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TYCZIA SUVAŽI
NĖJO MERGINA

MAINIERIU BĖDOS 4 Sykius Pervažiavo 
Pottsville, pa. — szia Per Jos Kuna 

žiema buvo tiek mažai tikrai --------
szaltu dienu, kad žmones daug LOS ANGELES, CALIF, 
mažiau anglių sudegino. Tai Jauna mergina, gavo raida na- 
rodos butu geros žinios, bet ne mo isz darbo, pateko in ligo- 
mainieriams, kuriu pragyveni- nine, baisiai sužeista.
mas yra isz anglių. Kai mažiau Ke’i žmones sako akimis ma- 
angliu yra vartuojama, tai te kaip ji isz autcmobiliaus isz-

STALINAS MIRĖ

Laidotuves Invyko
Panedelyje

Jo Inpedinis Georgi
Malenkov.

PAVĖLINO
ATSISAKYTI

PIRMAS SOVIETU
EROPLANAS

Isz Pavergtos Tevynes

mainieriams mažiau darbo bū
va.

Apart kad szi žiema buvo ne
paprastai szilla, daug žmonių 
dabar yra insitaise elektros, 
gazo ar aRejaus peczius, ir 
anglių visai nevartuoja.

Dabar anglių kompanijos 
yra susirūpinusios, nes jos jau 
daug savo mainu buvo privers
tos uždaryti. Mainieriai, kurie 
tik gali, važiuoja in virszines, 
in didelius miestus ir apleidžia 
savo namus mainose. Kompa
nijos tariasi ar tik nebutu vi
siems geriau jeigu jos atpigin
tu anglis. Gal tai butu buvę ge
riau deszimts metu atgal, bet 
dabar iszrodo kad per vėlu. 
Žmones, kurie dabar insitaise 
elektros, gazo ar aliejaus pe
czius jau už jokius pinigus ne- 
gfysztu prie anglių vartuoji- 
ma.

Jie sako kad aliejaus szilu- 
ma daug szvaresne, patogesne 
ir nei biski daugiau nekasztuo- 
ja kaip anglys. Kiti aiszkina 
kad jiems jau seniai insipyko 
ir inkiro mainieriu visokios 

(Tasa Ant 2 puslapio)

NORI PANAIKINTI 
‘AMERIKOS BALSA’

Kongresmonas Sako 
Biznieriai Už Daug 
Ta Darba Atliktu

WASHINGTON, D. C. — 
Kongreso pirmininkas saki 
kad valdžia turėtu mesti vis;

krito ir kaip to autcmobiliaus 
vairuotojas apsuko savo auto- 
mo’.Tiu ir tyczia per ja perva
žiavo, paskui atbu’ai važiuo
damas dar syki pervažiavo per 
jos kuna. Jis taip net keturis 
sykius per ja pervažiavo ir 
paskui sau greitai nuvažiavo.

Dvideszimts keturiu metu 
amžiaus Irwin L. Diamond bu
vo intartas ir suimtas. Jis poli- 

■ cijautams sako kad jis nežino 
kodėl jis taip padare. “Asz 
nieko neatsimenu”, jis vis kar- 
tuojo.

Suvažinėta mergina, dvide- 
srimts szesziu metu amžiaus 
Paula A. Friedman, studente, 

Į sako kad kai jis jai davė raida 
namo, jis pradėjo ja glamonė
ti. Kai ji jo nedasileido jis ja 
nustvėrė ir po tam ji neatsime
na ar ji pati isz to automobi- 

I liaus iszszoko, ar jis ja iszstu- s •me. .. .. .........
To vaikino tėvas, Ate Dia

mond, Denver valstijoje pa- 
aiszkflio policijantams kad jo 
sūnūs buvo padėtas in dumiu 
namus per tris menesius, 1951 
metuose, bet paskui buvo pa
leistas kaip sveikas.

KOMUNISTAI
PASIKAVOJE

Laikrasztininkai Nega-
Ii Ju Surasti

NEW YORK, N. Y. — Kai 
Josef Stalinas pasimirė, tai 
laikrasztininkai stengiesi pa
sikalbėti su Komunistu Parti-

JOSEF STALIN

MASKVA, RUSIJA. — So- 
vietų Rusijos Premjeras Josef 
Stalin staiga susirgo NedeToj, 
Kovo 1-ma diena, kuris buvo 
suparalyžiuotas, o Ketverge, 
Kovo 5-ta diena, 9:50 valanda 
vakare pasimirė Kremline. 
Laidotuves invyko Panedelyje, 
Kovo 9-ta diena priesz piet. 
Stalino inpedinis yra Georgi 
Malenkov, 51 metu amžiaus, 
buvęs Komunistu Partijos Sek
retorius.

MILIJONAS
IN SZERMENIS

10 Myliu Eile Žmonių 
Prie Stalino Grabo

. MASKVA, RUSIJA. —
Daugiau kaip milijonas Ruo
kiu, naujo Premierio vedami, 
grūde si prie Juozo Stalino gra
bo, paskutinaji syki ji pamaty
ti.

Sta'ino grabas buvo padėtas 
po jo paveikslo in Trade 
Unions sa'e.

Intartas Už Neisztiki- 
nybe Krasztui

j. ■ I
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos Sekretorius John 
Fester Dulles iszriszo labai 
painu klausima kaslink John 
Carter Vincent, kuris buvo in
tartas už savo .krasztui neisz- 
tikimybe.

Jis yra Amerikos Ministeris 
in Morocco ir yra buvęs val
džios patarėjas ant Kinijos 
klausimo.

'Kai visi reika’avo kai jis 
butu pravarytas ir net in teis
mą patrauktas ir nubaustas, 
Amerikos Sekretorius sake 
kad nėra gana tikru priparodi- 
nimu ji taip nubausti. Bet tuo 
paežiu sykiu jis *tam Vincent 
cave žinoti kad jis tokiam dar- 
l ui nėra tinkamas ir pavėlino 
jam savo neru atsisakyti ir pa
sitraukti.
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MALENKOVAS, .
NAUJAS SOVIETU 

PREMJERAS

Jo Palydovai Neapken- 
czia Amerika; Karas

Paasztras
MASKVA, RUSIJA. — Sta- 

lino inpedinis Malenkovas gali 
būti ir žiauresnis negu buvo 
Stalinas. Jis jau dabar rengia
si dar labiau suvaržyti tuos 
krasztus, kuriuos Stalinas bu
vo pavergęs.
Komunistu Partijos laikrasztis

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ta nelemta “Amerikos Balso” 
darba ir ji pavesti biznieriams..

“Negalima pertvarkyti ar 
sutvarkyti tos programos ve
dėjus”, sako Kongresmonas 
Clevenger. Jis sako kad ta pati 
darba daug geriau ir daug pi
giau atliktu biznieriai, jeigu 
jiems butu jis pavestas. Jis sa
ko kad ta musu propaganda 
per radija baisiai daug kasz- 
tuoja ir nėra tiek verta.

Jis pataria visus tos progra
mos vedėjus pravaryti ir visa 
ta propaganda pavesti biznie
riams, kurie galėtu ta pati dar
ba daug geriau atlikti už de
szimts ar penkiolika milijonu 
doleriu. Dabar tas “Amerikos 
Balsas” mums kasztuoja dau
giau kaip asztuonios deszimts 
szešzis milijonus doleriu ant 
metu.

Daug žmonių, kurie turi 
augsztas vietas ant “Amerikos 
Balso ’ ’ sztabo yra dabar intar- 
ti kaipo Komunistai ar bent 
Komunistu draugai.

jos Amerikoje vadais. Jie nori 
žinoti kaip Komunistai dabar 
jaueziasi, ka jie mislina apie 
ateiti, ir kuris isz tu didžiu po
nu dabar nusistvers valdžios
vadeles.

Bet visi tie Komunistai štai 
ga dingo, it žeme butu juos 
prarijusi. Matyt, kad ir jie nie
ko nežino ir su baime žiuri in 
ateiti.

Pabėgėliai Ruskiai, dypukai 
New York mieste trumpai s.a-, 
ko: Stalinas, Molotovas, Ma
lenkovas, tas pats velnias! Jo
kios permainos nebus!

Visi radijai Rusijoje ir tuo
se krasztuose kuriuos Rusija 
yra užėmus dabar nieko ne
skelbia, bet tik gedulinga mu
zika leidžia diena ir nakti.

♦

Sovietu Rusijos atstovai 
Tautu Sanjungoje visai nepasi
rodo mitinguose ir nedasilei- 
džia laikrasztininku.

WPirkie U. S. Bonus!
i

Panedelyje buvo iszkilmin- 
ga ir didinga procesija, kada 
Stalino grabas buvo padėtas 
szalia Lenino grabo in Rau- 
duonaji Skviera, Maskvoje.

Naujas Premjeras, Stalino 
inpedinis, Malenkovas su ki
tais Sovietu Unijos valdovais 
nusiėmė kepures ir skrybėlės 
stovėjo sza'ia Stalino grabo. .

Apie szimtas Amerikiecziu 
atėjo in tas szermenis.

Keletą tonu geliu, kvietku 
dengia ir apsupa Stalino graba 
Stalino garbes ženklai, meda
liai yra aiszkiai iszdeti szalia 
jo grabo.

Keturi kareiviai, atstovau
dami visas kariszko sztabo sza- 
kas, diena ir nakti eina garbes 
sargyba prie jo grabo. Diplio- 
matai isz beveik visu krasztu 
buvo susirinkę in szermenis ir 
dalyvaus laidotuvėse.

Sovietu valdžia yra pareika
lavus kad visu krasztu vielia- 
vos butu puleistos ligi pusiau 
stiebo.

LIETUVOS VIELIA-
VA NENULEISTA

Lietuviai Nenori
Veidmainikauti

WASHINGTON, D. C. — 
Kai iszejo Sovietu pareikalavi
mas kad visu krasztu Ambasa
dos nuleistu savo vieliavas li
gi pusiau stiebo, Lietuviu at
stovybe Vaszingtone pasiprie- 
szino.

Lietuviu atstovybe staeziai 
pasakė kad Lietuvos vieliava 
plevesuos kaip ir plevesavo, 
nes Lietuviai nėra veidmainiai 
ir jie nejauezia jokios gedulos 
ar jokio skausmo kad Lietuviu 
žudytojas pasimirė. Lietuvos 

i atstovybe pranesze kad Lietu
vos vieliava nebus nuleista li
gi pusiau stiebo kaip Sovietai 
reikalauja.

Lietuviu atstovybe sako kad 
jau per ilgai daug Amerikos 
laikraszcziu klaidingai skaito 
Lietuva kaipo Rusijos dali, ir 
jau beveik laikas visiems vie- 
szai paskelbti kad Lietuva nie
ko bendro neturi su Sovietu 
Rusija.

AMERIKIECZIU
RANKOSE '

Lenkas Lakūnas Pabė
go Su Geriausiu Sovie

tu “Jet” Eroplanu
R9ENNE, DENMARK. — 

Pirmas Sovietu naujausios ma
dos “Jet” eroplanas pateko in 
Amerikiecziu rankas, kai vie
nas jaunas Lenkas, lakūnas pa- 
bego su tuo eroplanu ir nusi
leido ant Bornholm Salos Da
nijos valstijoje.

Lenku Legacijos Atstovas 
piktai pareiszke kad Lenku 
valdžia tuo jaus pareika'aus 
kad tas eroplanas ir jo lakūnas 
butu jiems tuojaus sugražin
tas.

Spėjama kad tas Sovietu 
eroplanas yra MIG 15. Danijos 
ir Amerikos karininkai nusi
skubino in ta vieta ta eroplana 
apžiūrėti.

Tas Lenkas lakūnas savo ta 
ercplana nuleido labai žemai ir 
kelis sykius apsisuko apie ta 
aeicdrcma pirm negu iszdryso 
nusileisti. Tas aerodromas ne- ■ 
ra intaisytas tokiems greitiems 
erop’anams nusileisti. Už tai 
visi iszsigande žiurėjo kai tas 
eroplanas baisiai greitai skris
damas ir dar greieziau nusi
leisdamas pataika iv, +„ leisdamas pataikė m ta vieta, 
kur randasi tik 1,300 mastu 
vietos, o tokiam eroplanui pa
prastai reikia daugiau kaip du 
sykiu tiek vietos. Bet tas lakū
nas pasekmingai ir laimingai 
savo ta greita eroplana sustab
dė be jokios nelaimes.

Kariszkas sztabas tuoįaus 
pastate daug kariszku sargu 
apie ta eroplana. Jaunas, dvi- 
deszimts trijų metu amžiaus 
lakūnas, pabalęs ir drebeda- ' 
mas, iszlipo isz to eroplano.

Jis tuojaus prasze kariszko 
sztabo duoti jam apsauga už 
tai kad jis dabar negali gryžti 
in savo tėvynė.

Policijos virszininkai yra 
gave žinias kad kitas tokis ero
planas teipgi skrido labai že
mai virsz tas sa^s. Yra spėja
ma kad kitas lakūnas szita vi
josi.

Amerikos karininkai daug 
vilties neturi daug ka dažinoti 
apie Sovietu eroplanus isz szi- 
to eroplano. Jie sako kad So
vietai kitiems duoda ar par
duoda tik tuos ginklus, kaip ir 
eroplanus, kurie jau yra pase
nę ir isz mados iszeje. Jie labai 
abejoja, kad szitas eroplanas 
butu Sovietu geriausias ir 
greieziausias.

Lenku Legacijos Sekreto
rius, Mieczyslaw Lakcmy laik
raštininkams piktai pasakė:

“Eroplanas turi tucz-tuo- 
jaus būti sugražintas mums. 
Danijos valdžia ežia neturi jo
kios kitos iszeities. Mano val
džia tuojaus inteiksJtoki pa-! 
reikalavima. ’ ’
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Liaudies Prieszai 
Komunistu Partijoj
Kad apgyventojams nepa

vyksta jokiomis priemonėmis 
palaužti Lietuviu tautos dva-! 
sios, rodo ir tie nuolatiniai ba
rimai, kuriuos tenka girdėti 
per ju radijus arba skaityti 
Komunistinėje spaudoje. Im
kime, sakysime, kad ir 1952 m., 
Gruodžio men. 10 d., “Tiesos” 
vedama ji pavadinta “Stiprinti 
politini budrumą”.

Tiek Amerikiecziu, tieki 
Anglu spauda nurodė, kad po 
Komunistu partijos paskutinio 
suvažiavimo Maskvoje nauju 
nariu priėmimas in partija vi
suose krasztuose, tarp ju ir už
gyventoje Lietuvoje, buvo la
bai pasunkintas. Mat, pasirodė 
kad in Komunistus daug kur 
pralinde net ir “liaudies prie- 
szu”. Tai gineziaves Snieczkus 
savo kalboje, tai taip pat pa- 
aiszki ir isz szios dienos “Tie- į 
sos” vedamojo, kuriame, be 
kita ko, raszoma, kad nors' 
“Lietuviu tauta iszmete bur
žuazine santvarka lauk ant is
torijos meszlyno”, vienok vis- 
tiek reikia nepamirszti “Poli
tinio budrumo” ir stiprinti So
cialistine “žvalgyba” nuo už
puoliku žmogžudžiu ir kenkė
ju, kurie, esą, stengiasi su- 
trukdyti Socialistines statybos 
vyksmą. “Buržuazija kalbėda
vo apie tautos “vienybe”, bet 
kokia galėjo būti vienybe tarp 
fabrikanto ir darbininko, kula- 
ko, bežemio ir isznaudojamo- 
jo” szaukia “Tiesa”, vienok 
ir ji pati toliau pripažysta, kad 
“dar yra pasislėpusiu tauti
ninku, liaudininku, Eseru ir
Sionistu, pikeziausiu Lietuviu 
liaudies prieszu, kurie, anks- i 
cziau tarnavę Faszistams, Kai
zeriams ir Czarams, dabar par
sidavė Amerikietiszkam impe
rializmui. Jie bijosi vieszai ro
dytis, tad stengiasi visur prasi- 
sunkimus, skverbiasi net in pa
ezia partija ir jai savo veikla 
kenkia. LKP VIII suvažiavi- - 
mas iszkele ta blogybe”.

Nurėdyta in Druskininku, 
Jurbarko ir kt. vietų rajonus, 
kur kiti partijos nariai “netgi 
pakestavo toki reiszkini”. Ga
le “Tiesa” reikalauja: “reikia 
kovoti griežtai ir be pasigaile- 
jimo su visokio plauko Nacio
nalistais ir Katahkiszkojo kle
rikalizmo liekanomis, kaip to 
reikalauja 7 LKP suvažiavimo 
nutarimai. To reika’auja tary
bines tėvynės stiprinimas.” 
Tai kas beliks Komunistams 
“isztikimas”?

Sovietai Apie Save 
Ir Britus I

Daug kam indomu, kaip da
bar atrodo Kauno klinikos ir 
kas jose dirba. Tai paaiszki isz 
Kauno radijo mazgo Gruodžio
6 d., paskelbto 14 vai., po kitu 
žinių praneszimo apie ‘‘Kauno

darbo žmonių 15-ta sesija”, 
ku-riai Kauno miesto klinikų 
vedėjas, direktorius Jasinskas 
ir Saikauskas skaitė praneszi- 
mus apie Kauno miesto sveika
tos instaigu darbus. Dirba 303 
gydytojai, o vidurinio paruo- 
szimo medicinos prižiuro skai- 
czius siekias 618 asmenų. Gy
dytojai pasitobulinti siunezia- 
mi in Maskva ir Leningradą. 
Žodžiu, Lietuvoje medicina žy
di, užtai kitur esą ‘‘tamsos 
skleidėjų žmogedriszku teori
jų”, apie kuriu viena, kaip bū
dingesne, paskelbė Gruodžio 6 
diena Vilniaus radijas. Perda
vus tariama Reuterio žinia, bu
vo paskellbta, kad Anglijoje 
Smetik miesto pastorius pa
siūlęs toki “veikimą” Britani
jos salų gyventoju skaieziui 
priderinti prie szalies maisto 
produktu gamybos. Pastorius 
Law pareikalavęs, kad val
džios instaigos iszduotu spe
cialius leidimus vaikams gim
dyti, niekas netYiretu teises 
tuoktis ligi 30 metu amžiaus, o 
per 70 m., seneliams butu pa
siūlyta, kad jie leistųsi be 
skausmo numarinami. Apie ta 
tariama būda pranesze j as taip 
pasisako: “toks žmogedrisz- 
kas būdas nėra naujas; šito
kiomis paeziomis “baimes 
vieszp atavimis ’ ’ iszstodavo 
Hitleriniai žmogėdros, o dar 
ankseziau, maždaug ta paezia 
dvasia iszstojo Anglu dvasi
ninkas Maltus. Sziomis iszgas- 
cziomis tamsos leidėjai nori 
apgauti darbo žmones, vaito- 
janezius kapitalistines vergo
vės junge.”

Stalino Konstitucijos 
Diena

Buvo minima užgyventoje 
Lietuvoje Gruodžio 5 diena. Ta 
diena ryto 8.39 vai. Vilniaus 
radijo stotis ir Kauno ir Klai
pėdos radijo mazgai paskelbė 
“Tiesos” vedamaji, kuriame 
sakoma, kad Stalinas, priesz 
16 m., pateikęs Konstitucijos 
veikimą partijos suvažiavimui, 
pareiszke, kad toji konstituci
ja “yra demokratiszkiausia vi
same pasaulyje”; demokratisz- 
ka ne kapitalistine prasme, o 
Socialistine demokratiszkumo 
prasme”. Toliau inrodineta, 
kad “Stalino konstitucijos 
saulėje Laietuva padare didele 
pažanga”. Kad Stalino konsti
tucija yra visu demokratisz
kiausia pasaulyje”, tokiomis 
antrasztemis skelbe ta diena 
visi Sovietu laikraszcziai. 
Drauge pažymėta, kad niekur 
kitur pasaulyje nėra kad dar
bininkai ir Kolukiecziai butu 
renkami pasiuntinais. Tuo tar
pu Kolchozininke Vickiene ir 
mūrininkas Murauskas esą LT
SR atstovai Aukszcziausioje 
Taryboje. Tokiu, kaip jie, Sov. 
Sanjungoje esą tukstaneziai. 
Konstitucines saules paskatin
ti, SSSR darbo žmones dabar
per 9 dienas pagamina tiek, 
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Kas Girdėt
Stalinas ipasimire!

Josef Vissarionovich Dju- 
gashvilli gimė Gori kaime, Tif
lis provincijoje, Sovietu Res
publikos Georgia kraszte, 
Gruodžio dvideszimts pirma 
diena, 1879 metuose.

Pasaulis ji pažino kaipo Juo
zas Stalinas. .

Jo tėvas buvo siauczius.

Juozas Stalinas stojo in Ku- 
liigu Seminarija ir mokinosi 
ant Kunigo, 'bet buvo isz Semi
narijos iszmestas, kai jis pri- 
sirasze prie Slaptos Marksistu 
Partijos.

Buvo Caro policijos suimtas 
ir suaresztuotas, už tai kad jis 
skelbe sukilimą priesz valdžia.

- • •

Buvo isztremtas in Sibirą.^

Pabėgo isz Sibiro, vėl buvo 
suaresztuotas, vėl isztremtas 
ir in kalėjimą patupdintas.

Stalinas isz invairiu kalėji
mu buvo penkiolika sykiu pa
bėgės.

■ • • ■ —
Buvo po labai asztria sargy

ba Sibire, kai Caras buvo nu
žudytas. .

Atsižymejos savo kariszkais 
gabumais ir drąsą per civilini 
kara, kai Kerenskio valdžia 
buvo iszmesta.

Leninas Stalina paskyrė Ko
munistu Partijos Sekretoriu
mi, kai Trotskis tos garbes at
sisakė.

Leninas ilgai sirguliavo. Per 
visa ta laika Stalinas buvo vie
nas isz trijų didžiūnu kurie vi
sa kraszta valde.

Leninui mirus, Stalinas jau 
tapo tikru Sovietu Unijos va
du ir bosu, 1924 metuose.

Trotskis isztremtas 1927 
metuose issz Sovietu Rusijos, 
ir Stalinas .sau vis daugiau ir 
daugiau valdžios vietų pasisa
vina, visa valdžia dabar Stali
no rankose.

Pradėjo savo “Penkių Metu 
Planus” ir atstatė kras'szto 
prekyba ir pramone.

Kai Stalinas užėmė Sovietu 
Rusijos vadovybe, tai jis bai
siai daug žmonių turėjo iszžu- 
dvti, isztremti ar kitokiais bu- 
dais paszalinti.

Stalinas buvo nenuilstamas 
ir darbsztus žmogus, tankiai 
dirbdamas po asztuoniolika 
valandų in diena ar. daugiau.

Kiek galima dažinoti, tai tu
rėjo tris žmonas, du sūnūs ir 
viena dukterį.

— • « 

Visi sako- kad jis viena savo 
žmonų buvo nuszoves.

Kiek galima sužinoti tai vie
nas isz jo sunu yra teipigi mi
ręs.

Jo treczia žmona yra Rosa 
Kaganovich, kurios brolis yra 
vienatinis Žydas kuris dar vis 
turi augs'zta vieta Sovietu Uni-

Skaitykit “Saule” 

joje. Jo vardas Lazar M.Kaga
novich. »

Stalino suims Leitenantas 
Generolas Vassily Stalin yra 
lakūnas. Jo duktė dvideszimts 
asztuoniu ar devynių metu am
žiaus, Svetlana yra isztekejus 
už Mihail Kaganovich, kuris 
yra suims Lazar Kaganovich. 
Taipgi Žydas.

■Stalino pirmoji žmona, Ka
terina Svanidze, kuri pagimdė 
jam sunu pirm negu ji pasimi
rė’nuo džiovos.

Szitas sūnūs buvo Vokiecziu 
suimtas ir spėjama kad jis žu
vo nelaisvėje.

Baisiai sunku tikras žinias 
gauti, ir dar sunkiau tomis, ži
niomis tikėti kurias pasiseka 
gauti. Bet szitaip žmones szne- 
ka:

Lapkriczio, November mene
sio devinta diena, 1932 metuo
se, Stalino žmona Nadejda 
(Nadia) Allilųieva, susiginezi- 
no ir susipesze su savo vyru 
Juozu Stalinu, ir paleido iii ji 
tramento bonkute.

Ant rytojaus Stalinas pasi- 
sžauke daktara isz Kremlino, 
kuris rado Stalino žmona ne
gyva ant grindų. Revolveris 
buvo szalia jos rpnkos.

Stalinas trumpai paaiszkino 
kad ji save nusižudė. Atliktas 
kriukis!

Stalinas daug sykiu buvo 
kviecziamas atvažiuoti in 
Amerika, bet vis atsisakė, pa
siteisindamas kad jo sveikata 
ne kokia.

Stalinas pradėjo ir ilgai ve- 
de laikraszti “Pravda”.

Stalinui daug padėjo ir ji 
reme du intakingi revoliucio
nieriai, Gregory Zinoviev ir 
Leon Kamenev. Abiem Stali
nas labai Staliniszkai atsilygi
no. Jis1 s u a r c s z t a v o ir su 
kitais keturiolika jo artimu 
draugu suszaude.

Prez. Trumanas mistino kad 
Stalinas bijojo taip toli nuo 
Kremlino važiuoti, nes jis ne
galėjo nei savaisiais pasitikėti.

Už tai Trumanas pasiulino 
Amerikos didžiausi kariszka 
laiva pasiusti, kad Stalina sau
giai atvesztu pas ji in sveczius. 
Bet ir szita pakvietimą Stali
nas neiprieme!

Pacztas vėl pabrangs, apie 
visa czverti procento.

Televizijos setai sziais me
tais geresni, didesnį ir bran
gesni. Bet mažai skirtumo gali
ma matyti taip pereitu metu ir 
sziu metu. O pereitu metu Te
levizijos seta galima labai pi
giai nusipirkti, nes sztorninkai 
nori ju nusikratyti.

Moterų kailiniai, “Fur- 
Coatai” atpigs. Žiema nebuvo 
taip labai szalta ir mažiau mo
terų pirkosi kailinius.

Vyru ir vaiku ezeverykai pa
brango ir gal dar labiau pa
brangs.

• • -------- ..--------
•Republikoiiai dabar visomis 

galiomis stengiasi viską atpi
ginti. Kaip jiems pasiseks, tu
rėsime palaukti ir pamatyti. 
Jie jau dabar panaikino visus 
kasztu ir algų suvaržymus.

BE MUSU PARAMOS

Liūdnos Velykos 
Laukia Tremtinius!

BROOKLYN, N. Y. — Gerai 
žinome musu pasilikusiu Euro
poje Tremtiniu sunkia medžia
gine būkle, ju nesibaigianti 
varga ir didelius nedateklius 
ju apsirengimo ir maitinimosi 
reikaluose ir del to BALF’as 
nuolat rūpinas, kad reikalinga 
jiems pagelba nenutruktu. Mes 
galime džiaugtis, kad iki sziol 
toji parama nenutruko ir ežia 
daugiausia nuopelnu turi musu 
tautiecziai Amerikoje, kuriuo
se teka Lietuviszkas kraujas ir 
kurie, kupini meiles vargstan
tiems broliams ir sesėms Vo
kietijoje, Austrijoje ir kituose 
krasztuose, nuolat savo auko
mis lengvina juju sunkia dalia.

Paskutiniais menesiais daug 
buvo raszyta ir aiszkinta, kiek 
Lietuviu dar liko tremtyje, del 
ko ir koki ju materiale .būkle. 
Tai nelaimingi ligoniai, sene
liai, vaikucziai, daugiavaikes 
szeimynos. Ju padėtis nei kiek 
nėra pagerėjusi.

Artinasi, Velykų szventes. 
“Daugeliui Tremtiniu jos bus 
ne džiaugsmo, o liūdesio šven
te, kai tegyvendami jau 9 me
tus tik gražios praeities prisi
minimais, sės prie tuszczio Ve
lykinio stalo, liguisti vaikai.ir 
nusiminė ju tėvai.”

Todėl BALE’o Centro Val
dyba kreipias in visus Ameri
kos Lietuvius, praszydama 
kiekviena dirbanti skirti pa
gal iszgales s'avo auka suszelp- 
ti musu nelaimingus Lietuvius 
sziu Velykų szveneziu proga. 
BALF’o vadovybe kuo sku
biausiai perduos jusu aukas se
neliams, ligoniams, vaiku- 
cziams Europoje.

Amerikos Lietuviai parode 
dideli duosnuma praėjusiu 
Kalėdų szveneziu laiku. Ju vi
si vargsta Lietuviai buvo su- 
szelpti. Pasitikėdami Lietu- 

įp • • •viu tarpusaviu meile, didele 
užuojauta musu vargstaneziu 
tautiecziu ir giliu supratimu 
musu uždaviniu, kviccziame 

* visus in ta kilnu bendra, Vely-

Pypkes Durnai

Kertu Miszkelis

Žiuriu in dangų žiedrū-blaiva 
Saulute rengiasi teketi,
Ir debesys, lyg jūrėmis laivas, 
Padangėmis pradeda judėti.

%

Miszkelis nuo rytinio vėjo 
Iszleto pradeda szneketi, 
Cziauszkuoliai paukszcziai 

subudejo
Ir drąsiai pradeda cziuibeti.

Vanduo upelio tyliai sriuva,
i Taryt su medžiais slaptai 

szneka,
Pro kalnus, kurie vos-ne 

griūva,
Cziurlendamas in jure teka.
Gėriuosi sziuo puikiuoju rytu, 
Jo aszaromis, rasos karoliais, 
Dangum debesiais iszkaiszytu, 
Rasotais krūmais, medžiu 

broliais.
Asz neužmirsziu niekad szito
Kertu žaliuojanczio miszkelio, 

j Szito malonaus puikaus ryto, 
Tyliai sriuvenanezio upelio.

K

kini vagų!
Nuoszirdžiai praszome visu 

geraszirdžiu, neatidėliojant 
siusti aukas per BALF’o aukas 
ar tiesiog in BALF’o Centra, 
kad spėtume dar priesz Vely
kas jusu aukas1 padalinti vargs ■ 
tantiems Lietuviams tremtyje.

Mielas Lietuvi, paaukok mu
su vargszams! Ir mums czio- 
nai Velykos bus linksmesnes, 
žinodami kad taja auka prisi
dėjome prie savųjų taiutiecziu 
gelbėjimo.

BALF’o Centro Valdyba, 
105 Grand Street,

Brooklyn 11, N: Y.

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, kada 
žinios ateina isz Korėjos ir Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
nelaimėms ir atsitikimais. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

KOMUNISTAS
BELAISVIS

. NUSZAUTAS

Stengiesi Pabėgti Isz
Kalėjimo Korėjoje

BUŠAM, KORĖJA. — Ko- 
munistas Korietis, karo be
laisvis ant Koje Salos buvo 
Pietų Korieczio sargo nusiau
tas^ kai jis stengiesi pabėgti isz 
to kalėjimo, lipdamas per 
augszta tvora.

Amerikos Karo Sztaibas pra
nesza kad taip atsitiko pereita 
Panedelio nakti.

Czia, ant szitos Koje Salos 
Komunistai belaisviai keletą 
kartu vieszai buvo sukilę 
priesz sargus. Invyko tikros 
skerdynes kai vaiskas buvo 
iszszauktas juos numalszinti. ■

\

MAINIERIU BĖDOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

straikos, kada visi nukentejo, 
už tai kad anglių negalėjo gau
ti del tokiu straiku. Gaila kad 
taip dalykai stovi, bet greitos 
iszeities nematyti.

PAVĖLINO
ATSISAKYTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Pasitraukęs isz tos vietos 
Vincent gaus per visa, savo am
žių po $8, tCO ant metu isz val
džios.

Jau ne pirmas sykis kad szi
tas valdžios darbininkas buvo 
intartas už Komunizmą. Per jo 
patarimus visa Kinija papuo
lė in Komunistu rankas.

Kai tik po Antro Pasaulinio 
Karo szitas Vincerit buvo pa- 
celbininkas Amerikos Sekreto- o
riumi ant Tolimųjų Rytu klau
simo.

-------------------- - —f---------

Trys Istorijos
Stebuklinga Puodą,
Velniszka Maluna,
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

• "------- “
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius .iko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.
Saule Publishing Co.,

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

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

szito Katalogo 
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102— 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) 

talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
■Galinga ypata-galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai . galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo 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 nemu- 
iio. 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.. 1

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

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

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

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

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.
'No.145—Apie Velniszkas 

Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium1, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 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.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Iszfyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

I8OU2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas 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., Pa
gal nauja būda, No. 197U>, 25c.

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 Seraphisz.kas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

SSr3 Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

NepaJiirszkite 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,, - U. S. Ą,
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KAREIVIS
(Tasa)

Ketvirta Liepos Jurgelis at
važiavo su savo geradariais in 
miestą. Czia pamate cla dides
nius ir gražesnius kareiviu 
pulkus. Viduj rinkos, ant kė
dės stovėjo jaunas, gražiai ap
sirėdęs žmogus ir laike prakal
ba. Jis kalbėjo apie Amerikos 
žemes garsumą, apie kareivi- 
jos nuopelnus, aipie tėvynės 
meile ir ragino jaunus vyrus 
remti ta szventa, anot jo, dar
bą. Jurgelio galvoj viskas su- 
simaisze. Kareiviu mandierai, 
ginklai labai ji viliojo.

. Parvažiavęs namon neužmi
go visa nakti. Svarstė kareiviu 
gy venimą, ir galu gale nutarė 
likt kareiviu. Ryta papasakojo 
savo nutarimą ūkininkui, ku
ris taipgi pagyre tvirta Jurge
lio tėvynės meile.

Už keliu dienu Jurgelis bu
vo rekrutavimo ofise. Gyduto- 
jas atrado sveiku. Priimtas. 
Bet kareiviu gyvenimas ne bu
vo tokiu, kokiu ji Jurgelis pir
miau sau persistatė! Atsidūrė 
kalėjime! Atitraukta nuo 
draugu, nuo vaiku, nuo mote
rų, nuo svieto, aprėdyta isz'pa- 
'žiuros gražiais, bet vaižan- 
cziais rubais, ka jaute toji jau
na, troksztanti gyvenimo sie
la? Tas, tik supranta, kas buvo 
panasziam padėjime.

Netrukus kasyklose iszkilo 
streikas. Kareiviu pulkas, kur 
buvo Jurgelis, tapo patrauktas 
tvarkai prižiūrėti. Prisakyta 
szaudyti 'besiprieszinanczius. 
Dabar Jurgelis vėl ingavo drą
sos, jautėsi esąs, tarsi, xkokiu 
tai virszžmogiu, kuris vieno 
mostelėjimu szimtus žmonių 
iszžujo.

Buvo tamsus vakaras. Jur
gelis su kitu kareiviu sergėjo 
geležinkeli, idant kas “neisz- 
griautu. ”

Užmatė einant dvi žmogys
tas.'

“Sustok” suriko Jurgelis, 
bet jiedu neatkreipe ant to aty- 
dos. Jurgelis isztiese szautuva 
ir paleido s'zuvf. Vienam pa
taikyta. Liktarnas . szviesa 
aiszkiai parode žmogyscziu 
veidus.

— O Dieve! Suriko Jurge
lis ir numėtė rūkstanti szautu- . f
va.

— 0/ teve, raudojo, ar la
bai sužeistas?

Jurgelis, neatkreipdamas 
atydos in kareiviu szaukimus, 
bego linkui angliakasiu 'bakū
žėlių. Vienam namelyj jis už
matė szviesa. Pabarszkino in 
duris.

— Ko tu ežia nori? Piktai 
paklausė pamate vaikino man- 
diera.

— Asz n'oriu su jums pa- j 
sikalbet, angliakasiai, tarei 
Jurgelis.

— Lai ein in vidų, atsilie
pė isz vidaus.

— Mano pavarde Vargelis, 
tarė Jurgelis ir pradėjo verkt 
ir pasakot jiems visa savo is
torija. Angliakasiai suprato,

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ” Į

—

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Pa. - - U.S.A 
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jog kareiviai, kurie juos szau- 
do ir daboja streikalaužius, tai 
ju paežiu darbininku sūnūs. 
Tai vaisius taip vadinamojo 
1 ‘ patrijotizmo ’ ’, kuri mažiems 
kūdikiams kalte kala in nesu
brendusias galvas.

Jurgelis iszklause kur gyve
na jo tėvas, apsirėdė angliaka
sio rubais ir nuėjo tėvo atlan
kyti.

Prisiartinęs prie duriu man
dagiai pabarsz kino.

— Kas ežia? Užklausė mo
tina.

— Jurgelis mamyte!
Durys atsidarė. Motina ap

kabino Jurgeli ir su aszaroms 
isztare: Mano vaikeli, turibut 
pats Dievas tave sziandien at
siuntė. Tėvas iszejo skebu per- 
kalbinet, bet nedorėlis karei
vis ji perszove. O mano likime, 
likime! Ir graudžios aszaros 
uždaro motinos burna.

Jurgelis suakmenėjo. Nors 
jis žinojo tai, bet graudžios 
motinos aszaros galutinai ji ’ v
suardė.

— Gydytojas sake žaizda 
nemirtina. Rasi pasitaisys.

— Ar jis miega? Tarė nusi
griebęs Jurgelis.

— Szianakt asz sėdėsiu 
pas ji per nakti, aszarodama 
isztare motina.

— Ne, motin, tarė Jurgelis. 
Asz ta padarysiu. Per visa 
nakti Jurgelis sėdėjo pas tėvo 
lova. Kulka pervere kairi petį. 
Gydytojas davė migdomųjų 
vaistu. Jis žiurėjo in Jurgeli 
isz sykio piktai, bet paskui nu
siramino ir tarė: Tai tu czia, 
Jurgeli ? Atsimenu maeziau ta
ve kur tai. Ar tai tu mane pa- 
s'zovei, vaikeli?

Jurgeliui pritruko žodžiu. 
Tėvas, valandėlė patylėjęs, 
pratarė:

= Duok ranka, sūneli; 
kuomet darbininkas susipras, 
kuomet pažys savo reikalus, ta 
syk isznyks panaszus szaudy- 
mai ir žudymai. Atminkim, jog 
visi žudytojai ir nužudytieji 
yra visi tėvai, suims ir broliai!

— GALAS —

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: ' PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

/‘Saule” skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasiszkiai, valstybininkai, 
mokslincziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.
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BALTRUVIENE

Ko mes visi sziandien 
norime ir jieszkome? , 

Del ko užėjo tasai 
Svietiszkas neužganadymas, 

Sumiszimai, nepaprastas 
godumas užkenkti sau, 

Idant galima butu užkenkti 
savo artimui, 

Ir stumti svietą in 
giluma pragaro ? 

Ar-gi kariszka laime nieko 
mums gero neatnesze? 

Ar pinigine verte visai/dingo? 
Ar svietas iszejo' isz kelio?

Ar žmones visai neteko 
proto ?

Norints sziandien pragyveni
mas yra brangus, 

Bet niekas nemire isz bado, 
Ir ne yra basas nei nuogas. 
Neramumas žmonių ne yra, 

rūpestis ant ateities, 
Bet kas bus sziandien? 
Žmones1 negali sudurt 

abieju galu, 
G tik keli tureziai krauna 

milijonus,
Ir turi savo delnuose

visa sklypą.
Žmones pradeda nužiurinet 

turezius, 
Kad tai j u kalte už 

tebyre bedarbe.
Visa Europa sziandien 

verda kariszka up u, 
Meldžia* savo' Ipadonu, 
Kad butu paezedus ir 
dirbtu isz visu pajiegu, 
Kad ja vela pastatyt 

ant kojų.
Sziandien jau negalima 
Reikalaut nuo 'žmonių 
Kad paaukautu viską 

ka turi.
Nesuprantimai ir godumai 

valdytoju turi paliaut,
Nes kitaip revoliucija 

pakils po vissa svietą.
Sziandien visas svietas 

adgime.
Dingo, senoviszka gadyne, 
Karatai ir ju sostai, ponai 

ir aristokratai, 
O darbininkai pradeda 

vieszpataut, 
Ir keltis isz miego,

Ir neužilgio stos lygiais 
su kitais,

Nes jau buvo per daug 
prispausti.

Taip, svietas virto auksztyn 
kojom!

* * *
Teisybe kad Lietuviai 
Neilgai czionais duros, 
Kol da seni gyventojai.

gyvuos.
Kada senesni 'pradings, 

Tada ir Lietuvyste dings!
Tai yra teisybe!

Sziandien Lietuviszki vaikai 
Sarmatįnasi tarp saves 

Lietuviszkai kalbėti, 
Arba visai tosios kalbos 

nežino, 
O ir su tėvais negali kitaip 

susikalbėt, 
Kaip tik Angliszkai.

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

“ Saule” juos suramys per 
visa meta ir turės džiaugsma.

MĖŽINIU kaimo ūkininkas
Jurgis Eglinis buvo turte 

pasilaikas 'žmogus: turėjo’ jau
na žmona, gera lauka, puikius 

J [namus ir gyveno sau laimingai.
Karta, priesz Velykas buvo 

toks didelis sniego paleidimas, 
kad nieks iszbristi negalėjo. 
Tuo laiku garniai parlėkdami, 
visai netikėtai parnesze Jur
giui Egliniui sunu Jurguti. 
Eglinis didei Jurgupziu apsi
džiaugęs augino; motina savo 
“žiedeli” mylėjo,, lepino ir 
prasze “Dvasios Szventos”.

Sukakus šuneliui deszimt 
metu, tėvas ir motina sumanė 
in kunigus leisti. Viena rude
nio diena jautri Jurguczio mo
tina viską vaikeliui surengė, 
in sodino in vežimą, palaimino, 
o Eglinis iszvežino Jurguti in 
mokykla. Motina Egliene, isz- 
vežus sūneli mokytis, darže 
batvinius raudama didžiavosi 
ir gyrėsi savo kaiminkoms:

— Tai, rukszteles, mano 
Jurgiukas bus kunigėliu, pa
matysite, parvažiuos su kiliose 
i n si redes, tada visos in rankas 
bueziuosite; su dideliais ponais 
prie vieno stalo valgys, daug 
pinigu turės, gerai gyves ir 
gražiai dėvės; sakau, kunigėlis 
ir gana, tarytum, asz ji dabar 
kaip szeszeliu prie altoriaus 
matau.

Eglien.es kaiminkos pasire- 
musios ant tvoros galvas krai
pė ir tokiais stebuklais stebėjo
si, o savo szirdyse lyg džiaugė
si isz tos laimes kuri ju kaimui 
dirbtels, lyg užvydejo savo 
kaiminkai EgJienei tokiu pa
laimų.

Laikas bego. Eglinio Jurgu
tis mokinosi, Egliene gavėjo, 
meldėsi ir davė aukas, kad tik 
šuneliui Dievas duotu “Dvasia 
Szventa”, kad tik jis taptų ku
nigėliu. Savo kaiminkoms sa
kydavo: saldžiai numireziau 
isz džiaugsmo pamaezius pir
ma karta savo sūneli prie alto
riaus “Bona Dieva” ant savo 
ranku nesziojanti. Senis Egli
nis veik kas menesi veždavo 
sunui pinigu, valgiu ir visokiu 
gyvam 'žmogui reikalingu 
daigtu. Kol Eglinis turėdavo 
visko, tada mokslas eidavo 
kaip ant mielių: visi ji gerbda
vo, visi mylėdavo, bet pasibai
gus tėvo atvežtiems daigtams, 
viskas persimainydavo'. Visi jo 
draugai pavirzdavo in nedrau
gus ir mokslas eidavo po 
szimts pypkių.

Devynis metus mokinosi, 
tris klesas pere jo, bet nieko ge
ro neiszmoko. Būdavo viskas, 
ka isz pas'zaliniu knygų pasi- 
škaitydavo. Gimines ir pažys
tami susitikdami Eglini barda
vo, kad taip ilgai duoda sunui 
mokytis ir neveža in seminari
ja., mat, girdi, juo ilgiau moki
nasi, juo labiau klysta, ir ant 
galo-pagalejos, kunigu ‘ ‘ sto
ną” paniekina.

Galu-gale, Eglinis su savo 
žmona pasidarė tokia ‘ ‘ inten
cija”, kad ateinanti rudeni 
vežti šuneli in seminarija ir 
gana. Visa ta savo sumanymą 
pasipasakojo savo giminėms ir 
pažystamiems, tie be galo be 
kraszto džiaugėsi, “PonuiDie
vui” dekavojo, kad ju kalnia 
tokia laime isztiko.

Atėjus vakaciju laikui Egli
nis iszvažiavo parsivežti sune- 

li-kunigeli isz svietiszkos mo
kyklos. Namieje pasilikusios 
moters kepe, virė ir taisė viso
kius valgius, o pavakare prisi
rinko giminiu, pažystamu ir 
geroji kaimynai atėjo sulaukti 
ir pasveikinti busianezio kuni
gėlio. Geroms iszvakarems atė
jus, kada jau veik visus buvo 
saldus miegas apemes, inbilde- 
jo in kiemą vežimas ir sustojo. 
Visi svecziai ir namiszkiai pa
kilo ir, su ‘ ‘ ugnimi-žiburiais ’' 
iszejo pasitiktu sakydami: 
“Tegul bus pagarbintas!” 
Sveikino Eglinuka, o moters 
net in ranka sieke b'ucziuoti, Į 
prie tamsos gerai nepatemyju- į 
sios, kad Eglinuks dar be ilgu 
skvernu. Suėjo visi in grinezia, 
Eglinuks daįino lauktuvių sal
dai)) ius-gardainius, o szeimy- 
ninke nesze ir krovė ant stalo 
virta ir kepta, ir melde svecziu 
sesti valgyti. Svecziai ir na
miszkiai pavalgė, pasikalbėjo, 
pasidžiaugė busianeziu kuni
gėliu ir atsisveikinę iszsiskirs- 
te miegoti.

v ♦♦♦

Eglinuks Jurgutis per visa 
vasara gyveno namieje, ji mo
tina mylėjo, paikino, prikalbi
nėjo būti kunigėliu ir pasidi
džiuodamas savo kaiminkoms 
gyrėsi ta laime, kokia ja Die
vas žadas apteikti, “suneliu- 
kunigeliu”. Viskas buvo gerai 
sumanyta ir padaryta, bet anot

MUSU
SKAITYTOJAMS

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau ‘ ‘ Saules ’ ’ redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums’ 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

PLATINKIT “SAULE”

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

žmonių pasakos “vilkas uode
ga 'pakiszo ir sumanymas su- 
miszo”.

Sūnelis pradėjo motinos ne
klausyti: ta liepdavo daug po
teriauti, gavėti, Szventuju Gy
venimus skaityti, visas svieto 
linksmybes apmesti, o save pa- 
szvesti “Dievui ant garbes”. 
Sūnelis dare suvis kitaip: ven
gė poteriauti ir badauti, jeigu 
skaitydavo, tai tik svietiszkas 
ir moksliszkas knygas, eidavo 
in lauka,''žiūrėdavo in dirban- 
czius ir pats bandydavo dirbti; 
prisižuiredavo augalams, me
džiams ir laukams, ir juos taip 
pamilo, kad ji tik ir trauke 
prie ju. Motina isz tikros szir- 
dies, renge vaikeli in seminari
ja, o tėvas neužilgo žadėjo vež
ti, 'bet sūnūs suvis nesirenge ir 
karta, užėjus atvirai kalbai 
apie seminarija, sūnūs pasakė, 
kad jis jokiu budu neketinąs 
ir nevažiuosiąs in seminarija!

— Delko, delko Jurguti?! 
Klausinėjo tėvai.

— Dėlto, atsake Jurgis, 
kad esu vienturtis jusu sūnūs, 
asz myliu savo prigimta 'žeme 
ir noriu ja visoje pilnybėje isz- 
laikyti. Man iszejus jusu noru 
in kunigus, jus tėvai,' pateksi
te in svetimu globa. Žeme, ku
ria musu tėvukai taip brangi
no, gali patekti svetimam, bū
tent: Žydui, Vokiecziui, Mas
koliui, Czigonui, ar Lenkui, o 
tada didžiausias nusidėjimas 
musu giminei. Dėlto, sakau 
jums, mano mylimi tėveliai, 
kad suniszkai mylėdamas jus, 
ir tevyniszkai brangindamas 
prigimta žeme, turiu atsisaky
ti jusu noro ir eiti tiesiu pri
gimties keliu, klausydamas 
savo sanžines balso. Gyvensiu 
czia, kur mano tėvas gyveno, 
slaugysiu jus senatvėje ir bu
sime visi laimingais/daug lai
mingesniais, negu pagal jusu 
norą padarius; taigi, sakau, 
kad in kunigus jokiu budu ne 
eisiu!

— O Jėzus! Suriko motina, 
mano visi pasninkai ir maldos 
nuėjo su vėjais, ir, suspaudus 
dideliam gailescziui szirdi, ap
siverkė.

— O Marija! Suszuko tė
vas, mano visi pinigai ir trasas 
perniek; kas man juos sugra
žins, kad tu, vaikeli mano noro 
nepildai.

— Asz sugražinsiu, tėveliai 
asz, atsiliepe sūnūs tėvui ir mo
tinai in rankas bueziuodamas, 
szirdingai aeziu, kad davete 
proga pasimokyti-ausiszviesti; 
asz dabar busiu sau, ir*jums, ir 
kaimynams naudingu ir pra- 
gyvesiu savo amžių laimingai, 
duodamas gera paveizda kai
mynams; ir jus tėveliai džiaug
sitės globoje savo sunaus, o su
laukė garbingai žilos senatvės, 
eidami in amžina atilsi, laimin
site mane.

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

Knygos Did. 3%x5V2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
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Sūnūs paliovė kalbėjęs, mo
tina nusojo verkusi, o tėvas sa
vo drebaneziu griausmingu 
balsu užgriovė:

“Kaip žmogus storo jas, oi %
kitaip stojas!

Tai daigtas yra, Dieve, kaip 
tau dabojas.”
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Ant Gavėnios

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus 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 liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

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

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 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.
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į SKAITYMO !• 
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Žinios Vietines Quakake: Anthony Marcin- 
kewicz.

McAdoo: Michael Kalalec, 
Richard Dvorscak, Ad. Ryba, 
Manuel Torsella, John Puza,— Subatos ryta, 7:50 vd 

landa, Chariots J. Seddon, ,'pie- į Jos. Mizlo, Juo; Fidishun, Geo. 
nininkas isz Locust Valley, su
kniubo ant E. Pine ulyczios, i • • • • kai jis pieną iszdaliiiejo del sa- j. 
vo kostumieriams. Daktaras y . I
C- D. Hanse greitai pribuvo ir ■ 
pripažino kad jis jau buvo ne- ! 
gyvas, tyrinėjimas parodo kad i 
velionis numirė nuo szirdies 
aitako. Velionis gimė Locust 
Valley, buvo nevedąs. Paliko 
trys seserys. Prigulėjo -prie 
Evangelistu parapijos Baruos- i 
vilioję.

— Seredoj. pripuola Szv. 
Konstantino, pasninkas, o i 
Tautiszka Vardine: Vartule. Ir i 
ta diena: 1941 metuose: Prez. 

'Franklin D. Rooseveltas nuta
ria s-iunsti pinigus ir ginklus 
tiems krašztams, kurie kariau
ja priesz Nacius; 1949 m., 
Franeuzu didvyris Generolas 
Henri-Honore Giraud, tarna
vęs per I ir II Pasauliniu karu 
pasimirė'; 1888 m., sukaktis 
baisaus šzhlcžio ir sniego vie
sulu.

Mehalik, Paul Swick, Jr., Dan. 
McBride, Ronald Hisney.

Shenandoah: Julius St reni- 
ba, Ant. Bova, Ed. Mahutsky, ; 
Juo. Rcniovage, Peter Przy-1 
bylkowski, John Balliet, John i 
Buseavage, Jos. Alsheski, Ric
hard Astravka, Goo. Osinski,' • i
Ralph Demal is, Harry Hollen- 
bach, Jno. Ransom, Ed. Kiel- , 
basa, Jno. Kuchinsky, Walter ' 
Kovalewski, Maynard .Pronio, 
Fr. Sincavage. Kenneth Law-: 
rence, Jr., Peter Brazinsky, Jr.

Kelayres :Pcter Perna, Louis 
Notaro, Frank Vacante.

Willian Penn: Jno Posivak.
Raven Run: Kenneth: Brei

nich.
Frackville: Joseph Oliva. 
Delano: Robert Weitz.
Sheppton :Thonias Kennedy. Į 
Zion Grove: Luther Houser, i 
Lost Creek No.2: James Wil- : 

liams, William Williams.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Eufrazijos ir Szventos Kristi
nos, o Tautiszka Vardine: Liu- 
tvaris. Ir ta diena: 1775 me
tuose, pirmas kraujas pralietas 
Amerikos revoliucijoje priesz 

prie Westminister 
Y'ermont valstijoje; 
Amerikos Laivynas

apie devinta valanda isz ryto, 
kai jis laiszkus buvo pradėjęs 
neszioti.

Ugniagesiai ir policij antai 
greitai pribuvo ir stengiesi ji 
atgaivinti, bet kai jis buvo nu- 
vesztas in Hahnemann ligoni
ne, tenai daktarai pripažino 
kad jis jau buvo negyvas. Jis 
gyveno ant Bon Air kelio, in 
Manoa, netoli Fhiladelphijos.

MALENKOVAS,

giai insilauže in klebonija kai 
gaspadine buvo bažnyczioje 
ant misziu, tarp septintos ir 
asztuntos valandos isz ryto.

Kai gaspadine sugryžo in 
kukne ji rado pustuszti kavos 
poduka ąnt stalo.

Kai Kun. D. Cormac Dwyer 
inejo in klebonija per prysza- 
kines duris jis pamate kad sei
fą, geležine sziepa buvo atida
ryta, ir tuszczia.

Klebonas, Kun. M. A. Orine
NAUJAS SOVIETU tuo laiku laike Miszias, o kitas

Kunigas dar miegojo ant antro 
augszto, bet jis nieko negirdė
jo.

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kiek priesz didžiąją revoliuci
ja pagamindavo per isztisus 
metus. Ta paczia proga buvo

Liūdesio Valandoj Szaukitė

A. V. Yerusaviczius
NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS
t

Laidoja Kunus Numirėliu; pa
samdo automobilius del Laidotu
vių, Kriksztyniu, Vestuvių 
Kitokiams Reikalams. ,• v

PREMIERAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

63 Main St., Pottsville, Pa.
Telefonas, Pottsville 856

Policijos virszininkai sako, 
kad jiedu važiavo in Ambasa
dos automobiliu ir pasuko in 
armijos sztabo laukus, kur sar
gas jiems net tris sykius pasa
kė sustoti. Paskui sargas pa
leido viena szuvi in padanges. 
Bet kai automobilius vis nesu
stojo, tada, tas sargas szove 
stacziai in automobiliu.

Anikine buvo inszautas in
pilvą, Daktaras Barbizo buvo i paskelbtas M. Gedvilo straips- 
inszautas in veidą, sprandą ir į nis
peczius. ciu draugyste”, kuriame jis

Jie buvo greitai nuveszti in nepaprastai iszgyre 
ligonine kur daktarai sako kad saule ’ ’. 
jie yra pavojingoje padėtyje.

Rusijos Ambasados sargas į 
buvo greitai pastatytas prie 
jųdviejų kambario ir nieko ne- 
inleido.

I

Visiems sargams toje apy- ! 
linkeje buvo insakyta szauti 
jeigu kas nors, be pavelinimo 
tenai važiuos, nes toje apylin
kėje, per praeitus kelis mene
sius buvo daug gaisru, kurie 
gal buvo tyczia uždegti.

Virszininkai spėja kad tie 
gaisrai buvo pradėti, uždegti 
Kiniecziu tautininku, ir už tai 
sargams buvo insakyta visus 
szauti, kurie be pavelinimo 
prisiartins prie tos vietos.

Isz Sovietu Rusijos dar nie
ko negirdeti, bet galima tikrai 
pasakyti kad Rusija, sukels 
baisu lerma ir reikalaus atlygi
nimo.

Didžioji Socialistiniu Na-

—BUS DAUGIAU—

1 ‘Stalino MISIJONIERIAI 
ISZTREMTI

ISZ KINIJOS
DU SOVIETAI

PASZAUTI
PIRMAS SOVIETU 
EROPLANAS 
AMERIKIECZIU 

RANKOSE

Stalino grabas bus padėtas 
szalia Lenino grabo, garbes 
vietoje, Maskvos viduryje.

Ypatingai trys Malenkovo 
palydovai, patarėjai yra jau 
seniai žinomi kaipo griežti 
prieszai Vakaru tautu, o ypa
tingai Amerikos.

Molotovas gal sugvysz in 
Tautu Sanjunga szi rudeni, pa
sitarti su Prez. Dwight Eisen- 
hcweriu. Jis nieko nesako, bet 
iszrodo kad jis nėra patenkin
tas nauja tvarka savo kraszte. 
Jis dabar pakeltas in augsztes- j 
ne vieta ir stacziai iszvarytas į 
isz savo kraszto, kad jis nega
lėtu kisztis in vidaus reikalus, 
nes jo laikas bus užimtas Tau
tu Sanjungoje.

Nepaklausė Sargo 
Insakymo

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

— Gerai žinomas miesto 
gyventojas, Harry Guzinsky, 
(Žydelis) 45 metu amž., kuris 
laike eževeryku sztora, 104 W. 
Centre uly., numirė pereita Pe- 
tnyczios ryta, 6 valanda iii Ha- 
Imeinann ligonbuteje', Phila
delphia, Pa. Velionis sir^o pei
kei eta menesius. Paliko pa
czia, sunu, motina ir dvi sese
rys. Prigulėjo prie Mahanoy 
City Social ir Elk’s draugija, 
taipgi prie B’nan B’rith Syno- 
goga mieste. Likos palaidotas i 
Nedelioj, antra vai., popietu. 
Grabor. J. Hauglmey laidojo.

—- Ketverge pripuola Szv. 
Grigalio Did., o Tautiszka Var- j 
dine: Gosztautas. Taipgi, ta 
diena: 1950 m., asztuonio-s de- 
szimts žuvo eroplano nelaimė
je, Cardiff mieste, Wales ; 1938 
m., Hitleris užsipuola ant Aus
trijos; 1789 m., Amerikos pacz- 
tas insteigtas; 1950 m., Belgi
jos Karalius Leopoldas laimė
jo rinkimus savo kraszte, tik 
per nago juoduma; 1939 m., 
Pijus Dvyliktasis yra karuna- 
votas Popiežiumi; 1947 m.,‘ 
Harry Truraanas Kongreso pa
skirti keturis szinitus milijonu 
doleriu Graikijai ir Turkijai,

j dvieju sanvaieziu n e d a r b o i “Fravda” su didžiausiu pa-1 
straikas, jiems1 John J. Lewis gerbimu minavejo Georgi Ma- ;

miesto, 
1943m.,

Amerikos valdžia dabar ty-susitiko ir susikirto su Jaiponi- j
jos Laivynu prie Solomons Sa- H ir laukia. Nei vienas diplio-

RANGOON, BURMA. —
Burmese armijos sargas paszo- 
ve ir labai sužeidė du Rusijos 
Ambasados nariu, kai jiedu ne
sustojo, kai jis davė insakyma 
sustoti.

Sovietai buvo trisdeszimts 
szesziu metu amžiaus Constan
tin M. Anikine, Rusijos Amba
sados vyriausias sekretorius ir 
trisdeszimts trijų metu am
žiaus Daktaras Barbizo, kuris 
teipgi yra Rusijos Ambasados 
sztabo narys.

Anglijos eroplanu Ministeri- \ 
ja sa.ko kad Anglai daug ka su
žinojo apie Sovietu MIG 15 
eroplanus isz vieno tokio nu- 
szauto Korėjoje. Kitas tokis 
eroplanas pateko in Amerikie- 
cziu rankas kai jis nukrito in 
juras ir buvo isztrauktas. Bet , 
tie du eroplanai buvo gerokai ; 
apdaužyti. Szitas butu pirmu-1 
tinis, kuri Amerikiecziai ir j 
Anglai galėtu isztirti padan
gėse.

kad tie krasztai galėtu -pakirs- ; 
ti kelia Komunizmui.

— John Radzavage, anglia- 
kasis, nuo 217 Virginia ave., 
Shenandoah Heights, likos su
žeistas in galva laike darbo 
Maple Hill kasyklose. Gydosi

■ • 1 namie.

' lu. Japonai neteko szeszios 
deszimts keturiu laivių o Ame
rikiecziai neteko trisdeszimts 
dvieju laivu; 1932m., Hinden- 
burgas laimėjo rinkimus A o- 
kietijoje, ir sumusze Hitlerį, 
bet nega\ o gana balsu virszin- 
ti visus kitus kandidatus; 1861 
m., Rusijos Caras Aleksandra 
Antrasis kuris buvo panaiki
nęs baudžiava, buvo nužudy
tas; 1360111., Kryžeiviai užpuo
lė Kauno pili; 1386m., Lietu
viai susitarė priimti Kriksz- 
ezionybe; 1804m., gimė Vokie
tis muzikantas ir muzikos kū
rėjas Joli/mn Strauss; 1925 m., ’ 
pirma, syki, pasiseko radijo ! 
programa siausti, skersai At- i 
lantiko mares; 1949m., Kinie- 
cziai Komunistai paskelbė tri
jų provincijų valdžia, anapus 
Yangtze upes; 1949m., keturi 
szimtai dvideszimts penki 
tukstaneziai mainieriu pradėjo

matas nesitiki kad kas gero 
iszeis isz naujos tvarkos Rusi
joje. Jie spėja kad dabar gal 
susikirtimas dar labiau paasz- 
tres.

Sovietu valdžia pranesza 
kad viskas bus po senovei ir 1 
jokios permainos nebus.

4 PRAVDA’
PERSPĖJA

Sako Nebus Jokios 
Permainos

LONDON, ANGLIJA. — 
Maskvoje, “Pravda” ant pir
mo savo puslapio, su didėlėmis 
literomis perspėjo visus Vaka
ru krasztus nelaukti ir nesiti
kėti jokios permainos, už tai 
kad Stalinas pasimirė.

Dar priesz Stahno mirti

— -Utariiinke, Kovo (Mar.) 
10-ta diena 1953m., 6:15 valan
da ryte, iszvažiavo in Wilkes- 
Barre, Pa., 57 vyrukai, kurie 
likos pasmaukti del kariszkos 
tarnystes. Žemiau paduoda
me vardus tuju kurie apleido

taip insake, kad jis galėtu -pa
rodyti savo nepasitenkinimą 
su James Boyd, kuris' buvo .pa
skirtas visu angliakasykliu 
valdžios direktoriumi, jis teip
gi sake kad tai bus ir prisimi
nimas visu tu mainieriu kurie 
mamose 'žuvo per 1948 metus.

lenkovo varda sykiu su Stali
no ir Lenino. Isz to kai kurie 
spėja kad galimas daigtas kad į 
Malenkovas bus Stalino inpe- į 
dinis.

Laikrasztis “Pravda” kele-i 
ta kartu pakartuojo kad nebus 
jokiu permainų ar atmainų 
kaslink Rusijos nusistatymo ir 
plano, ir kad Stalino inpedinis 
seks Stalino nustatytus planus.

Mahanov Citv: John Gavai. V
Ringtown: Harold Zimmer- j Frank Simon, laiszkaneszis su

ntan,.Cyrus Clark. j kniubo ant Walnut ulyczios
t

LAISZKANESZIS
PASIMIRĖ
ANT ULYCZIOS APVOGĖ

KLEBONIJA
PHILADELPHIA, PA.

Sieniniai Kalendoriai 1953m
15-coL, ploczio x 23-3/4 col., ilgio

Vagiai Gavo $3,665 
Grynais Pinigais

MT. EPHRAIM, N. J. —
j Vagiai apvogė Saldžiausios

Szirdies klebonija in Mt. Eph-
I raim, New Jersey, ant White 
Horse vieszkelio.

Saržentas J. Harvey Covely 
isz Mt. Ephraim sako kad va-

t Adresas:
SAULE PUBL. 00. - Mahanoy City, Pa Pirkie U. S. Bonus

HONG KONG, KINIJA. — 
Kataliku vyriausybe pranesza 
kad dvideszimts devyni Kata
liku Bažnyczios Misijonieriai 
iszvažiavo isz Raudonosios Ki
nijos, Vasario (Feb.) menesy
je.

Dabar likosi tik szeszios de- 
szimts penki Misijonieriai po 
Komunistiszka valdžia Kinijo
je*

Vyriausybe pranesza kad 
trys Misijonieriai savo noru 
iszvažiavo, o kiti dvideszimts 
szeszi buvo priversti iszvažiuo- 
ti, buvo isztremti.

Protestonu Bažnyczios vy
riausybe panasziai pranesza, 
kad ir ju Misijonieriai dabar 
yra varomi isz Kinijos.

Patiems Kiniecziams sudaro • 
baisu nuostoli, nes tie Misijo
nieriai ne vien tik Dievo žodi 
skelbe tenai, bet Kiniėcziams 

; parūpindavo ir ligonines ir 
’ daktarus ir jiems maisto pri
statydavo.

Štrai

Let us show you the

^Pirkie U. S. Bonus!

form of these invitations with people who 
really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

created by !
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your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

,, I
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Naturally, they're important to you! That’s why we want you 
to see these- invitations for yourself. And please don t let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect

,in, enclose ”
mat<:K’nF 

rc»VotlBC
.MormAs-

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

I NENORI UŽ DYKA 
■ ' ALAUS A

GOLDEN, OHIO,' - 
i kuojantieji darbininkai, kurie 
‘"piketuoja Adolph Coors bravo

rą, buvo pakviesti užeiti in ta 
bravorą susiszilti ir alaus isz- 
sigerti. Bet jie nesutiko. Jie 
sako kad jie negali ineiti in ta 
bravorą kuri jie dabar pike
tuoja, nes taip jie turėtu per
žengt skersai savo nustatyta 

i linija apie bravorą. Keli darbi
ninkai net seiles ryja, bet ne- 
iszdrysta ineiti in bravoro pa
rūpinta bara, kur visiems yra 
alaus už dyka.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!
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* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del *
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* Vestuvių Ir Kitokiams J
i :: Reikalams :: *
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