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Szitie Tautiszkos Kinijos 
kareiviai yra paskutinieji 
apleisti Tachen salas. Jie 
buvo atveszti iri Keelung, 
ant Formosa salos, kur jie 
buvo triukszmingai ir gar

Isz Amerikos
MAINIERIAI

GERAI DIRBA
HAZLETON, PA. — Tie 

mainieriai, kurie darbus turi, 
dabar gana gerai dirba, nes ne
paprastas szaltis po visa apy
linke privertė beveik visus 
daugiau anglių sudeginti ir 
daugiau pirktis.

Kai kurie mainieriai net sze- 
szias isztisas dienas per sanvai- 
te dabar dirba.

Mažos kompanijos, diena ir 
nakti savo mainas varo. Troku 
draiveriai kurie veža tas ang
lis, teipgi daugiau darbo turi.

Bet visi gerai žino kad tai 
tik laikinai! Kai tik szitas szal
tis praeis, tai tada mažiau ang
lių reikes, ir vėl mažiau darbu 
bus!

Anglių kompanijų atstovai 
stengiasi priparodinti kad 
daug pigiau szildyti namus su 
anglimis, negu su aliejumi. Jie 
priparodina kad Wilkes-Barre 
mieste, szildinti dešimts kam
bariu namus su aliejumi kasz- 
tuoja apie pusantro szimto do
leriu daugiau ant metu.

Kanada, per Lapkriczio me
nesi parsitraukė daugiau ang
lių isz Suvienytu Valstijų, ne
gu bet kada pirmiau. Anglija 
dabar daug mažiau anglių isz 
musu perkasi.

GAMTA
VIS GALINGA

NEW YORK, N. Y. —
Kai kelios atomines bombos 

buvo susprogdintos, žmones 
pradėjo savotiszkai aiszkinti 
j u intekme ir j u jiegas. Jie 
pradėjo kaltinti atomines bom
bas už oro permainas, už lietu

Paskutinieji Isz Tachen Salų AR SVIETO

bingai priimti ir pavaiszinti.
Buvo sudaryta parodos ir 

prakalbos. Mergaites bars
tė kvietkas ant ulycziu, kai 
szitie kareiviai nieko ben
dra nenorėjo turėti su visu 

už szalti ir už nepaprasta kait- nilio H-Bomba.
ra.

Net ir per Pirmutini Pasau
lini Kara, kai labai lijo, žmo- 
nes moksliszkai galvas lingavo 
ir sake kad visas tas szaudini- 
mas Prancūzijoje ir Vokietijo
je, “orą sumaisze.”

Nei vienas mokslinczius, iki 
sziai dienai, nieko panaszaus 
nesake ir nesako ir staeziai gi
na kad nėra nieko panaszaus.

Jie dabar mums paaiszkina 
kad gamta vis galingesne, kad 
ir už baisiausias žmogaus isz- 
rastas bombas.

Jie primena mums kaip keli 
menesiai atgal, per kelias san- 
vaites mus isztikro viesulos, 
kuriu tiek tokiu trumpu laiku 
buvo, kad oro žinovai jas pra
dėjo merginu, moterų vardais 
vadinti, kad galėtu susekti ir 
viena nuo kitos atskirti.

Viesulą kuri buvo užvardin
ta “Edna”, už tai kad ji buvo 
penkta isz eiles, o raide “E” 
yra penkta “ABĖCĖLĖS” 
raide. Szita viesulą, per viena 
para iszeikvojo daugiau jiegos 
negu pareitu isz keliu szimtu 
tukstančziu didžiausiu ir bai
siausiu musu atominiu “H” ir 
“cobalt-covered” bombų.

Reiszkia, žmogus dar nėra 
iszrades tokios jiegos, kuri ga
lėtu gamta pajudinti ar per
mainyti. Žmogus gamtos jiegas 
tik pavartuoja ar isznauduoja, 
bet paezios gamtos dar nėra 
pasiekęs.

Ir, aeziu Dievui, kad gamta 
dar vis už žmogų galingesne!

NAUJA BOMBA 
7,000 MYLIU ' 

PASIEKĖ
WASHINGTON, D. C. —

Atomines Jiegos komisija dar 
karta perspėja ir paaiszkina 
kokia baisi yra ta nauja vande- 

tuo triukszmu. Jie, kaip ir 
jtt vadas, Leitenantas Gene
rolas Liu Lien-yi, sako kad 
jiems buvo sarmata apleisti 
tas salas.

o o o

Jie sako kad kai Amerikie- 
cziai viena tokia H-bomba su
sprogdino Pacifiko marese, pe
reita Kovo menesi, tai tu mariu 
vanduo buvo sutersztas per 
septynis tukstanezius myliu, 
skersai ir iszilgai.

Tai reiszkia tiek vietos ta 
bomba pasiekė, kiek didumo 
yra New Jersey visa valstija.

Tai nereiszkia kad visi žmo- 
nes tenai butu žuvę nuo to
sprogimo. Tie, kurie butu buvę Atvažiuoja III Amerika 
krasztutinese vietose nuo to su
sprogimo, butu iszlike gyvi,: 
jeigu jie butu pasikavoje skle-1 
puošė ar pasilikę bent savo na
muose. Bet sutersztas vanduo 
butu irt jiems pavojingas ne tik 
gerti, bet net plautis ir praus
tis.

Atomines Jiegos Komisija 
iki sziol nenorėjo visa teisybe 
apie tos H-bombos baisenybes 
paskelbti, bet jie dabar nutarė 
viską pasakyti, pasiaiszkinda- 
mi, kad ir Sovietu Rusija to
kias H-bombas turi, ir už tai 
reikalinga kad musu žmones 
žinotu kaip nors biski apsisau
goti, jeigu tokia atominiu bom
bų kara prasidėtu su Rusija.

Ne tik trenksmas tos bom
bos yra pavojingas, bet baisus 
jos karsztis ir krintontieji nuo 
to karszczio pelenai, kuriuos 
vejas gali baisiai toli iszneszio- 
ti.

PECŽIUS SUSPROGO

Szeszi Žuvo
PONTIAC, MICH. — Szeszi 

žmones, ju tarpe trys vaiku- 
cziai, buvo užmuszti, kai alie
jaus peczius susprogo, skiepe, 
apie dvylika myliu nuo Ponti
ac miesto.

Tas susprogimas isznaikino 
keturiu nariu szeimyna, tęva ir

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PABAIGA?
Sovietai Gali Pradėti

Pasaulio Gala
NEW YORK, N. Y. — 

Mokslinczius Otto Hahn, kuris 
buvo vienas isz tu mokslincziu 
kurie pirmąją atomine bomba 
pagamino, dabar sako ir pripa- 
rodina, kad jeigu deszimts 
‘ ‘ cobalt-coated ’ ’ atomines 
bombos butu vienu sykiu su
sprogdinta, bet kur ant szito 
svieto, tai beveik niekur gyvas 
tis neiszsilaikytu.

Dar mažai yra tikrai žinoma 
apie szita nauja “cobalt” bom
ba. O jeigu -kas ir žinoma, tai 
mokslinežiai neskelbia vieszai.

Amerikos mokslincziai jau 
dabar mėgina tos bombos jie
gas pavartuoti del gydinimo 
nuo invairiu ligų. Tiek žinoma 
kad szitokia “cobalt” bomba 
iszleidžia paszieliszkai karsz- 
tas radijo bangas ir spindulius.

O isz kito svieto kraszto at
eina grasinimai: “Jeigu kapi
talistai pradėtu kita kara, mes 
su savo naujomis bombomis 
nuszluotume visus juos nuo 
szio svieto.” Sako Komijnis- 
tiszkos Kinijos Mao Tze Tung.

Molotovas panasziai grasino 
per Sovietu Tarybos susirinki
mą. Reiszkia, Sovietai ir Ko
munistai tiki kad jie galėtu 
mus, kapitalistus isznaikinti, 
bet patys kaip nors, per koki 
stebuklą, iszliktu gyvi, ir viso 
svieto valdovai.

Dainininke Avis Scott, 
kurios žemai iszkarpytos su
kneles papiktino Anglijos 
žmones, ir kuriai buvo už
drausta dainuoti ant televi
zijos programų, Londone, 
atvažiuoja in Amerika. 
Kai dainininkas Frankie 
Laine iszgirdo kad ji gavo 
“sakti,” jis jai pasiuntė te
legrama ir pasikvietė ja at
važiuoti ežia ir ant jo pro
gramų dainuoti.

SUKILIMAS
SZVEICARIJOJE Už Geležines Uždangos

Rumunijos Komunistai
Spiegto Spiegia

BERN, SZVEICARIJA. — 
Komunistiszka Rumunijos val
džia yra piktai pasmerkus ta 
užsipuolimą ant jos Legacijos 
kambariu, Bern mieste, Szvei- 
carijoje.

Komunistai spiegto spiegia 
kad ežia yra prasižengimas 
priesz tarptautinius instaty- j 
mus. Jie teisybe sako, ežia buvo 
prasižengimas, ir dar daugiau 
kai vienas žmogus buvo už-, 
musztas per ta sukilimą, ir už
puolimą.

Nors negalima pateisinti to
ki prasižengimą, bet galima su
prasti. Tie kurie užsipuola ant 
Komunistu Legacijos, reikala
vo kad Komunistai paleistu isz 
nelaisvės penkis ju draugus, 
kurie randasi Komunistu kalė
jimuose, ne už kokius prasikal
timus, bet vien tik kaipo poli
tiniai prieszininkai.

Szitoks Komunistu ir Sovie
tu nieksziszkas pasielgimas ir 
mus yrainpykdines. Daug mu
su tėvu, ir sziandien laiko tusz- 
czia vieta prie stalo, laukdami
kada ju vaikai sugrysz isz to- tenka dvejus metus laukti kaip 
kios nelaisvės. kandidatui ir atlikti reikalin-

Kur tokiu Komunistu akys, 
kur ju sarmata, kai jie visa ko- 
sere spiegia, kad kas kitas pra
sižengia tarptautiniems insta- 
tymanis, kai jie tu instatymu 
r.ei nepripažinsta?

Sulyg tarptautiniu instaty
mu, taikos laiku nevalia kito 
kraszto kareivius ar karinin
kus laikyti nelaisvėje.

Komunistu radijas isz Buch- 
areszto visa diena ir nakti blio
vė, ir dar ir dabar bliauna, kad 
tie sukilėliai Szveicarai buvo 
Amerikos valdžios sukurstyti} 
priesz Romunijos Legacija. To 
kiam kvailam intarimui nerei
kia nei atsakymo.

Puodas sako kad peczius 
juodas!

TURIME DAUGIAU
ATOMINIU BOMBŲ

Negu Rusija
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos Apsaugos Sekreto
rius, Charles E. Wilsonas, vis 
tikina ir sako kad Amerika tu
ri daugiau atominiu ir vande
nilio sprogstaneziu bombų ne-} 
gu Sovietu Rusija.

Laikrasztininku užklaustas 
ar jis mislina kad dabar jau 
Rusija, yra susilyginus su Ame
rika, kaslink kariszku ginklu 
ir atominiu bombų. Apsaugos 
Sekretorius greitai atsake kad 
jis yra tikras kad Amerika yra 
kur kas galingesne.

Kitas laikrasztininkas Sek
retoriui primine kad Generolas. 
Matthew B. Ridgeway, Armi
jos Eztabo virszininkas yra 
daug sykiu sakes kad yra labai 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kaip Vyksta Lietuvos 
' Komunistinimas Ir

Rusinimas

Kurie isz Komunistu yra re- 
ž'mui isztikimiausi, ar visokie 
“kadru skyriai”, ar specialisz- 
ki skyriai, ar vad. “agitpro- 
pas”, eiliniam piliecziui butu 
sunku tiksliai pasakyti, paste
bi V. Mironas, kalbėdamas su 
E. bendradarbiu. Reikia žinoti 
kad kiekvienas Kremliaus po
nas turi savo asmeninius szni- 
pus, kurie sznipineja viską, 
kiekviena savo Kremliaus ko
legos pajudejima. Kuris isz 
MVD sektorių yra pats svar
biausias ir aukszcziausias eili
niam piliecziui irgi nėra lengva i 
nuspręsti. Vienok Komunisti
ne santvarka jau yra tokia, 
kad ten viskas-partija, o vy
riausybe ne tiek svarbu, nes ji 
tėra tiktai vykdomasis organas 
partijos inrankis. Ta pati vei
kimą veikia ir Lietuvoje. Vie
nok ežia eiliniam žmogui pa
tekti in partija nėra taip leng
va. Viena, reikia dvieju senu 
partiniu paliudinimu; antra,į

ga “staža”. Per ta laika kandi
datai pratinami in drausme, 
turi atlikti skiriamuosius už
davinius ir t.t. Lietuvoje parti
niu skaiezius siekia apie 38,000 
vadinasi, apie 1 procento. Pa
lyginti su kitais krasztais, tai 
labai maža. Be to, isz tu 38,000 
miestuose dideli partiniu skai-

Karas Ant Quemoy Salos

Ezitas žemlapis parodo 
kur Komunistai Kiniecziai 
susikirto su Tautininkai 
Kiniecziai ir viens in kita 
iszaude su dideliais karabi
nais, armotais. N

Tautininkai Kiniecziai lai

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKI!

ežiu sudaro Rusai ir Žydai.
Neteko* girdėti tokio Komu

nisto, pastebi V. Mironas, ku
ris butu nusistatęs tikrai tau- 
tiszkai ir patriotiszkai, kuriam 
Lietuviu reikalai rupetu dau
giau už Komunistinius. Visi 
jie turi tam tikra rusofilu at
spalvi. Būti partijoje dar neuž
tenka tikėti Marksizma-Leni- 
riizma, bet reikia mylėti ir 
“matuszka Rusija”. Aiszkiau 
tarus, pats Rusiszkasis Komu
nizmas jau savaime vykdo ru
sifikacija. Pvz. kad ir tas pats 
J. Žiugžda savo “Lietuvos Is
torijos” makete, kaip iszgarbi- 
na Rusu tauta! Pradedamas 
nuo paezios senovės, dar priesz 
Lietuvos valstybes insikurima 
nuszviesdamas santykius su 
Rusu tauta, jis visa laika sten
giasi inredineti, kad kultūra 
plitusi tik isz Rytu. Net ir Lie
tuvos trecziaji padalinima jis 
nuszvieczia kaip teigiama pa- 
liudinima. Savaime aiszku, Va
karai, Vatikanas ir popiežius 
stengiamasi pavaizdoti kaip 
didžiausi niekadejai. Maketo 
kritikuoti buvo suszaukta kon
ferencija, be in ja, suprantama, 
susirinko tik partiniai ir patys 
patikimieji: jei jie butu nors 
kiek tureje Lietuviszko' susi
pratimo, butu radę, del ko bu
tu reikeje užprotestuoti. Taigi 
Lietuvos Rusifikacija savo da
ro. Nemaža Lietuviu jau pra
moko Rusu kalba, Vilniaus in- 
staigose žmones pirmoj eilej 
kreipiasi jau Rusiszkai, nors 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ko sargyba ant Quemoy sa
los, nes szita sala yra labai 
arti Formosa salos. Per tris 
valandas jie viens in kita 
szaude. Czia gali būti Ko
munistu pirmas žingsnis in 
Tateng ir Quemoy salas.
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Kas Girdėt Sieniniai Kalendoriai 1955m.
Prez. Eisenhoweris atsiekė 

du tikslu, kai jis pasikvietė 
Kongresą in pasitarimus kas- 
link apgynimo Formosa ir Pes
cadores salų.

Jis dabar'žino kad Kongre
sas ji rems jeigu tikras karas 
tenai iszkiltu.

Antras atsiektas tikslas; kai 
jis šn Kongreso pritarimu nu
stato ru'bežiu prie tu salų su 
musu Septintu Laivynu, jas da
vė visiems Komunistams žinoti 
kad jeigu jie prie tu.salų da
bar lys, tai jie jau ne su Kinie- 
cziais, bet su Amerika turės 
skaitytis. Ir tai hutu tikras ka
ras.

Eisenhoweris iszvenge Tru- 
mano klaidas. Trumanas, Kon
greso visai nesiklausęs, pa
siuntė musu kariuomenes in. 
Korėja.

Politikieriai jau ima prana- 
szauti aipie kandidatus in pre
zidentūra. Daug vardu yra isz- 
keliama, bet mums vis rodos 
kad Eisenhoweris ir Adlai Ste- 
vensonas vėl susikirs per tuos 
rinkimus, nors nei vienas, nei 
kitas nėra, dar prisipažnes kad 
jis in tuos rinkimus vol stos.

1 - - . I a .
Eisenhoweris dar vis peszasi 

su Generolu Dauglas MacAr
thur. Iszrodo, kad jiedu viens 
kitam gero neduoda ir neveli- 
na.

Senatorius Joseph McCarthy 
vis sako ir reikalauja kad mes 
Komunistiszkos Kinijos visa 
pramone nukirstame, ir kad 
mes visiems musu Alijantams 
duotume žinoti, kad jie nei cen
to isz .piusu. negaus, jeigu tuo
jaus nesustabdins visa savo 
bizni su tais Komunistais. Jis 
sako kad szitaip mes paklujp- 
dintume Komunistiszka Kinija 
neiszszovus nei vieno szuvio.

Karininkai ir dipliomatai 
mus ramina, sakydami kad 
vargiai randasi pavojaus kad 
karas iszkiltu su Komunistisz
ka Kinija.

Komunistai gerai žino kad 
Amerika yra pasirengus kad ir 
baisiai brangiai užmokėti, kad 
tik kokia nors taikai palaikius. 
Už tai jie taip drąsiai lenda, in 
tas salas prie Formosa salos, 
būdami tikri kad mes neprade- 
sime su jais musztis.

• •
Amerikos biznieriai jau vėl 

ima skustis, kad visi tie gan
dai apie kara ir apie straikas, 
gadina jiems,bizni.

Neįžiūrint, kad jie Lozorių 
gieda, bet jie vistiek daug vis
ko perkasi ir ant lentynų krau
nasi, nes jie gerai žino kad jei
gu bus kokiu permainų, tai 
daigiai neatpigs, bet pabrangs.

Fabrikantai dabar gamina 
apie pusdevinto milijono nauju

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
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Iszrodo kad darbininkai szi 
pavasari vėl pareikalaus padi
dinti jiems algas.

Dabar armija ima vyresnius 
vyrus in vaisku.

Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles, sako kad kai 
viskas nurims Rytuose, tai Ko
munistai pradės maiszta kelti 
Berlyne ir Skandinavijoje.

———————— > »
Anglijos Clement Attlee, bu

vęs Anglijos Miniisteris, per 
kurio pastangas Amerikie- 
cziams nebuvo valia kara lai
mėti Korėjoje, dabai1 vėl kisza- 
si in musu reikalus, ir stengia
si visokiais budais padėti Ko
munistiszka,i Kinijai paimti 
Formosa salas.

Generolas Matthew Ridgway 
Armijos Sztaibo Virsžininkas 
net paežiam Prez. Eisenhowe- 
riui dryso pasiprieszinti, kai 
Vaszingtono Szta'bas ketino 
sumažinti musu vaiska.

Senatorius Joseph McCarthy 
draugai ragina ji stoti in Pre
zidento rinkimus.

Kai Malenkovas buvo isz 
pirmenybes iszmestas Rusijoje, 
tai musu valdžiai daug galvo
sūkiu sudarė, nes dalbar visi 
musu rysziai turi isz naujo bū
ti sudaryti. Bulganin nėra te
kis galingas kaip 'buvo Stali
nas. ZhukoVas yra armijos va
das ir su juo pats Kremlinas 
turi skaitytis.

—————— • •
Kai tik nauja valdžia paėmė 

vadeles, tai tuojaus visur mais
to pradėjo trukti, nes naujai 
valdžiai laibiau rupi ginklai ne
gu sviestas.

Pypkes Durnai

Praszvis Pavasaris
Praszvis pavasaris vėl 

linksmas ir gražus,
Auksine saule spindulius

paskeis karsztus,
Ir juodas debesys, kur 

slegia mus, pražus,
Ir plauks placziai linksmybe 

in visus krasztus.
Ant pievų ir dirvų,

apleistytu kraujais,
Kapai kur sziandien niukso

karžygiu narsiu,
Ims augti gražios gėlės

su žiedais naujais,
Pasklys ant juju linksimos 

dainos veversiu.
Kur sziandien liko szuviais 

žeme iszarta.
Ir vietoj musu grycziu,

baisus degėsiai,
Užgims ten vėl gyvenimo

nauja karta,
Praszvis ten laisve ir 

tiesa žybes szviesiai.

rie yra, pasislepia artimoje gi
rioje ir lauke ženklo nuo .savo 
pono idant užklupt ant karezia
mos, apipleszt pakelevingus, o 
gal ir užmuszt. Ketino tai būti 
po pusiaunakt, kada drueziau- 
sia miegos.

Tuom kart iszmusze deszim- 
ta valanda ant seno laikrodžio. 
Szinkorius ir ražbaininkas už
sigėrė smagiai užmigo. Naudo
dama. isz to Pepita nuėjo že
myn, paėmė raga ir kirvuką 
razbaininjko, užmėtė ploScziu 
ant pecziu ir uždėjus skrybėlė 
ant galvos iszejo laukan, užrū
kydama duris ir Užstūmė.

Ant kiemo buvo tamsu, lie
tus lijo, o vejas staugė. Mergi
na pamisimus truputi pasuko 
in szali girios. Ėjo trumpa va
landėlė, o nuėmus nuo pecziu 
raga užtriubino isz tyko. Davė
si girdėt laužymas szaku. it ap
siaubė jaja deszimtsi szeszeliu 
iszeja isz tankumynes.

— Pst! Pst! Dave jiem 
ženklą ir ėjo adgalios prie kar
eziamos. Stovėjo jau ant kie
mo. Kareziamoje visi jau mie
gojo.

Pepita da vakare patemino 
jog terp kareziamos ir tvarto 
radosi mūrinis namelis su drū
ta. spyna. Tvirtu žingsniu, pri
siartino prie duriu namelio, pa
rode su pirsztu ir paliepė raz- 
ba.ininkam.si ineit. Tieje.1 mis- 
lindami jog juosius paslėpė ant 
valandėlės inslinko kaip žal- 
cziai paskui vienas kita,.

— Pst! Pst! Pepita uždare 
paskui juosius duris, užrakino 
ir užstume.

Atsiduso! Razbaininkai bu
vo sugauti. Dabar reiike pabu
dint grafa ir don Cezarai; isz- 
gaut Pranciszka isz pakajaus 
szinkorkos ir imtis prie toli
mesnio darbo.

Pabudinus Cezaru ir grafa 
liepė Cezarui jot kagreieziauso 
in artima, miesteli, kuris buvo 
atitolintas apie dvi mylės ir at
gabeni su savim pagellba, gra
fas su tarnais su pisztalietais 
sergėjo karsziama. Pepita ser
gėjo uždarytus razlbaininkus. O 
Pranciszka?

Pranciszka tuom kart miego
jo, netoli nuo josios gulėjo 
szinkorka kuri ant duoto ženk
lo ketino jaja suriszt. Grafas 
su furmonu ir Pepita suriszo 
miegante boba, užkimszo jai 
burna idant negalėtu rėkt, po- 
tam gerai užstume duris kar
eziamos. Persigandus Prancisz
ka iszvede in tvarta, nes jiji 
norėjo pasilikt prie Pepitos, 
kuri nuolatos buvo pasirėdžius 
in razbaininka.

Ne užilgio szinkorius su va
du razlba.ininku pabudo ir mė
tėsi prie duriu, nes grafas pa- 
sizauke, jog jeigu katras isz ju 
iszkisz galva per Įauga, tai 
gaus szuvi. Vienok kada kas 
tokis iszkiszo ranka per Įauga, 
grafas nelaukdamas, szove ir 
ranka pasislėpė in vidų su 
riksmu ir keiksmu. •

Nes szuvis suerzino razbai- 
ninkus užrakytus per Pepita. 
Pradėjo muszt in duris.

— Tylėk lenais! Smuko Pe
pita storu balsu.

Per langa. vienas isz razbai
ninku iszkiszo galva, nes Pepi
ta rėžo smarku y pa su kirvuku 
jog tasai puolė ant savo drau
gu adgalios in kambarį. Persi
gandę raz/liaininkai sodo mal- 
sziair savo kalėjimo.

Po trijų valandų laiko isz- 
girdo dundėjimą arkliu. Buvo 
tai don Cezaras, o paskui ji jo
jo dvideszimts kareiviu Isz ar
timo miestelio. Suriszimas va
do razbaininko su pažeista ran

DUVO tai ketnresdeszimts 
asztuoniu metai adgalios. 

Keliu slinko povalei vežimas, 
kuriamo radosi grafas Prancu- 
ziszkas su savo duktere Pran
ciszka; ir josios sužiedotiniu 
don Cezaras, keliaujanti isz 
Meksiko in Vera^Cruz, idant 
tonais sesti ant laivo pla.uken- 
czio in Pranei ja. Matydami jog 
kelione taja diena, neatims, pa
liepė važnycziai sustot pirmu- 
1 inoje kareziamoje pakelyje.

Pakelevingu pulkas susidėjo 
isz dvieju slūginiu ir jaunos 
tarnaites ponios Pranciszkos, 
vadinama Pepita.

Nedideliojo kareziamoje su
stojo kurioje vos atsirado vie
ta del grafo ir Cezaro daVe vie
na kambarį, gaspadine paėmė 
Pranciszka in savo miegstube, 
tarnai atsigulė tvarte, o Pepita 
gavosi po pastoge, kur radosi 
mažas’ langelis. Mergina nors 
jauna, 'buvo labai smarki, sau
gi ir labai prisirijus prie savo 
ponios.

Laike vakarienes labai neri
mavo isz pamatymo kokio tai 
žmogaus, žiūrint per langa, o, 
ant jo veido suprato, jog jojo 
miera.i yra neteisingi ir mislino 
ka tokio pikto padaryt.-

Pakelevingi nuilsia ilga, ke
lione, tuojaus po vakarienei at
sigulė ir užmigo.

Kada viskas jau nutilo, Pe
pita ne nemislino eiti ant atil
sio, užgesimo tik savo žvakių, 
nes lame laike paregėjo per 
plyszi duriu sizviesa; atidarė 
duris patykiai, paregėjo žemai 
kareziamoje du žmonis sedin- 
czius. prie stalo; vienas isz ju 
norints buvo turtingai apsirė
dęs, laike kirvuką rankoje, o 
ant kėdės gulėjo plosezius ir 
ragas medžiokliszkas, ant kitos 
kėdės locnininkas sėdėjo kar- 
cziąmos.

Pepita sulaikius k v ai p a, 
klausė juju kalbos. Su baime 
dagirdo jog nepažinstamais bu
vo tai vadas razbaininku, ku-
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No.1Q2— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
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, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N.0.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, 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, 20c.

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

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

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

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

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

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

ka ir gaspadoriaus kareziamos 
užtruko trumpai.

Kada jau pradėjo dienytis 
kareiviai iszvede ražbaininkuS 
ir kožiiam uždėjo panezius ir 
nuvede in miestą.

I ž suėmimą razbaininku ap- 
laiko Pepita nagrada jiaženk- 
linta per randa, o ir nuo grafo 
aplaike pusėtina dovana. Nes 
Pranciszka už tai patrotino sa
vo gera tarnaite 'ha aficieras 
kareiviu toip insimylejo in nar
sia mergina jog prasze josios 
ranka ant rytojaus, kalbėda
mas jog tokia pati yra geresne 
ne kai]) jojo visas pulkas ka
reiviu. O ir Pepitai patiko jau
nas aficieras jier ka priesz nu- 
plaukima grafo in Prancija, 
Pepita pasiliko pati aficieriaus 
paimdami szliuba mieste Vera- 
Cr-uz. Pepita kaipo dovana del 
iszgelbejimo nuo smert bažny- 
czioje pakalbino maža sidabrini 
kirvuką kuri ir sziandien gali
ma matyt kabanti prie didžiojo 
altoriaus.

----- .G A L A S-----

PAUKSZTELES
:: JEZUSO ::

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

ir 'bėgt priesz nelaime. Suplojo 
delnais idant jaises ])aibud) t ir 
paszauke.

— Lokite, begkite!
Paukszteles pradėjo lėkt ir 

nutapo ant artimiausio stogo.
Kada J udoszi 11 s ipa rege jo , 

jog paukszteles ant paliepimo 
Jezuso nulėkė augsztini, persi
gando neiszpasakytinai, pradė
jo rėkt ir verkt. Pesze sau 
plaukus isz galvos, o su didele 
baime puolė in kojales Jezusui, 
szaukdamas:

— Sumink mano teip, kaip 
asz tavo paukszteles suminiau.

Ant riksmo atbėgo Marija. 
Pakele Judosziu, paėmė ji ant 
ranku ir linksmino szais žo- 
džais:

— B i ėdu as kūdiki! Tu ne
žinojai jog norėjai iszpildyt ta, 
ko niekas nesztant padaryt. Ji
sai vienas tik gali pasizalatyt 
spindulai saules moli ir duoti 
jam gyvasti! Su juom negali 
susi lygint. Ne užklupinek ant 
Jo daugiau, jeigu nenori būti 
nelaimingiausiu žmogum ant 
pasaulės.

— GALAS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

i L. TRASKAUSK AS ? s ___ *
t LIETUVISZKAS J 
J GRABORIUS J
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams JM Ž Reikalams :: *
*  *
* 535 WEST CENTRE STREET *
£ Telefonas Nr. 78 $
* MAHANOY CITY, PENNA. J

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 in Balta 
Vergija; iPusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

No.178-—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 Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—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 Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphišzkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, reikia 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.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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



"SAULI” MAHANOY CITY, PA.

Gudras Piemenelis
.. .Arba...

NARSUS JONAS 

(Tasa)

Iszgujas nevidonus laibai to
li nuo rubežiu savo karalystes, 
trauke adgalioš, ir teip pasi
taikė, jog kelias ėjo 'per kaima, 
kuriame jo tėvai buvo. Na, ir 
užsigeidė, karsztai juosius at- 
lan'kvt ir dažinot ar da gvvi, ba 
nuo savo pabėgimo nieko apie 
juos negirdėjo.

Visur kur tiktai trauke su 
vaisku, žmonis sveikina ir gar
bina iszgelbetoja.

Atitraukė ant galo in kaima 
kuriame užgimė ir jaunas die
neles (praleido. Ir tonais su gar
be priminėjo. Labiause ji su
graudino, kaip tarp žmonių pa- ftregejo savo tėvus. Karsztos 
aszaro>s liejosi isz akiu, ir butu 
tuojaus begos kad pasveikint, 
nc’s norėjo ant to kita laika at
rast.

įSugryžo in savo karalyste, o 
kada stojo palociuje, meilei bu
vo sveikintas ypatingai per ka
ralaite, o kuri labai bijojo, 
idant ant vainos nebūto už- 
musztas.

Dabar karalius pamisimo 
alpi e vėso ii e, ir kad k a grei- 
cziause tas stotųsi, paskyrė 
rytojaus diena del szliubo; ka
ralaite džiaugėsi, jog teip grei
tai užstos. 0 kada jam apie tai 
pasako, tada atsako, jog da teip 
greitai nebus,ba nori nuo tėvu 
savo aplaiky't palaiminima.

NusidyĮvino ne mažai, kada 
dažinojo, jog da jisai turi tė
vus, ba iki sziol laike ji už sie- 
rateli. Sutiko ant to noringai, 
o karalaite siūlėsi jam drauge 
keliaut.

Iszsirenge tada, abudu. In 
puikia karielta sėdo Jonas su 
karalaite, o szale važnycziaus 
lekojus. In kita1' vežimą pridėjo 
visokiu daigiu,, valgiu ir gori
mu, drabužiu del saves ir del 
tėvu Jono.

’Kada jau pribuvo in kaima, 
nenusidave tiesiog in grinezia 
tėvu, nes staptelėjo kareziamo- 
je. Czia, Jonas pasirodo in mu- 
žikįszkus drabužius, jau gerai 
apdriskusius, kuriuos su savim 
turėjo; nenorėjo idant tuojaus 
tėvai apie jo iszsiauksztinima 
žinotu, o ir norėjo szposa. jiems 
padaryt, ba mat turėjo isz pri
gimimo nuolatos szposus vari
nėt.

Pamokino jisai karalaite ir 
tarnus kaip turi daryt ii’ nusi
davė in grinezia savo tėvu.

O kaip nusidžiaugė tėvai ka
da inejas in grinezia pasveiki
no juosius. Jo apiplyszia dra
bužiai ne labai gera intekme 
iszvere ant tėvu,'vienok turėjo 
vilto, jog dabar kitokį gyveni
mai pradės vest ir uždirbs ant 
kąsnelio duonos del saves ir 
del tėvu, žodžiu sakant džiau
gėsi labai isz sugryžimo jo. Nes 
naujas smut kas, vietoje 
džiaugsmo, apėmė ju szirdis, o 
ant galo volei pradėjo dirbt 
klastas teip, kaip pirmai, rodos 

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

jam. vieno szulo nepriteko. Ta
me in'bega siuntinis karaliszkas 
su praneszimu, jog da. szian- 
dien in ju grinezele pribus ka
ralaite. Nežinojo ant kart, ka. 
pradėt ir kaip priimt karalaite. 
Czia vėl grinezele buvo maža ir 
prasta. O kad norint, sziek tiek 
padabint, pradėjo nekuriuos 
gramoždus isznesziot, szluot 
asla, žodžiu, dare k a galėjo, 
kad tiktai sziek tiek apszva- 
rint. J u sūnūs netiktai kad 
jiems neprigelbejo, nes da per-

Kiek tai kartu girdime kaip 
žmones kalba: 

Neturiu laiko!
Vai, turime laiko anlt visko;

Laiko ant darbo, 
Laiko ant pasilsio,

Laiko ant pasilinksminimo, 
Laiko ant miego ir ant 

'Garbinimo musu Sutvertojo!
Sziuose laikuose musu 

gyvenimo, 
Sutinkame su visokioms 

atmainoms,
M usu papratimuose.

Jeigu mus patinka gil inkis 
Tai tada džiaugiamės. 
O jeigu negilinkis tai 

Vieniems nubosta, gyvenimas, 
Tieji klausia saves:

Kodėl asz atėjau ant svieto?
Kiti vela klausia: 
Kam turiu mirti?

Kam toki nereikalingi 
klausymai amt svieto?

Neturime laiko ant tokiu 
apmanstymu, 

Nes tai tusezios mislys, 
Gyvenimas musu ant to per 

trumpas.
Lai 'žmogus atsimena apie tai, 

Kad jo gyvenimas turi 
atsiekti savo tikslą, 

Turi savo ženklvvuma, 
Atėjai ant svieto netikėtai 

su gyvastimi, 
Bet ir su paskirtu tikslu, 
Todėl skubinkime in ten. 
Iszjpildykite vale Dievo, 

Taip kaip medžiai,
Kailp auguoles pildo vale 

gamtos.
Medžiai iszduoda vaisius, 

Tenais kur isz valios gamtos, 
Auga ir nerugoja suvis ant 

savo paskyrimo,
Tai kodėl tu. žmogau turi rūgo t 

ant savo likimo?
* * *

Motinėlė, nerugok ant 
Iszdykimo savo dukreles, 

Juk ta ja dukrele užauginai 
Ant savo paveikslo1 ir 

painaszumo.
Kokia pavyzdi davei isz savo 

gyvenimo, 
Taip sziandien gyvena ir 

tavo dukrele.

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
"Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes "Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima. 

szkadino darbe. Isz baimes, 
idant, kada karalaite pribus, 
nepadarytu kokios kvailybes, 
apmislįno tėvas uždaryt ji in 
kamaraite ir abudu su paiczia 
vos galėjo uždaryt. Vos spėjo 
uždaryt ir grinezia apvalė, 
szitai užvažiuoja blizganti ka
rieta.. Stojo priesz duris grin- 
czeles ii* isz josios iszkele ta
kojai patoge karalaite. Tėvas 
ir motina iszejo prieszais jos ir 
klupszti peripraszinejo, jog ju 
namelis ne yra tinkamas ant 
priėmimo teip augsztosi ypaltos. 
Karalaite gražiai ir linksmai 
atsake, jog tai nieko nekenke 
ypacz sau už gera (palaikys, 
kaip prasta grinezele atlankys 
irdažinos kaip žmonys gyvena. 
Inejo in grinezia, sėdo ant pri
taisytos vietos ir pradėjo mei
lingai kalbėt. Ant kart duoda
si girdėt kamaroje balsas 
kniauklingas.

— Leiskite inane! Ba asz 
noriu karalaite matyt.

Karalaite rodos nieką ne ži
nodama, klausė, kas uždary
tas? O tėvai smutnai atsake, 
jog tai ju vienatinis suims, ku
ris jau seniai nuo ju buvo pa
bėgės ir kur tai po svietą tran
kėsi, o sziandien nesenei sugry- 
žo; o kad yra apdriskęs, tai 
sarmatindamesi jo in kamara 
užd areni.

— Inleiskite iii czion, tarė 
karalaite, ba asz del to iii czion 
pribuviau, kad.jus visus matyt, 
o priek tam jusu varga geriau 
galetau 'pažint.

Kada ji inleido, nubėgo teki
nas pas karalaite ir sėdo szale 
josios, rodos lygiai sau. Tėvas 
trauke ji nuo josios liepė jam 
iszeit, o ežia velei karalaite ne- 
pavelina; turėjo jam duot ra
mybe.

Už valandos davė ženklą tar
nams, tiejei jau žinodami ka tai 
ženklina, atnesze isz vežimo 
pakeleivingo skryne ir nunesze 
in ta kamara kurioja buvo Jo
nas uždarytas. Paskui tarnas ir 
jisai nusidavė. Tarnai iszejo, o 
jisai da likos tonais ir už valan
dos iszejo. Jojo tėvai kone ap
kvaito, kada savo suuu paregė
jo puikiuose rūbuose su auksi
ne szoble. Jisai vos inejo, tuo
jaus klaupė priesz tėvus ir 
melde ju pirmiause atlaidos už

‘‘What though you have found no Treafure, Diligence 

is the Mother of Good Luck.”
Ever wished you had $1,000, $5,000 or more? To
day, it is actually easy to save such large sums— 
through the Payroll Savings Plan. Here’s, how: 
you just name a sum to your company s pay 
office. Each payday, that amount will be with- 
drawn from your pay, and invested for you in one 
of the world’s finest investments, U. S. Series E 
Savings Bonds! *

‘‘Little Strokes fell great Oaks.”

See how quickly your savings grow, because Sav
ings Bonds earn good interest—3% when held to 
maturity. Sign for as little as $5.00 a week and in 
9 years, 8 months, you’ll have $2,850 cash.

"Have you fomewhat to do To-morrow, do it To-d^y.

Start making your dreams come true right now. 
Sign up for Payroll Savings today. Or, if you re sdf- 
employed, invest in Savings Bonds regularly when 
you bank. If you want your interest as current 
income, ask your banker about j% Series H Bonds 
which -pay interest semiannually by Treasury check.

“Remember what Poor Richard fays;
Many a Little makes a Mickle.”
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senovės pikta gyvenimą, o ir už 
szios dienos klasta; prasze sto
no priėmimo moterystes. Ka 
tai kalbėjo, ir karalaite klaupė 
szale jo pra.szydama teipos-gi 
palaiminimo. Kas ežia sztant 
apsakyt tėvu džiaugsma, kada 
savo sunu teip laimingu pama
te. Palaimino abudu ir net visi 
verke.

Po palaiminimui, pasikėlė 
Jonas su karalaite ir karsztali 
pasibueziavo, paskui sėdo visi 
alpie stala, sunesze visokiu val
giu atvežtu ir gerymu. Pasivie- 
szino gera valanda. Tarnai ka
da pavalgi1, atnesze Jono tėvui 
ir molinai puikius drabužius, 
aprėdė abudu, sėdo visi in ka
rieta ir nuvažiavo pas karalių.

Iszsiunte pirma saves viena 
taima, kuris pranesze karaliui 
apie parvažiavimu. Karalius ir 
karaliene, su visu dvaru iszva- 
žiavo prieszais pasitikt. Po 
karszltam pasisveikinimui isz 
abieju szaliu, priėmė karalius 
iszkilmingai in savo palociu.

Ant rytojaus kas tiktai gy
vas ruoszesi apie savo dauba, 
ba sziandien ketino’būtie vesei-
le. Nebuvo jokiu perszkadu. 
Kunigas pribuvęs davė szliuba, 
prasidėjo bankietas prie pui
kios muzikos.

Po veseilei, karalius numovė 
žiedą nuo savo pirszto ir pada

Ben Franklin gives you 

tome expert advice about 

Payroll Savings

The V. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council ana
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vė žentui drauge su visa kara
lyste. Apie tai apgarsino po vi
sa karalyste, jog jo žentas, ku
ris užmusze smalka, užėmė ka
raliaus vieta.

Didele laime užvieszipatavo 
visoje karalystėje. Jonas kara
lius žinodamas kas kenke muži
kam, ba pats isz ju paėjo, pa
lengvino mokestis, o kur tiktai 
nelaime patiko, skubino su pa- 
szellpa. Galėjo mat szelpt, ba 
užkeiktam dvare buvo turtai 
neiszsememi, o tiejei jam pri
gulėjo. Niekas ne užkabinėjo 
karalystes, ba visi bijojo pra
dėt su teip narsum ir galingu 
kareiviu, kokiu buvo naujas 
karalius.

In meta laiko karaliszkam 
palociuje naujas džiaugsmas 
stojosi, jauna karaliene pagim
dė sunu. Džiaugsmas buvo ne- 
iszpasakytas, ba kožnas tikė
josi, jog ir naujai užgimęs,, li
kes kadai karalium, teip pat 
rasis iszmintingu. In kelis me
tus vėliau, da pribuvo du sunai 
ir viena duktė. Kada kiek pa- 
tarpo, gavo atsakanti mokslą, 
o isz ju toliaus stojosi narsus 
kareiviai. Kalbėjo jisai tan
kiai, jog mokslas tai yra. raktu 
in laime, nes tiktai geras ir tik
ras mokslas.Jisai pats dėkingu 
buvo Geneliui už jo mokslą nho 
kurio per kelis metus girioje 
iminejo. Už tai dabar liepe ka 
daugiaaše statyt mokslainiu, 
idant, jaunuomene mokintusi.

Tėvai karaliaus ir tėvai ka
ralienes pasimirė, o ir Jonui su 
paeziule parėjo laikas skirtis 
su sziuom svietu, nes ju inpe- 
džiai da ir sziandien gyvena.

----- PABAIGA-—-

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

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

PAUKSZTELES
:: JEZUSO ::
(Apysaka Senu Žmonių)

DŪMO tai Nazarete. Žila 
barzdis Juozas dirbo savo 

varstote. Szvenlcziausia Panele 
triusesi prie naminio darbo, o 
penkių metu Jezusais sėdėjo 
ant s'lenksczio ir lijpino pauksz- 
telius isz molio, kuri buvo ap- 
laikes nuo puodžio, visai ne
tikėdamas idant senas skupuo- 
lius jam. duotu nors trupinėli, o 
norint vaikai nuo tos pa,ežios 
ulyczios nekalta prasze trupi
nėlio molio, tai nuolatos juo
sius nugindavo nuo duriu ir vi
saip juos iszplusdavo. Mažas 
Jezuselis nepraszydavo molio, 
nes stovėjo malsziai ir žiurėjo 
temingai ant darbo puodžio, o 
tasai teminimas Szvento Kudi- 
ko teip pereme szirdi užsikie- 
tejusio puodžio, jog paszauke 
pati vaikinėti ir davę jam di
deli szmota molio.

Sztai szale antram name, sė
dėjo antras vaikinukas ant 
slenksczio savo grinezios, tru
puti senesnis, su raudonais 
plaukais, ant veido pilna moli
nu žaiduliu aplaikyitos nuo sa
vo draugu laike musztyniu, su 
apipliszusioms ir purvinoms 
drapanoms. Buvo tai Judoszius 
vėliaus vienas isz mokytiniu 
Kristuso, kuris iszdave savo 
mokytoju. Dirbo iir jisai pauk- 
sztelius. Negavo molio nuo 
puodžio, kuriam nuolatos prie- 
szindavosi, meilindamas akme
nis ant jojo darbo, per ka puo
džius ji nekente, nes geras Je
zuselis pasidalino su Judo- 
szium.

Kada vaikai pabaigė savo 
daiba, kožnas sustatė savo 
pauksztelius aplinkui. Judo- 
sziaus paukszteles neturėjo jo
kio pavydalo. Vietoje kojelių, 
turėjo storus szmotelius molio, 
kaklelio suvis neturėjo, spar
neliu vos ka galima buvo ma
tyt ir trumpa vuodegele. Nuo
latos temines godžiai ant dar-' 
bo Jezuselio idant prisižiuret 
kaip jisai dirbdavo, bet nega
lėjo teip puikiai užbaigt savo 
darbo kaip Jezuselis.

Ėjo ulyczia senas nesziotojas

SAPN0R1US

I
Su 283 Paveikslais Į i

160 Puslapiu ;'
8 col. ilgio, 5i/2 col. ploczio ] • 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su J [ 
užsakymu: !;

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

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

vandens, o paskui ji ėjo kulp- 
czius daržovių. Susilaikė abu
du, o nesziotojas vandens u'ž- 
dejas rankas ant galvos Jezu- 
so, paklausė jo: Isz kur atlėkė 
tiek paukszteliu?

— Mano paukszteles atlėkę 
isz svetimu sklypu ir alpisaki- 
nejo man visokius daigtus, at
sake Jezusas. Kožnas turi kito
kį varda ir visi moka gražiai 
giedot.

O kalbėjo su tokia tvirtybe 
jog abudu susilaikė ilgiau 
klausydami kūdikio su akyvu- ' 
nm. Kada jau ketino atsitolint, 
parode Jezusas Judosziu ir ta
re:

— Žiūrėkit! Ir jisai gražus 
pauksztelius nulipino!

Tada jieje susilaikė priesz 
Judosziu ir užklausė, ar ir jo 
pauksztelei turi vardus ir mo
ka giedot.

Nes, Judoszius nieko neatsa
ke, tik piktai dirstelėjo ant 
kupeziu.

Perejo' paludienis, saule jau 
leidosi žemai, o jojo spindulei 
puolė ant mažos baleles van-, 
dens, kurioje bovinosi vaikai. 
Sipindulei atsidavė vandenije 
visokiais kolorais. Jezusas isz- 
trauke rankele in bala vandens 
atėjo jam ant mislies nukvar- 
buot savo pauksztelius taiseis 
spiiiidulais. Spindulei davėsi 
Jezusui suimt rodos kad tai bu
vo kvaiba, o kada Jezusas pa
tepė savo paukszteles kvarba 
pasiliko ah|t juju.

Judoszius kuris godžei termi
no ant paukszteliu Jezuso, pa
matęs pamalavotus sparnelius, 
sukliko isz džiaugsmo ir tuo
jaus pradėjo gaudyt puikius 
slpindulius saules, nes tyczia 
rodos jam iszranku iszsmukda- 
vo ir negalėjo pamalavot savo 
paukszteliu.

— Palauk Judosziau, pa- 
malavosiu ir tau pauksztelius, 
tarė Jezusas.

— Ne reikalauju. Ne d risk s 
man ju dalipstet. Ir tokie bus 
geri.

Pakilo su' piktumu, ir su ko
ja sumynė visus savo paukszte
lius.

Po tam prisiartino prie Jezu- 
įso, temimo ilgai ant jojo danbo1, 
potam su piktumu pakele koja 
ir sumynė artimiausia paukszr 
teli. J---.

— Judosziau! Ka darai? 
Paszauke Jezusas. Ar nežinai 
jog jieje gyvi ir moka giedot?

Nes Judoszius nusijuokė ir 
sumine da viena.

Persigandęs Jezusas norėjo 
szaukt pagelbos, ties motina 
buvo toli. Gintis pats negalėjo, 
ba Judoszius buvo didesnis, o 
jisai mažas. Aszaros stojo jam 
akyse. Judoszius jau sumynė 
ketures paukszteles ir pasiliko 
tik keturi.

Jezusas pajuto savije dideli 
gailesti, jog nemokėjo lekiot

[Tasa Ant 2 Puslapio]



"BAULK” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
t Senas miesto gyventojas 

Juozas Streikus, 82 metu am
žiaus, niuo 317 W. Mahanoy 
uly., numirė Nedėlios ryta 3:4-5 
valanda,, savo namuose. Ve
lionis nesveikaivo per koki tai 
laika. Gimė Lietuvoje, atvyko 
in Amerika Imdamas dar jau
nas vyrukas in New Bostono, 
po tam alpsigyvemo Mahanoju- 
je. Jo pati Mare mirė 1935 me
tuose. Buvo ang’liakasis ir pa
skutini kara dirbo Mahanoy 
City kasyklose 1933 metuose. 
Velionis buvo senas narys Szv. 
Juozapo parapijos. Paliko di
deliame nubudime, du sunu: 
Vinca namie ir Edvardą, isz 
Shenadoro; keturios dukte
rys: Helena namie; Mare, pati 
Jurgio Sverha, Yatesville; Ma- 
rgareta, pati Mykolo Rydzy 
mieste ir Ona, ipati Matthew 
Brennan namie. Taipgi dvi se- 
serienes: Mare Bacievicziene 
isz Gilbcrtono ir p. Strimaitie
ne, isz New Jersey. Szeszis 
anūkus ir viena pro-anuka. 
Laidotuves invyks Ketvergo 
ryta su Szv. Misziomis in Szv. 
Juozapo bažnyczioje devinta 
valanda ir palaidos in parapi
jos kapinėse. Graborius K. 
Rėklaitis laidos. A. a. Juozas 
Streikus buvo senas skaityto
jas “Saules.” Amžina, atilsi!

— Seredoj pripuola Szv. 
Simeono, o Tautiszka Vardine: 
Ruszkalio. Ta diena Pasnin
kas. Taipgi ta dienia: 1950 me
tuose Vengru valdžia- pareika
lavo kad Amerika su Anglija 
snmalžintu savo darbininku 
skaicziu savo ambasadose ta
me kraszte. Vengrai sako, kad 
daug tu darbininku yra tu 
krasztu sznipai; 1565m., Lietu
viai pergalėjo Rusus ties Ivans 
Lavų; 1942m., Japonu submari- 
nas apszaude Calif orui jos kran 
ta; 1954m., pasirodė Amerikos 
žurnalas ‘American Mercury’ 
H. L. Mencken-, redaguojamas 
su Geo. Jeen Nathaužkuri per 
tiek metu palaike ir palaiko 
Amerikos ‘bagocziai Komunis
tai; 1945m., Turkija paskelbė 
kara priesz Vokietija ir Japo
nija; 1942m., Juodose marėse 
žuvo septyni szimtai ir penkios 
deszimts Žydu, kurie važiavo 
ant laivo “Struma” kuris su
sprogo penkios mylios nuo Is
tanbul uosto; 1861 m., Rakan
džiuose gimė Daktaras Jonas 
Szliupas.

— Seredoj taipgi pripuola 
Pelenu Diena, ir ta diena pra
sidės Gavėnios. Pelenu dieno
je Katalikiszkose įbažnyiczioše 
apibarsime je Kr i kszczioniu 
galvas pelenais, ant atminties, 
kad žmones maustytu apie pa
kilta ir mirti. Laike apaszta- 
liszku laiku pasninkas Velyki
nis buvo laikomas tiktai per 
dvi dienas (Petnyczioje ir Su
katoje), po tam prailgino ji 
ant Dideles Sanvaites trecziam 
szimtmetyje. Ketvirtam szimt 
metyje jau turėjo trisdeszimts 
szeszis dienasi pasninko priesz 
Velykas, o po Popiežiui Grego- 
riui prasidėjo nuo Pelenu Die
nos kaip sziandien yra. Pakut- 
ninkai pirmutiniu szimtme- 
cziu pradėdavo savo pakiltas 
nmo tos dienos. Ant ženklo pa
kulos apibarste jiems galvas 
su pelenais ir iszvesdavo juos 
isz ba'žnyczios. Didelis pasnin
kas senovės laikuose Kriksz- 
czionybes buvo svarbu pasi
rengimu katechumenu (tieji 
kurie priimdavo Krikszeziony-

be) prie Szvento Krikszto, Di
džiojoj Subatoje.

— Ketverge pripuola Szv. 
Motiejo apasztalo, o Tautiszka 
Vardine: Sirtauto. Taipgi ta 
diena: 1945 metuose Egipto 
Premeras nužudytas, kai jo 
krasztas paskelbia kara priesz 
Nacius: 1950m, Mainieriu Uni
ja patraukta in 1 eismą pasi- 
aiszkinti kodėl ji nepaklausė 
insakymo nestraiknoti minksz- 
tos anglies krasztuose.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Taraso, o Tautiszka Vardine: 
Regianto. Ir ta diena: 1831 me
tuose pirmu kartu Lietuviai 
pareikalavo Caro valdžios pa
naikinti baudžiava Lietuvoje; 
1804 m., Republfikonai turėjo 
savo pirmai kongreso posėdi, 
per kuri jis paskyrė Thomas. 
Jeffersona del Prezidento. Tai 
buvo pirmas tokis posėdis poli
tikierių. Ir kas nuostabu ir 
žingeidi! yra tai kad szitas pir
mas posėdis 'buvo vadinamas 
Republikonu posėdis, kurie 
sziicndien yra musu Demokra
tas; 1819m, pirmoje taupinimo 
banka buvo insteigta Philadel- 
phijos Saving' Fund Society. 
1910m., Oregon valstija invede 
naujas taksas. Szitas valsti
ja tada pradėjo takšnoti auto
mobiliu gazoliną. Sziandien 
visos valstijos milijonu milijo
nus doleriu isz tokiu taksu kas

EROPLANAS
DINGO KALNUOSE

16 Žmonių Buvo Ant
To Eroplano

SANTA FE, N. MEX. — 
Dvieju inžinu e r o p 1 a na s, 
“World Airlines Martin Sky- 
liner”, su szesziolika žmonių i 
dingo Southern Rocky Moun
tain kalnuose, tarp Albuquer
que ir Santa Fe.

Keli žmones sako kad jie 
■ buvo mate dideli eroplana la
bai žemai ir kad jis kelis sy
kius apsisuko ir paskui dingo.

Eroplanu kompanijos atsto
vai sako kad jie mislina kad to 
jeroplano lakūnas paklydo per 
viesulas ir gal nukrito tuose 
kalnuose. Armija stojo in talka 
ir iszleido savo eroplanus jiesz- 
koti to dingusio eroplano, bet 
iki sziol nesurado.

Tuose kalnuose dabar bai
siai szalta, ir sniego pūgos to
kios dideles, kad sunku to ero
plano ir jieszkoti.

Eroplanas skrido in Balti
more, Md., kai nelaime atsiti
ko. Kalnai ežia labai augszti, 
kai kuriose vietose, net 12,000 
pėdu augsztumo.

metai gauna; 1950 m., Rusija 
paskelbė inkurina naujo (lai
vyno.

Shenandoah, Pa. —
Vincas Navitskas, nuo 213 
Schuylkill uly., iShenandoah 
Heights, numirė įSuibatos ryta. 
Velionis per daugelis metu gy
veno Shenadoryje. Buvo ainig- 
liakasis ir paskutini karta dir
bo Knickerbocker kasyklose. 
Prigulėjo prie Alpreiszkimo P. 
M. parapijos mieste. Paliko sa
vo ipaczia Mare (Aponikiute); 
sunu Vincą; dvi dukterys: Ole- 
sia ir Glorija*, namie, taipgi dvi 
seserys: Julija Slotiene, Ne
wark, N. J., ir Maine Parros, 
Petersburg, Mich., ir'broli Leo- 
niairda mieste. Laidos Seredos 
ryta su apiegomis in Apreiszki- 
mo P. M. bažnyczioje Seredoj 
devinta valanda ir palaidos in 
parapijos kapinėse. Gralboriai 
Oravitz laidos.

Frackville, Pa. —
Ponia. Margareta Povilaitiene, 
pati Jurgio Povilaiczio, nuo 54 
N. Railroad uly., taipgi sūnus 
Konstantas, ir anūke Irene 
svecziuojasi pa® savo duktere, 
ponia Juozafina Cannon, in 
Van Nuys, Californijoje. Po
nia Cannon yra slauge, norse 
del 20-th Century Fox Studio.

Hazleton, Pa. —
Petras Kalinauskas, nuo 921 
W. 4th uly., pasimirė pareita 
Petnyczios ryta in Hazleton li- 
gonbute. Velionis kitados gy
veno in Harwood. Paliko pa- 
ezia Ona; keturios dukterys: T. 
Motzel, mieste; J. Gazda, Wil
mington, Del., W. Rinkus, ir R. 
Wersinger, West Hazleton1. 
Dvi seserys: Konstancija Bor- 
bus, Shenandoah ir J. Koslap 
mieste taipgi broli Juozą, La
timer ir penkis broliunu. Lai
dojo Utarninko ryta su apiego
mis in SS. Petro ir Povilo baž
nyczioje 9 valanda ir palaido
tas in parapijos kapinėse.

Ir kai kur sniegas yra dau
giau kaip keturios deszimts co
liu gilumo. Jeigu ir tas eropla
nas butu galejes nusileisti, 
vargiai kas iszliktu gyvas per 
toki szalti ir per tokias pūgas.

6,000 SKAUTU
PAGERBĖ JURGI

VASZINGTONA
VALLEY FORGE, PA. — 

Daugiau kaip szeszi tukstan- 
cziai Skautu iszkilmingai ap- 
vaikszcziojo Jurgio Vaszingto- 
no szvente su parodomis in 
Valley Forge, ir pagerbė at
minti visu tu drąsuoliu, karei
viu, kurie žuvo per Revoliuci
jos kara, 1777-1778 metais.

Valley Forge kariszkos aka-

dėmi j os benas grajino ir keli 
tos akademijos studentai su
rengė trumpa ir žingeidinga 
loszima, per kuri ji atvaizdavo 
tris garsingus Generolus: Va- 
szingtona, Von Steuben ir La
fayette.

Paskui visi skautai nuėjo in 
Valley Forge Memorial koply- 
ezia, pasimelsti už visus tuos 
drąsuolius kareivius.

Tukstancziai Skautu buvo 
atvažiavę diena priesz tai, ir 
pasistatė savo padangtes ir 
ant lauko nakvojo, nes vaka
ras buvo gražus ir sziltas.

Po visu tu gražiu iszkilmiu 
kai kurie skautai vaiksztinejo 
ar važiavo atlankyti garsius 
paminklus ir namus.

i

PECZIUS SUSPROGO
Istorija Apie . . .

“AMŽINA ŽYDĄ”
Jo kelione po svietą ir liūdima* 

apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai. 
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SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKIT!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Valstijos policijantai sako 
kad Ponia Fowler ka tik buvo 
iszejus in darža kai namai su
sprogo, ir ji visai nebuvo su
žeista. Policijantai dar tikrai 
nežino kaip ta nelaime atsitiko, 
bet jie spėja kad vyrai skiepe 
czystino automobiliaus dalis su 
gazolinu, kai tas peczius su
sprogo.

jo trijų metu dukrele.
Žuvusieji buvo dvideszimts 

devynių metu amžiaus Samuel 
Fowler, ir jo trijų metu dukre
le Jeannie; dvideszimts asztuo- 
niu metu amžiaus Robert Zel
ler, jo žmona dvideszimts dvie
ju metu amžiaus Anita, ir jųd
viejų du vaiku ežiu, septynių 
menesiu Gloria Jean, ir dvide
szimts menesiu Robert.

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ir nežinodami, su kuo turi rei
kalą.

Tėvai, priversti dirbti, ka
dangi Vilniuje Lietuviu darže
liu maža, o ir tie patys perpil
dyti, tai atiduoda vąikus in ne
lietuviu darželius, kur eina 
Rusifikacija jau isz pat ma
žens. Vaikas, parvestas namo 
tėvais kalba Rusiszkai, o szie 
atsakinėja jam Lietuviszkai. 
Panasziai Lietuviu Rusifikaci
ja eina ir per kitas instaigas ir 
visais kitais galimais budais. 
Tiesa, Lietuviai Rusu nemėgs
ta, ju insravai prieszinasi kiek 
galėdami, bet vieszai neapy
kantos užgyventams neprieszi- 
nasi. Musu tautiecziai sten
giasi su Rusais nedraugauti ir 
nuo ju. laiko nuoszaliai. Tai 
galima visai ryszkiai pastebėti 
kad ir ulycziose Vilniuje, Kau
ne ir kitur. Lietuviai eina vis 
su Lietuviais, o Rusai su Ru
sais.

Tenka pripažinti, kad ypacz 
atsparus Rusifikacijai ir Ko
munizmui yra kaimas. Apie 
kaima butu galima pasakyti, 
kad jis sziandien yra gal net 
Lietuviszkesnis, negu yra bu
vęs kada nors kitados. Kaimas 
nekenezia Komunistu ir Rusu,

Ant Gavėnios
No. 197 Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszgany tojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

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

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus

ir ta neapykanta užgyventams 
jauste jaueziama visur. Tuo 
tarpu mieste jau žymu 
linkima daugiau prisitaikyti. 
Rusifikacija varoma taip pat 
per Kino teatrus, visokias kul
tūrines pramogas ir taip to- 
liaus. Miestai jau yra atskies
ti Rusu. Klaipėdoje Rusu bus 
daugiau kaip puse gyventoju, 
nes vietiniu gyventoju Lietu-., 
viu ten po karo veik neliko. 
Rusu daugiau suplude yra ir 
in Klaipėdos kraszta. Dau
giausia Rusu yra ir isz visu 
tautybių Vilniaus mieste. Ru
su persvara szia ypacz ryszkiai 
krinta in aki vasaros atostogų 
metu, kai isz važine j a in pro
vincija Lietuviai moksleiviai 
ir studentai. Vienok sziaip pa- 
cziame Vilniaus mieste Lietu
vybe, kad ir pamažu, vis del to 
stiprėja. 1944 metuose Vil
niaus mieste buvo daugiau 
Lenkiszkas, bet Lenku vėliau 
daug repatrijavo, iszvyko in 
Lenkija, o in ju vieta priplūdo 
Rusu. Vilniuj daug Rusu tar
nautoju, fabriku darbininku 
specialistu, visokiu vadovu bet 
to, namaža Rusu elgetų, karo 
invalidu, ligonu. Vilniaus 
kraszte, pastebima linkima Ru- 
seja Lenkai ir Žydai. Kaunas 
dar Lietuviszkas, Lietuvisz
kesnis nei Vilnius, nors ir Kau
ne Rusu daugiau kaip Nepri
klausomybes laikais. Klaipė
dos kraszte ir mieste Vokiecziu 
yra like labai maža. Apskritai 
Lietuvos gyventoju skaiezius 
nesumažėjo, bet tik kinta ju 
sanstatas. Lietuviai sąmonin
gai nesistengia persitempti 
Kochozuose, visur vyksta pa
syvus pasiprieszinimas, vai
kams tėvai draudžia raszytis in 
sengyventojus, persistengia 
partiniai ir komjaunuoliai vi
saip pravardžiuojami ir pa- 
sziepiami ir taip toliaus. Žo
džiu, žmonių sąmoningumo 
reiszkiniu musu pavergtoje tė
vynėje yra apszcziai. Net ir 
Rusu Kalbos vargingu mokyk
lose daugumas yra Lietuviai. 
Rusai Vilniuje, Kaune, Klaipė
doj ir kitur turi savo atskires 
mokyklas.

(BUS DAUGIAU)

TURIME DAUGIAU
ATOMINIU BOMBŲ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pavojinga musu kariszkas jie- 
gas dabar sumažinti. Apsaugos 
Sekretorius trumpai atsake 
kad aiszkus dalykas, kad ne vi
si karininkai panasziai mislina, 
ir kad ju valia skirtis savo nuo
monėmis nuo kitu.

Bet kitas laikrasztininkas 
Apsaugos Sekretoriaus už
klausė ar jis nemislina kad Ar
mijos Sztabo virszininkas, 
Ridgway, bent biski apie ka- 
riszkus dalykus žino ir supran
ta.

Apsaugos Sekretorius grei
tai atsikirto, pastebėdamas: 
“Ir asz turiu bosą Vaszingtone 
kuris biski apie tokius dalykus 
supranta. ’ ’

Nors jis vardu nepaminėjo, 
buvo aiszku kad jis ežia kalbė
jo apie Prez. Eisenhoweri, ku
ris savo patarima yra Kongre
sui jau inteikes ir paaiszkines 
kaip galima be jokio pavojaus 
sumažinti musu vaiska.

Sekretorius Wilsonas toliau 
paaiszkino kaip Eisenhoweris 
ir Administracija neketina su
silpninti musu kariszkas jiegas 
bet kad dabar ginklai reika
lingesni negu kareiviai.




