapyje 
skelbiama, kad 1940 m., “atsi
vertė keliai trumpiausiu laiku 
inveikti atsilikimą, kuriam bu
vo pasmerkęs Lietuva kapita
listu, dvarininku ir buožiu 
vieszpatavimas kurie, Vokieti
jos ir Anglijos-Amerikos Im
perialistu padedami, 1918-1919 
m., pasmaugė jauna Liet. Ta
rybų Respublika.” Toliau taip 
posterigaujama (4 psl.) “Sun
kus buvo darbo valstiecziu gy
venimas buržuazinėj Lietuvoj. 
Deszimtys tukstaneziu d., vals
tiecziu ukiu už nepakeliamas 
skolas buvo parduoti isz varžy
tinių. Daugiau kaip 40,000 dar
bo valstiecziu buržuazines val
džios metais neteko savo žemes 
ir nuėjo bernauti. Szimtai tuk
staneziu Lietuviu negalėjo ras
ti darbo gimtinėj ir buvo pri
versti keliauti jieszkoti duo
nos kąsnio in JAV, Brazilija, 
Argentina ir kt. szalis, kur bū
davo da žiauriau isznaudojami. 
Lietuvos kaimas skurdo varge 
ir tamsoj.” Tacziau, nepaisant 
to, ir tie dabar “padaryti lai
mingais” d. valstiecziai, jeigu 
tik butu laisvi, ežia pat patys 
savo rankomis sugriautu visus 
kolchozus, o isz prakeitu JAV, 
Argentinos ir kt., kur nors ir 
ne viskas yra gerai, niekas vis 
dėlto in ta “pražydusia tary
bine Lietuva” nenori grižti. Gi 
darbu jau “aprūpinti” arti mi
lijono musu tautiecziu — Sibi
ro taigose. Vis dėlto “buržu
jai” tokiu masių niekur neisz- 
treme. Toliau raszoma: “Nuo 
Tar. Sanjungos tautu vystymo
si kelio Lietuviu tauta buvo at- 
pleszta prievarta. “Taip moka 
meluoti nebent tik Bolszevikai, 
skelbami tokia netiesa: prie- 
szingai, “laime bendradar
biauti su Sov. Sanjunga” buvo 
nutiesta per tukstaneziu Lie
tuviu lavonu.

Kad ir ne viskas buvo tobu
la N. Lietuvoj, bet tie truku
mai nublanksta priesz ta bau
džiava, kuria invede Sovietai 
su savo kolchozine būda, nors 
žmonėms veidmainiaudami jie 
ir sako: “71,000 buv., kume- 
cziu, bežemiu ir mažažemiu ga
vo 585,000 ha žemes, kuri buvo 
atimta isz dvarininku, vienuo
lynu, bažnycziu ir kt. stambes
niųjų žemvaldžiu.” Atimti tai 
atėmė, bet tuo žmonių laimin
gesnių nepadare, prieszingai, 
visus pavertė bernais, “pri
tvirtinę juos prie žemes:” se
naisiais dvarininku laikais 
žmones buvo tokiu budu “ga
ve žemes” da daugiau, tik ir 
tada jie nebuvo taip prie jos 
“pritvirtinti,” kaip kad “lais
voj tarybų szaly.” Dabar jie 
yra ne tik kolchozu vergai, bet

da turi tuo per prievarta 
“džiaugtis” ir Stalinui už to
kia “laime” dėkoti. Da dau
giau autorius, skelbia netiesa, 
16 psl., raszydamas, kad “bur
žuazine žemes reforma padėjo 
sutipreti bruožijai ir Lietuvos 
buržuazijai.” Taip galvodami J 
tie Sov. “raszytojai” f

Kai vien tik Sovietu Rusijos' 
radijas ir laikraszcziai aiszkins' 
ir insakys tiems milijonams j 
vergu, ko klausytis, ka skaityti 
ir kaip mislinti, tai jie taip ir 
skaitys, taip ir darys. Kai te-1 
nai nėra laisvos spaudos, lais-, 
vu rinkimu, Bažnyczios ir lais- savo oro propagandos pūsles 

turėtu vu piliecziu, tai niekas negales' paleistu ant savo žmonių su kė- 
czia pat pridėti, kad ir Bolsze- sustabdyti Kremlina, jeigu jis liomis sprogstaneziomis boįn- 
vikai, atiminėdami isz visu vi-J nutars paskelbti kara, bet ka-( bomis, ir paskui sakytu, kad
šokia nuosavybe, ju terminais 
tariant, taip pat “stiprina buo
žes.’’ Da daugiau “sustiprin
ti’’tie, kurie seniai ilsisi po 
veleną ar velka nepakeliama 
nazta Sibiro d., vergu stovyk
lose. Priesz tokiu “džiaugsmo 
kureju” žygius nublanksta ir 
Caras, ir Naciai su Faszistais!

Ka Dave Lietuvos 
Žemes Reforma?

Pradėjus vykdyti žemes re
formos instatyma (1920 m.) 
kaip tik Lietuvoje insikure 
40,000 naujakuriu ir 90,000 ma
žažemiu gavo papildomai že
mes, o isz 274,815 žemes ukiu 
skaicziaus per 50 ha pasiliko 
vos 2 proc. su trupucziu, gi dir
bamos žemes plotas padidėjo 
veik 1 milijonu ir pasielęe 2.- 
935.800 ha. 22 psl., skelbiama, 
kad “okupaciniais metais Vo- 
kiszkieji grobikai (turėtu pa
žymėti: Bolszeviku draugai. 
E.) isz Lietuvos iszveže ir su
naikino 224.000 arkliu, 390.000 
karvių, 770,000 kiaulių ir 277.- 
000 aviu. Bendra suma nuosto
liu, kuriuos Faszisztai okupan
tai padare Lietuvai, sudarė 17 
milijardu rubliu.” Tenka lauk
ti, kada K. Liaudis paraszys,; 
kiek nuostoliu Lietuviu tautai 
padare kiti okupantai: Bolsze- 
vikai. Ar ir jam, nors ir Komu
nistui, jei jis nebijo tiesos, szie 
grobikai nepasirodys da dides
ni ir už anuos? Ka Bolszevikai 
klasiszkai moka da geriau už 
j u puolamus savo buvusius 
draugus, Vokiszkuosius gro
bikus, tai atiminėti isz kitu, 
grobti vetimas gerybes. Taip 
ir pats autorius prisipažįsta 
(bent atvirai), kad 1944 m., 
“isz dvarininku, buožiu, vie
nuolynu ir Vokiszkuju pakali
ku buvo atimta 1.575.094 ha že
mes,” o tada buvo 1947 m., jau 
inmanoma “isz esmes likvi
duoti, isznaikinti Vokiecziu 
okupacijos padarinius LTSR 
žemes ūkyje.” Kada bus gali
ma isz esmes likviduoti sovieti
nes okupacijos padarinius Lie
tuvai? Ir kaip gyvena tie 96.- 
330 bežemiu ir mažažemiu 
“pritvirtinti prie žemes?”

PROPAGANDA

Didžiausia Stalino
Baime

WASHINGTON, D. C. —
Dabar visi mes pripratome kal
bėti apie Sovietu Rusijos nau
jus rubežius, kaipo “Plieno 
Siena. ’ ’ Bet, retas kuris atsi
mena ar žino, kad buvęs Angli-j 
jos Ministeris, Winston Church 
illis ta pavardinimo praminė! 
Jis tada, kalbėjo apie Sovietu 
Rusijos nauja rubežiu nuo Juo-j 
duju Juriu ligi Pabaltijos jū
rių.

Dauguma Amerikiecziu dar 
vis nesupranta ir pilnai nein- 
vertina szito naujo Sovietu Ru
sijos rubežiaus, tarp Rytu ir 
Vakaru.

Kol szitas rubežius tarp ver
gijos ir laisves tenai stūksos, 
tol mums grės karo pavojus. I

da, kur, priesz, ir kuri savo pa- Amerikiecziai tyczia ant Rus- 
skelbta priesza.

Mes turime atsiminti, kad 
jeigu mes ir stotume in kara 
priesz Kremlina, ir ta kara lai
mėtume, musu pergale butu tik 
laikina ir tuszczia, jeigu mes 
negalėtume prie save prisi
traukti Rusijos žmonių. Nors 
Ruskiai bijosi ir neapkenezia 
savo valdovu, jie ir ant musu 
nepasitiki, nes visa ta propa
ganda, yra taikoma priesz mus. varo> įaį gaĮ meg įr ga]esimė

Ir mes negalime niekados 
pamirszti, kad Rusija dar nie
kados nebuvo sumuszta, nuga
lėta su armijomis ar su ginklais 
nežiūrint kokie tie ginklai ne
butu.

Garsus ir galingas Napaleo- 
nas norėjo Rusija užkariauti, 
bet suklupo kelyje in Maskva. 
Hitleris teipgi norėjo Rusija 
sumuszti, bet inklimpo prie 
Stalingrado.

Bet, Kaizeris gudriau ir ap
sukriau pasielgė. Kai jis su 
savo armijomis buvo Ruskiu 
sustabdytas prie Latvijos, jis 
pasiuntė Lenina isz Szveicari- 
jos in Rusija, ir Rusija tuoj aus 
pasidavė!

Ka-gi isz to galima pasimo
kinti? Nu gi kad propaganda 
sumusze Czara ir ji nuo sosto 
nuvertė!

Už tai, ir mums dabar reikia 
pavartuoti visokeriopa propa
ganda priesz tuos Sovietus taip 
kaip jie daro priesz mus! Pro
paganda yra geriausias ir bai
siausias Sovietu Rusijos gink
las. Bet, Sovietai nieko taip 
nesibijo kaip tokios paczios 
propagandos pasuktos in juos.

Nežiūrint ir nepaisant kas 
ten darosi anapus tos geležines 
sienos, mes viena dalyka gerai 
žinome: Stalinas nenori, kad 
tie jo vergai susinesztu su Va
karu krasztu žmonėmis ir kad 
jie nedažinotu kas kituose 
krasztuose darosi. Stalinas to 
baisiai bijosi! Jeigu jis tebijo
si, tai reiszkia ežia jo silpnybe, 
ir mes ta silpnybe turime visais 
budais isznaudoti.

Stalinas gerai žino, kad nors 
maža saujele Ruskiu žino, kaip 
Amerikiecziai su Sovietais ka
reiviais draugiszkai Vodka ge
re ir viens kita sveikino prie 
Elbe upes po karo.

Jis teipgi labai gerai žino, 
kad Raudonosios armijos ka
reiviai, kurie buvo Vienoje, 
Varszavoje, Pragoję ar kad ir 
sunaikytame Berlyne, dabar 
savo draugams, pažystamiems 
pasakoja kaip kokia nebūta 
pasaka, kaip gražiai ir ponisz- 
kai tu krasztu žmones gyvena 
ir kokia laisve tenai randasi.

Stalinas dar daugiau žino. 
Jis žino kad 1940 metuose net 
3,600,000 Sovietu kareiviu, su 
džiaugsmu pasidavė Naciams. 
Mes apie tai nieko nežinojome 
kol sumuszeme Nacius ir j u 
slaptus rasztus radome.

Ar tai dyvai, kad Stalinas 
yra nustatęs ta gireszta, plieno 
ar geležies siena? Ar tai dyvai 
kad jis Vakaru poniszkos pro
pagandos taip bijosi?

Už tai, dabar, kai Vakaru 
krasztai pradėjo siunsti per 
orą, ąu iszpustomis pūslėmis 
savo propaganda in tuos So-' 
vietų užkariautus krasztus, | 

Stalinas ir visas Kremlinas isz- 
sigando.

Sovietai dabar stengsis ta 
musu progaganda paneigti, su
mažinti, ir savo naudai pavers
ti. Mums visai nebutu dyvai 
kad dabar Sovietai panasziąs 

kiu paleido tas bombas.
Bet vienas dalykas visiems 

mums aiszkus: Juo labiau So- 
vietai ims pykti ant musu pro
pagandos, juo labiau jie ims 
savo žmones gazdinti ir per
spėti, juo geriau mes žinosime 
kad jiems jau skauda, kad juos 
jau baime ima.

Jeigu mes savo propaganda 
taip varysime, kaip Sovietai

Ruskius intikinti, kad kapita
listai Amerikiecziai nenori ka
ro, nenori kariauti priesz RuŠ-r 
kius, bet tik nori Ruskiu nevi
donus iszmuszti ir visus tuos 
vargszus iszlaisvinti.
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Autobusas Inkrito
In Ežerą

BOLZANO, ITALIJA. — 
Trisdeszimts penki žmones pri
gėrė, kai ekskurzijos autobus^ 
as inkrito in szalta, ledais nu
klota Alpine ežerą. V

Tik viena moteris buvo isz- 
gelbeta. Policijantai sako kad 
ji iszlindo per langa, ir buvo 
isztraukta isz to ežero, kai keli 
jurininkai pribuvo su maža sa
vo valtele.

Nelaime atsitiko, kai to au- 
tobusio užpakalinis ratas nulū
žo, ir autobusas krito dvide- 
szimts penkias pėdas stacziai 
in ta ežerą. Ten kur tas auto- .

. • . - \ „i
busas nukrito yra apie keturios 
deszimts pėdu gilumo.

— Kas jaunas būdamas ne- 
nusidėjo Dievui ir žmonėms, 
tas jaunybes nemate.

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ir 

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

^Pirkie U. S. Bonus!
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