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Isz Amerikos
•vurv-t— " 1

PRALOTAS PALIKO 
$181,360 TURTELI

PITTSBURGH, PA. —Mon- 
signoras, Pralotas Stephen A. 
Walsh, Szvento Jokūbo bažny- 
czios klebonas isz Wilkinsburg 
miesto, paliko szimta asztuo- 
nios deszimts viena tūkstanti 
tris szimtus szeszios deszimts 
doleriu. Jis ta visa savo turte
li paliko savo seserei, vienuolei 
kuri yra devynios deszimts me
tu amžiaus ir jau akla.

Praloto sesele, vienuole, Ma
ry Martina pasakė, kad “ji ne
nori to turto ir kad ji nei vieno 
cento neims!” Ji visa ta savo 
pavelde j ima paskyrė savo bro
lėnui, Kunigui Eugene P. Wal
sh kuris yra klebonas Waynes-. 
boro miestą. Ir jis stacziai pa- Į 
sake, kad ‘jis nenori nei cento’: 
isz to savo dėdės turto!” Jis 
nepasiaiszkino, kodėl jis taip 
atsisako visu tu pinigu?

Advokatai kurie yra paskir
ti szita turtą kam nors pavesti 
sako kad gal reikes ji iszdalin- 
ti to klebono, praloto, Stephen 
A. Walsh giminėms, kuriu ran
dasi daugiau negu szeszios 
deszimts.

Delegacija Isz Missouri Valstijos MASKVA INTARIA

Prezidentas Harry Tru- 
manas buvo pakviestas ant 
pietų, kai delegacija isz jo 
valstijos Missouri buvo at- 
atvažiavus su savo reika
lais in Kongresą.

Czia Prezidentas Truman- 
as linksmai pasikalba su de
legatais per pietus.

Isz kaires in deszine: Kon
greso pirmininkas Sam Ray
burn, Demokratas isz Texas, 
Prezidentas Trumanas, Kon-

gresmonas John W. McCor
mack, Demokratas isz Mass
achusetts ir Kongresmonas 
Phil J. Welsh, Demokratas 
isz Missouri.

Kaip czia ant szitu pietų 
insimaiszeKongresmonai isz- 
Texas ir Massachusetts, mes 
negalime suprasti, nes kiek 
mums teko sužinoti, tai visa 
delegacija yra isz Missouri 
valstijos.

o o o

AMERIKA eležinkeliu

DU KOMUNISTISZKI
SULAIKYTI

Amerikos Valdžia Ne
duoda Jiems Pasportu

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos valdžios sztabas ne
sutiko duoti vizas, pasportus 
dviem laikrasztininkam, kurie 

, norėjo važiuoti in Europa.
Valdžia davė dvieju laik- 

raszcziu laikrasztininkams ži
noti kad jie negali gauti pas- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Ispanijai Ambasadorius

Jose Felix Lequenca, ku

4 VAIKUCZIU
MOTINA NUDURTA

Vyras Norėjo !
Nusitrucyti

_____ Į
NEW YORK, N. Y. — Devy-. 

niolikos metu amžiaus, keturiu, 
vaikucziu motina America Pi
card, buvo savo vyro nudurta, 
kai ji iszejo isz savo namu eiti 
in darba.

Ji buvo atsiskyrus nuo savo 
vyro Sizto Picard, dvideszimts 
sžesziu metu amž. Jis jai kelis 
sykius dure su peiliu in kruti
nę, paskui numėtė ta peili, ir 
pats iszgere trucyznos.

Policijantai greitai pribuvo 
su daktaru. Daktaras iszeme, 
iszpumpavo ta trucyzna isz jo 
ir jis buvo nuvesztas in polici
jos stoti. Policijantai dažino- 
jo kad jiedu buvo persiskyrė j 
tik kelios sanvaites atgal.

MELDŽIASI TAIKOS

ris yra buvęs Ambasados 
prižiūrėtojas, Vaszingtone, 
atvažiavo pasitarti su Ame
rikos Sekretoriumi, Dean 
Achesonu. Jis yra paskirtas 
kaipo musu Ambasadorius 
Ispanijai.

Visas Miestas Stabdelia 
Per Pietus

POTTSTOWN, PA. — 
Pottstown miesto žmones pra
dėjo labai gražu paproti. Kas
dien per pietus, visu bažnycziu 
varpai suskamba, ir visi žmo
nes, kur jie nebutu, stabtelia ir 
pasimeldžia kol varpai nustoja.

Tie varpai ir tos maldos yra 
del Pasaulio Taikos. Darbinin
kai fabrikuose, žmones ant uly- 
cziu ar automobiliuose, sustoja 
del tos valandėlės ir kiekvienas 
savotiszkai pasimeldžia.

LONDON, ANGLIJA. — 
Maskva sako kad Amerika yra 
“nepažabotas užsipuolikas” 
ant Korėjos, ir dabar jau ren
giasi ir ant Kinijos užsipulti.

Szitokis intarimas pasirodė 
Maskvos didžiausiame laik- 
rasztyje, “Pravdoje.” Ir pas
kui per radija buvo taip pat 
skelbiama visiems Ruskiams.

Laikrasztis ir radija pradė
jo taip kaltinti Amerika kai 
tik Rusijos atstovai buvo atsa
ke in tuos Trijų Didžiųjų Tau
tu pasiulinimus kaslink taikos
ar nors susitaikinimo. Ka jie 
atsake nebuvo vieszai paskelb
ta.

Bet, laikrasztininkai spėja 
kad Sovietai vis pareikalaus 
kad Vokietijos apginklavimo 

"klausimas turi būti pirmiau 
iszkeltas, pirm negu bus galima 
eiti prie kitu klausimu. Visai 
neiszrodo, kad Rusija sutiks 
tartis kaslink Korėjos. Ji pir
miau reikalaus kad Komunis- 

i tine Kinija butu Tautu San- 
jungos pripažinta ir in ta san- 
junga priimta.

Jau daugiau kaip dvi sanvai
tes kai szitie Pottstown miesto 
gyventojai taip daro.

Viena Episkopalu Bažny- 
czios parapijiete tokia malda 
sumanė, szesziu puslapiu laisz- 
ka pasiuntė savo klebonui Rev. 
George A. Lineker. Jis pasitarė 
su kitais klebonais kitu Bažny- 
cziu ir taip invyko.

Dabar visos Pottstown Baž- 
nyczios yra atidarytos visa die
na, kad žmones galėtu užeiti ir 
pasimelsti.

(Mums Katalikams visai ne 
naujiena kad Bažnyczios durys 
atdaros visa diena, bet Protes- 
tonams tai naujiena, kad ir j u 
Bažnyczios dabar atdaros.)

Dabar keli kiti apylinkes 
miesteliai taip pat daro.

GELEŽINKELIU

AMERIKIECZIAI
GRYŽTA PRIE 

i* SEOUL MIESTĄ

TOKYO, JAPONIJA. —
Amerikos armijos tik laukia 
žodžio užimti Seoul miestą, isz 
kurio jie neseniai buvo privers
ti pasitraukti.

Alijantai jau atsiėmė Kimpo 
aerodroma, eroplanams vieta, 
ir Inchon miestą, kuris yra Se
oul miesto uostas.

Komunistai szitame susikir
time neteko 63,349 savo karei
viu isz szimto tukstancziu.

Per septyniolika dienu szitas 
karas czia siautė, ir dabar ant 
visu fruntu Komunistai trau
kiasi.

Per ta laika Amerikiecziai

UNIJA NUBAUSTA su kitais Alijantais Komunis
tus nustume net keturios de-

CHICAGO.—Valdžio Teisė
jas Mich. L. Igoe nubaudė Gele 
žinkeli Darbininku Unija, ir 
paskyrė dvideszimts penkių
tukstancziu doleriu baudos. 
Unija buvo szitaip nubausta 
už Straikas, Gruodžio (Dec.) 
menesyje.

Teisėjas Michael Igoe, dova
nojo unijos ir straikuojancziu 
darbininku vadams.

Szita bausme yra labai leng
va prilyginus prie bausmes, 
kuria Amerikos valdžia norėjo 
ant tos unijos ir jos vadu uždė
ti.

Valdžia buvo pareikalavus 
kad unija butu priversta užsi
mokėti net pusantro milijono 
doleriu baudos ir kad visi va-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

szimts tris mylias atgal.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

TRUMPA ANGLIŲ

Sustabdo 6,000 
Traukiniu

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos valdžia yra sustab
džius net szeszis tukstanczius 
traukiniu, kurie veždavo žmo
nes, nes dabar visur trumpa ir 

i trūksta anglių.
Devyni tukstancziai trauki

niu jau buvo kas,sanvaite su
stabdoma del anglių stokos.

Valdžios administracija pra- 
nesza kad jau szimtas dvide
szimts szeszi fabrikai užsidarė, 
nes neturi anglių.

Unija Nubausta
Ant $25,000

Pralotas Stephen A. Walsh Isz 
Wilkinsburg Paliko $181,360 
Sesuo Ir Brolėnas “Nenori Nei 
Cento” Jo Turto; Komunistai 
Neteko 63,349 Kareiviu Susi-

kirtime Arti Seoul Korėjoje
Susiszildo Pietus

Amerikietis kareivis, Cruz
Hernandez, isz Chicagos, su
siszildo sau pietus Korėjoje. 
Visi kareiviai gauna maisto 
szitokiuose maiszeliuose. 
Maistas buvo taip suszales 
kad reikia suszildyti, pirm 
negu galima valgyti. Szitas 
kareivis sau pietus ramiai 
valgo, nors Komunistai savo 
frunta turi tik pus antro 
szimto mastu nuo tos vietos, 
Korėjoje.

į TOKYO, JAPONIJA. — Amerikos ir 
Tautu Sanjungos armijos mažai kur dabar 
gali prasimuszti, nes Kiniecziai ne tiktai ka 
ginasi, bet ir puolasi ant beveik visu fruntu.

Amerikos didieji kariszki laivai, priplau
kė prie pat uostu, daužo miestus su savo 
didžiomis anuotomis.

I Amerikiecziai yra dabar insikase ir sa
ko, kad jie nesitrauks, nepaisant kiek ka
reiviu prieszas priesz juos pastatys.

Apie szeszios deszimts tukstancziu Ki- 
niecziu randasi tarp Suwon ir Seoul miestu.

Czia, isz szonu Amerikiecziai yra prasi- 
musze apie szeszias mylias pirmyn, bet vi
sur kitur jie vos tik atsilaiko, nors kari
ninkai sako kad, pavojaus nėra, nes dabar 
Amerikiecziai yra tikri, kad jie ne tik at
silaikys, bet ir atsimusz, ir kad jie nebus 
iszstumti isz Korėjos.

n žnvn vAMiunn? DĄUG SERGA ‘INFLUENZA’ ANGLIJOJE9 ŽUVO KANADOJE {R VOKIETIJOJE

Traukinys Sudaužo
' Autobusą LONDON, ANGLIJA. — Szalczio ar 

----- dusulio liga žinoma kaipo “FLU” Influen- 
SUDBURY, ONTARIO. — j < . .

Canadian Pacific geležinkelio Z3 dabar yra pakirtus szimtus tukstancziu 
traukjnya ,sudauže aujobu5a žmonių Anglijoje ir Vokietijoje. Ji nėra 
prie kryzkelio, apie septynios . 3 3 33
mylios in rytus nuo Sudbury jau tokia pavojinga, kaip kad buvo czia 
mia°t0 .. . pas mus, bet visgi daktarai yra labai su-

Devyni žmones ant autobuso , ,
buvo ant sykio užmuszti ir dvi- SirupiOC.

SUDBURY, ONTARIO. —

deszimts vienas buvo sužeistas.
Nelaime atsitiko kai buvo 

baisiai szalta, apie keturios de
szimts septyni laipsniai žemiau 
suszalimo laipsnio. Buvo bai
siai ūkanota., ir beveik nieko 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerikos valdžia dabar yra susirupinus 
kad tie kurie atvažiuoja isz Europos, ta 
liga czia neatvesztu ir kad musu žmones 
neužkriestu!
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Kas Girdėt
Laivyno mokslincziai, in 

White Sands, New Mexico, yra 
iszszove raketa, “rocket” 
szimta septynias mylias in pa
danges. Bet ežia nieko naujo. 
Vokiecziai, 1946 metuose buvo 
paleidę savo V-2 raketa net 
szimta keturiolika myliu in pa
danges.

LIETUVISZKAS !

SAPNORIUS

Daugiau kaip dvideszimts 
du milijonai szeimynu Ameri
koje yra savo namu savininkai. 
Reiszkia, daugiau Amerikie
cziu dabar turi savo namus 
gu randavoja. Bet valdžia 
pasako kiek tu savininku 
ri savo namus be skolos.

ne-
ne- 
tu-

S>: 283 Paveikslais
160 Puslapiu 

i
8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje 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.

Silpni Lietuviszkieji 
Komsomolcai

Puse visu buvusiu kareiviu, 
veteranu gauna pagelbos isz 
valdžios, ar tai del mokslo ar 
darbo. Valdžia yra jau iszlei- 
dus dvylika bilijonu doleriu 
del veteranu. Reiszkia, pusan
tro tukstanczio kiekvienam isz 
tu veteranu.

duria kur ten tarp szitu dvieju 
žinovu ir sako kad mes kaip tik 
gana darome.

Kiniecziai Komunistai nori 
būti priimti prie Tautu San- 
jungos. Kažin ar jie in taikos 
posėdžius atsinesz savo kara
binus?

1950 metuose, Gruodžio me
nesio, invykes Lietuvos Leni
nio Komunistinio jaunimo san- 
jungos suvažiavimas praėjo su 
prislėgta nuotaika. Tiek cen
tro valdybos, tiek Komunistu 
partijos žmones, tiek patys 

l komjaaunimo atstovai iszkele 
į visa eile organizaciniu truku- 
I mu. Ypatingai nevyksta kom- 
| jaunuoliams kolchozose, kur 
i vis yra gyva Lietuviszkoji 
| dvasia. Eile provincijos atsto- 
i vu nurodė, kad komjaunimo or- 
ja esanti visiszkai atitrukusi 
nuo kolchozinio jaunimo (Tie
sa, 1950. XII.12). Labai smar
kiai buvo kritikuota ir komjau
nimo spauda ‘ Molodiož Litvi ’ 
ir ‘Komjaunimo Tiesos’ laik- 

1 raszcziai. Netgi pats Sniecz- 
■ kus su Paleckiu buvo atvyka, 

kad in nesztu ežia daugiau 
‘Bolszveikines Dvasios.’

Vieno ūkininko triobos sude
gė. Apdraudos kompanijos at
stovas atvažiavo apžiūrėti ir 
ūkininkui pasakė: “Mes tau 
tas triobas atstatysime, bus to
kios kaip ir buvo.”

Ūkininkas: “Bet asz nenoriu 
naujo triobu, asz noriu kad tu 
man pinigais atmokėtai.”

Apdraudos Agentas: “Musu 
kompanija taip nedaro; mes at
statoma kas sudega ; taip musu 
apdraudos kontraktas sako.”

Ūkininkas, biski pamisimo 
ir paskui tam apdraudos agen
tui jis atsake: “Jeigu taip, 
tamsta, tai atszauk mano žmo
nos apdrauda, nes asz kitos to
kios nenoriu. ’ ’

Linksmos žinios ateina isz 
Vaszingtono kad devyni isz de- 
szimts Amerikiecziu turi dau
giau negu jie yra skolingi.

Dabar darbininku frantas 
badai tykus; Vaszingtone Re- 
publikonai straikuoja 
Amerikos Sekretorių, 
Achesona.

priesz
Dean

reikiaNepamirszkite kad 
dabar jau užsimokėti savo tak
sas. Jeigu neužsimokesite, tai 
valdžia gali jus pasikviesti in 
sveczius savo kalėjimo.

Mokslincziai, kurie užsiima 
visokiais iszrokavimais, dabar 
pranesza kuriems žmonėms 
daugiausia ir tankiausia gal
vas skauda. Sztai ka jie dabar 
sako apie galvos skaudėjimus:

Ženoti žmones mažiau ken- 
fzia negu singeliai.

Mokyti žmones daugiau ne-l 
gu nemokyti.

Moterys daugiau negu vyrai.
Jauni daugiau negu seni.
Szeimininkes daugiau negu] 

agentai.
Ūkininkai mažiausia.
Studentai mokindamiesi 

daktaru, daugiausia, taip 
ir advokatai.

Szitokius isztyrinejimus
padaręs Daktaras Henry D. 
Ogden, Louisiana Valstijos 
[Universiteto Midicinos Profe
sorius.

Per vienus metus Amerikie- 
cziai praleidinejo devynios de- 
szimts milijonu doleriu ant 
‘ ‘ cziungumo. ’ ’ Matyti kad 
Amerikieczi ai mėgsta kramty
ti.

Vilniaus Rusintojai
I

. Sziuo metu Vilnius yra žy
miai daugiau surusintas, kaip, 
kad kiti Lietuvos miestai. Vi
sus auksztuosius vietų visuo
menines, valdinėse ir techni
nėse institucijose užima beveik 
iszimitnai Rusai. Sztai keletas 
konkrecziu pavyzdžiu (isz‘ Tie
sos’ 282 Nr.): Profesiniu s-gu 
tarybos pirmininkas drg. Ma- 
ticinas, ‘Komunaro’ gamyklos

> vyr. inžinierius Obrucznikovas 
‘Kaitros’ vyr. inž. drg. Klem- 
pertas, pramones m-jos sky
riaus v-kas Žuravliovas, elek
trines katilu Cecho virszinin- 
kas Gudimovas, komjaunimo 
sekretorius Fedorinas ir dau-i 

; gelis kitu.

V. Sirijos Gira Sielojasi 
Zaicevos Nesekme
‘Tiesos’ 1950, Gruodžio 19 d.

Nr. 5-tas, Sirijos Gira raszo: 
‘Piliete Elena Zaicevą su 
dviem mažametėmis dukrelė
mis vyko isz Pakruojo in Kre- 
menezuga. Visai rami ji atvy-j 
ko in Sziauliu geležinkelio stoti1 
pirkti bilieto in traukini Ryga, 
Lvovas. Stoties motinos ir 
vaiko kambaryje, deja, daug su 
ja nekalbėjo. Trumpai burte- 
lejo: ‘Eikite prie bilietu kasos. 
‘Piliete Zaicevą viena isz pir
mųjų su abiem mažomis mer
gaitėmis atsistojo prie kasos ir 
kantriai lauke. Po kurio laiko 
susirinko keliasdeszimt žmo
nių. Szi keleive su dviem ma- i 
žais mergaitėms huno nustum
ta in szali. Susidariusi net va- 
kara prie bilietu kasos, visai 
nejaudino ežia pat esaneziu 
tvarkai prižiūrėti asmenų. Kai 
piliete Zaicevą pasieka kasos 
langeli, jis jau buvo uždarytas. 
Kasininke pareiszkusi: Visi bi
lietai parduoti, uždare langeli 
ir skaitė knyga. Lauke buvo 

i dargana, szalta, niuru. Pilie- 
: te Zaicevą liko Sziauliu mieste 
I su mergaitėms laukti rytdienos 
su tuo paežiu stumdymusi prie 
bilietu kasos, su tuo paežiu sto
ties darbuotoju abejingumu ne
tvarkai, su tuo paežiu nenoru 
patarnauti motinai ir jos ma
žiems mergaitėms. “ Nieko ne
padėjęs ir stoties budėtojas, 
kuris tiek in Zaicevą, tiek in ja 
užtarianti V.S. Gira pažvelgęs 
su didele panieka, isz aukszto.

• Žinutes autorius, patiekęs ta- 
1 rybines tikrovės vaizda, visa 
! kalte del to sumeta betgi ne 

Maskoliams atėjūnams, kurie 
mes jau žinome, sudaro nema
žiau kaip 90 o/o Lietuvos gele
žinkelio darbininku, bet ‘bur
žuazinei Lietuvai. ’ ’

Vilniaus mieste tokiu per- 
kriksztyjimu žymiai daugiau: 
Dzeržinskio uly., Czerniakovs- 
kio, Lenino uly., Liudo Giros, 
Tallat Kelpsžios, V. Kapsuko, 
Komjaunimo, Kalinimo, Tary
bų, Stalino ir panasziai.

i

ki ir kiti szposelei. 20c.
No. 116 Istorija apie Siera- 

ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin-

■ ke, Luoszis, Viena motina, Vai- ■

ant 
pat

yra

Mes per daug rupinamies i 
kas bus rytoj, ir neturime laiko I 
atlikti kas sziandien reikalin- i 
ga.

Žmogaus darbai yra geriau
sias jo žodžiu klumoczius.

Vargas žmogui primena ti
kėjimą.

Beveik kiekvienas Ameri- 
kietis nori nusipirkti savo na
mus; paskui jis nori nusipirkti 
automobiliu, kad jis galėtu isz 
tu savo namu pabėgti.

Sniegas yra baltas, gražus ir 
malonus; jeigu nereikia ji at
kasti ar per ji bristi.

Generolas D. Eisenhoweris Amerikietes moterys pralei- 
parvažiavo isz Europos, kur ji dineja septynis szimtus pen- 
visi labai gražiai priėmė ir pa- Idos deszimts milijonu doleriu 
vaiszino, bet mažai pagelbos kas metai, 
jam prižadėjo ir dar mažiau ar
mijų jam parode.

kad jos iszrodytu 
gražios. Gal del tiek pinigu ir 
del tokio grožio ir užsimoka.

sako 
prisi-

Gubernatorius Dewey 
kad mes negana darome 
rengti prie karo, Herbert Hoo- 
veris, buvęs Prezidentas sako 
kad mes jau per daug darome! 
O Prezidentas Trumanas atsi-

Pypkes Durnai

Stalino Biografija 
Lietuviszkai

LTSR valstybine politines ir 
mokslines literatūros leidykla 
Gruodžio men., iszleido Stali
no biografijos vertima Lietu
viu kalba, 15,000 egz., tiražu. 
Knyga prievarta brukama Lie
tuvos žmonėms.
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Tukstancziai yra velniu, 
O viena dievybe;
Tukstancziai yra klaidu, 
O viena teisybe.
Tukstancziai yra ligų, 
Sveikata tik viena;
Tukstancziai piktu darbu, 
O dora tik viena.

15c.
No. 151 Penkios istorijos a- 

i pi e Vaitas Szvi lpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 

: puslapiu. 15c.
No. 155 Szakinis . Nedoras

■ kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. ’ ^ydas ir Du Draugai. 136 pus- 
No. 120 Dvi istorijos apie laP‘u 25c.

Valukas isz girios ir Ant ne- Ko. 
muno. 58 puslapiu. 15c. aPie

No. 123 Septynios istorijos! dan^e’ Pabėgėlė, Kasgi isz- 
apie Stebuklingas zerkolas, Si-j Prigautas vagis. 60 pus. 
dabrinis grabelis, Drąsus szuo,į
Kolera, Senelis, Vargo sapnas! Ko. 166 Trys istorijos apie 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu-' Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
slapiu. 15c. malda vargszo, Geras Medėjus.

No. 127 Trys istorijos apieA5c 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir i 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie; 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 j 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliauto jei in Szven ta žeme, i 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie! 
i Anglorius isz Valenczijos, Ko-j 

KATALOGAS i ke, Luoszis, Viena motina, Vai-
V XT V C' IT kucziu plepėjimas. 62 pus. 15cJ
I\ i 1 1 u u gnas degtas turi savo vieta, Ka

pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

i No. 176^2 Trys Istorijos 
Irlanda, Robertas Velnias, Me- 

Skripko- 
ponu, 78

Golubcovas Szoka
“Tiesa” laikrasztis neretomis 
progomis iszkelia teisinga da- 
neszima, kad daugelis Bolsze
viku valdininku, net isz Sovie
tu San jungos atsiustu, ir sziaip 
jau patikimu, niekuo daugiau 
nesirūpina, kaip tik lėbavimais 
ir szokiais. Kaip vienas tokiu 
ryszkesniu pavyzdžiu esąs 
Naujosios Vilnios kultūros na
mu direktorius drg. Golubco
vas, kuris kultūros namuose 
nieko daugiau neveikias, kaip 
tiktai organizuojąs szokius. 
(Tiesa Nr. 282). Isz kiekvieno 
szokejo jis imas po tris rublius 
už viena vakara. Szokama esą 
kiekviena diena.

158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

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

szito Katalogo.

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15 c.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Puikus apraszymas, didele 
Knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

i No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras,

i galis. 62 puslapiu. 15e.
No. 153 Trys istorijos

Spekuliacija Namais i Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi-

Tiesos, 1950m., Gruodžio 19, 
1 skaitome praneszima:

Piliecziai Kazakovai, gyven
antieji Vilniuje, spekuliuoja 
gyvenamu plotu. Vilniaus

apie
Nuo-

apie

viesto Stalino rajono pi okuro- (U^riskio, su nekurais naudin-
ras pranesze redakcijai, kad 
laiszke iszkelti daneszimai yra 
teisingi. Piliecziai Kazakova i 
patraukti teismo atsakomy- 

I be.”

m • i - . Kolchozuose Nesą
Naujas Lietuvos TSK I T . . . "

TTf. . LaiszkanesziuŪkio Veikimas
Bolszeviku spauda invairio- 

mis progomis pabrėžia, esą jau 
beveik galutinai baigtas Lietu
vos žemes sukolchozinimas, 
nes per 90 o/o visu Lietuvos u- 
kininku jau svuryta in kolcho
zus. Nuo dabar prasidesias 
naujas ūkio veikimas kuri Bol
szeviku partija ir atžyminti sa
vos ruszies ‘petiletka,’ kuri 
prasidės 1951 metais ir baigsis 
1955 metais. Numatyta isz- 
plesti kviecziu, kitu grudiiniu 
kulturu, ilgaploszcziu linu, cu
kriniu runkeliu kultūras. Ly- 
giagrecziai turėsiant būti pa
keltas visuomeniniu gy vuliu ir 
paukszcziu skaiezius, padidin
tos paszaru bazes kolchozuose. 
Ypatingas demeniam busiąs 
kreipiamas ūkio mechanizavi- 
mui, medžiaginiam aprūpini
mui. Per ta pati laika turėsią 
būti sustiprinti ir kolchovisa 
kadrai importuotais ir savais 
Bolszevikais. Sziam reikalui 
atidaroma visa eile ilgamecziu 
(2-3 metu) kolchozu mokyklų.

Tiesa, 1950m., Sausio 19 d., 
pranesza kad Vievio rajone esą 
jau daugiau kaip 100 kolchozu, 
vienok ne viename ju ne esą 
laiszkaneszio. Nors paczto vir- 
szininke Staliorova ir dariusi 
žygius pas drg. Jelecki, klausi
mas taip ir likes neiszsprestas. 
aikraszczius ir laiszkus žmones 
gauna labai netvarkingai!

Perkriksztijamos Lie
tuvos Miestu Ulyczias

Užgyvente Lietuva, Bolsze- 
vikai rūpinasi surusinti ja tiek 
isz vidaus, tiek isz iszores. 
Daugelis Lietuvos miestu uly- 
cziu turi Rusiszkus, Bolszeviku 
veikėju ar sziaip jau Komuis- 
tinius vardus. Sztai keletas 
pavyzdžiu:

Kauno mieste: Stalino pros
pektas, Majakovskio ulyczia., 
Raudonarmiecziu uly., Raudo
nosios armijos prospektas, Sa. 
lomejos Neries uly., P. Cvirkos 
uly., Liudo Giros, V. Kapsuko, 
Piliecziu, Lenino uly., ir kiti.

apie 
apie 
15c 

apie

istorijos
Lietuvos

Kitokios Knygos

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu k n y g u t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 180 Kvitu k n y g u t e 
draugystėms, del kasieriąus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

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

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraph iszkas Officium. 15c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1951 m., 15 coliu plo-

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

gaiš padėjimais. 25c.
No. 196 Stacijos arba Kal

varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už
lieki!. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c j

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

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei., 
Kaip traukt giliukningai eini-1

No. 101 Kapitonas Velnias, dejus, Kaip Kuzma 
rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka,
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras,
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c. ežio per 23% coliu ilgio. Po

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo-: 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla- JrZ 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus.

40., arba 3 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tis 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais. 
(SF Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

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

SKAITYKIT 
’ “SAULE” ' 
PLATINKIT!

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 
. ...MALDA...

/ \ Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- f 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

SAULE PUBLISHING CO. 
MAHANOY CITY, PA.
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Apie Dora Mergele
IENOJE pilyje Wolfsburn 

gyveno Kunegunda, naszle 
po garsingui kareiviui. Toji pi
le, kitados puikiai intaisyta, 
dabar konia griuvėsiai sunai- 
kyta per kara, likosi vos kelios 
stubos kuriais užiminėjo Kune
gunda, naszle, kurios pats bū
damas kapitonu, likosi užmusz- 
tas ant kares lauko. Buvo labai 
biedna motere ir tiktai gyveno 
isz ranku darbo, siuvimo ir 
verpimo, nuo ryto ligi vakaro. 
O kokius turėjo brangesnius 
daigtelius tai pardavė, pinigus 
gi laike ant neatbūtinu reikalu.

' Vienatine džiaugsmas ant 
svieto del josios buvo, duktė 
Klara, kuria tėvas paliko sze- 
sziu metu. Rūpinosi ka labiau
sia dorai užauginti. Mokino 
Klara visko, kas tiktai del mo- 
teres yra iszganingu ir naudin
gu, o už viską inkvepinejo mei
le Dievo ir apszvietinejo tiky
boje. Klara mylėjo savo motina 
isz visos duszios ir mokslą nuo 
motinos noringai priiminėjo.' 
Turėjo tyku gyvenimą norint 
ubagystėje. Turėjo tuojaus 
prie griovusiu piles darža ir 
soda isz kurio turėjo vaisiu ir 
daržoves. Kunegunda su savo 
duktere gyveno kaip pas Dievą 
užpeczkyje. Apylinkes ponai 
niekad jųdviejų ne atlankinejo, 
ir laikais pasirodinejo kokia 
kaimuote ant rodos ligoja, ar
ba atneszdavo koki siuvini. 
Motina su duktere niekur neat- 
silankinejo, apart in netolima 
bažnyczia, ir tai kas Nedele, 
norint niekai oras būdavo, ar 
žiemos laikia szaltis.

Klara tuom laik tarpo ant 
patogios mergaites. Buvo isz 
tikro labai patoga ir dorai au
ginama. Turėjo saldu būda ir 
buvo Dievobaiminga mergai
te, kaip aniuolas. Motina buvo 
atsidavus auginime savo vien- 
turteles ir nuo akiu ne nuleis
davo.

Apie myle kelio nuo piles, 
gyveno senas girios sargas, ir 
nuo daugelio metu ta dinsta 
pildantis. Viena diena atėjo 
sargo anūke, dora mergaite, 
praszydama Klaros idant ja 
pamokintu mėgsti pancziakas. 
Klara noringai sutiko, ir nuo 
to laiko jauna Vanda tris kar
tus per sanvaite ateitinejo mo
kintis. Klara mokino ja siūti, 
siuvinėti ir džiaugėsi labai, jog 
gerai ėmėsi. Del abieju mergai- 
cziu buvo linksmas gyvenimas 
prie darbo ir bedirbdamos vie
na kitai apsakinėjo apie viso
kius daigius kada, buvo jaunos, 
ba tėvas Vandos buvo pirmuti
niu tarnu prie Klaros tėvo ir 
visokias keliones atlikdinejo, o 
ir jos nepraleido.

Viena karta Vanda apsirgo, 
Klara' tankiai ja atlankinejo, 
atneszdavo del jos vaisius ir 
ka turėjo. Vanda džiaugėsi ne- 
iszpasakytinai isz to, ir ligoja, 
turėjo dideli palengvinimą. ,

Viena diena, žiemos laikia, 
kada Vandai buvo daug men
kiau, Klara gana vėlai sugryži- 
nejo in sena'pile. Greitai bego 
takeliu. Tame paregėjo klonija 
bėganti vilką, kuris paregejas 
ja, sustojo ant valandėlės, o 
paskui leidosi tiesiok ant jo
sios. Baime apėmė mergaite ir 
norėjo bėgti. Jau buvo ne toli 
josios baisus žvėris ir isz dide
les baimes neteko mergaite pa- 
jiegu, ežia vėl pasipainiojo po

kojų kokis tai grumstas, puolė 
ir apalpo.

Klara atsikvotejo, paregėjo, 
veidą savo iszgelbetojaus, ku
ris su dviem žmonimi buk savo 
tarnais užsiiminėjo gaivinimu 
jos. Toliaus gulėjo žvėris kru
vinas. Visi trys vyrai nusi
džiaugė labai, kada Klara ati
darė akis. Rudolfas josios isz- 
gelbėtojas, rodos buvo laimin- 
giauses ant svieto, jog pasise
ko jam ja iszgelbeti.

Tiejei žmonys nusidavė in 
giro, idant susekti vilką, kuris 
nuo kokio laiko buvo apylinke- 
ja pasirodas. Narsus jauikai- 
tis, apsiginklavęs in saidoką ir 
strelas, stovėjo krumuosia pa
sislėpus, netoli nuo tosios vie
tos, kur Klara puolė apalpus. 
Mate kaip vilkas vijosi mergai
te, o ne vilkindamas nei valan
dėlės, mėtėsi ant vilko ir užmu- 
sze, norint pats už biskio butu 
dingės. Suprato tai Klara isz 
žodžiu kalbėtu per kitus du vy
rus, kuriedu szlovindami jo 
narsa, iszmetinejo po draug, 
jog ant savo gyvastes nepaiso, 
o kuri kaip ant plauko kabojo. 
Jaunikaitis dekavojo Dievui, 
jog jam prigelbejo atlikti ta 
darba.

Iszbalus Klara, kaip drobe, 
negalėjo žodžio isztarti ir vie- 
toja padėka votį iszgelbetojui, 
aszaroms apsilejo. Drebėda
ma, vos galėjo paeiti. Rudol
fas padavė jai ranka prižadė
damas nuvesti ja pas motina ir 
liepe savo žmonim eiti paskui. 
Kada motina dasižinojo apie 
ta visa atsitikima, negalėjo, 
atsidekavoti del Rudolfo.

Klara netrukus pradėjo atsi
griebti ir užmirszti, bet moti
nos akis nužvelgė, dukrelėje 
nuo to laiko didele atmaina. 
Klara jau nebuvo teip linksma 
kaip seniaus. Buvo užsidunk- 
sojus ir mėgo pati viena, rastis. 
Tankiai kada su motina kalbė
davo, susimaiszydavo ir neži
nojo apie ka kalbėjo. Veide
liai pradėjo a.blt, o akysia tan
kiai aszaros pasirodinejo.

Nelabai toli nuo gyvenimo 
Kunegundos buvo szaltinelis, 
tarp tamsiu pakrancziu. Siau
ras takelis ėjo tarp griovų. 
Szaltas vanduo cziurszke isz 
kietos uolos ir garsiai cziuria- 
vo.. Prie szltinelio buvo keli 
akmenai lygus del sėdėjimo. 
Ant staczios uolos, prie szalti-

Vasaroja Žiema

Szunytis su akulioriais tu
pi ir žiuri in Katy Turner, 
ant Vero Beach, Floridoje, 
kur žiemos szalcziai nieka
dos nepasiekia. Daug žmo
nių, kurie yra pasiturinti da
bar iszvažiavo in Florida, 
žiemos szalczius praleisti. 
Jeigu kam rupi žinoti, to 
s z u n y c z i o vardas yra 
“Butch.”

nelio, buvo pakabintas paveiks 
la,s Motinos Dievo, su kūdikė
liu Jezjisu ant ranku. Apylin- 
kui liepos davinėjo smaju pa
vesi.

Klara ateitinejo in ezion ne
tiktai vandenio, nes da kada 
buvo nedideliu, ne viena karta 
atbėgus in ezion, apkaiszinejo 
paveiksią. Ir dabar, kada jau 
buvo suaugus, tankiai ateitine-

BALTRUVIENE

Tiligrafas man danesza, 
Buk viena bobele, 
Su ilgu liežuviu, 

Gyvena Luzernoje pavietoje, 
Taigi, ta bobele per dienas po 

miestą laksto, 
Su liežuviu purvyną taszko, 

O josios dukrele spardyti 
motina gali,

Kurios visai aipmalszyti 
negali!

Ta motinėlė turės 
džiaugsma,

Isz tosios dukreles savo, 
Jeigu užaugs ir su autobilais 

negaus galo, 
Mat, geriau dabar kad sprandą 

sau nusisuktu, 
Ne kad in savo metus kada 

daeitu.
* * *

Žinia apie viena mergele 
gavau,

Publika jau nuo seniai 
žino.

O josios bodie kuda kaip
‘ tutpikis!

Badai Vilingtone gyvena, 
Kur randasi vyruku gana,

O tosios mergeles, 
Netinka niekam visai, 
Mat, gal kokis durnas 

atsiras, 
Ir palaikys už patoges ir 

' suras, 
Apsives ir sveikos gyvuos.

* * *
Ka jus moterėles darytumėte, 

Kad didesniuose miestuose 
gyventumėte?

Kur kiti vyra uždirba daug 
mažiau,

Gražiau ir linksmiau, 
Ba moka geriau gyventi, 

Pinigus nemeta, tik czedina, 
Geras dalykas ar ne?

Nes kaip beda,
Tai atsiranda paczeda, 

O kaip pinigėliu neturi,
Tai ir be kito gėrimo 

apsieina.

Iszmintingi Žodeliai
— Jeigu Dievas butu norė

jęs kad” mes daugiau kalbėtume 
negu mes klausome, tai jis bu
tu mus sutveręs su diem bur
nom ir su viena ausimi.

— Amerikiecziai praleidžia 
pus treczio bilijono doleriu ant 
mokslo, ir tiek pat ant tabako.

— Vienas patyrimas daug 
geriau, negu szimtas perspė
jimu.

— Reikia proto žinoti kaip 
duoti, dovanoti ir darbuoti.

— Viltis yra darbo žmo
gaus duona.

— Bedievis negali rasti 
Dievo, kaip vagis rasti polici- 
janto.

jo, kad tykumoja atsidavineti 
mislymi, o ypatingai nuo atsi
tikimo girioja.

Viena karta, kada sėdėjo 
prie szaltinelio mislyse ingrim- 
zus, pakele akis ir paregėjo sa
vo, motina stovinte priesz save. 
Klara-susimaisze ir norėjo pa 
slėpti savo aszaras, nes jausli 
motina prispaudus josios galvi 
prie szirdies tarė:

— Mylimiausia Klara, ne 
slėpk savo aszaru priesz moti 
na. Apsakyk man, kokia gai 
lestis spaudžia tavo szirdele 
Ko teip pabalus? Kas tau ken 
ke ? Del ko man in akis nežiu 
rąi ? Juk tu esi didžiausiu ma 
no turteliu ant žemes ? Juk as: 
Jei tavęs gyvenu ant svieto' 
Del ko man neisztiki? Pasakyl 
man, mano vienatinia dukrele

Klara, dirstelėjo, apsiasza.ro 
jus ant motinos.

— Tu tyli, kalbėjo motina 
su graudumu. . O, neslepkia 
priesz motina, kuri permato ta
vo duszioja. Atmenu asz kas 
tavo szirdele slegia. Ar gal ne ? 
Tavo mislyje yra tasai jauni
kaitis, ka tave nuo smerties isz- 
gelbejo? Jo paveikslas tave 
užimineja. Tau nuduoda, jog 
be jo negali ant svieto gyventi. 
Jis tavo szirdyje yra. instrigas. 
Na ar ne teip, mano Klarele?

— Teip, brangi motinėlė, 
atsake Klara, su atsidusimu ir 
vedais apkaite. Rodėsi jai, jog 
liepsna apėmė ir paslėpė veidą 
in krutinę motinos, o už valan
dos kalbėjo: Dovanokie, brangi 
motinėlė, esmių silpna mergina, 
asz pati nežinau, isz ko tas 
parėjo ?

Motina da labiaus prispaudė 
prie saves duktere su graudu
mu ir verkdama, kalbėjo: Asz 
tikiu in taje meile ir troszku 
del tavęs viso gero, Asz žinau, 
jog tu degi nesutepta meile ir 
noretuvai ta jaunikaiti už vyra 
gauti, ir jeigu tai bus vale Die
vo, tai niekas ne perdirbs. Tei
sybe, jis yra labai turtingas, o 
tu apart doraus auginimo, nie
ko daugiaus neturi, bet jeigu 
jis tave paimtu už paczia, turė
tu dideli skarba. O ar tu ji ma
tai po tam atsitikimui kaip ta
ve nuo baisaus žvėries iszgel- 
be jo ?

Nepyk ant manes motinėlė, 
jog nieko tau ne kalbėjau, jog 
ji macziau, tik viena karta, po 
tuom, kada sirgo Vanda, o asz 
buvau josios atlankyti, tai jis 
turėdamas reikalą, pribuvo pas 
girios sarga ir mudu tada, ma
tėmės, bet asz ir jis buvo susi- 
maiszia, tai vos kelis žodžius 
tarp saves permaineva. '

— Teip, tai yra, mano var
ginga dukrele, tarė motina, su 
skausmu. Tėvas tojo jaunikai- 
czio yra labai turtingas, toli at- 
sigarsejes, kaipo geras ir tur
tingas ponas. Jis niekados ne- 
pavelins, idant jo sūnūs apsi- 
paczuotu su ubage mergina. 
Sūnūs yra priverstas jieszkoti 
paczios su pasogu, ba po smert 
tėvo, kada apims dvarus, turės 
del jaunesniu broliu ir seseriu 
dalis iszmoketi. Rodosi, mano 
dukrele, jog Dievas del tavęs 
tokio giliuko nepaskyrė! No
rint man gana szirdi skauda, 
bet turėjau tai del tavęs pasa
kyti. Niekas del tavęs nepasi
lieka, kaip tikai apie ji už
mirszti.

— O kaip tai bus sunku del 
manes, brangi motinėlė, atsake 
mergina su aszaromis!

—■ Dievas tave stiprins, ma
no mylima dukrele, atsake mo
tina. Praszykime Dievo pagel
bės. Jeigu jau iszgalineje nuo 
tavęs tosios aukos, tai priduos 
tau kantrybes del perleidimo

Jauni Amerikos Balsai

Du “Jauni Amerikos Bal
sai” gaus proga kalbėti per 
Amerikos radi j a, kurio pro
gramos yra siuncziamos po 
visa svietą.

Dvylikos metu Russell Jo
nes (po kairei) isz Brandy, 
Virginia, ir Panele Mary 

Miller, septyniolikos metu 
senumo, isz Culpepper, Vir- 
gina. Szitiedu jaunieji bu
vo taip pagerbti ir iszrinkti 
Senatoriaus Willis Robert
son isz Virginia, už j u darb- 
szuma ir aszmeniszka atsižy- 
mejima moksle ir darbe.

mergina. Tai dabar, kadai pa
sirodydavo bažnyczioje kožnas 
kalbėdavo: “Sztai toji mergi
na, ka nuo vilko likosi iszgel- 
beta. ” Ta mergina nelabai 
mėgo. Dabar visi mate, jog tai 
buvo gražiausia mergina isz vi 
sa apylinkia. Ne kurie net ir in 
akis del josios sakydavo, jog 
yra labai patoga!

Viena karta, Klara sugry'ži- 
nejo nuo szaltinelio takeliu na
mo, per tankius krumus, tame 
laike iszbego isz krumu du vy
rai, su kardais, pagriebė ja ir 
grūmodami užmuszimu, jeigu 
szauks pagelbos, užriszo jei 
veidą ir nuvilko in giluma gi
rios. Tonais lauke ant ju du 
apsiginklavia raiteliai, kurie 
turėjo du pabalnotus arklius. 
Tuojaus tiedu, ka atvilko mer
gina, sėdo ant arkliu, vienas isz 
juvieju paėmė ant arklio dre- 
bante mergina priesz save pa
sodino ir leidosi toliu, net mer
ginai tamsu akysia pasidarė.

Po dvieju valandų keliones 
! per giria in griovas, raiteliai 
davė neką arkliams pasilsėti. 
Giria kas kartas buvo tankesne 
teip, jog sunku buvo tarp me
džiu perjoti. Naktis netrukus • • • • * užėjo, teip tamsi, jog nieko ne 
buvo matyti. Ant galo paszau- 
ke tasai, katras laike Klara ant 
savo arklio:

— Stokime, szitai paskirta 
vieta.

Raiteliai susilaikė, nusėdo 
nuo arkliu, ir Klara nukėlė. Su 
kure ugni, o szviesa apszviete 
baisia apylinkia. Buvo tai vie
ta krūmais apaugusi ir staszio- 
mi griovomi aplinkui. Toliaus 
buvo griuvese koplyežios. Trys 
isz tuju raiteliu nusidavė in 
tuosius griuvėsius atnesze duo
nos, vyno ir kitokiu szaltu val
giu, padėjo prie ugnies ir val
gė. Davinėjo teiposgi ir Kla
rai, prikalbinėdami, idant val
gytu, ir pasidrūtintu po tai 
sunkiai kelioniai., Nes ju bai
sus veidai, ilgos barzdos ir su- 
rudyja ginklai, perpildė Klara 
didelia bainiia. Sėdosi pasza- 
lyje, ant akmenėlio ir uždengė 
savo veidą su skepetele, kad ne 
matyti, kas apie ja dedasi. O 
ir butu neklausius ka kalbėjo, 
ba dag’ido kaip garsiai isztare, 
in kur ja nugabens, tai da di
desne baimia persiminejo. Mel
dėsi karsztai in Dieva, o mislys

to viso.
Tikėk tavo motinai, kuri ta

ve myli, jog savo gyvaste už ta
ve atiduotu. Klausyk manes, 
o bus geriasuse del tavęs.

Vienatiniu budu del tavęs 
yra, nesueitineti su Rudolfu. 
Norint rodysis nebagele del ta
vęs, nes tai bus geriauses bu
dais. Ba suprask pati, jeigu, su 
juom taukiaus turėtum matytis 
be vilties suėjimo in pora su 
juom, kas isz to iszvyktu? Jo 
paveikslas da gilau in tavo 
szirdi instrigtu, o jeigu jis tu
rės su kita apsipaczuoti, su tur
tinga mergina, tada tavo szir- 
dis ligi smert turėtu neiszgydo- 
ma žaiduli. Prie tavo jauslaus 
budo, stotume nelaiminga ligi 
smert. Nes tai da ne yra nie
kiausiu, kas galėtu atsitikti. 
Tai tiktai mažmoj priminiau. 
O mano Klara! Butumai nuo 
visu paniekinta, jeigu da kas 
blogesnio pasidarytu, per tan
ku sueijima, su Rudolfu! To
kia pažintis, be vilties apsipo- 
ravimo, ant blogo iszeina, yra 
neprotinga, ir ant gero neiszei- 
na. Daugiau nenoru kalbėti. 
Drebu del to, kaip pamisimu 
apie pavoju ir net kraujais, 
szirdis paklunga. Prižadėk 
man dek Dievo, jeigu troszkti 
mano ramumo.

Klara pabucziavo motinai 
ranka ir prisiglaued prie josios 
kalbėdama:

— Prižadu!
— Nes d a turiu priminti 

tau: Ne mislykie suvis apie ji, 
o busi linksma, kaip tai priesz 
tai buvai. Užlaikykie tavo 
szirdi nesutepta, o ramumas 
szirdies vėl sugyž. Prižadėk 
man priesz szita paveiksią Mo
tinos Dievo, jog suvis užmirszi 
apie Rudolfą.

— Prižadu tau motinėlė, 
niekados apie ji nemislinu.

Ant rytojaus nusidavė vėl 
pas szaltineli. Mislino apie žo
džius motinos ir pripažino, jog 
tiejei visi žodžiai motinos buvo 
išmintingi ir pastanavijo tai
kintis visame prasargom moti
nos ir nemislinti apie Rudolfą.

II.

Prietikiai su vilku, katra nu- 
nesze in dvara grafo, pasklydo 
po visa apylinkia. Klara apie 
kuria niekas nežinojo, dabar 
kožnas buvo akyvu pamatyti 

apie skausmus josios motinos 
ir atminties apie Rudolfą, bai- 
šiai ja graudino.

—■ Ach! — Pamisimo sau, 
Rudolfas iszgelbejo mane nuo 
vilko. Kas dabar iszgelbes ma
ne isz ranku pleszyku? In kur 
mane jie nugabens?

— Drebėjo visa kaip lape
lis. — O Dieve užlaikykie ne- 
kaltybia mano! Veluk numirti 
o netekti dorybes!

Vidur tokiu misliu, rimoda- 
ma ant akmenėlio ir baimia 
apimta, giliai užsimislino, kad 
sztai balsas, kaip griaumas, 
nubudino ja. Žeme sudrėbėjo 
po bėgimo arkliu. Strela szvilp- 
telejo prie josios ausi ir instri- 
go szale jos žemoje, o ne trukus 
paregėjo puiku kareivi, kuria 
ginklai blizgėjo nuo ugnines 
szviesos. Keturiu pleszykai pa
griebė už ginklu nes keli peksz- 

j t i kareiviai szoko ant ju. Pa
stojo kruvina musztyne. Ypai 
sunkus szoblu nupuolinejo ant 
geležiniu elmu, o nebagelia 
Klara nuo dideles baimes bai
siai drebėjo.

Ant galo, isz tuju keturiu, 
pleszyku, tasai vyriausias puo
lė ant keliu priesz puiku karei
vi ir prasze susimylejimo, teip 
pats ir kitas ta pati padare, ki
ti du pabėgo.

Dabartės nusėdo nepažysta
mas kareivis nuo arklio ir nu- 
emias elma, kuri turėjo nuleis
ta ant veido, prisiartino suguo- 
donia pas Klara ir gražiai ja 
pasveikino. , Klara pažino ja
me Artūrą isz Ogensteino. 
Viena karta buvo ji maezius 
bažnyczioja Wolfsburne, ant 
kurio susivažinėjo gyventojai 
isz tolimesniu apylinkių. Ka
da Klara su motina iszeitinejo 
isz bažnyčios, pats tasai ka
reivis labai gražiai prasidėjo 
su motina Klaros pasikalbeji- 
ma, tikrindamas, jog jo tėvas 
buvo draugu josios vyro ir di
deliame sutikime gyveno.

V argingai Klarai rodėsi, jog 
paregėjo aniuola suramintojo, 
kaip pasirodė pažinstamas vei
das. Kareivis ir parode šarvo 
džiaugsma, jog galėjo iszgelbe
ti nuo pleszyku teip dora mer
gina. Klara prasze jo, idant 
nevilkinus nuvežtu ja pas jo
sios motina. Nes jis atsake jai 
jog isz ezion in Wolfourna bus 
apie szeszios mylios kelio, jog 
jisai in ezion isz netycziu pri
buvo, tai nežino, kelio, ir jog jo 
.dvaras guli nuo ezion tiktai pu
se mylios kelio. Prasze josios, 
idant.su juom nusiduotu, kur 
gales smagiai sau pernakvoti 
pas jo teta Gendruta, prie ku
rios nieko pikto del josios nesi- 
stos. •»

Rytoj. Dadave mano žmo- 
no žmonis nuvež pas motina, 
isz ko asz busiu labai laimingu 
jog galiu tuom prisitarnauti.

— BUS DAUGIAU —
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rio. Ir ta diena 1895 metuose 
revoliucija Cuba Saloje.

Petnyczioj pripuola musu Tė
vynės “Lietuvos Nepriklauso

mybes Szvente“
♦*>*♦***♦*♦*** **»♦»»♦-*♦**

ZiniosVietines
■— Ketverge sekantieji ang

liakasy klos mokėjo mainie- 
riams: Vasario 15 diena: Mid- 
vailley, Germantown, Ham
mond, Kohinoor, Gilberton, 
Morea, Repplier ir St. Clair.

— Szimet “Primary Elec
tion’’ gal bus laikomos Liepos 
(July) 24-ta diena.

— Panedelyje, Vasario 19- 
ta diena 5 valanda isz ryto, 28 
vyrukai iszvažiuos in Philadel
phia, Pa., kurie likos paszaukti 
del kariszko tarnystes. Žemiau 
paduodame vardus tu kurie ap
leis isz r

Mahanoy City: Arthur Del- 
paz, Thomas Luke, Jr., Ant. Ci- 
mei. t

Wiggans: Wm. Didyoung.
Frackville: John Cohoat, 

William Gogar, Robert Berger, 
Joseph Dragan.

Middleport: Michael Hrom- 
yrak, Wm. Tomalavage, Elmer 
Carvallo.

Cumbola: Joseph Krynock, 
Jr.

Girardville: John Gaughan, 
Dwight Fetter.

Ashland: Gerald McDonald, 
John Scanlan, James Meyers, 
William Price, Clyde Wetzel, 
Thomas Winters, Joseph Men- 
dler, Joseph Canfield.

' Lavelle: Robert Slotterbark.
' Pottsville: Joseph Shanos- 

kie.
Connerton: William Walsh. 
St. Clair: Steve Kostello.
—< Ana diena lankėsi mies

te pas savo pažystamus ponia 
Helena Draugeliene, isz She- 
nadoro, ir prie tos progos atsi
lankė in “Saules“ ofisą, atnau
jinti prenumerata už laikraszti 
“Saule,“ kaipo gimtadiena do
vana del savo mylimo tėvelio 
ponas Mat. Skrobulis nuo W. 
Coal uly. —Szirdingai aeziu p. 
Draugelienei už atsilankyma. 
Isz priežasties kad pono Skro- 
bulio gimtadiena pripuola Va
sario 24-ta diena, “Saules“ re
dakcija linki p. Skrobului su 
gerais velinimais.

— Trisdeszimts vienu me
tu amžiaus John Belovescik, 
Rusnakas, 431 W. Pine uly., li
kos užmusztas, o jo dėde Geo. 
Roman, 43 metu, nuo 404 W. 
Pine uly., likos pavojingai su
žeistas, ir randasi Hazleton li
gonbute, kai jo automobilius 
trenke in tilta prie Route 924 
arti Shepptona. Nelaime atsi
tiko Panedelyje apie 5:50 va
landa vakare. Belovescikas bu
vo vedas ir paliko paczia ir du 
ygikęlius, prigulėjo prie Szv. 
MarijosRusnaku parapijos. 
Graboriai Oravitz laidos.

Subatoj pripuola Szv. 
Flavijono. Taipgi pasninkas. 
Ir tą diena 1950 metuose tris- 
dcszimts žmonių žuvo trauki- 
nibi.'Ąėląimeje in Long Island,

Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Antra Gavėnios Nede- 
lia, taipgi Szv. Simeono; Ir ta 
diena 1926 m., Mainieriu strai- 
kos užsibaigė, susitarimas bu
vo 'slaptai sudarytas Philadel- 
^hijoje. G

— Panedelyje Szv. Gabino, 
o tautiszkos vardines Szaru- 
nas.
. — Utarninke Szv. Elenthe-

Shenandoah, Pa. — Ponstva 
V. Banoniai nuo 224 W. Coal 
uly., aplaike telegrama nuo 
Valdžios, kad ju sūnelis karei
vis Pfc. Juozas J. Banonis ku
ris tarnauje Korėjoje, likos su
žeistas ant kares lauko, Sausio 
(Jan.) 31-ma diena.

— Gerai žinomas miesto 
gyventojas Aleksandras (Ello) 
Bobarskis, nuo 607 W. Penu 
uly., staiga susirgo Subatos va- 
kara in Maher’s svetainėje ir 
in trumpa laika pasimirė. Ve
lionis gimė Shenadoryje, ir my
lėjo sportus ir prigulėjo prie 
Glover’s Hill A. A. Kliubo. Bu
vo angliakasis ir dirbo Kohi- 
noor kasyklose. Paliko du bro
lius: Kazimiera ir Izidora, 
mieste; keturios seserys: M. 
Macidul, J. Petravicziene, G. 
Yurguloniene visi isz miesto ir 
C. Shields, Arlington, Va. Lai
dotuves- invyko Seredoje, su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny
czioje 9 valanda ryte ir palai
dotas in parapijos kapines. 
Graborius W. Menkieviczius į 
laidojo.

— Mykolas Bernatonis, nuo 
206 E. Lloyd uly., numirė Pa- 
nedelio ryta savo namuose. Gi
mė Lietuvoje, atvyko in Ame
rika daugelis metu atgal. Pas
kutini karta dirbo Hammond 
kasyklose. Paliko savo paczia 
Rozalija; du sunu: Joną namie 
ir Jurgi kuris tarnauja Japoni
joje; szeszios dukterys: Kon
stantina, Helen, Regina ir Ma
re namie; Ona Eidell, Potts
town; B. Kaunas, St. Clair; ke
turis anukus, du brolius: Juo
zą, Boston, Mass., ir Kazimiera 
mieste. Laidos Subatos ryta su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny
czioje 9 Valanda ir palaidos in 
parapijos kapines.

— Žinios pranesza kad bu
vęs miesto gyventojas, Vincas 
Vanonis, nuo 10950 Longview 
uly., Detroit, Mich., staiga nu
mirė Subatos ryta, nuo szirdies 
atako. Velionis gimęs Shenado
ryje, o apie penkiolika metu at
gal, apsigyveno Detroite. Pali
ko savo paczia Paulina (Zego- 
toskiute isz miesto); duktere 
Aldona; tėvelius K. Yanoniai, 
nuo 438 W. Coal uly., trys sese
rys: G. Korsack ir F. Hartz, 
mieste ir W. Spears, New 
Bruswick, N. J. Kuna laidojo 
Ketverge, su apiegomis Szv. 
•Jurgio bažnyczioje 9 valanda 
ir palaidotas in parapijos ka
pines Shenadoryje.

nu parapijos ir Vilniaus redy- 
bos. Atvyko in Amerika 1913 
metuose. Paliko savo paczia, 
Ona; sunu Joną, Duryea; dvi 
dukterys: A. Runyon, namie ir 
G. Miller, mieste, taipgi penkis 
anukus. Laidojo Vasario tre- 
czia diena, su apiegomis* Szv. 
Kazimiero bažnyczioje, Pitts- 
tone, ir palaidotas in parapijos 
kapines.

Philadelphia, Pa. — Carl 
Ericson, keturios deszimts sep
tynių metu amžiaus ligonis in 
Hahnemann ligonine, iszszoko 
per Įauga nuo szoszto augsz- 
czio ir užsimusze. Kai polici- 
jantai ji rado ant ulyczios, jie 
ji greitai nunesze atgal in ligo
nine, kur jis per dvideszimts 
minueziu gyveno, bet paskui 
pasimirė. Jis toje ligoninėje 
buvo tik dvi dienas. Jis tos li
gonines kambaryje buvo su ki
tu ligoniu, septyniolikos metu 
Curtis Monts, kuris stengėsi ji 
sulaikyti, bet negalėjo.

— Vasario trylikta d., Utar- 
ninke buvo viena isz szilcziau- 
siu dienu Vasario menesyje in 

; septynios deszimts viena meta.

Laisve. Nenelieka ne vieno Lie
tuvio, kuris nedalyvautu savo 
tautos szventeje! Tik sao dar
bu, savo pasiszventimu ir gau
siomis aukomis, bendrai su 
Lietuvos partizanais iszlaisvin- 
sime Lietuva isz baisiosios 
Maskoliu-Komunistu vergijos! 
Minėjimą ruoszia ir visus kvie- 
czia, Amerikos Lietuviu Tary
bos Bostono Skyrius ir Visos 
Patriotines Organizacijos Bos
tono.

Tokios dienos žmones ežia Va
sario menesyje nėra mate nuo 
1880 metu. Nor mes toli gražu, 
tiek metu neturime ir už tai 
negalime isz saves taip tikrin
ti, bet ateina patikrintos ži
nios isz pat Vaszingtono, kad 
taip buvo. Diena buvo kaip 
tikra pavasario diena, vyrai 
vienmarszkiniai vaiksztinejo 
po ulyczzias. Keli “Saules“ 
sztabo darbininkai turėjo ma
ža reikalą Philadelphijoje. 
Parvažiavę jie papasakojo ko
kia graži pavasario diena buvo 
tame mieste, kur nebuvo nei 
matyti palto ar overcoaczio. 
Buvo net per szilta vaiksztine- 
ti. Bet tie musu žinovai, kurie 
kasdien mums pranesza apie 
orą, szilumia, szalti, sniegą ar 
lietu, sako kad tai per anksti, 
kad mes da paragausime tik
ros žiemois pirm negu susilauk
sime tikro pavasario.

AMERIKIECZIAI szimts penkis tukstanczius do
leriu.

GRYZTA PRIE Visa szita byla iszkilo kad

SEOUL MIESTĄ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Girardville, Pa. — Saržentas 
Ralph G. Bernotas atsižymėjo 
savo drąsumą ant karo franto 
Korėjoje, ir už tai jam buvo 
Armijos Sztabo suteikta gar
bes ženklas. Bernotas, kuris 
buvo sužeistas Ichon mieste, 
Liepos (July) trisdeszimts pir
ma diena, atsižymėjo savo did- 
vyriszkumu netoli Singchand- 
ni, Lapkriczio dvideszimts de
vinta diena. Kai jo batalijona 
apsupo prieszas, Saržentas 
Bernotas savanoriai sutiko eiti 
in prieszo užimtas vietas jiesz- 
koti sužeistu savo draugai. Jis 
szliaužte nuszliauže apie septy
nis szimtus mastu per prieszo 
eiles, rado du sužeistu Ameri- 
kiecziu ir juos iszvede isz ten 
atgal iii savo eiles.

West Pittston, Pa. — Gerai 
žinomas visiems gyventojams, 
senas veteranas Saveras Maro- 
zas nuo 605 Spruce uly., numi
rė Sausio 31-ma diena, 6:45 va
landa ry te, Pittstono ligonbute. 
Ginies Lietuvoje, isz Pivasziu-

Baltimore, Md. — Petny
czioj, Vasario (Feb.) 16-ta die
na 1951 m., invyko iszkilmin
gos apiegos 33-ju metu Lietu
vos Respublikos Nepriklauso
mybes Minėjimui, kur atžymė
jo Maryland© Gubernatoriaus 
ir Baltimores miesto Mayoro 
Proklamacijas, paskelbimui j 
Petnyczia, Vasario 16-ta diena 
1951, kaipo “Lietuvos Respub
likos Diena,“ o Metines Lietu
viu Dienos Bankietas invyko 
Petnyczios vakara 7-ta valan
da, Lietuviu Svet. Auditorijo
je, 851 Hollins uly., Nedelioj, 
Vasario 18-ta diena, vienuolik
ta vai., ryte bus iszkilmingos 
Miszios, Szv. Alfonso Bažny
czioje, prie Saratoga St., ir 
Park Ave. Visus nuoszirdžiai 
kviecziame dalyvauti. Ameri
kos Legiono Lietuviu Postas 
154 ir jo Moterų Skyrius, Ame
rikos Lietuviu Kariu Motinos, 
ir Szv. Alfonso Skaucziu 198 
Grupe nesz Vėliavas. Szios Or
ganizacijos susigrupuos prie 
Szv. Alfonso Bažnyczios, Vasa
rio 18, kaip 10:45 ryte ir eis in 
Bažnyczia, o 6:30 vai., vakare 
Lietuviu Svetainėje, 851 Hol
lins Uly., bus Prakalbos, Reci- 
tacijos ir Koncertas, vadovau
jant Lietuviu Tremtiniu Drau
gijai. Inžanga Veltui. Meldžia
mo visus ir visas sziuose paren
gimuose dalyvauti.

;—Baltimores Lietuviu Drau- 

gijų Taryba, Anthony J. MiceK 
ka, Prezidentas.

South Boston, Mass. — Daly
vaukime Lietuvos Nepriklau
somybes Paskelbimo 33 Metu 
Sukakties Minėjime, Nedelioje 
Vasario (Feb.) 18, 1951, So. 
Boston High School And. G St. 
ir Thomas Park, South Boston, 
Mass., 2 vai. po pietų. Bus ne
paprasta, czia dar niekada ne
matyta menine programa. Sce
noje bus keturi lyriniai pa
veikslai, vaizduoja 4 Lietuvos 
istorinius laikotarpius: 1—Au- 
szrOs gadyne — Vargo Mokyk
la; 2—Kovos už Nepriklauso
mybe 1918-1920 m.; 3—Baisų
jį iszvežima in Sibirą 1941 m., 
ir 4—Netolimoji ateitis, Gedi
mino bokszto papedeje. Reži
suoja Henrikas Kaczinskas; 
iszpildo Dramos Studija ir Szv. 
Petro Parapijos choras, vad. 
Jeronimo Kaczinsko. Paiasze 
Stasys Santvaras. Dekoracijas 
piesze V. Andriuszis. Kalbas 
pasakys Bostono Majoras John 
B. Hynes, Lietuvos Konsulas, 
Adv. A. O. Shalna, Adv. Petras 
Viszczinis ir vietos visuomeni
ninkai. Po kalbu dainuos Gabi
jos choras, vad. Jono Dirvelių, 
szoks tautinius szokius Bosto
no Lietuviu Tautiniu szokiu 
Grupe, vad. Onos Ivaszkienes. 
Dainuos Vilniaus Operos Bari
tonas Stasys Liepas. Žuvusių
jų už laisve pagerbima atliks 
Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Postas. Ta paczia die
na 10 vai. ryte, Szv. Petro lie
tuviu bažnyczioje bus iszkil
mingos Szv. Miszios su atatin
kamu pamokslu už Lietuvos

be kad jie nestraikuoja, bet 
kad visi jie “Serga“ ir negali 

; in darba eiti. Valdžia jiems da- 
| ve insakyma gryszti in darba, 
ir pareikalavo unijos vadu kad 
jie insakytu savo unijos na
riams gryszti in darba. Darbi
ninkai nieko nepaisė ir vis 
“Sirgo“; unijos vadai teisino
si kad jie szitu straiku nebuvo 
paskelbė ir kad jie negali pri- 

j versti savo narius eiti in darba 
; kai jie “Serga.“

Tokis pasielgimas buvo sta- 
' ežiai teismui prieszingas ir už 

tai visi buvo patraukti in teis
mą.

Prezidentas Trumanas isz- 
vardino ir iszpravardžiavo vi
sus tuos “Serganczius“ darbi
ninkus ‘ ‘ Ruskiais, “ “ Komu
nistais. ’ ’

Armija kuri dabar visa gele
žinkeliu tvarka veda, dar

Laikrasztininkai . pranesza 
kad Komunistai Kiniecziai jau j 
dvi ar trys dienos atgal pasi
traukė isz Seoul skersai Han 
upe, kur jie stengsis susitvar
kyti ir susiorganizuoti, kad ga- Į 
lėtu atsilaikyti jeigu jau ne-! 
pultis.

Bet ateina žinios kad Komu
nistai Kiniecziai rengiasi dide
li užsipuolimą isz Rytu in pat 
Korėjos viduri. Czia jau buvo 
užtikta apie asztuoni tukstan- 
cziai Kiniecziu.

Komunistu greiti kariszki 
eroplanai tris sykius užsipuolė 
ant Penkto Lakunu Sztabo ar
mijos, bet nieko isz to nebuvo, 
nes musu lakūnai jiems neatsa
ke ir jie sau gryžo nieko nepe- 
sze.

Ant mariu, prie pat Inchon greiszeziau atsiliepe; paskelbė 
kranto stovi Amerikos didžiau
sias kariszkas laivas Missouri 
pasirengęs su savo anuotais ir 
dideliais karabinais plekti Ko
munistus jeigu jie czia pasi- 
prieszintu.

Amerikiecziai, Anglai, Tur
kai, Graikai ir Pietų Koriecziai 
kareiviai dabar džiaugiasi ir 
net ima baliavuoti, kad jiems 
taip gerai czia sekasi.

Dar kelios Komunistu ka- ne^u Re butu gave, jeigu jie 
riszkos tankos likosi Seoul ^utu Vaszingtone paklausė ke- 
mieste, bet jau Amerikiecziai. ^os sanvaites atgal.
ima visus Komunistus isz tenai i 
gainioti.
prisiartinosu savo tankomis ir sakydami, kad jeigu valdžia 
pradėjo Komunistu tankas Juos priverezia gryszti ant to- 
daužyti. kiu sanlygu, tai jiems czia ma-

Armijos tik laukia žodžio žas skirtumas kaip ir Rus- 
marszuoti staeziai in Seoul kiams ir Komunistams Rusi-t • 
miestą, bet nežinia ka Leiten-1 J°Je- 
antas Generolas Mat. Ridg- ’l------------------------

way darys. Galimas daigias DU KOMUNISTISZKI

Ge- 
da- 
Ta
nu-

Haverhill, Mass. — Keturio
likos metu amžiaus mergaite, 
Priscilla Smart apsirgo su ko
kia Daktarams nežinoma liga, 
kuri paveikė jos protą ir ja už- 
migdino del keliu dienu, 
riausi Daktarai stengiasi 
žinoti kokia liga ji serga, 
mergaite, Priscilla Smart
ėjo gulti, užmirgo ir paskui ne
galėjo prisikelti. Jos tėvas yra 
kareiviu ligoninėje, ir jam. da 
nebuvo pasakyta apie jo duk
reles liga. Szvente Juozapo pa
rapijines mokyklos vaikucziai 
iszklause Szventas Miszias ir 
meldiesi už savo drauges svei
kata.

Lancaster, Pa. — Ponia 
Mary Wetzel ir josios dvieju 
metu sūnelis pasimirė nuo ga- 
zu. Ji norėjo nuprausti savo 
sūneli, ir kad butu vonioje szil- 
cziau ji užsidegė maža pecziu- 
ka tenai. Gazai nuo to pecziuko 
uždusino ja ir jos sūneli Ker
win. Jos vyras Kerwin buvo 
ant keliu valandų iszejes. Kai 
jis parėjo jis rado savo žmona 
ir sūneli jau mirusius. Jo dūk-' 
rele Sharon, septynių sanvai- 
cziu senumo gulėjo vygeje. Ji 
buvo nuo to gazo susirgus, bet 
da gyva.

9 ŽUVO KANADOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

nebuvo galima imnatyti.
Nickel Coach Line autobusas 

veže darbininkus namo nuo 
paskutinio szipto isz Interna
tional Nickel fabriko, Consiton 
mieste, kai ta nelaime atsitiko.

ninkams važiuoti kur tik jie 
norėjo.

Komunistu Partijo baisiai 
pyksta ir sako kad Komunistai 
dabar kreipsis in augszcziau- 
siaji Amerikos teismą ir reika
laus kad valdžia butu privers
ti tiem laikrasztininkam duoti 
pasportus.

Amerikos valdžia paprastai 
pavėlina savo laikrasztinin- ■ 
kams net ir in tuos krasztus va
žiuoti, kur uždrausta važiuoti 
in Bulgarija.

Szitokis uždraudimas tiem- 
dviem laikrasztininkam yra 
pirmutinis tokis atsitikimas 
Amerikoje. Matyti kad val
džia jau baiku nekreczia su 
Komunistais, ar jie butu Krem-

i line ar Amerikoje iszpereti.

kad jeigu kuris isz tu neva 
“Sergancziu” darbininku tuo- 
jaus nesugrysz in savo darba, 
jis gales sau kur kitur darbo 
jieszkotis, nes jam jau vietos 
niekur ant geležinkeliu nebus.

Visi tie darbininkai, kaip 
vienas, staiga pasveiko ir nusi
skubino in savo darba.

Armija sutiko pakelti jiems 
algas, bet daug, daug mažiau

Darbininkai gryžo in savo
Anglijos kareiviai darbus, bet bumba sau po nose,

kad jis sustos anapus upes ir 
palauks kol visos divizijos ga
les susitvarkyti, pirm negu jis 
eis skersai Han upe.

SULAIKYTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

GELEŽINKELIU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

portus, už tai kad j u laikrasz- 
cziai yra Komunistiszki. Ir su- 

UNIJA NUBAUSTA lyg Naujo Instatymo priesz 
Komunistus, valdžia negali 
jiems tokius pasportus iszduo- 

! ti. Laikrasztininkai yra isz
dai butu patupdinti in kaleji-! “New York Daily Worker” ir 
ma. Daily People’s World,” isz

Valdžia buvo ppareikalavus Sau Francisco.
kad unijos prezidentas, W. P. Į Laikrasztininkai kurie pra- 
Kennedy užsimokėtu penkios sziesi pasportu yra Joe North 
deszimts tukstaneziu doleriu, ir Adam Lapin.
ir kad abudu Vice-Prezidentai Tai pirmutinis tokis atsiti- 
Sam Vander Hei ir Frank W. kimas, nes iki sziol valdžia pa- 
Coyle užsimokėtu po dvide- vėlindavo visokiems laikrasztį-

Ant Gavėnios

No. 198 Groma.ta arba Muka 
musu Iszgany tojaus Jezuso 
Krist u so, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir Ji adymas apie Jezu Kris
ta 20c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei 10c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszgnldima Kun. Pi- 
liauskio, su neknriais naudin
gais padėjimais 25c.

No. 196 Stacijos 
varija, 10c. ..

No. 197 Graudus 
arba Pasibndinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristų so. Knj^guto 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 10c., 
Nauja būda 25c.

No. 203 Tretininkių 
phiszkas officium 10c.

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

Saule Publishing Co. i 
Mahanoy City, Pa.

arba Kal-

Verksmai 
prie Ap-

pagal

Sera.p-

reikia
Pinigus

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

B

Prisiekdina Savo Sunu

President Truman, in his emergency 
message to you folks, said: “In the days 
ahead each one of us should measure his 
own efforts, his own sacrifices, by the 
standard of our heroic men in Korea.’* 
There is one sure way of measuring your1 
own individual effort here at home and 
that is the purchase of U. S. Savings 
Bonds. Enroll today for the Payroll Say
ings Plan where you work, or if self-em
ployed, the Bond-A-Month Plan at your 
bank. u. S. Trtasvry Dtpartmint i

Pulkininkas Eddie Ric- 
kenbacker, garsus lakūnas 
per Pirma Pasaulini Kara, 
prisiekdina savo sunu, dvi- 
deszimts dvieju metu am
žiaus William F. Rickenbac- 
ker in Amerikos Lakunu 
eiles.

Szitos iszkilmingos apei
gos atsibuvo 30 Whitehall 
uly., New York mieste. Isz- 
kaires in deszine: Pulkinin
kas William A. Haviland, 
William F Rickenbacker. ir 
jo garsus tėvas Pulkininkas 
Eddie Rickenbacker.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien! 
t ,

Sieniniai Kalendoriai 
1951m., 15 coliu ploczio, 23% 
coliu ilgio. Po 40c., arba 3 už 
$1.00. Adresas: Saule Publ.9 
Co., Mahanoy City, Pa., U.S.A,


