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MILIJONIERIAUS 
BĖDOS

Žmonos Mirtis Daug 
Kasztuoja; Paliko Per 

Daug Pinigu
HOLLYWOOD, CALIF. — 

Kelis sykius milijonierius lo- 
szikas ir dainininkas Bing 
Crosby dabar turi gana bedu. 
Jis turės parduoti kelis savo 
palocius ir daug savo brangiu 
arkliu, žirgu, kad susirinktu 
gana pinigu užsimokėti taksas 
ant turto, kuri jam jo žmona 
paliko.

Dainininkas Bing Crosby 
yra vienas isz bagocziausiu 
žmonių Hollywood mieste kur 
tukstancziai milijonierių gyve
na. Bet beveik visas jo turtas 
yra surisztas brangiuose na
muose, palociuose, szeruose, 
Stonkuose ir kituose bizniuose. 
Kai priseina jam mokėti tak
sas tai jam tokios bėdos kaip ir 
paprastam darbo žmogeliui.

Kai jo žmona Dixie pasimi
rė, tai, sulyg Californijos vals
tijos instatymu, puse jo turto 
buvo ir josios. O ji savo dali 
paliko savo vyrui ir savo vai
kams.

O taksos ant tokios didelio 
paveldijimo yra apie visas mi
lijonas doleriu. Už tai jos vy
ras naszlys Bing Crosby dabar 
turi kelis savo namus ir daug 
Savo brangiu arkliu parduoti, 
kad galėtu tas taksas užsimo
kėti.

Jis vienus namus in Holmby 
Hills, in West Angeles yra pa
vedės ant pardavimo už tik 
$300,000. Bet, kol kas, dar ne
atsirado nei vieno pirkiko, nes 
tiems kambariams reikia ma
žiausia penkių tarnu, kad tik 
durys būti atidarytos.

Jo žmonos mirtis jam kaszta- 
vo daugiau kaip milijoną dole
riu, už tai kad ji jam tiek bai
siai daug turto paliko.

Po jos mirties pasirodė kad 
ji labai mažai apdraudos turė
jo ant savo gyvasties, ir už tai 
dabar jos vyrui taip baisiai 
brangiai kasztuoja. Jo brolis 
Larry sako kad dabar jie visi 
mato kad buvo baisi klaida 
tiek pinigu turėti ir tiek mažai 
apdraudos iszsiimti ant savo 
gyvasties. Jis sako kad visi ba- 
gocziai turėtu ant keliu szimtu 
tukstanęziu ar kad ir ant viso 
milijono doleriu apsidrausti, 
kad paskui, po ju mirties, ju 
pavelde jams nebutu tokia beda 
kokia yra isztikus jo milijonie
rių broli, Bing Crosby.

KARAS BAIGTAS ' 
KORĖJOJE!

WASHINGTON, D. C. — 
Žinios isz Korėjos pranesza, 
kad Komunistu ir Amerikos 
Generolai pasirasze del Taikos, 
Nedėlios vakara, devinta va
landa (musu laikas).

BE ŽADO 16
MENESIU; PASIMIRĖ

TROY, N. Y. — Penkios de- 
szimts vieno meto amžiaus Ed
ward Howell, isz Mechanic
ville, New York, pasimirė in 
Leonard ligonine, kur jis isz- 
gulejo per szeszio!ika menesiu 
visai be žado. Jis buvo sužeis
tas automobi iaus nelaimėje.

Jis buvo ketvirtas mirti nuo 
tos nelaimes. Jam galva buvo 
labai sužeista toje nelaimėjo, 
kuri atsitiko Kovo dvide- 
szimts antra diena, 1952 me
tuose. Nuo to laiko jis ligoni
nėje gulėjo be žado.

VEŽIMAS SZIENO
ANT MERGAITES

TULSA, OKLA. — Dvide- 
szimts metu amžiaus mergaite, 
Panele June Gravitt, ėjo sker
sai ulyezia in Tulsa miestą, 
Oklahoma, kai visas szieno 
vežimas apvirto ir, visas szie- 
nas ja partrenke ir užklojo.

Policijantai ja greitai iszka- 
se isz to szieno ir nuveže in li
gonine. Daktarai sako kad ji 
nukentejo tik nuo iszgasczio, 
o taip yra pilnai sveika ir gy
va.

NUSZOVE DRAUGA

Su Revolveriu
OCEAN CITY, N. J. —

Dvylikos metu amžiaus Wayne 
Scott, isz West Ocean City, 
buvo ant smert nuszautas savo 
draugo, kuris jam rode revol
veri.

Policijantai sako, kad tryli- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Szeszias Mylias Isz
Padangių

Karininkas Major Charles 
Garino, trisdeszimts trijų 
metu amžiaus, iszszoko isz 
savo greito kariszko “Jet” 
eroplano ir su parasziutu 
nusileido apie szeszias my
lias isz padangių, kai jo ero- 
planas susimusze su kitu 
eroplanu padangėse virsz 
Olympic Peninsula. Tie ero- 
planai buvo isz McChord 
Air Force Base, Tacoma, 
Washington. Kiti du aname 
eroplane užsimusze.

Sovietu Kareiviai Eina Sargyba

Sovietu kareiviai peržiūri 
visu rasztus ir pasportus Ry
tu Berlyne, kai buvo pavė
linta žmonėms isz Vakaru

Berlyno važiuoti in Rytu 
Berlyną. Rubežius buvo už
darytas per darbininku 
straikas. Komunistai sako

kad Amerikiecziai sukurstė 
ir subuntavojo Rytu Berlyno 
Vokieczius priesz Komunis
tus.

65 Metai Kai ‘ Saule’ Szvieczia!
MAHANOY CITY, PA. — 

Jau szeszios deszimts penki 
metai suėjo, kai laikrasztis 
“Saule” eina ir szvieczia Lie
tuviams. Tai isz tikro nema
žas atsižyme j imas! Tiek metu 
iszsilaikyti, tiek metu savie
siems tarnauti ta jau nepa
prastas darbas!

Teisybe, laikrasztis “Vieny
be” pradėjo eiti dvejais me
tais pirm “Saules.” Bet tas 
“Vienybes” laikrasztis jau 
per keletą ranku yra perejes ir 
visiszkai kelis sykius pasikei-, 
tęs.

“Saule” nuo pirmųjų savo 
metu buvo ir yra po ta paezia 
sanvininkyste. Ta pati Bocz- 
kausku szeimyna, nuo tėvo 
Domininko T. Boczkausko per 
jo vaikus, iki dabar yra tos pa-! 
ežios szeimynos leidžiama.

O kas dar indomiau, tai kad 
tos “Vienybes” pirmutinis re-! 
d aktorius buvo kaip tik Domi- ! 
ninkas T. Boczkauskas, kuris 
už dvieju metu pradėjo su savo

“Saule” szviesti.
“Saule” yra iszleidus nema

ža visokiu Lietuviszku knygų, ' 
knygeliu ir trosziureliu.

Isz “Saules” daug musu 
jaunu Lietuviu pramoko ir 
Lietuviszkos Kalbos, ar tai isz 
laikraszczio, ar tai isz elemen
torių ar skaitymeliu.

“Saules” redakcijos tikslas 
nuolatos buvo ir sziandien yra 
paprasta, visiems Lietuviams 
suprantama kalba raszyti ir 
skelbti žinias.

Keletą kartu buvo iszkeltas 
klausimas permainyti raszyba 
ir kalba sulyg naujai nustaty
tos Lietuviu Kalbos, bet senes
nieji ir isztikimi “Saules” 
skaitytojai to ‘nenorėjo,’ ir į 
“Saule” jiems tarnaudama, ju 
ir paklausė. Net ir sziandien 
senesni Lietuviai vis kreipiasi j 
in “Saules” redakcija del mal- j 
daknygiu su senoviszka druka. 
Bet gaila, jau ir “Saules” san
deliai iszsiseme tokiu malda
knygių, o naujai spauzdinti j

neapsimoka, nes senųjų Lietu
viu skaiezius vis mažėja.

Kaip pirmųjų ateiviu, tikru 
Lietuviu dienos jau suskaity
tos, tai gal taip ir “Saules.” 
Bet ar tai bus keletą ar už ke
liu desetku metu, “Saules” re
dakcija ir Boczkausku szeimy
na gali būti tikra kad ji labai 
reikalinga d arba yra atlikus 
iszeivijos Lietuviams.

Dabar bepiga ir raszyti ir 
leisti laikrasztis, kai priviso 
moksliszku redaktorių kaip 
pavasaryje grybu, kai dabar 
remgiami pikninkai, baliai ir 
visokie surengimai palaikyti 
taip vadinama Lietuviszka 
spauda. Bet kai “Saule” pra- 
szvito, tai redaktoriui reikėjo 
darbo, prakaito ir pasiaukoji
mo. Redaktoriaus darbas bu
vo ne vien tik žinias skelbti, 
bet ir žmones mokinti, jiems 
padėti, ir jiems patarti. Visa 
tai ir dar daugiau atliko, ir 
sziandien atlieka “Saule” ir 
jos redakcija!

APIE KOMUNISTU
UŽSIPUOLIMAS 

KORĖJOJE
KORĖJA. — Pastaromis 

dienomis Komunistai daug 
žiauriau ir daug pasekmingiau 
puolasi ant musu frunto, negu 
mums yra praneszama.

Trys geriausios ir stipriau
sios Pietų Korėjos divizijos su
klupo. Viena isz tu divizijų ne
teko daugiau kaip tris czvertis 
savo kareiviu.

Generolas Mark Clark grei
tai pasiuntė net penkias Ame- 
rikos divizijas in karo frunta. 
Tai reiszkia dabar randasi 
daugiau Amerikiecziu kareiviu 
ant karo lauko, negu dar ka
da buvo per visa ta Korėjos 
kara. Jis teipgi greitai patele
fonavo in Vaszingtona pavėli

ni mo parsitraukti dar dvi di-i 
vizijas isz Japonijos.

Nei Pietų Kariecziai, nei 
Amerikiecziai nebutu gale;e 
sustabdyti ta žiauru Komunis- | 
tu užsipuolimą. Bet Komunis-, 
tai patys sustojo, nes jie nore- I 
jo greitai padaryti apyskaita 
viso to grobio, kuri Amerikie
cziai, besitraukdami paliko. 
Jie butu lengvai pasiekė ta| 
nustatyta trisdeszimts asztun- 
ta linija, kur karas buvo pra
sidėjęs, bet jie sustojo susi- 
skaityti savo grobi.

Czia Amerikiecziai apleido 
daugiau ginklu ir kito tavoro, 
negu Generolas MacArthuris 
buvo apleidęs ant Yalu upes 
kranto.

Asztuntos Armijos kariniu- j 
kai sako kad Komunistai butu 
gale j e lengvai stumtis pirmyn 
per trisdeszimts dienu, ir tik 
vienas būdas butu likęs juos

sustabdyti, tai butu buvę pa
statyti visus musu kareivius 
ant karo lauko, kur baisiai 
daug j u butu žuvo paliaubų, 
iszvakarese.

Komunistai, Kiniecziai, ku
rie buvo paimti in nelaisve per 
szita baisu užsipuolimą sako 
kad j u tikslas buvo brangius 
elektros fabrikus pirm negu 
paliaubos bus paskelbtos.

Kaip tik už tai Amerikos at
stovai dabar reikalauja kad 
daugiau laiko Komunistai ne- 
gaiszintu, bet tuojaus susitar
tu ant paliaubų, pirm negu 
tukstancziai musu kareiviu žu- 
tu visai už dyka. Bet kaip tik 
už tai Komunistai delsia, laika 
gaiszina, kad davus Komunis
tams Kiniecziams proga kuo 
daugiausia žemes atsiimti. 
Taip jie paskui galėtu be jo
kios sarmatos sutikti ant ko
kiu nors paliaubų.

LENKAS KAPITO
NAS PASIAISZKINA

Kodėl Jis Pabėgo Nuo
Lenku Komunistu
LONDON, ANGLIJA. — 

Komunistu Lenku “Batory” 
laivo Kapitonas Jan Cwiklin
ski per keletą straipsniu laik- 
raszcziuose pasiaiszkina kodėl 
jis pabėgo nuo Komunistu ir 
apleido savo laiva.

Jis sako kad viską jam nu
lėmė kai jis iszplauke isz New 
York uosto Birželio menesyje, 
1949 metuose. Jo laivas buvo 
paskirtas plaukti in Gdnyia.

Kai laivas jau buvo ant ma
riu buvo užtikta kad vienas 
žmogus buvo pasikavojes ant 
jo laivo. Jis buvo Komunistas 
Gerhart Eisler, Vokietijoje gi
męs Komunistu vadas. Jis bu- 
vo ant szito laivo pasikavojes 
nuo Amerikos slaptos polici
jos, FBI. Jis buvo Amerikos 
teismo surastas kaltas už ne
teisinga prisieka.

Kapitonas Cwiklinski sako 
kad Amerikiecziai ji intare 
kad buk jis buvo padejes tam 
Gerhart Komunistui pabėgti, 
bet tuo paežiu sykiu Komunis
tai ji intare kad jis pavėlino 
Anglijos valdžiai ta Komunis
tai paimti nuo jo laivo in Sout
hampton, Anglija, Kapitonas 
Cwiklinski sako kad jie nieko 
bendro neturėjo nei su to Ko
munisto pabėgimu isz Ameri
kos, nei su jo suaresztavimu 
Anglijoje.

Jis sako kad tas Komunistas 
Eisleris užsimokėjo dvide- 
szimts penkis centus, kaip ir 
visi kiti, kurie norėjo dar pa
silikti ant “Batory” laivo kai 
varpai paskelbė kad visi turi 
jau isz laivo iszlipti. Kapitonas 
toliau aiszkina kad net ir jam j 
nesuprantama kaip tokis žmo
gus, kaip Eisleris, kurio kau- i 
cija buvo $23,500 galėjo toki 
tikieta už kvoteri nusipirkti. 
Czia Amerikos FBI policija 
turėjo insikiszti.

Kai laivas jau buvo ant ma
riu, Komunistas Eisleris pilnai I 
užsimokėjo už savo kelione ir 
tada jau jis tapo keleiviu, ir 
Kapitono pareiga buvo pri
žiūrėti kad jis su kitais pa- | 
siektu savo uosta, Gdynia.

Visos Kapitono bėdos pra
sidėjo kai jo laivas priplaukė 
prie Cowes Roads, netoli nuo 
Southampton uosto. Amerikos 
valdžia pareikalavo kad Ang
lijos valdžia ta Komunistą Eis- 
ieri sulaikytu ir ji perduotu 
Amerikos policijai. Komunis- 
tiszka Lenku valdžia griesztai 
pareikalavo kad Anglija netu
ri jokios teises nuimti nei vie
na keleivi nuo to laivo.

Anglijos Scotland Yard po
licijantai neszte nusinesze ta 
Komunistą nuo to laivo.

Kapitonas sako kad jis tuo
jaus nujautė kad jam bus beda 
kai jis sugrysz in Lenkija. Len
ku valdžia laike ji atsakomin- 
ga už ta keleivi, Komunistą 
Eisleri.

Pagerbtas Po Mirties

Marinu Saržentas William 
E. Shuck, isz Clearfield, Pa., 
buvo po mirties iszkilmingai 
pagerbtas, kai jam buvo su
teikta augszcziausia szio 
kraszto garbe už tai kad jis 
drąsiai ir garbingai atsižy
mėjo per užpuolimą ant Ko
munistu Korėjoje.

Jis vėliau buvo maž-daug 
iszteisintas, bet pasiliko kaipo 
intartas ir ne visai sztikimin- 
gas žmogus. Kai jis vėl sugrą
žo su savo laivu in Amerika 
szimtas jo jurininku buvo sii- 
aresztuoti ant Ellis Salos, kiti 
jo laiva apleido. Kai jis vėl su- 
gryžo in Lenkija valdžia apdo
vanojo tris szimtus jo jurinin
ku su garbes medalikeliais ir 
jam paskyrė aukso garbes 
ženklą. Bet jis jau mate pra
džia savo pabaigos kaipo Ka
pitonas to “Batory” laivo, nes 
jis buvo paženklintas žmogus.

—Bus Daugiau—

KOMUNISTAI
BERLYNE PASIUTO
Siunta Kad Amerika

Maista Dalina
Už Dyka

BERLYNAS, VOK. — 
Daugiau kaip visas milijonas 
maisto pundeliu, kurie buvo 
pasiunsti in Rytu Berlyną isz 
Amerikos, taip inpykino Ko
munistus ir Sovietus tenai kad ■ -
jie tiesiog pasiuto.

Sovietu Augsztas Komisijo- 
nierius Vladimir Semyenovas 
baisiai asztriai ir piktai puola
si ant Amerikos, sakydamas 
kad Amerika dabar su savo tuo 
maistu kursto Vokieczius vėl 
sukilti priesz teisiamąja val
džia Rytu Berlyne.

Jis griausmingai pareikala
vo kad Amerikos Augsztas Ko- 
misijonierius, James B. Conant 
tuojaus sustabdytu to maisto 
siuntimą badaujantiems Rytu 
Berlyne, nes, jis sako, tokis 
Amerikiecziu pasielgimas yra 
“neteisetinas ir negalima su
derinti su Sovietu reikalu pa
laikyti tvarka tame mieste.”

Bet Vakaru Berlyne tuks- 
taneziai darbininku raisziojo 
visa milijoną maisto pundeliu 
del Rytu Berlyno žmonių.

Visas szitas maistas tenai
(Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULS” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Amerikos vai džia dabar tu

ri prisipirkus du szimtu pen
kios deszimts1 tris milijonus 
svaru sviestu ir nežino ka su 
juo (bedaryti. Valdžia sviesta, 
taip perka isz ūkininku, farme- 
riu, kad tiems ukininkasm ne
reikėtų ta sviesta atpiginti 
mums, kuriems tas sviestas yra 
taip reikalingas.

• •
Pittsburgh, Pa., dvideszimts 

selptyniu metu amžiaus Myron 
Young, per aszaras prasziesi 
policijantu kad jie vėl ji pri
imtu in miesto kalėjimą. Jis 
sako kad jis stengiasi kaip 
nors pabėgti nuo savo žmonos.

Jis policijantams pasiaiszki- 
no kad jis buvo ka tik paleis
tas isz San Quentin kalėjimo, 
Californijoje, kur jis buvo pa- 
tupdintas už vagyste. Jis sako 
kad jis velei kiaules ganytu ir 
visztas prižiuretu ant kalėji
mo fanuos, negu gryžtu pas 
savo ragana žmona. Jis yra že- 
notas devynis metus.

In Kaiserslautern, Vokieti
joje, Sovietu karininkas, Leite
nantas Nikolay Solonar, ku ris 
pabėgo nuo Sovietu in Vakaru 
Vokietija, ir tada intare viena 
mokyklos mokytoja, kad ji 
buk sznipineja. del Raudono
sios Rusijos, buvo užmusztas, 
kai trokas ji suvažinėjo.

Jis sake kad szita moky toja, 
Olga Robine, Rusijoje gimusi 
mokytoja, kuri dabar Vakaru 
Vokietijoje gyvena buvo isz jo 
pareikalavusi visu tu vardus 
kurie dabar yra pabege isz Ry
tu Vokietijos in Vakarus. Ji 
dabar yra teismo suimta, bet 
nežinia už ka ji bus in tariama.

ant slaugiu. Abieju algos visai 
prastos.

Sziandien slauge, nurse, li
goninėje yra gyva daktaro 
verge. Jis slauge laiko kaip 
kokia tarnaite.

Mokytojos ir mokytojai taip 
pat baisiai prastai yra inverti- 
nami Amerikoje. Mums labiau 
rupi insteigti puikius kamba
rius del mokyklų, bet mums 
mažai rupi kas tuose didinguo
se kainbaruose rjiokins musu 
vaikus.

Vieszosios mokyklos Phila- 
delphijoje buvo iszsiuntusios 
klausimus tėvams kaslink ju 
vaiku ir ju vaiku mokslo. Dau
giau kaip puse tėvu atsake in 
tuos klausinius kad “mokyklos 
sziandien vaikus visai nemoki- 
na paklusnumo.“

Mokytojos ir slauges, nurses 
uždirba mažiau negu papras
tas darbininkas, kuris jokio 
mokslo neturi. Kokia ežia ly
gybe?

UZ GELEŽINES 
UŽDANGOS

SOVIE. VYRIAUSY
BE PERTVARKYTE

IR UŽGYVENTA
LIETUVOJE

Mergina fabrike užsidirba 
daug daugiau negu mokytoja 
mokykloje. O tame fabrike ta 
mergina gal kelnes ar bliuzes 
siuva, o mokytoja musu vai
kus mokina, auklėja. Kur ežia 
lygybe? 

■ • •
Paprasta, bemoksle mergina 

ar moteriszke iszdirba septy
nias valandas fabrike ir dau
giau gauna negu mokytoja, ku
ri iszdirba dvylika ar keturio
lika valandų in diena. Ir jųd
viejų mokslai, toli gražu, iiely-

Sovietu Rusija, per Geneva, 
yra pareiszkus kpd ji dabar 
nori duoti, paaukoti visa mili
joną doleriu Tautu Sanjungai 
del tu krasztu, kurie yra atsi
likę ir dabar yra reikalingi pa
gelbės. Jeigu ežia teisybe, tai 
yra pirmas sykis kad Rusija 
kuriems kitiems krasztams bu
tu ka paaukojus.

Pypkes Durnai

Kongresas dabar rengiasi 
insteigti maldos kambarius, 
kur Kongreso nariai galėtu ke
letą minueziu praleisti maldo
je. Kambarys bus tarp Senato 
ir Kongreso kambariu, kad ir 
Senatoriai ir Kongresmenai 
galėtu panaudoti szita. maldos 
proga.

■ • • —————
Philadelphia General ligoni

ne pranesza kad tenai dar ir 
dabar stoka ir trumpa mažiau
sia szeszios deszimts asztuoniu 
slaugiu.

Dabar musu jaunimas visai 
nesiskubina eiti mokslus ant 
mokytoju ar musu mergaites

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Stebuklinga Puodą, 
Velniszka Maluna, 
Maluninkas Pabėgo

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Kur Broliai Mus 
Kente

O, Sibire, tu nuožmus nuo 
senai

Daugybe Lietuvos sūnūs 
iszžudei;

Tauta ta tave visados mines, 
Amžių amžiais niekad užmirszt 

negales.
Kraujo nekalto tavy j demes 

liko,
Ka Lietuvos sūnūs kankinant 

isztriszko,
Tos demes ant tave taip ilgai 

žymes,
Iki tavo vardas pasaulyj 

gyvuos.
Tave prisiminus perbėgo 

sziurpuliai,
Baime, nekantrumas apima 

greitai;
Rodos varde slepias kokis 

prakeikimas,
Szirdyj apsireiszkia didis 

neramumas.
Norisi atkerszyt už skriaudas 

nedoras,
Ir tau atmokėti už aukas 

nekaltas,
Ka iksziolei darei del musu 

Tėvynės,
Kur kentėjo žmones, kovese už 

liuosybe!
Sibire, nedoras, ar atsimeni tu 
Praeiti savo nedoru darbu?
Kaip Lietuvos vyrai baisiau

siai kankinti,
Tavęs atvaryti, mirė 

surakinti?

Pirkie U. S. Bonus

Augszcziausio Tarybos insa- 
kymu nuo Kove 15 diena So
vietu Lietuvos ministerijos 
taip pertvarkyos: 1—Isz sau
gumo ir vidaus ministerijų pa
daryta viena vidaus ministeri
ja;-2—Isz žemes ūkio, tarybi
niu ukiu, miszko ūkio, be to, 
atskirai veikusiu melioracijos 
ir kolūkiu valdybos ir me
džiokles valdybos padaryta 
viena žemes ūkio ministerija; 
3—Kinematografijos, meno,
radijo informacinis komitetas 
ir knygų leidyklų valdyba su
jungtos in kultūros ministeri
ja; 4—Lengvosios pramones, 
maisto pramones ir žuvies mi
nisterijos sujungtos in viena 
lengvosios ir maisto pramones 
ministerija; 5—Kūno kultūros 
komitetas prijungtas prie svei
katos ministerijos; .6—Valsty
binis teisingumo arbitražas 
priskirtas prie ministeriu tary
bos. Paleckio ir Naujalio pasi- 
raszytu nsaku vidaus reikalu 
ministeriu Balandžio 25 diena 
paskirtas Kundakcvas, žemes 
ūkio: Augustinaitis, kultūros, 
Czekistas Guzeviczius, lengvo
sios ir maisto pramones; Pili- 
paviezius, miszku ir popie
riaus pramones, P. Kurys.

Atsakydami in Eisenhowe- 
rio Taikos užmanima, Sovieti
niai Lietuvos valdovai, karto
dami “Pravdos“ mintis ir 
stengdamiesi pateisinti Bolsze- 
viku užimanta, skelbia, kad, 
esą, tai, “ka Eisenhoweris va
dina Rytu Tautu iszlaisvinimu, 
reiksztu tu valstybių Naciona
linio suverenumo praradima. 
Pagrindine Eisenhcwerio kal
bos prasme yra suvilioti dar 
laisvas pasaulio tautas ir pa
versti jas Amerikos koloni
joms. Ar TS randasi taikos 
baime? Ne. Tik Amerika prisi
bijo ilgalaikes taikos. TS su
tinka visus klausimus svarsty
ti suvienytu Nacijų rėmuose.“ 
Esą, “paezios Rytu tautos pa
sisakiusios už prisidėjimą in 
tarybiniu tautu seimą“. Tokia 
“tiesa“ skelbiama, kaip Ko
munistai g iriasi, Sov. Lietuvo
je iszeinancziu 7 Respubliki
niu; 4 Sritiniu; 87 Rajoniniu; 
120 MTS Politiniu skyrių laik
raszcziu ir 10 žurnalu. Visoje 
Sov. Sanjungoje s žios ruszies 
kom. propaganda skleidžia, 
kaip jie patys pažymėjo Gegu
žes 5-ja, spaudai skirta diena, 
daugiau kaip 8,000 laikrasz
cziu ir apie 1,500 žurnalu 119 
kalbu. Vienu tik kom. laikrasz
cziu vienkartinis tiražas suda
rąs daugiau kaip 41 milijonu 
egzemploriu. Kom. spaudos 
pareiga esanti “nuolatos de
maskuoti visokio plauko bur
žuazini Nacionalizma, kosmo
politizmą, kovoti priesz kapi
talistines liekanas žmonių są
monėje, vystyti savikritika ir 
kritika isz apaezios. “Tuo 
tarpu laisvaja viso pasaulio 
spauda, kurios Komunistai ne
gali pakęsti, kaip laisves isz 
viso, jie stengiasi taip pavaiz
duoti: “Buržuazine spauda ka
pitalistiniuose krasztuose tar
nauja saujeles isznaudotoju 
užimantams, szmeižia Tarybų 
Sanjunga, liaudies demokrati-

ju szalis ir visa pažangia žmo
nija, kovoj anezia už taika, de
mokratija, pažanga. Jie nuodi
ja masių sąmone, žaloja juos 
dvasiszkai, tarnauja saujelei 
isznaudotoju: lupikams, dvari
ninkams, pirkliams ir kitokio 
plauko darbo žmonių engė
jams. “Ka Bolszevikai apszau- 
kia darant kitus, tikrai vykdo 
jie patys, nes niekas tiek ne
nuodija žmonių sąmones, kiek 
milžiniszkais tiražais leidžia
ma Komunistine spauda. Kaip 
visai teisingai pažymi “New 
York World-Telegram and 
Sun“. Bendradarbis R. H. 
Shackford, gerai iszstudijaves 
Komunistine būda, jos gerąsias 
ir silpnąsias puses savo prane
šame isz Vienos, “Komunisti
ne būda laikosi ne tiktai milži- 
niszka policija ir karinėmis pa
jėgomis, bet taip pat visiszko- 
mis mokslemis priemonėmis 1 •
vartojamomis ypacz jaunimo 
protus užnuodyti melu ir ne
apykanta, daug didesne, negu 
kada nors tai buvo dares Hit
leris.“

Platinkit “Saule”

Jis skaito laikrasztininkus.
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato -su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais.
Bet jis “Saule“ pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika.
Jis skaito vietines žinias
Apie krikszczynas, vestuves 

ir t. t.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule“ visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako.

MUSU
SKAITYTOJAMS

t
” N O V E N A ’ ’

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 

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

“Talmudo Paslaptys”

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 1 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydarni aiszkina kad jie 
jokiu bu du 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! ,

Musu Skaitytojas

Jis skaito musu laikraszti
Ir seka svieto sanjudi;
Jis nori viską dažinot,
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori.
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn.

ŽYDU TIKYBOS
PRISAKYMUS

Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo
No.'1953

pirmieji Katalogai dabar 
Szis Katalogas

Visi 
yra negeri.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku

apraszy-

apysaka 
szimtme-

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. !

No.III—Sziupinis ^(3 dalis) ' 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz niaiszo 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 sniert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Eiuiki 
ir kiti szposeliaį, 20c.

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

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, G2 pus., 
20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Bcrnadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 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 J 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszko 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; Iszklausyta 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-Bc-Ccla, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

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

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

1801/2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinirnas
misliniino Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszcziony'bes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

ĮpyjU Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiim
tinio 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., - ĮJ. S. &
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: Malūnas Girioje :
(Tasa)

Tai galėjo ne kas kitas būti© 
tik balsas to likusio žmogaus, 
kuris szauke iszsisklaidusius 
žmonys po giria jieszkanczius 
Marijonos, idant ateitu gel'bet 
kunigaiksztienes ir dvieju pus
gyviu vyrų.

Marijona to tik norėjo, idant 
visi sueitu ant szaukimo, nes 
žinojo, jog kada valanda už
truks tenais ir pasilaus jiesz- 
kot josios, o per tai gales su
rast kokia grinczia karoję ga
les pasislėpt ir pasilsėt, nes 
jaute, jog ja sylos apleidžia ir 
gal suvis apslobt.

— Dieve duok idant mane 
viltis ne užvadžiotu, tarė Mari
jona. Bcgo tolyn, o ant galo 
nieko jau negirdėjo.

Surado koki tai takeli, kurio 
tikėjo surast kokia grinczele. 
Tame paregėjo Marijona, jog 
jau rytuose pradėjo szvist. Na, 
tai jau bus ir diena. Ir tame 
laike iszgirdo koki tai užima, 
isz ko labai džeugesi. Buvo tai 
halsas arba užimąs vandeninio 
malūno, ant upes Czcrnajos.

Tas balsas gana toli atmusze 
in giria kuris rode Marijonai 
in katra szali eit. Ne žinojo 
Marijona, apie taji maitina, ne& 
atsidavus ant valos Dievo, ėjo.

— Na, dukrele! Kalbėjo in 
savo kūdiki, neužilgo busim 
naihe. Aniuolais sargas saugoje 
mudvi.

Ne trukus giria pasibaigė ir 
radosi 'prie uipelo Czernajo.

Toliaus mate vandenini ma
limą, kurio ratas sukosi, norint 
da buvo gana anksti.

Pamaczius maitina tuojaus 
pasuko pakraszczitts upes in ta 
szale. Marijona jaute gana ge
rai, jog jau didelis laikas kur 
pasislėpt, nes jau ir pradėjo 
suvis ilst, vos kojas paskui sa
ve vilko.

Isz tolo, ne toli malūno, pa
regėjo dvi žemas triobeles. Ka
da paėjo da kelis žingsnius, už
ėjo ant kelio ir netrukus priėjo 
prie malūno.

— Acziu Dievui, jog esame 
iszgelbetois! Tarė sunkiai atsi
dusus. Malimas stovėjo girioje, 
medžais, tankais apaugės. Ne
toli nuo maitino, stovėjo mūri
nis namelis, gana szvarus tarp 
liepų, kaip garnio lizdas.

Matomai turėjo malinio iš
valęs. Vieszkelis, ka ėjo pro 
maitina buvo nuolatos pakele- 
vingais užimtu, ypa.cz ka in gi
ros važiavo medžiu, tai prie 
malūno tankiai žmonys arklius 
ganydavo kaip prie kokios 
kareziamos.

Kaip rodėsi, tai ruoszus žmo
nis tam name gyveno, nes no
rint buvo da gana anksti tai 
jau žiburys lange spingsojo.

Marijona, tuojaus ta ja szvie- 
sa patemyjo ir ėjo tiesiog drau- 
bė su Nerti.

Kada prisiartino prie namo 
pradėjo lot szuo ir drauge už
giedojo gaidys apgarsindamas 
prisiartinanezia diena.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Marijona dirstelėjo per lan
geli in vidų grinezios, kurioje 
paregėjo mergina sodinte prie 
mažos lempukes 1 o p aute 
marszkinius.

Pažinojo ji taji mergina, bu
vo tai duktė maluninko, ir su 
ja buvo1 kada kalbėjus. Dyvi-

BALTRUVIENE 
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Mieli Skaitytojai!
Noriu pasakyt jums keletą 

žodžiu, 
Apie Laikraszti “Saule.” 
Pa n odelyje, 27-1 a Liepos, 

Vela pralinko metas istorijoj
“Saules” Laikraszczio, 

Nuo kada pasirodo pirmutinis 
ntimaris.

Prie szio 65-to metinio 
jttbile.iaus ‘ ‘ Saules, ’ ’ 

Asz galiu staeziai pasakyto 
Kad “Saule” yra seniausias 

Lietuvisžkas laikrasztis 
Kuris bepertraukos iszeina per 

tiek metu,
Ir randasi tose paeziose 

rankose.
Tikrai sakant kad

Daugelis laikraszcziu 
Persiskyrė su sziuo svietu, 

Arba perėjo in kitas rankas! 
Sziaiidien mes visi atiduodame 

garbe, 
Atmincziai Domininko. T.

Boczkausko,
Kuri jis uždėjo “Saule” 

1888 mete, 
Ir darbavosi del savo broliu 
ligi pabaigai savo gyveninio.

“Saule” yra. tai gyvas 
paminklas, 

Kokis paliko paskiii save 
Domininkas T. Boczkauskas, 
Apgindamas prascziokelius 
Ir juos szelpdamas visokpis 

budais,
Praplaitandamas varda 

Lietuviu po visa Amerika. 
Isz priežasties kares daug 

Laikraszcziu buvo priversti 
sustoti 

Bet “Saule” eina toliaus,
Ir eis kol jos leidėjas, ir 

redaktorius
Turės savyje gyvastį ir 

sveikata.
“Saule” iszlaike per tuos 

64 metus narsiai. 
Ir asz su Taradaika esami 

tvirti, 
Kad su pagelba guodotiniu 

skaitytoju ir prieteliu
Gales gyvuoti da daugeli 

metu! 
Skaitytojai prisidės' prie tųjų 

musu sukak tuviu, 
Szelpdami iszdavysta per 
Skaitymą ir užsimokėjimą

Nes tik tokiu būdu užlaikys 
ja prie gyvasties

del darbuojamės per tiek 
mietu!

Ir

Szirdingai Acziu!

PLATINKI!
“SAULE” 

nosi grafiene, jog teip anksti 
mergaite 'buvo prie darbo ir 
kaip rodos klausė ant ko ežia 
szuo loję. Padėjo darbu ant 
suolo ir lauke, ka ežia Dievas 
atves.

Dabartės Marijona indrysus 
pabarszkino in langu. Mergi
na kruptelcjo ir dirstelėjo in 
Įauga.

— Katinka, atidaryk du
ris! Tarė gražiai grafiene.

Paszaukta vardu, paszoko. 
Valandcle. stovėjo nežinodama 
ka pradėt, paskui atidarė lan
geli dirstelėjo, o Marijona vėl 
gailei prakalbėjo:

— Meilinga Katinka, pasi
gailėk nelaimingos (persekiotos 
motinos, inleisk mane su kū
dikiu! Persekiotojai gali ežia 
netrukus pribut. Gelbek mane!

Katinka teip tuom praszymu 
susimaisze, jog nežinojo ka 
pradėt. Numanė tik tai, jog 
prasza.nt turėjo rastis nelai
mingam padėjime.

Marijona matydama nusimi
nimą Katinkos stovėjo kaip 
ant iltį. Kožna valanda galėjo 
tikėtis persekiotoju ir klausė, 
ar laikais ne girdėt jus. Czia 
vėl pradėjo szvist ant gero ir 
jau galėjai toli priesz save ma
tyt.

— Katinka pasigailėk ma
nės ir mano kūdikio, inleisk 
mane, o szimtaropai bus tau at
lyginta.

— Bet kas per pone esi? 
Kas pone gaudo?

— Ar-gi tu manės nepa- 
žinsti Katinka ? Asz esmių gra
fiene Marijona Latowskiene!

— O-gi dievuleli, musu po
ne! Paszauke Katinka. Nepa
žino ant kart grafienes, nes bu
vo su skepeta apsisukus.

—, Teip, asz esmių, atsake 
Marijona atidengdama veidą.

Katinka dabar gerai žinojo, 
jog tai buvo grafiene Marijo
na Latowskiene.

— O ar turi pone su savim 
k u d i k i ? P a kl au se.

— Teip, turiu. Paslėpk 
mus, o kunigaiksztis Petrono- 
vas gerai tau užmokės, už pa
gelba, kurie man daduosi.

Nežine ar tai isz prižadėjimo 
gero užmokesezio ar isz gailes- 
czio, gana jog Katinka pasta- 
navijo durys atidaryt. Neklau
so nieko dauginus, tik nubėgo 
atidaryt.

Paėmė lempuke nuo stalo, 
iszbego in pakaju, atidarė du
ris ir inleido grafiene.

Nero in’bego paskui urgzda
mas .pamaži.

Valanda stovėjo Katinka ir 
žiurėjo in ateiga. Dyvinosi jog 
szlebe buvo sumankyta ir ap-
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draskyta nuo szaku, • suprato 
jog grafiene turėjo patikt di
dele nelaime. Stovėjo ir žodžio 
negal e j o prakalbėt.

— Katinka! Pradėjo Mari
jona, atėjau pas tave, jieszkot 
pagelbos. Uždaryk mane kur 
in atskyrio grinezio!

— O, mano Ižganytojau, 
isztare persigandus mergina. 
Vienok atsiminus ant praszy- 
nio nelaimingos. Užrakino du
ris, po tuom pamojo ant gra
fienes idant drauge eitu.

Svarstydama Marijona, in- 
ejo in maža paszaline kamarai
te. Isz nuvargimo, ka josios 
sunarius apėmė, sodo ant suo
lelio ir savo mylima Olga pri
spaudė prie krutinės, o Nero 
gule prie kojų, bet akys jo in 
szales lakstė, rodos ka suode.

Iszbauginta Marijona, mel
de Katinkos idant Įauga už
dengtu su kuom norint nes jau 
pradėjo but diena. Mergina da 
lyg nesiskubino, bet grafiene 
prisispyrus melde.

Katinka pajieszkojus stora 
deki, uždengė Įauga, paskui 
atsistojus žiurėjo ant savo po
nios ir ant galo tarė:

— Ar pone tikrai esi dide
le je nelaimėje?

— Didžiausio, mano vaike
li ! Perscketojai mano jau suse
kė mano pėdas! Jeigo mane 
czia užtiks, tai asz ir mano 
dukriuke dingsime! (J mano 
kūdikis!

Ir pradėjo gailej verkt 
spausdama prie krūties kūdi
ki.

Katinka stovėjo ir verke, o 
grafiene vėl pradėjo:

— Paslėpk mane! Tegul 
niekas nežino, jog asz czion 
esu.

Bet teip ilgai mane laikyk, 
kol kunigaiksztis ne dažinos. 
Jis tau už tai puikiai isznagra- 
dis.

Mergina da valandėlė pa
misimus prakalbėjo;

— Jeigu pone taip esi ne
laiminga, tai pone pas mus ne
gali birt, nes kožna valanda ga
li czia žmonys ateit. Bet pasė
dėk pone, asz pabudinsiu mano 
bobute.

mzbcgo mergina, palikus 
durys pravertas.

Grafiene likus viena dide
liam baimėje, klausė ausis isz- 
tempus, ar negirdėt josios ne
vidonu.

Minuta po minutai bėga ku
ris tai laikas iszsidave nepa- 
baigtinu.

— Na kur jije dingo! Ty
lėk szuo loję?

Nero pakele galva ir pradė
jo urzgt.

— Tylėk Nero! Tarė gra
fiene.

Paklusnus szuo nustojo, bet 
pakeles galva klausė.

Inejo Katinka ir praisze 
idant paskubintu eitie su ja.

Paėmė lamjpa, žibino prieme
ne jo paskui lipo siaurais tro
pais ant aukszto.

Katinka atidarė duris ir pra- 
sze grafienes idant ineitu.

Buvo tai maža kamarėlė, su 
dviem Įaugėtais, czysta sienas 
turėjo is'zbaltintas ir apdabin- 
tas ketais paveikslais, tarp ku
riu kabojo ir vienas veidrodis.

Stovėjo szvariai paklota lo
va, o teipos-gi buvo stalas ir 
spinta if kelios kėdės.

Kampe stovėjo plytinis pe- 
czius, ne didelis.

Marijona paguldo Olga ant 
lovos, u užklojo ja, paskui apsi
dairė aplinkui.

Neturėjo laiko viską ap
žvelgt, nes tuojaus atsidarė 
durys ir inejo sena moterėlė,

apie septynios deszimts metu, 
truputi pakumpus, ant veido 
galėjus suprast, jog buvo gero 
budo senele.

Pasirėdžius buvo pagal Ru
su neszenije. Grafiene tuom re- 
geimu susimaisze ir galvos 
linktelėjimu atidavė pasveiki
nimą.

Katinka tare in senuke : Mo- 
cziute Samarija, tai szitoji po
ne jieszko pas tavo prieglaudos 
su savo dukrele.

Samarija linktelėjo su galva 
ir priėjo areziau. Turėjo rau
ko ja. s'zmoteli duonos ir drus- 
kinaite su druska. Pagal seno
vės būda; padavė grafienei 
duona ir druska tarydama:

— Valgyk pone mano duo
na ir druska, o busi svecziu, 
kurui po mano stogu, nei plau
kas nuo galvos nenupuls.

Marijona nulaužė szmoteli 
duonos užpylė 'žiupsneli drus
kos ir suvalgė.

Senuke toliaus kiilbejo:
Valgei mano duona su drus

ka. Tavo nevidonai yra mano 
nevidonais, o mano namas yra 
tavo namu, kaip ilgai jame bu
si.

Marijona padekavojo už ta
ji svetingumą, būdama tvirta, 
jog gali būtis ramiai. Pas Ru
sus yra tai szventu papratimu, 
jog dalinimas duona ir druska 
yra palaikytas už ženklą mei
les.

Katinka tame laike buvo už
imta klojimu lovos. Atnesze 
du vilnonius dekius ir užden
gė langus, idant isz lauko nie
kas negalėtu matyt kas vidu
ryje randasi. Vėl meldi grafie
nes, idant malszintu kūdiki 
jeigu verktu, o ir szuni kad 
nelotu, nes neužilgo gal pilna 
grinczia1 bus žmonių.

— Juk žinai, kalbėjo in bo
bute, netrukus gali tėvas pri- 
but su žmonėmis, o pertai ne 
kožnas turi žinot, kas pas mus 
randasi.

Samarije su galva linktelej,o 
jog žino apie ka czia. eina, o to
ji uždegus ant stalo žvake, isz
bego su lempuke žemyn in 
grinczia.

Bobute atnesze duonos, sū
rio ir pieno, o ir szaltos. mėsos 
ir prasze grafienes idant val
gytu, nes mate jog reikalavo 
pasidrūtint.

Marijona pakratė su galva 
liūdnai, nenorėjo valgyt tik at
ilsio.

Pri slinko kede prie lovos, 
ant pogalves.

— Tur but labai esi nuil
sus mano dukrele? Tarė bobu
te.

Grafiene Marijona atidarius 
akis, tarė: Teip nuilsus jog ro
dos tuojaus iiumirsiu. Mano 
nevidonai ant manės padare 
girioje medžiokle kaip ant lau
kinio žvėries, nes asz kone per 
stebuklu isztrukau.

— O-gi kas tave gaudo? 
Paklausė bobute.

— Kunigaiksztiene Petro- 
viene.

— Kunigaiksztiene Zofija? 
Paklausė bobuke staigai.

— Jije? Tavo nevidonka?
— Baisi nevidonka, atsake 

grafiene. Trokszta mane ir ma-

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

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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kas su manim stosis? Kur pai- 
sislcpsiu ?

— Nebijok, tarė Samarija. 
V algai pas mane duona ir 
druska ir esi po mano apglau- 
ba.

Dave grafienei ženklą idant 
sėdėtu nialsziai.

*♦* *♦* v

Laike, kada Alarijona buvo 
su senuke, Katinka nuėjo nuo 
aukszto in grinczia, kur vėla 
ėmėsi prie pradėto darbo.

Bet darbas jei nesisekė, ir 
mistino susirupinus, o nuolatos 
žiurėjo in langeli. Alislino apie 
grafiene, kuri pas ja jieszkojo 
prieglaudos.

Alarijona pasakė jei, jog ku
nigaiksztiene Petronoviene yra 
josios perseketoja, o tas dabar 
jei iszsidave teisingu, nes kuni
gaiksztiene 'buvo žinoma isz 
savo rūstybes. Buvo turtinga ir 
nesibijojo tiesu. Kad jije daži- 
notu apie pasislėpimą grafie
nes pas maluninka, ir jog Ka
tinka ja priglaudę, tada bukie 
sveikas, stengtųsi kenkt viso- 
kais spasabais. Vienok mergi
na tuom raminos.

—' Padariau gerai jeigu 
persekiota prieglaudžiau ir 
paslėpiau. Kad ir butu teismas 
tai nebutau apkaltinta. Savži- 
ne man kalba, jog tame neper- 
sižengiau.

Tuom save mergina ramino. 
Taisės mįsles pertrauke loji
mas szunies'. Dirstelėjo per lan
geli ir klausė. Ne trukus isz
girdo baisa žmonių ir žings
nius ateinaneziu.

— Ach jau ateina, tare in 
save. Bet kam ji taip kykauja?

— TOLIAUS BUS —
1 , ----- ■ -------- — s
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no kūdikio kraujo, o jeigu gau
simos in josios rankas, tai jau 
po mus!

Ant veido Samarijos perbė
go neramumas, blakstienius 
sutraukė, akis pastate.

— Teip, tarė senuke, jeigu 
tavo nevidonka yra Zofije, tai 
a'sz tikiu tau, jog jije nepainus 
kol savo nepadaris ir ant savo 
aukų piktumo neiszvers. Ne
laime tiems, ka Zofijej inklu- 
va!

— O, ūe gaus ji tavęs, tarė 
senuke, tegul nesitiki, nemozos 
ranku kraujuose.

Pasako su piktumu senuke, 
jog net grafiene pabūgo. Tylė
jo ir žiurėjo in senuke, ir ne
trukus, vol pradėjo būtie mal- 
szesne.

— Ar gal manės persigan- 
dai mano kūdiki? Paklausė 
saldžais žodžiais grafienes. Ne
sibijok, nes ne ant tavos pyks
tu, tiktai ant Zofijos!

Tame lauko sulojo szuo ir 
rodos balsai žmonių 'buvo gir
dėti.

Noro iki sziol gulėdamas tik
tai po lova, iszlindo žiurėjo in 
užtiestus langus ir pradėjo but 
nemalsziu.

Marijona pagriebė szuni, už 
snukio ir liepe tylėt.

— Tylėk Nero!
Paklusnuus szuo, rodos su

prasdamas norą ponios, apsi- 
malszino, nes in Įauga nuola
tos žiurėjo.

Balsai kas kar.tas artinosi. 
Buvo tai isztikro balsai žmo
nių, o jau ir žingsnai buvo gir
dėti, o szuo su jais 'bėgantis lo
jo. *

Nero vos galėjo susilaikyt. 
Žiurėjo in langus, o su uodega, 
kaip su spragilu szvaitavo.

Alarijoną sulaikius kvapa 
klausė, žiūrėdama per Įauga, 
tai vol in szuni ka nuolatos rei
kėjo malszint, idant lojimo ne- 
iszduotu.

Senuke ir klauso, ausis iš
tempus, bet ne labai tuom bu
vo nusiminus. •

Du drūti muszimai in duris 
buvo ženklu, idant juos inleis- 
tu.

Grafiene persigandusi tarė:
— Jie ateina!
— Nebijok, tarė senuke, 

tiktai savo szuni malszink.
Kada pasiantrino baladoji- 

mai, Noro priszoko prie duriu 
ir pradėjo drueziai urzgt.

Grafiene paszauke Nero ir 
tas nutilo.

Apaczioje buvo girdot balsai 
kas kadrtas didesni su maiszy- 
ti su lojimufįszuniu. Keli balsai 
szauke Katinka.

Duris atsidarė ir buvo gir
dot žingsniai vaikszcziojant, 
dabar grinezioje pasidarė ko
kis tai sumiszimas.

Grafiene pradėjo bijot ir 
jieszkojo kampelo kuriame ga
lėtu «avo Olga paslėpt.

— O Alotina Dievo! Aleldi

The purchase of U. S. Defense Bonds 
is a method whereby you can make 
your dollars work for America, just as 
they work for you. Our country must be 
strong economically. It should be ap
parent to everyone that defense is ev
erybody’s job. Your part is to buy De
fense Bonds. Every employee in a 
plant or business establishment should 
be enrolled for the Payroll Savings Plan 
or the Bond-a-Month Plan at his bank. 
A few dollars here or there will ac
complish little, but with everyone doin< 
his or her job, America will be econom
ically secure. • U. $, Treasury Departmtnf
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Žinios Vietines
— Nedelioj in vyko “Uk- 

rainu Diena ’ ’ Lakewood par
ke.

— Seredoj pripuola 'Szv. 
Mortos, o Tautiszka Vardine: 
Manvydas. Ir ta diena: 1959 
m., FBI Amerikos Slapta Poli
cija suaresztavo Abraham 
Brothman ir Miriam Mosko
witz in Cliftwood, New Jersey, 
kaipo Sovietu Rusijos sznipus 
ir Amerikos iszdavikus; 1947 
m., Plieno fabriku savininkai 
nutarė visa plieną palbrangin- 
ti penkis dolerius ant tono; 
1251 m., Klaipėdoje inkurta 
pirmutine Lietuvoje katedra; 
1773 m., jauni vaikai, su nuliū
dimų žiurėjo kai pirma mokyk
la buvo pastatyta Alleghany 
kalnuose in Schoenbrunn, Ohio 
1506 m., Lietuviai pergalėjo 
Totorius ties Cipta; 1858 m., 
Taikos sutartis sudaryta su 
Japonais.

— Ketverge pripuola SS. 
Abdono ir Senveno ir Szv. Ru
tinos, o.Tautiszka Vardine: Bi
jūnas. Taipgi ta diena: 1863 
m;, gimė Henry Ford. Buvo 
pirmutinis fabrikantas duoti 
savo. darbininkams penkis do
lerius ant dienos. Tais laikais 
tai -buvo visai negirdėtas da
lykas; 1292 m., Kryžeiviai su
griovė žemaicziu Žinyczia, Ke- 
ranoje.

— PetnyCzioj pripuola Szv. 
Ignaco Lojolo, o Tautiszka 
Vardine: Lėtutė. Ir ta diena: 
1942 metuose Anglijos bomb- 
nėsziai ir kariszki laivai, žy
drioje menesenoje, subombar
davo Dusseldorf miestą, Vo
kietijoje. Vokiecziai szito visai 
nesitikėjo ir buvo jiems baisus 
smūgis; 1944 m., Sovietu Ru
sijos Raudonoji Armija užėmė 
per smurtą Lietuvos sostine, 
Kauna; 1948 m., Elizabeth 
Bentley, kuri prisipažino, kad 
ji buvo Komunistu Partijos ir 
Spvietu Rusijos szpiegas, pa
sakė, kad du buvusio Prez. 
Fr. D. Roosevelto padėjėjai ir 
pagėlbininkai yra taipgi isz- 
davikai, nes jie jai pristatė 
daug slaptu žinių, kurias ji 
perdavė Sovietu Rusijai.

— Su'batoj pripuola pirma 
diena Rugpiuczio (Augusto).

— Nedėlios ryta apie 9:36 
valanda, ugnis kylo “brycz” 
skylėje prie Humane Grove, 
ant kalne/. West End ugniage
siai su maszina pribuvo ir už
gesino ugni.

Shenandoah, Pa. — Bolesla
vas Matalaviczius nuo 226 E. 
Centre uly., st argai susirgo 
Ketverge ir likos nuvežtas in 
Pottsville ligon'bute del gydy
me, o Petnyczios ryte numirė. 
Velionis gimė Lietuvoje, atvy
ko in Amerika 1898 m., in She- 
nadoryje. Buvo angliakasis. 
Per Pirmoji Pasaulini Kara jis 
tarnavo Amerikos armijoje 
Pranei joje. Prigulėjo prie Lie- 
tuviszkos parapijos, narys Al
len N. Mowery Veteranu Pos
to 268, ir prie Maple Hill ka
syklose Unijos lokalo. Paliko 
savo paezia Edna; keturis sū
nūs: Alberta, taniau jai armijo
je, San Diego, Calif., Bolesla
vas, taipgi tarnauja armijoje, 
Baltimore, Md., Stanislova, 
Philadelphia, Pa., ir Leonarda 
mieste, taipgi szeszis aliukus. 
Laidotuves invyko Utarninko 
ryta su apiegoinis Szv. Jurgio 
bažnyczioje 9 valanda ir palai

dotas in parapijos kapines.

Washington, D. C. — Sena
torius Charles W. Tobey, 63 
metu amžiaus, republikonas isz 
New Hampshire valstijos, 
ištaigai susirgo Pętnyczioj 5:39 
valanda po pietų laike susi
rinkimo, ir pasimirė ta pati 
diena 12 valanda naktyje. Ve
dės tris syk. Paliko keturis 
vaikus.

NUSZOVE DRAUGAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 1 

kos metu amžiaus Francis Ma- 
licn Ulman, iszsieme ta revol
veri isz stalcziaus, norėdamas 
savo draugui ji parodyti. Jis 
mislino kad revolveris tusz- 
czias, ir už tai paspaude to re
volverio gaiduką.

Jo draugas Wayne Scott bu
vo perszautas per krutinę. Jis 
jau buvo pasimiręs kai polici- 
jantai ji nuveže in Peninsula 
General ligonine.

Policijantai sako kad tai bu
vo tikra nelaime, ir negalima 
to jauno vaiko kaltinti.

AMERIKOS
EROPLANAS

ISZGELBEJO
LONDON, ANGLIJA. — 

Anglijos Laivyno Sztabas pra- 
nesze, kad szesziolika Angli
jos lakunu buvo iszgelbeta isz 
Viduržemiu juru, kai ju ketu- 
riu inžinu eroplanas nukrito in 
tas juras. Visi lakūnai suspėjo 
isz savo skestanezio eroplano 
iszsiristi.

Per radija Amerikos Laivy
no Lakunu sztabas sužinojo 
apie ta nelaime ir greitai pa
siuntė viena savo didžiausia ji 
erop’ana isz Wheelus Field, 
netoli Tripoli. Eroplanas nusi
leido ant audringu bangu ir 
visus tuos Anglus lakūnus isz 
mariu paėmė. Bet tada jis jau 
buvo per sunkus pasikelti su 
tiek žmonių. Jis plūduriavo 
ant audringu bangu, kol Ang
lijos kariszkas “Barfleur” Į 
pribuvo ir pasiėmė visus tuos 
lakūnus. «

Anglijos Laivyno Sztabas 
sako kad Amerikiecziai lakū
nai buvo tikrai drąsuoliai nu
sileisti ant tokiu audringu juru 
su savo eroplanu.

—■- Geriau sėdėti su iszmin- 
tingu žmogum kalėjime, ne 
kaip su kvailiu rojuje.

Didinga ir iszkilminga pa
roda yra dabar vedama in 
Long Beach, California, kur 
stengiamasi iszrinkti viso 
pasaulio gražuole. Daugiau

KOMUNISTAI
BERLYNE PASIUTO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

buvo pristatytas nuo 1949 me
tu, kai Amerikos valdžia parū
pino ta maista, kad vėl neatsi
tiktu kaip atsitiko kai Sovietai 
virus kelius in Berlyną buvo 
užkirte. Amerikos valdžia da
bar daugiau maisto siunezia in 
tuos sandelius.

Prezidentas D. Eisenhoweris ’ 
yra paskyręs penkiolika mill-1 
jonu doleriu del maisto szi-| 
tiems Vokiecziams Rytu Ber-1 
lyne, nepaisant to, kad Jovie- i 
tu Užsienio Ministeris, V. M. 
Molotovas buvo visa tai pa
smerkęs kaipo kapitalistu pro
paganda.

Aiszkiai matyti kad Sovie
tai vėlei leistu Vckieczius badu 
mirti, negu priimti maista isz į 
Amerikos.

Vakaru Berlyno darbininkai 
kurie skersai rubežiu nuveže 
apie tris tukstanezius devynis 
szimtus maisto pundeliu sako 
kad jie nujauezia kad Sovietai 
rengiasi visa rubežiu uždaryti 
su kariszkomis tankomis, ir 
ginkluotu vaisku.

Ana diena Amerikiecziai 
pardavė už tik penkta dali tik
ro to maisto kaszto, pieno, bul
vių ir visokiu vaisiu apie dvi- 
deszimts penkiems tukstan- 
esiams Vokiecziu Rytu Berly
ne.

Komunistai visa kosere da-| 
bar reke, kad musu tie sztorai 
ir jomarkai yra Faszistu veda
mi. Jie sako kad Amerikiecziai 
dabar ta maista siuneza in Ry
tu Berlyną, nors Vakaru Ber
lyno žmones badauja, nes jie 
nori suhuntavoti Rytu Berlyno 
žmones priesz ju teisetina val
džia. Jie sako kad daugiau 
kaip pusantro milijono žmonių 
Vakaru Vokietijoje yra be 
darbo ir be maisto, bet Ameri
kiecziai apie visai tai nepaiso, 
bet tik nori prisitraukti prie 
saves Rj tu Berlyno žmones.

■ ' "

— Nevisados tasai žmogus I 
yra Lievo-baimingas ir tikin
tys kuris bažnyczioje garsiau
sia muszasi in krutinę ir kalba 
garsiai poterius.

RUSIJOS SLAPTA
POLICIJA

Ruskiams Ne Naujiena

Mes, ežia Amerikoje nieka
dos neesame tureje tikrai slap

Nelaimes Aukos
Renka Pasaulio Gražule

kaip puse milijono žmonių 
suspito ant ulyežiu pasižiū
rėti ir pažiopsoti kai szitos 
gražuoles savo grožybes vi
siems ant parodos iszstate. 

ta policija ir nežinome kas tai 
yra tokia policija. Musu taip 
vadinama slapta FBI policija 
nėra nei policija nei slapta to 
žodžio prasme Europoje ar 
Azijoje.

Musu FBI policija yra po 
valdžios priežiūra ir isz tikrųjų 
visai nėra policija to žodžio 
prasme. FBI, Amerikoje tik 
tardo ir isztiria ir žinias su
renka ir paskui viską paveda 
Tiesos Sztabui, Teismui. Rcisz- 
kia FBI nei neteisia, nei ne
persekioja.

Ruskiai visados yra tureje 
savo slapta policija. Caro lai
kais ta policija buvo žinoma 
kaipo Okhrana, kurios darbas 
ir pareiga buvo numalszinti 
žmones ir sulaikyti juos kad 
jie nesukiltu priesz Caro val
džia. Tai buvo baisiai žvierisz- 
ka organizacija, kuri pasiuntė 
nesuskaitomus tukstanezius 
žmonių in isztrcmti ar suszau- 
de.

Kai Bolszevikai nusistvere 
valdžia in savo rankas, 1917 
metuose, jie pasmerkė ta Caro 
slapta policija, Okhrana, ir pa
skelbė labai moksli szka raszta 
apie tos organizacijos nieksz- 
iszkus darbus, kad visi žinotu 
kokia baisi ir galinga ta Okh
rana organizacija buvo. Okh
rana policijos agentai buvo vi
sur, po visa Rusija.

Bet nežiuurint kaip Bolsze
vikai buvo pasipiktino ta Okh
rana slapta policija, ir kaip jie 
tos policijos agentus panaiki
no ir iszžude, jie patys . tuo- 
jaus susitvėrė savo tokia 
draugyste, pavadinta “Cze- 
ka”.

“Czeka” po Bolszcviku val
džia buvo dar baisesne negu 
Caro Okhrana.

Szita “Czeka” ir sziandien 
veikia Rusijoje, nors jos var
das jau tris sykius buvo per
mainytas; syki buvo OGPU, 
paskui NKVD ir dabar jau 
MVD.

Lavrenty Beria kilo Komu
nistu partijoje ir valdžioje, kai 
tik jis pasisavino szitos slaptos 
MVD policijos vadeles.

Po jo priežiūra ir po priežiū
ra tu kurie buvo pirm jo, 
Dzerzhinsky, Yagoda ir Yezho- 
vas, slaptos policijos darbas ir 
pareiga buvo palaikyti Stalina 
valdžioje. Ir kad ir augszcziau- 
sias valdovas ar karininkas 
szitos slaptos policijos bijojo
si.

NKVD policijos agentai bu
vo paplitę po visa pasauli. Ju 
darbas buvo kad ir žmogžudys
te atsiekti savo tikslą. Kaip 
Trotskis buvo užmusztas Mek-

Pirmos gražuoles kurias 
jus ežia matote pareina isz 
Szvedijos, Nebraskos, Itali
jos, Missouri ir Norvegijos.
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sikoje, ar Krivitskis Ameriko
je.

Lavrenty Beria buvo pasza- 
Jintas, (ar gal jau dabar yra 
nugalabintas) už tai kad szi- 
tas slaptos policijos jiegas ou- 
vo pavartuojes susitvirtinti sa
vo vieta priesz kitus sau ly-1 
gius.

Slapta policija gali tapti 
stipresne negu pati valdžia. 
Nėra jokios abejones kad pats 
Stalinas insake nugalabinti I

Tarp penkios deszimts ke
leiviu kurie žuvo ant to ke- 
turiu inžiniu didžio eroplano 
‘ * Royal Hawaiian ’ ’, kuris 
nukrito in mares tarp Wake 
Salos ir Honolulu buvo Julia 
Franquez, po kairei isz

Yagoda ir Yezhova, kurie bu
vo jo isztikimiausi sargai, kaip 
tik už tai kad jųdviejų ta slap
ta policija tapo tokia galinga 
kad jau grasino paežiai val
džiai. Kaip tik už tai dabar ir 
Beria yra paszalintas.

Ne pro szali pastebėti kad, 
iki sziol, kiekvienas tos Rusi
jos slaptos policijos vadas yra 
buvęs nugalabintas.
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Guam ir jos motinos, Ponia 
Marie Grandquez, po deszi- 
nei. Jodvi važiavo in Cali
fornia, aplankyti kita duk- 
tere, Ponia Carmen Baker, 
isz Van Nuys.
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“Saule” skaito visu sluogs- 
I niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasiškiai, valstybininkai, 
mokslincziai ir darbo žmones; 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir dvasiai skel
bia.


