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Alij antai Stumiasi Pirmyn
Isz Amerikos Traukinys Sudaužė Stoti

TAKSOS PADIDIN
TOS, PACZTAS

PABRANGINTAS
WASHINGTON, D. C. — 

Kongresas per balsavimus, nu
balsavo padidinti visiems Tak
sas, atskiriems žmonėms ir 
kompanijoms, fabrikantams, 
pakelti algas valstybiniams 
darbininkams ir pabranginti 
paczto kasztus.

Per visus szitus pakėlimus ar 
pabranginimus tikimasi su
rinkti valdžiai apie $5,691,000,- 
000.00 daugiau per metus.

Taksos bus didesnes ant ci- 
garetu, sznapso, alaus, gazoli
no automobiliu ir naminiu ra
kandu ir furnisziu.

• “Saule” in savo straipsneli 
“Kas Girdėt” apie tai prana- 
szavo ir savo skaitytojams pra- 
nesza du menesiai atgal, kai vi
si tikino ir sake kad valdžia jo
kiu budu neiszdrys Taksas pa
kelti. Bet musu redakcija jau 
tada žinojo, kad visai kitaip 
bus ir savo skaitytojams apie 
tai tada pranesze.

Visa ta Byla buvo pasiunsta 
Prezidentai Trumanui, kuris 
pasirasze ant tos Bylos arba In- 
statymo ir sutiko su Kongresu, 
nes jam tie pinigai reikalini, 
nes jis tuos musu pinigus 
szvaisto iri visas puses.

Pats Prezidentas Trumanas 
buvo grasinąs Kongresą, kad 
jeigu Kongresmenus ir Senato
rius in kita posėdi.

Nors tiek pinigu iszrodo la
bai daug, bet tai visai mažai, 
prilyginus prie tai, kiek pats 
Prez. Trumanas buvo pareika
lavęs per Taksas $10,700,000,- 
000.00 daugiau.

Del szitos naujos Taksu By
los, Instatymo balsavo szimtas 
keturios deszimts septyni De
mokratai ir trisdeszimts septy
ni Republikonai. Priesz szita 
Byla balsavo trisdeszimts ketu
ri Demokratai ir szimta dvide- 
szimts szeszi Republikonai.

‘ Isz szitos Bylos mes dabar 
galima szito tikėtis: “Mums 
Taksos bus brangesnes ir daug 
daigtu dabar dar labiau pa
brangs ! ’ ’ •

GEN. MAC’ARTHUR 
MELUOJA

• -------- -

Sako Prezidentas 
Trumanas

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas sako, 
kad Generolas Douglas Mac
Arthuris staeziai melavo, kai 
jis per savo prakalbas sake, 
kad Amerikos valdžia kadaise 
tariesi pavesti Generolissimo

ANGLIJA SIUNCZIA 
DAUGIAU KAREI

VIU IN EGIPTĄ

Geležinkelio kompanijos 
virszininkai stengias isztir- 
ti kaip szita nelaime atsiti
ko, kurioje vienas žmogus 
buvo užmusztas ir penki 
žmones buvo sužeisti, kai 
Monon traukinys nubėgo

nuo rieliu, begiu, ant užsisu
kimo ir in važiavo in Manon 
stoti ir tuos namus sunaiki
no. Traukinys važiavo isz 
Louisville in Chicaga. Szitas 
traukinys labai greit važiuo
ja tarp tu dvieju miestu.

Chiang Kai-sheko Formosa Sa
la Kiniecziu Komunistams.

Trumanas sako, kad Genero
las MacArthuris gerai žinojo, 
kad jis meluoja, kai jis taip sa
ke Amerikos Legijonieriu sei
mui, Miami mieste, Floridoje.

Generolas MacArthuris, New 
York mieste, atsake Prez. Tru
manui, sakydamas, kad Prez. 
Trumanas dabar nori gražiai 
paslėpti visas administracijos 
klaidas. Jis staeziai pasakė, 
kad ir dabar Prezidentas Tru
manas neiszdrysta staeziai pp 
prisieka pasakyti kad valdžia 
niekados neketino pavesti For
mosa Sala Komunistams. Jis 
toliau sake kad Prez. Truman
as asmeniszkai puolasi ant Ge
nerolo MacArthurio, bet nieko 
tikro nepasiaiszkina.

Amerikos valdžia dabar sten
giasi priparodyti, kad Ameri
kos Ambasadorius Rusijoje, 
Alan G. Kirk, buvo apsilankęs 
in Kremlina, Spalio (Oct.) 
penkta diena. Jis stengiesi su
daryti koki nors susirinkimą 
ar susitarimą su Rusija, kad 
Korėjos karas butu sustabdy-
tas.

Užsienio Ministeris Andrei 
Vishinsky per Maskvos radija 
iszkoliojo ir iszkeike Ameri-| 
kos pastangas del tokios taikos 
ir visiems aiszkiai parode kad 
Rusija nelaukia, nejieszko - ir 
nenori taikos Korėjoje!

Isz pradžios Prez. Trumanas 
pžsigyne ir teisinosi, kad jis ne
buvo girdėjęs ir nebuvo skaitės 
Vishinskio atsakyma, ir kadjis 
nieko apie tai negali .pasakyti.

Bet jis sako, kad jis szian- 
dien sako kaip ir pirmiau buvo 
sakes, būtent, kad Rusijos tai
kos sutartis nėra verta nei tos 
popieros ant kurios ji yra pa- 
raszyta.

— Jei kas tariasi, ka nors 
žinąs, jis dar nepažino, kaip
jam reikia žinoti.

PADŪKĘS DIE
VOBAIMINGUMAS

Užplakė Dvi Moteris 
Del “Tikėjimo”

SAINT PAUL, MINN. — Tris- 
deszimts penkių metu amžiaus 
žmona, Ponia Ardith Lenander 
buvo ant smert užplakta savo 
padūkusio vyro, kuris norėjo 
isz jos “velnius” iszplakti.

Jis jau ir pirm to buvo polici
jos suimtas ir suareštuotas už 
užplakima savo moeziutes ant 
smert tuos paezisu velnius isz- 
varyti.

Ponia Lenander pasimirė pu
se po keturiu isz ryto, Ancker 
ligoninėje, kur ji buvo iszgule-| 
jus visa para. Visas jos kūnas 
buvo baisiai sužaluotas.

Ji buvo antra auko tokiu 
“Dievobaimingu” plakimu, in 
kuriuos jos vyras tiki.

Mocziute, szeszios deszimts 
keturiu metu amžiaus, Ponia 
Anna Halvorson buvo pana- 
sziai užplakta ant smert.

Vyras, suimtas in Ramsey 
Apygardos kalėjimą, prisipa- 
žinsta, kad jis abi moteris buvo 
nuplakęs, nes jis norėjo isz ju 
iszvaryti iszplakti “velnius.”

Jis pats buvo panasziai kelis 
sykiu nuplaktas kad ir isz jo 
velniai but iszvaryti. Jis sako 
kad jis vien tik tai gailisi, kad 
ir jis nėra be nuodėmių. Jis sa
ko kad jam per sapna atėjo in- 
sakymas iszplakti nuodėmės isz 
savo žmonos, tai jis iszvilko sa
vo žmona isz lovos ir-pradėjo ja 
daužyti ir plakti. Jis nusistve- 
re trijų pėdu botaga ir pradėjo 
savo žmona plakti. Jis sako 
kad jis ta botaga buvo pernai 
nusipirkęs kaip tik tam kad ga
lėtu savo žmona plakti.

“Jis stovėjo,” jis sako, “kai 
asz pradėjau ja plakti, bet asz

CAIRO, EGIPTAS. — Kru- 
vini susikirtimai tarp Egiptie- 
cziu ir Anglu invyko Suez Ka
nalo apylinkėje. Susikirtimas 
invyko, kai Anglijo valdžia pa
skelbė kad ji isz ežia nepasi
trauks ir kad ji pasirengus te
nai pasilikti kad ir su karabi
nais.

Suez Kanalas yra Anglijos 
Laivyno vienatinis kelias in 
Vidur ir Tolimu Rytu krasztus.

Anglijos atstovai sako kad 
Egiptiecziai pradėjo szaudyti 
in kelis Anglijos trokus tarp 
Suez Kanalo ir Ismailia ir Ten 
ei Kebir miestu.

Egiptiecziu laikraszcziai nie
ko nesake ir nerasze apie szita 
susikirtima beveik per visa 
sanvaite, bet Egipto valdinin
kai pranesze ir prisipažino kad 
tokis susikirtimas buvo invy- 
kes. Tame susikirtime penki 
Egipto kareiviai žuvo, kai jie 
užkibino Anglijos kareivius.

Anglai kareiviai tada paėmė 
EI Ferdan tilta. Tai yra viena
tinis tiltas skersai ta Suez Ka- 
nala.

Eina gandai kad Egipto in
žinieriai rengiasi kita tilta sau 
pasistatyti. Nors Egiptiecziai 
sako, kad penki ju kareiviai 
žuvo, Anglijos karo sztabas 
pranesza kad du kareiviai bu
vo užmuszti ir penki buvo su
žeisti.

Anglijos Karo Sztabas dabar 
duoda Egipto Karo Sztabuį ži-j 
noti kad Egiptiecziams karei
viams ir karininkams nevalia 
prisiartinti prie szito tilto. Bet 
jie gali skerszi'ji eiti jeigu Ang
lijos karo Sztabui duos apie tai 
duos žinoti dvideszimts valan
das priesz tai.

Egiptiecziai » darbininkai 
prie uostu, dabar nesutinka 
dirbti prie Anglijos laivu ir 
juos nepriima in savo uostus. 
Anglijos valdžia yra tuos dar
bininkus perspejus, kad jeigu 
jie dar toliau taip pasielgs, tai 
Anglijos valdžia savo darbiniu 
kus in j u vietas paskirs ir visus 
juos pravarys.

Anglija siunezia ežia daug 
daugiau savo kareiviu, ir keli 
kariszki Anglijos laivai skubi
nasi in ta vieta. Daugiau kaip 
trys tukstaneziai Anglijos ka
reiviu yra eroplanais dabar 
greitai vežami in ta szali.

EROPLANO
NELAIME

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Dvideszimts Trys Žuvo
NANAIMO, B. C. — Dvide- 

szimts trys žmones žuvo ant 
dvieju inžinu eroplano, kai tas 
eroplanas, per miglas sudužo 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Egiptiecziai 
Susikirto 

Su Anglais
Sziaurines Korėjos Vadai Dė
kingi Stalinui Už Pagelba;Vals- 
tybiniu Darbininku A Igos Pakel
tos; Gen. Mac Arthur is Sako Kad 
Prez. Trumanas Nori Paslėpti 
Visas Administracijos Klaidas 

.............. ..... ..... ....... .......... < .

DĖKOJA STALINUI

Sziaurines Korėjos Va
dai Dėkingi Už Pagelba

MASKVA, RUSIJA. — Vy- 
riausias Sovietu Rusijos Minis
teris, Juozas Stalinas yra pa
linkėjęs “kuo geriausio pasise
kimo Sziaurines Korėjos drą
suoliams.” Jis pasiuntė tele
grama Komunistiszkos Sziau
rines Korėjos Ministeriui, Kim 
Il Sung.

Stalino pasveikinimą visi 
Komunistiszki laikraszcziai

SEOUL, KORĖJA. — Alijantu artile
rija paleido daugiau kaip tūkstanti szuviu 
isz dideliu karabinu ant Kumsong miesto, 
ir pestiniai kareiviai prisiartino dar 

i

areziau prie to miesto. Jie dabar randa
si, kai mes szita straipsneli raszome tik 
pusantros mylios nuo tos didžiausios Ko
munistu .tvirtoves.

Vakaruose Komunistu pasiprieszinimas 
isznyko prie Yonchon miesto, nors jie lai
kinai sustabdė musu kareivius su rankine-

iszspauzdino ant savo pirmųjų 
puslapiu ir pastebėjo kad da
bar szveneziama treti metai su
sitarimo tarp Sziaurines Korė
jos ir Sovietu Rusijos.

Sziaurines Korėjos Pre. Mi- 
nisteras Kim nuolankiai pade- 
kavojo Sovietu Rusijos Prem. 
Stalinui .už “Nuoszirdžia pa
gelba ir paszelpa jo žmonėms.” 
Jis sako kad Sovietu Rusija 
stojo in talka ir pagelba jo 
krasztui priesz visus užpuoli
kus, ir Stalinas dabar stoja už pj uŽkariaVC. VlSl, 
taika, laisve ir ramybe, kuria 
vakaru krasztai nori isz Korė
jos žmonių atimti.

Sziaurines Korėjos Prem. 
Kim sako savo telegrame, kad 
Sovietu Rusija dabar yra už
tikrinus jiems pergale, taika ir 
tvarka ju kraszte. *

mis granatomis ir su karabinais.
. Penkto Lakunu Sztabo kariszki eropla- 

nai, skrisdami visai žemai suszaude dau
giau kaip tūkstanti prieszo vežimu, auto
mobiliu, troku ir kelias tankas apszaude 
nakezia.
jantai nei prieszas 
stengiasi pasilaikyti

Bet, ant

mu-
am- 
kad

Ko

kitu fruntu tai nei Ali- 
nesiveržia pirmyn, bet 
tas vietas kurias ji tu- 
rodos, ko nors laukia.

Amerikietis karininkas pranesza kad 
su artilerija daugiausia taiko in prieszo 
unicijos, karabinu ir parako sandelius, 
juos susprogdinti, kad prieszas neturėtu 
na ginklu. Jis sako, kad Kiniecziai
munistai labai drąsiai ginasi, bet jie visgi 
jau traukiasi nuo Amerikiecziu.

Penkios deszimts du Komunistai Kinie- 
Daug Pinigu Paskyrė; ežiai buvo paimti in nelaisve. Pasirodo, 
13 Bilijonu Apsaugai kad visi jie yra, taip sakant, dar žali ka

reiviai, nepatyrė ir mažai iszlavinti del

KONGRESAS
BAIGĖ POSĖDŽIUS

WASHINGTON, D. C.
Kongresas nubalsavo ir pasky- karo lauko.
re Prezidentui Trumanui tryli
ka bilijonu doleriu del apsau
gos, ir po tam užbaigė savo po- įima pasakyti, ar Kiniecziams jau pritruko 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Musu karininkai sako, kad dabar nega-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
nesusilaukėme, ir žmones jau 
ima putas plakti.”

Prez. Trumanas dabar kalti
na Kongresą už tai kad viskas 
taip brangu. Jis taip sakys ir 
per rinkimu vaju. Jis priparo
dys kad visi daug daugiau už
dirbo, daug daugiau darbu ga
vo po Demokratu valdžia. Ir 
jis prides kad jis, nabagas, ne
kaltas, kad durnas Kongresas 
invede tokius kvailus įstaty
mus kad viskas taip pabrango.

Spokane mieste Vaszingtone, 
mirsztanti motina savo dukre
lei pavede savo mirties patalo 
paduszka ir jai insake niekados 
tos paduszkos niekam neati
duoti. Dukrele, Marie Flechsig 
užsimanė
ant tos paduszkos užvilkti 
rado visa tūkstanti doleriu.

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

NEAV YORK. — Spalio men. 
16-ta diena laivu “Gen. Muir”

laivu “General 
in New Yorko 

szie Lietuviai

iko, kad Trumanas

skirti Demokratu kandidatu in 
Prezidento vieta. Tada jis ga
lėtu kad ir už pecziaus vis val-

Dabar žmones nori pirktis 
daugiau nauju ir antru ranku 
automobiliu negu randasi szto- 
ruose. Matyti kad visi turi dau
giau pinigu negu jie žino ka su

nauja nuovalaczka 
ir

Piktas būdamas niekados 
raszyk Jaiszko. Jei raszai supy
kęs, tai palik laiszka kitai die
nai, o perskaitęs ant rytojaus 
jo tikrai nesiustam.t

ne-

Pyktis neleidžia taisyklių ra
kai galvoti, nes tada trūksta 
szalto galvojimo.

Isz Lietuvos Bažny/jziu yra 
dar atidarytos szios: Katedra, 
Ingulos bažnyczia ir keletas 
mažųjų. Alisos kitos uždarytos. 
Vilniaus katedra uždaryta, bet 
Auszros A7artu bažnyczia dar 
neuždaryta.

tuviai Tremtiniai:
Adomas, in Brockton, Mass.

— Aksenaviczius, Stanislovas, 
Chiiago, III. — Aliszauskas, 
Povilas, Omaha, Nebr. — Bal- 
truszis, Stasys, Adele, Eduar
das ir Edmundas in Chicago, 
111. — Dilba, Algirdas, Geno
vaite, Rimgaudas, Philadel
phia, Pa.— Danielius, Jonas, 
Cleveland, Ohio. — Gatavec- 
kiene, Magdalena, in Toledo, 
Ohio. — Kaminskas, Juozas, in 
Brooklyn, N. Y. — K&rcziaus- 
kaį, Romas, Boston, Mass. — 
Kunstmanas, Povilas, Ona ir 
Alexander, Chicago, III. — Ku- 
rauskas, Algirdas, Chicago, III.
— Kyliavas, Emilis, Elze, Al
fredas, Ida, Arturas, Nyna, 
Marta, ir AGktoraš, Baltimore, 
Md. — Kvecas: Albertas, Chi-

Ateiuaneziais metais bus sto
ka nauju automobiliu, ir už tai 
jie dar labiau pabrangs. Kai 
kurie automobiliu pardavėjai 
dabar laikosi naujus automobi
lius ir laukia kol jie gales kelis 
szimtelius po stalu gauti dau
giau negu valdžia jiems pavė
liną imti.

Kituose Lietuvos miestuose 
ir miesteliuose bažnyėzios už
darytos, o kito taip apsunkin
tos tėkiais dideliais mokes- 
cziais kad jos jokiu būda nega
li iszsilaikyti. Parapijiecziai 
turi patys ir užlaikyti savo ku
nigus.

Amerikos fabrikams baisiai 
reikia plieno ir geležies, o mu
su valdžia tukstanezius tonu 
tos geležies ir to plieno siunezia 
in svetimus- krasztus.

Bažnyczios, kurios dar yra 
•atdaros, yra labai lankomos, 
taip kad 'Nedeliomis žmones 
nesutelpa in bažnyczia.

Eleonora ir Gerhard, in Kenan, 
Wisconsin. — Sneganas, Anta
nas, Chicago, 111.

Dabar vyksta BAJLF Vajus. 
Visose Kolonijose praszome su- 
ruoszti vajaus proga- rinklia
vas dar Europoj likusiems ir . 4 . v •negalintiems iszvažiuoti Lietu
viams gelbėti. Aukas praszome 
siausti: United Lithuanian Re
lief Fund of America, 105 
■Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

NEAA' YORK. — Spalio Oct 
20-ta diena, 
Blatchford” 
uosta atvyko 
Tremtiniai:

Banilis, Stanislovas, Omaha, 
Nebr. — Bigei is, Petras, Hud
son, N. Y. — Binkis, Jonas, 
Anita, Bernardas, Omaha, Ne
braska. — Buskeviezius, A7y- 
tautas, Omaha, Nebr. — Dilys, 
Halina, Povilas, in Chicago, III.
— Dilys, Erika M.J. in Chica
go, 111. — Gataveckas, Elena, 
įsotina, Elvyra, Chicago, III.— 
Giržadas, Bronius, Terese, Ary- 
tautas, Brooklyn, N. Y. — 
Gurkszelite, Zofija, Omaha, 
Nebr. — Jablonskis, Juozas, in 
Omaha, Nebr. — Kamantaus
kas, Bronius, Dedham, Mass.
— Kavaliūnas, Petras, Marija, 
Chicago, Ill. — Gudaitis, Jur
gis, Chicago, Ill. — Keleris, 
Antanas, Cleveland, Ohio. — 
Lietuvninkas, Vincas, Ottilie, 
Adolfas, Peter, Omaha, Nebr.
— Slavėnas, Julius P., Ronal
das R., Chicago, Ill. — Šukys, 
Aleksandra, So. Boston, Alass.
— Vindasius, Pranas, Marta, 
Irene, Loreta, Neringa, Racine, 
Wisconsin. — Vosylius, Vin
cas, Myle, Vincas, Rensselaer, 
Indiana.

— BALE Centras.

slaptos Sovietu policijos ir žino 
koki darba ir kaip fa vergystes 
darba tvarko Sovietai.

t

Isz visu szitu raportu, isz vi
su szitu baisiu žinių, paaiszke- 
ja tos baisios vergystes baise
nybes ir viso to tvarka.

Belaisviai, Rusijoje yra 
skirstomi in atskiras grupes, 
sulyg savo -taip vadinamo 
“prasikaltimo.”

Tie atskiri skyriai yra maž-j 
daug szitokie:

1— Pataisos kalėjimai, žino
mi kaipo I. T. L., kuriuose ran
dasi politiniai prasikaltėliai, ir 
tie kurie buvo nuteisti kelis sy
kius už invairius prasikalti
mus.

2— Pataisos lageriai, kuriuo
se randasi nepolitiniai prasi-' 
kalteliai, kurie pirma syki: 
priesz valdžia yra prasižengė.

3— Paprasti kalėjimai, "ku
riuose randasi tie, kurie laukia 
teismo. Sulyg Sovietu įstaty
mais, visi intarti yra kalti, ir 
už tai szitie žmones laukdami 
teismo yra priversti dirbti kaip 
vergai.

diena ir nakti sargyba eina.
5—Prižiūrėtos isztremties 

vietos, kur szeimynoms valia 
drau’ge gyventi, ir kur žmones 
prilygtinai turi biski laisves, 
bet visgi yra po policijos prie- ' 
žiūra.

Pataisos kalėjimuose randa
si tarp penkių ir szesziu milijo
nu kaliniu, belaisviu. Apskai- 
ežiojama kad isz viso Rusijoje 
randasi tarp dvylikos ir dvide- 
szimts milijonu tokiu belaisviu,;

į vergu.
Apie szitokius belaisvius, 

vergus buvo tikrai ir neužgin- 
czyjamai dažinota isz rasztu;

Sovietai ne dali tiek negali 
gauti, nes valdžia labai prastai 
moka.

Ir tie baisiai klysta, kurie sa
ko kad Ruskiai prie tokios ver
gijos yra pripratę ir kad jiems 
ne naujiena. Bet tokia vergija 
yra Sovietu tvarkai ir Sovietu 
valdžiai reikalingas dalykas. 
Sovietai begali tos vergijos nu-. 
sikratyti, kaip velnias negali 
savo ragu nusikratyti.

j Kremlinas niekados negale- 
| tu vesti savo invairiopa darba 
svetimuose krasztuose, negalė
tu apginkludti Rytu Vokietija,

. . -------remti Korėjos Komunistus ir
J°ki,etij°je> 1945 me-igelbeti apie szeszios deszimts

__ i partijų po visa 
jeigu jie. negalėtu isz- 

naudoti tuos belaisvius, ver-

4—Ypatingos sulaikymo vie- Vidur a • tos M. V. D. policijos “u ™ k 1J0S dy 
laikomi tie, kurie yra intarti deUufatanRUS1J 
del politikos. Czia nėra aptver- tu Štai? 
ta, bet slaptos policijos sargai kiu

tais. Szitie slapti rasztai pilnai Komunistu 
paaiszkino visa tos vergijos svietą, 
tvarka Sovietu Rusijoje.

Stalinui szitokia vergija yra gus 
būtinai reikalinga, jeigu jis no- ’ 

’ V — — v px lAiiXiVAAVX J»JL VA.VA.A NS W-K

K t? 1 S^V0 kraszto pramone.: reikalingumo tos vergijos, ji la
kinta 1S sn^e°uotuose Vor- tai susigadina politiniams rei 
ir kit amuose, kasti auksai kalams. Sovietu vadovyste ir 
ir knus brangius akmenis i J ’ 
Altai kalnu ar Kolyma apyliąJ 

eje, statyti geležinkelius Sibi-Į 
įtaigoje, prakirsti kanalus!

'os dykumuose, kirs- 
jos sziaureje, ir 

u kitu tokiu dar- 
reikia milijonus to- 

Vergu. Laisvu darbininku

Apart pramonei ir darbui

rei- 
ir 

isz pirmenybe labai atsargiai seka 
' visus savo kad ir isztikimiau- 
sius narius, kad jie in szali ne
nukryptu, kad jie nesukeltu, 
nesurengtu sukilimą priesz So
vietu valdžia. Už tai tie vergu 
kalėjimai kaip tik susigadina 
tiems vadams ir valdovams, 

(Tasa Ant 3 Pusląpio)

BAISI VERGIJA 
SOVIETU RUSIJOJE

Mėsa dabar brangi, bet, kiek 
galima pramatyti, bus dar 
brangesne.

Lietuvoje dabar nesimato 
linksmu veidu, ir Lietuvio dai
na jau tenai mirus.

.Jau kunkuliuoja ir nerimau
ja. fabriku darbininkai, ir jau 
matyti kad, ateiuaneziais mo
tais, galima tikėtis daugiau 
straiku.

Kur tik pasisuksi Lietuvoje 
pamatysi Rusu kareivius, 
Komunistu policijautus.

Lietuvoje maisto stoka 
trūksta, bet degtines 
sur gauti ir pirktis.

ir

ir 
dima vi-

Eroplanu fabriku darbinin
kai jau dabar rengiasi strai- 
kuoti reikalaudami didesniu 
algai.

Sakoma, kad Amerikos Bal
sas Lietuvoje yra tikrai girdi
mas.

NEW YORK. — Spalio Oct. 
17-ta d., 1951 m., laivu ‘‘Gene
ral Hersey” in New Yorka at
vyko szie Lietuviai Tremtiniai:

Abelstky, Zlata, Sonja, New 
Bedford, Mass. — Behrens, Au
guste E., Hermann J., ir AV ill i

szian- 
kaip 

sziur-

Miami mieste, Floridoje, Po
nia Arlene Lamb, pareikalavo 
divorso nuo savo vyro už tai 
kar jis, anot jos, norėjo ja ir 
jųdviejų asztuoniu metu duk
rele ir vienu metu dvynukus 
iszmainyti ant naujo automobi
li aus.

Iszrodo kad ’biznis pagerės. 
Nuo pavasario per visa vasara 
žmones daug- mažiau visko pir
kosi. Sztorninkai pradėjo net 
ir susirūpinti, nes sztorai buvo 
visokiu tavoru užkrauti.

Bostone, valstijos Senatorius 
Silvio Conte prasze kitu savo 
draugu Senatorių greieziau už
baigti posėdžius nes, jis nusi
skundė, “Asz jau seniai kaip 
buvau namie,Anės susilaukėme 
trijų vaiku in du metu, ir da
bar jau asztuuni menesiai pra
ėjo ir dar nei vieno kūdikio mes

Pypkes Durnai

Albert, Anna, Willy, Gertrud, 
Bridgeton* N. J. — Budris, Eu
genia, Riverhead, L. I., N. Y. — 
Cziuprinskiene, Urszule, Aldo
na ir Danute Monika in Cicero, 
Ill. — Deckys, Jonas, Ona, Jo
nas, Alfredas, Hermis ir Alber
tas, Omaha, Nebr. — Tlinten- 
dorf, Anna, Stoughton, Mass.— 
Jablonski, Adolf, Selma, Lori- 
ta, Chicago, 111. — Kesvormas, 
Adolfas, Meta, leva, Elena ir 
Verneris, Davenport,. Iowa. — 
Keptein, Eduard, Wanda, Ri
verside, III. — Kajezke, Joh
ann, Wilhelmina, Heirich 0., ir 
Otto A., iii Roselle Park, N. J. 
•— Koch, Heinrich, Adele, Wil
helmine,' Erna, Helga, Helmut, 
ir Richard, Detroit, Mich. — 
Kuraitis, Emil, Christine 
Eugenia, New York, N. I
Lehman, Johanne, Albert, Su
gert ies, N. Y. — Meyhoefer, 
Franz, Dina, Helmut, Maria 
Doris, Sturtevant, Wise. — 
Muller, Arnold AV. Torrington, 
Conn. — Paulat, Johann, Ruth, 
Lydia, Gerhard, Martin, Theo
dor, Helmut, Siegfried in New 
Knoxville, Ohio. — Partilke- 
nas, Julius, Anastazija, Chica
go, Ill. — Perkumas, Antanas, 
Zofija, Antanas, Janina, Karo
lis, Irena, Zita, Omaha, Nebr.— 
Risow, Eugen, Cottage, N. Y.— 
Rusiniene, Katryna, Omaha,

ir

Rudens Lapeliai

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

Sausi lapeliai
Krinta žemyn;

Vejas juos blaszko, 
Nesza augsztyn.

Skirias mažucziai
Su medeliu,

Skrenda lengvucziai 
Oro keliu.

Jie dabar nori
Laisvėj’ skraidyt,

Tyrame ore
Dangų matyt.

Lekime, broliai,
Lėkim draugai, 

In szviesu toli
Drąsiai, smagiai!

Detroit, Alich. — A7oronovas, 
Jonas, Erie, Pa. — Vogt, Julia
na, Heirich, Heinrich ir Gus-

Ludwig, Maria,
Y. — Z u bričkas, Stasys, Hed
wig, Guen^er ir Birbta, Chica
go, 111, — Zalburyte, AVaiida, in 
.\ew York, N. Y. — Zink, Adolf 
Olga, Rudolf, Waif red in New

Vien tik tas žinojimas kad 
milijonai žmonių, vyru, moterų 
ir-vaiku, ant szio svieto, 
dien gyvena vergijoje, 
gyveno pagoniu laikais, 
pūliais nulieja žmogų.

Ta vergija tokia baisi, tokia 
sziurpi, kad per metu metus 
Vakariniu krasztu žmones ir 
musu valdininkai stacziai ne
norėjo tikėti, sakydami kad tai 
tiktai gandai ir propaganda. 
Jie bijojo dažinoti, bijojo prisi
pažinti, bijojo tikėti, nes tai 
buvo per baisus dalykas. Erne 
daug laiko, kol žmones pradė
jo nors biski tikėti, kad ant 
szio svieto gali rastis tokie 
žvieriszki budeliai, kaip tie So
vietai.

Dabar jau visi žino ir, kad ir 
nenoromis prisipažinsta, kad 
tokiu žvieryscziu randasi ir 
musu laikais. Dabar jau ir mu
su valdininkai ima dasiproteti 
ir pripažinsta kad tokia vergi
ja yra žut-butinai reikalinga 
Sovietams jeigu jie nori valdy
ti. Be tos baisios vergijos So
vietu valdžia, Sovietu pramo
ne, Sovietu biznis per viena 
diena žlugtu.

Sovietai kitaip negali valdy
ti, kaip tik su botagu ir nagai- 
ka. *

Musu Lietuviai, Lietuvoje ta 
jau seniai žinojo ir buvo gyvu 
kailiu patyrė, bet Amerikie- 
cziai visa tai ranka pamojo 
kaip propaganda.

Po Antro Pasaulinio Karo, 
keli tukstancziai buvusiu Rus- 
kiu vergu, kurie buvo paraga
vę tos vergystes, dabar gyve
na Amerikoje. Ir jie ne isz kny
gos pasakoja, kas tenai darosi. 
Taip pat isz tokiu vergijos ka
lėjimu ežia yra atvažiavę Len
kai, Lietuviai ir net Prancūzai 
su tokiomis paeziomis žiniomis.

Szvedijoje dabar apsigyveno 
du szimtai buvusiu Rusijos 
vergu. Juk sveikas protas 
mums pasako kad visi szitie 
žmones nemeluoja.

Ir tu buvusiu vergu dar ne
gana. Yra isz tos vergijos pabė
gusiu ir tu kalėjimo sargu, ku
rie dar geriau žino apie ta So
vietu vergyste. ‘Jie buvo nariai:

Padėta Blanką, indekite in
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ASZAROS
^ENIAU žmones mane mylė

jo ir lauke atsilankant.
Tuomet asz atneszdavau jiems 
lasziniu, duonos, pinigu ir abel- 
nai turto. Jie netik laukdavo 
manės, 'bet da burdavo 'burtus, 
kad kaip nors mane prisimasi- 
nus. )

Mylėjau ir asz žmones ir 
maniau padarysiąs juos lai
mingais, neszdamas jiems tur- * 
tu. Lžsivyliau. Gave turtu lai- * 

★ mangesniais nelikdavo, 'lan-j* 
klausia atsitikdavo kaip tik £ 
prieszingai. Apsirydavo, pasi- * 
gerdavo, pasipusdavo ir pra- ★ 
dėdavo ir patys saves nebekes-jj 
ti, ir kiti ju nekęsdavo. Ingi ja ★ 
turtu netekdavo kažko tai i* 
svarbesnio, kažko tokio, kas £

kad tvarka yra pairusi. Skaus
mas yra nepasitenkinimas. Sa
vymeile yra saves kėlimas. Ne
ilgai save tekelsi auksztyn, 
kuomet skausmas tave suims.

< * -K++++-K -n * -K -k * * * * * -m * * -k -n -n -II
* I

TARADAIKA
juos pirma darydavo malones- *************************->
niais ir linksmesniais. Ilgai 
galvojau, kas tai galėtu būti ir 
pagalios ipamaeziau, kame’ 
priežastis. Mat, kpl žmones bu
vo neturtingi, jie buvo maži, 
bet ju sielos ir szirdys buvo di
deles. ln save jie mažai tekreip
davo domes, 'bet atjausdavo ir j 
mylėdavo kitus. Kiti jiems at
silygindavo tuo paežiu. Pralo
bęs retas tepasilikdavo toks 
kaip'buvęs. Paprastai tuoj pra 
dėdavo augti, nuo pilvo. Pri-į 
kemsza pilvą, ir glostydamas ji į 
sako: Tai asz! Prisiperka dra-

Savymeile turi nusileisti skaus
mui, meile — ne! Juo labiau 
myli, juo mažiau tejauti skaus
mą. Skausmas mažesnis už mei
le....”

“Žiūrėk,” tarė nepažysta
masis, “mažiausiai savymeiles 
teturi ir tyriausia yra ta meile, 
kuri lengviausiai skausmą .ap
gali! Matuok meile skausmu. 
To tau pakaks. T v ros meiles 

f
nerasi. Prie jos tegalima eiti 
per amžius ir niekuomet nesu
stoti. Jei sustosi ir pasakysi: 
Gana! Žinok, kad meile pasi
baigė ir prasideda savymeile.”

“Žinai, tprieteliau,” apsi
gręždamas in mane nepažysta
masis ir parode man tris ženi- 
sziuggus: juoda, raudona ir 
balta, “Matai sziuos tris žem- 
cziugus. Yra tai trys meiles 
aszaros. ” Nori papasakosiu ju 
istorija.”

. Paprasziau, kad pasakotu, 
ir, paemes in ranka žemeziu- 
gus, negalėjau atsigėrėti ju ne- 
nepaprastu grožiu, ypaez gi 
baltojo. Tuotarpu nepažysta
masis pradėjo kalbėti.

“Tas juodasis žemeziugas,

Kad

Nes jo

Teisybe sakant,.
Kad sziandien po visa svietą, 

Velnias turi tiek 
pagelbininiku, 

Tarp žmonių del iszpildymo 
jo paliepimu, 

pats nereikalauja nei 
rankos pridėt nieko, 

agentai ir liežuvininkes ° * 
bobeles,

Iszpildo jo visus paliepimus!
* * *

Stebėtina kad jeigu jaunikiai 
visi myli mergina, 

, Tai fundina joms szalta-koszia, 
bužiu, pasirodo, pasipuoszia iri 
vėl pasigėrėdamas sako: tai 
asz! Pasistato sap gražius kam
barius ir vėl sako: Tai asz ežia 
gyvenu! Vis asz, asz, asz! Taip' 
tas jo Asz iszaugo, taip jis ta 
savo Asz insimylejo, kad nebe
liko ne laiko, ne noro kitus pa- 
teniyti ir juos mylėti!

Aiszku jnan pasidarė, kad 
be meiles nėra laimes, ir isze- 
jau jieszkoti meiles, tikros mei
les, kurioje nėra nei krislo sa
vymeiles. Ilgai jos jieszkojau, 
maeziau daug visokiu meiliu,, 
bet visose jose buvo mažiau ar! 
daugiau savymeiles. Ir jau bu-! 
vau bepradedąs abejoti, ar. 
kuoihet pasiseks tokia tyra! 
meile surasti.

Nusivylęs ir pavargęs ėjau 
syki pats vienas keliu nutiestu 
per tyrlaukius, toli nuo žmo
nių gyvenamųjų vietų ir liud-j 
nai rymojau. Ne nepajutau, 
kaip mane pasivijo kitas kelei
vis ir užkalbino mane:

Ir pirkinėją prežentas.
C) kada po tam apsiveda 

su juom, 
Tai užkeliu metu, 

•Bobele ima szluota ant
* Jonuko,

Kad jai neatiduoda visa pėdo.
Tikta teisybe vyrueziai!N

* * *
Ana diena,

Kokis tai teisėjas dideliam 
mieste,

Nusprendė kad motere, 
Savo vyra gali kolioti, 
Kiek tik jai patinka, 

O kitas teisėjas,kitam mieste, 
Nusprendė kad vyras gali 

duoti in kaili, 
Savo moteriszkai, 
Kiek in ja telpa.

Mat, ar negana yra pęklosi 
ant žemes,

Ir'be tokiu nusprendimu!
* * *

Kas bus isz tdbyres musu

“Kur keliauji ir ko taip nu
siminęs?”

“Daug pasaulio esu apėjės. 
Kur dabar einu, ne pats gerai 
nežinau. Noriu rasti tokia mei
le, kurioje nebutu ne trupuezio 
savymeiles inmaiszyta. ”

N e pa žys t amas is s us ima n s t e, 
ir tai/p ejome drauge gera va
landa tylėdami kol ne prisiar-' 
tinom 'prie ąžuolo szimtanie- 
czio.

“Pasilsėkime po ąžuolu” ta-' 
re 11 epą žy s t am a s is.

“Gerai,” atsakiau,•
Atsisėdome po medžiu. Po il

go tylėjimo mano draugas už- 
simanstes pradėjo tartum pats 
in save kalbėti: “Meile, ir 
skausmas, Skausmas didesnis' 
už savymeile. Meile didesne už 
sikausina. Skausmas pranesza,

Ar jie bus tinkami iszmaityt, 
Ir už laikyti prigulincziaį 

savo szeimynas t 
Ar musu merginos bus 

tinkamos gundyti, 
Ir iszaukleti ju ateinanezia 

gentkart,e t 
Tikrai sakant, . VSziandien musu jaunuomenes 

galvos, 
Yra užimtos sziokais, , 

Pasilinksminimais gerais

tai žmogžudžio aszara! Istori-|» 
ja paprasta. Trylikos metu jis 
pabėgo nuo tėvu, susidėjo su 
blogais draugais, pradėjo vog
ti, gerti, paleistuvauti. Turėda
mas asvtuoniolika metu jis už- 
musze pirma žmogų, paskui ki
ta, treczia. Nežinia, kiek žmo
nių jis nužudė, 'bet priėjo galas 
ir tapo sugautas ir'po ilgu tar
dymu ir teismu susilaukė mir
ties isztarmes. Galutino nuo
sprendžio belaukdamas turėjo 
ilga laika Jszsedeti kalėjime. 
Czia atsiliepe ant jo sveikatos 
senos jo nuodėmės,‘ paleistūvy- 
be ir girtuoklybe. Susirgo. 
Skausmu suspausta vede ji ant 
kartuvių. Jo puikybe, pasiputi
mas seniai jau isz jo iszgaravo; 
jis jaute tik skausmą ir.keikė. 
Galva nuleidus kalėjimo sargu 
vedamas ėjo artyn, artyn prie 
kartuvių. Ir staiga atsiminė sa
vo sena moeziute, kurios ne
inate nuo pat to laiko, kada pa
bėgo isz namu. Phmirszo skaus
mus, pamirszo ežia pat stovin- 
czia giltine, veidas jo nuszvito, 
pakele galva ir drąsiai ženge 
ant kartuvių tiltelio. Ramus 
buyo jo veidas ir szvelni, malo
ni szypsena žaidė ant jo veido, 
kuomet jam ant kaklo uždėjo 
kartuvių kilpa. Toje valando
je jame mirė savymeile, nebe
jautė jis skausmu. Jo krutinė
ję vėl dege senai užslopinta 
meile prie motynos!”

“Ir pamažai per jo skruostą 
nuriedėjo aszara ir nukrito 
ant eszafoto ir virto sziuo juo
duoju žemeziugu.”

Klausimai 
pasakojimo 
juoda meiles 
žesne ji man 
tele juodo 
aszarele.

rb! Jos skausmas;'buvo neapsa
komas. Rodėsi, kad jos protas 
nedalai kys, kad szirdis plysz. 

-Net ir nesuprateliai nedrysda- 
vo bandyti jos raminti, nes gal 
instinktu suprato, kad žodžiai, 
kad ir isz szirdies paeinantis, 
tik draskys jos szirdies žaizda. 
Jos skausmas buvo pergilus, 
kad kas galėtu iszdrysti gydy
ti ji kasdieniniais raminimais.

“Pažinojau asz ja gerai ir su 
baime szirdyj klausiau saves: 
Ar szirdies gilumoje jie. saky
davo kits kitam-. Asz tave my
liu, ar tu mane mylėk? Ar tai. 
buvo meile, ar savymeile ? Jei 
savymeile, tai skausmas gal ir 
ja invarys in graba, arba bent 
josios gyvenimą isz vėžiu isz- 
trenks. Jei tikra meile, tai nu
tildys skausmą, nes meile ir už 
karsto siekia. Buvo tai tikra 
meile, kaip tai pasirodė vė
liau.”

Praėjo keletas menesiu. Bu
vo Gavėnia, Nedeldienio pava- 
karis. Bažny'czioje giedojo, 
“Graudus Verksmus.” Buvo ir 
ji tenai, bet, matomai, nesimel
dė, tik akis insmeige in viena 
■punktą ir užgiedojo, “Laba 
Nakt, o Jeszau.” Ji tarsi isz 
miego pabudus pažvelgė in ne
toli jos stovinti dideli krysziu 
ir eme byrėti isz jos akiu asza
ros. Ir buvo tai ne'bevilties, bet 
kažkokios liūdnai gražios ne- 
žemiszkos meiles, sumaiszytos 
su skausmu, aszaros. Jai isz 
bažnyczios iszejus, man teko 
praeiti pro ta vieta, kur ji klū
pojo ir verke, ir radau ten pri
berta raudonu žemeziugu. Vie
na ju pasiėmiau.

“Skausmas meiles neperga- 
lejo.

turiu. Skausmo daryti negaliu 
ir nenoriu. Niekas man ne be
lieka, kaip tik badyti in poszo- 
nius savymeile. Užtąi taip ma
nės nekenezia savymeiliai.

bar reikia arti, ir akėti.
— GALAS —

BAISI VERGIJA
SOVIETU RUSIJOJE

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

Szitus vergu-darbininku ka-

vadindamas juos pataisos kale-

nepažystamojo 
ir žiurėjau in ta 
aszara ir vis gra- 
rodesi ta vienin- 
gyvenimo meiles

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie • • • .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Stovėti prie baro su stikluku 
’ rankoje ir paperosu, ‘ 

O apie svarbesnius1 reikalus 
gyvenimo, 

Tai jiems visai nerupi!
Blogai tas viskas atsimusza 

ant ateities.
Neturėsime geru vyru nei 

moterų,
Kaip turėjome isz isz musu 

dieduku ir bobukui!

“Na, o koki-gi istorija szio 
raudonojo žemeziugo ? ” Pa
klausiau.

“Tai jaunos naszles aszara,” 
atsake nepažystamasis. “Klau-

“Trecziasis, baltasai žem- 
cziugas>:— tai to žmogžudžio 
motinos aszara. Balta’ ir gra
žiausia isz visu ji yra, nes mo
tinos szirdv Visai mažai terasi v
savymeiles.

“Daug skausmu ji pakele 
kol pagimdė ir paaugino savo 
vaikeli, bet to nejautė nes my
lėjo. Skudejo ir plyszo jos szir
dis, kuomet jos vaikelis pabė
go. Ka ir besakyti, kuomet su
žinojo tipie jo blogus darbus. 
Skausmas buvo neapsakomas, 
bet ne ant valandėles neužmu- 
sze motinos meiles. Ir atėjo ta 
diena, kuomet- laikraszcziuose 
iszskaite, kad jos sūnūs tolima
me mieste ryt ryta žengs ant 
kartuvių. Atėjo paskirtoji va
landa. Nors motina buvo toli 
nuo savo paklydusio stiliaus, 
bet jos szirdis buvo su juomi. 
Verkti jau nebegale jo: Jos 
akys jau buvo nuo verkimo asz- 
aru neteke. Neiszseke tik jos 
meile. Ir plyszo jos szirdis ir 
krito negyva. Ir ant jos rauksz- 
letos, negyvos blakstienos ži
bėjo paskutine aszara, gra
žiausios ir tyriausios meiles 
aszara — molinos aszara! Pa
maži riedėjo ji per jos negyva 
skruostą ir virto gražiausia pa
saulyj peria. Tai tas baltasis 
žemeziugas. ’ ’

kurie yra nors per nago juodu
ma intariami. Taip dalykams 
stovint, visi vadai gerai žino, 
kad sziandien vieniems, o rytoj 
gal ir jiems patiems.

Ne vien tik paprasti žmones 
turi labai atsargiai apsižiūrėti, 
bet ir tie, kurie juos prižiūri tu
ri apsižiūrėti.

O del intarimo, tai bet kas, 
bet kada gali būti intartas: 
“Kapitalistu” vaikai, gimines 
ir pažystami, “kulakai” priesz 
revoliucijonieriu gimines, tie 
kurie turi pažystamu kapita
listiniuose krasztuose, * kaip 
Amerikoje, tie kurie buvo bet 
kada praeityje nubausti, gali 
vėl būti už tuos paežius prasi
kaltimus baudžiami.

Paprastai, tokie žmones vi
sai nei nežino kad j u vardai 
yra suraszyti in tam tikra in- 
tartuju knyga, jiems yra pavė
linama sau laisvai vaiksztineti 
kol ateina diena, ar tikriau sa
kant naktis, kai slaptos polici
jos narys pabarszkina in duris 
ir juos iszsiveža ten isz kur nė
ra kelio atgal. Ir kada ta nak
tis ateis visai nepareina nuo to 
ka tas intartas nabagas darys, 
sakys ar kaip jis elgsis. Jeigu 
tik slapta policija susimanys 
kad butu geriau ta ar ta paim
ti, tas ar tas bus paimtas.

Po tam jau eina teismas, ku
ris, jeigu nebutu tokis mirtinai 
baisus, butu staeziai juokingas, 
nes jis palszyvas perdem. Su- 
lyg to palszyvo teismo, reikia 
kad intartas butu kaltinamas 
už kokia viena ypatinga “nuo
dėmė.” Tai kalėjimo sargai 
tam intartam pakisza visa pra
sikaltimu sanrasza, ir jam pa
sako pasirinkti savo prasižen
gimą. Intartas tiek laisves tu
ri kad jis gali pats pasirinkti 
ta nuodėmė, už kuria jis bus 
pasmerktas.

Politiniai ir pramoniniai 
santykiai kartais nustato san- 
lygas, kaip reikia pasielgti su 
tais vergais. Jeigu reikia daug 
darbo greitai atlikti kurioje 
vietoje, sargams insakoma 
žmoniszkesniau pasielgti su

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

— Szmeižtas pasibaigia 
prie geros moters duru.

— Kas neteisingai daro in- 
tarinejimus .... žus kerszto 
verpetuose.

— Mokykis ir mirk.
— Su beprocziu daug

bos.
kal-

“Jis buvo dvidesziiiits trijų 
metu, ji turėjo devyniolikos 
metu, kuomet jiedu apsivedė. 
Visi džiaugėsi ir isz tikros szir- 
dies velijo viso gero, jiedviem 
apsivedus, nes tai buvo isztik- 
ruju rinktine porele. Buvo tai 
doriausias jaunikaitis ir do
riausia ir skaiseziausia mer
gaite. Jiedu iszmintingi ir la
bai malonaus budo. O kaip jie
du mylėjo kits kita!

Pabudau. Saule leidosi. Da
rėsi szaltoka. Žiuriu, kur tas 
mano nepažystamas draugas. 
Atsiminiau, kad niekas nebuvo 
manes pasivijęs. Pavergęs pri
guliau pakelyj po ąžuolu ir, 
matomai, užmigau. Istorija 
apie tris perlas — tai buvo tik 
sapnas! Bet, kol gyvas, jo ne- 
pamirszip; Pažinau," kad di
džiausiais žmogaus prieszas 
yra savymeile ir kad verta gy
venti tik su meile ir kad kelias 
in ja eina per skausmą.

Meiles neszti iii žmones ne

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

1 praėjo nei puses metu ir jis mi- pajiegu, nes i
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tais vergais, kad jie per grei- kūdikius pagimdžius kalėjime, 
tai “nenudviestu.” Jeigu tie
belaisviai yra mokinti žmones,. Įėjimus Leninas iszmislino, pa- 
kaip inžižnieriai, profesijona-
lai, daktarai ar panasziai, tai jimais. Sovietai taip juos ir 
reikia su jais dar žmoniszkes
niau pasielgti jeigu jie tuo ^ai- juos kalba svetimtaueziams. 
ku yra reikalingi. Bet palaikyti szituokius ka-

Bet kai reikalas praeina, kai Įėjimus, kur tiek daug kasdien 
tu mokintu žmonių jau neberei- mirszta, reikia kasdien surasti 
kia, tai jiems skiriama daug daugiau prasikaltėliu, daugiau 
sunkesni darbai negu papras
tiems žmonėms, ir jie daug 
greieziau yra nugalabinami.

Pataisos kalėjimuose belais
viams sunkiausia ir baisiausia. 
Ir juose randasi daugiausia tu 
belaisviu, vergu. Mes szunis 
daug geriau užlaikome negu 
Sovietai szitus nabagus.

Szitie kalėjimai yra Sovietu 
vadinami miesteliais. Jie taip 
juos ir skaito, ir už tai Sovietai 
dabar gali girtis kad labai 
daug miesteliu priviso tolimuo
se Sibiro laukuose. Szituose 
miesteliuose, tie vergai yra 
kemszami in namus, kurie nė
ra verti nei sztebelio vardo pas 
mus. Dažniausiai apie du ar 
trys šzimta in vienus namus. 
Lovos yra isz vienos lentos, ir 
jos yra sukaltos viena virsz ki
tos, taip kad vienoje vietoje 
miega trys ar keturi. Apie pak
lodes ar paduszkas nėra nei 
sznekos.

Didžiausi prasikaltėliai yra 
grudžiami in tuos paežius kam
barius su politiniais prasikal
tėliais ir su visai jaunais.

Apie deszimtas nuoszimtis 
szitu vergu yra moterys. Mote
rys teipgi yra grudžiamos in 
tokius kambarius; paleistuves 
su visai jaunomis mergaitėmis.

Jaunesniems dar biski ge
riau szituose kalėjimuose, nes 
maistas yra dalinamas sulyg 
nuveikto darbo. Kol jie gali 
daug darbo nuveikti, jie gauna 
daugiau ir valgyti. Bet, diena 
po dienos, metai po metu, ir 
jiems jiegos iszseka, jie negali 
taip gerai dirbti, gauna ma
žiau maisto ir jau eina trepais 
žemyn. Kai jis jau tampa bejie- 
gis, jis buvo pasiunstas in pa- 
legeliu kalėjimą, isz kur jau jis 
ir nebegryszta.

• Isz szitokios tvarkos, aisz- 
kus daigtas, ne per daug darbo 
galima tikėtis. Kiek yra galima 
sužinoti, tai nei puse tu vergu 
negali dirbti, už tai kad jie ga
na maisto negali gauti. O jie 
mai?to negali gauti už tai kad 
jie negali dirbti. Tai czia atsi
randa nelemtas ir užburtas ra
tas, isz kurio iszeities neber.

Skaitant, kaip Sovietai pri- 
verezia szituos vergus už dyka 
dirbti, iszrodytu kad jie daug 
pasipiniguoja isz j u. Bet visai 
ne. Nors užlaikyti viena vergą 
per diena kasztuoja tik du rub
liu, o mokėti laisvam darbinin
kui už dienos darba kasztuoja 
dvylika rubliu. Bet užlaikyti 
tuos kalėjimus Sovietams bai
siai daug kasztuoja. Jie turi 
pristatyti viena sarga ant dvi
deszimts penkių vergu, o sar
gams reikia mokėti algas.

O moterys szituos kalėjimuo
se turi tik viena vilti iszlikti 
gyvos; tai yra “susidraugau
ti” su kuriuo sargu. Kai ji taps 
neszczia, menesi priesz pagim
dymo jai nereikia jokio darbo 
dirbti ir ji gauna daugiau 
maisto. Kai ji pagimdo, kūdi
kis buna nuo jos atimtas, bet ji 
per szeszis menesius gali sau 
gerai gyventi, gauna daugiau 
valgyti ir jai nereikia dirbti.

Viena Vokietaite, kuri taip 
pagimdė net tris kūdikius, kar- 
cziai nusiszypsodama, savo 
draugėms sake kad ji dabar ne
butu gyva, jeigu ji nebutu tuos

sziandien vadina kai jie apie

auku. Dabar Sovietai, matyda
mi kad jie negali tiek daug 
vergu pristatyti, pailgina vi
siems prasikaltėliams metus 
nubaudimo, kad juos ilgiau pa
laikyti tuose kalėjimuose, jeigu 
jie dar liks gyvi!

Pabėgti isz szitu kalėjimu 
baisiai sunku, ir dar baisiau 
pavojinga. Sugautas pabėgėlis 
yra ant vietos nuszaunamas. Ir 
jam dar laime, nes kiti yra kan
kinami, kad kitus iszduotu, ku
rie teipgi ketino ar ketina pa
bėgti.

Sargai gali pancziuose sura
kinti žmogų kada tik ir už ka 
tik jie nori.

Ir szitie vergu kalėjimai da
bar yra taip Sovietams reika
lingi, kad jie juos insteige in 
visus krasztus kuriuos jie už
ima ar užkariauja. Sovietu 
draugai turėtu labai gerai ežia 
apsimislinti ir pasitarti ar jie 
tokiu kalėjimu nori, ar jie to
kiuose kalėjimuose sutiktu ver
gauti, kentėti ir badu numirti.

Kinijoje tokie vergu kalėji
mai jau visur randasi.

Iszrodytu kad Sovietai bai
sios jiegos semiasi isz tu vergu 
ir isz tu kalėjimu, bet tuo pa
ežiu sykiu aiszku, kad Sovietai 
neturi gana darbininku laisvai 
darba atlikti.

Ta Sovietu jiega yra tik vir- 
szutine, nes Rusija savo viduje 
yra nesveika, jai vidurius, 
graužia vergijos vėžys. Sovie
tai visus tuos vergus skaito sa
vo prieszais. O nei vienam 
krasztui nėra in sveikata turė
ti dvideszimts milijonu prieszu 
savo viduriuose.

Labai galimas daigtas kad 
Sovietu galinga Rusija gali tu
rėti molio kojas, kaip kad tu
rėjo galinga Caro valdžia. O 
to^ molio kojos gali būti visi tie 
vergai.
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PONAI
BIZNIERIAI!
Geisdami apteikt savo ge
rus Kostumerius, privalo 
isz laiko duoti atspaudyt

Sieninius

1952m.
ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt.

Dabar Laikas! užsi 
------------------ kalbyt 

ir nelaukti ilgai! Nes kas 
pirmesnis, tas gales isz
sirinkti puikesnius!!!

SAULE PUBL. CO., 
Mahanoy City, Penna.
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Szven- 

to Rapalo Arkangelo, o Tauti
nes vardines: Daugailius, Krū
minę.Ir tą dįena: 1921metuo
se du razbaininkai Gerald 
Chapman ir George Anderson 
apvogė paczto vežimą, troka, 
paeziame vidudienyje ant di
džiausios New York mieste 
ulyczįos Broadway, jiedu gavo 
$1,454,129.00, ir jiemdviem pa
sisekė laikinai pasprukti, pa
bėgti, bet vėliau buvo suimti ir 
in kalėjimą patupdinti, gavo 
po dvideszimts penkis metus. 
Jiedu' pabėgo isz Atlanta kalė
jimo, Georgia valstijoje. An
derson buvo nuszautas Spalio 
31, 1925, o Chapman buvo pa
kartas Connecticut valstijoje, 
kur jig buvo nuszoves polici- 
jrinta; 1936 m., Vokietija susi- 
trire. su Italija susidaryti ben
dra Faszistini frunta priesz 
Europa; 1795 m., Rusija užėmė 
Lietuva; Lietuvos valstybes 
pždalinimas.

Ketverge pripuola SS. 
Krizanto ir Darijos, o Tautines 
vardines: Žirdamantas, Kari- 
^aila. Taipgi ta diena: 1936 m., 
Rymos'-Berjyno aszis sudaryta, 
feutartiš tarp Vokietijos ir Ita
lijos. 1941 m., mainieriu bosas 
John L. Lewises paskelbė strei
kas visose kasyklose kurios ka- 
Įa minksztas anglis plieno fab
rikams ir jis drąsiai ir vieszai 
Stojosi priesz Amerikos Prezi
dentą. Franklin D. Roosevelta.

■ ■ — Pętnyczio j, Szv. Evąrisr 
to popiežiaus, o Tautines var
dinęs : Nergis, Pagezane. Ir ta 
diena:4825 metuose Erie kana
las atidarytas, pirmas laivas 
pradėjo per ta kanala plaukti 
Spalio (Oct.) 26-ta diena ir pa
siekė New York miestą Lap- 
kricžio..(Nov.) 4-ta diena. Ka
nalas kasztavo . $7,150,000 jis 
yra 363 myliu ilgumo, laivai 
nuo ežio laiko galėjo per Hud
son upe ir per didžiuosius eže
rus plaukti in Amerikos vidu
rines valstijas; 1942 m., Ameri
kos Laivynas susikirto su Ja
ponu Laivynu prie Santa Craz 
Salų, du dideli Amerikos lai
vai buvo paskandyti ir keturi 
kiti buvo labai apdaužyti, ap- 
fezaudyti. Amerikiecziu septy
nios . deszimts keturi kariszki 
ęroplanai buvo nuszauti, o Ja
ponai neteko septynių karisz- 
ku laivu ir szinito kariszku 
eroplanu.
į — Petnyczioj, 2:55 valanda 
popiet, ugnis kilo namuose 
John Hanrahan, 204 W. Pine 
rily. Liepsna prasidėjo skiepe, 
nuo ugninia pučziama maszi- 
pukes. Ugniagesiai greitai 
liepsna užgesino.

— Turime Puikiu Sieniniu

Kalendorių del ateinanczio me
to. Jeigu ponai biznieriai rei
kalautu Kalendorių tai dabar 
laikas sau užsi'kalbyt, nes vė
liaus-gal but iszparduoti. Atei
kite in “Saules” spaustuve pa
žiūrėti puikiu Kampeliu.

— Szia sanvaite Vyskupas 
J. .Carroll Alc-Corinick isz Phi- 
ladelphijos inteiks Sakramenta 
Dirmavones szioje apylinkėje.

•’ Dingusios Dipliomato

Shenandoah, Pa. — Locust 
anglies kompanija yra davus 
insakyina įszimti visas kasinio 
maszinas isz Packer Nr. 4 mai
nu. Tas insakymas buvo isz- 
leistas, nežiūrint to kad niai- 
nieriai sutiko gryszti in savo 
darbus. Alainieriai buvo su- 
straikave, bet kai pamate ir su
prato kad kompanija jau visai 
nepaiso ir rengiasi tas mainas 
visai uždaryti, tai jie skobomis 
sutiko gryszti, bet jau iszrodo 
kad per vėlu! Jeigu szitos mai
nos užsidarytu, tai tūkstantis 
szimtas mainieriu netektu dar
bo. Al i Hard . Dodson, Weston 
Dodson kompanijos 'preziden
tas trumpai mainieriu atsto
vams pasako kad, kiek jįs žino, 
tos mainos neatsidarys. Jis sa
ko kad visas klausimas dabai 
pasilieka su kompanijos vir- 
szininku, Joseph J. Crane. Alai
nieriai pradėjo straikuoti pa
reita sanvaite Utarninke. Kai 
darbininkai susitarė gryszti in 
savo darbus, ateje prie mainu, 
jie rado viską uždarytai

— Koliinoor angliakasyk- 
los valdyba, pranesza kad ju 
mainios kur dirbo per du 
“sziptus,” dabar dirbs1 tik vie
na “szipta. ” Apie dvideszimts 
penki mainieriai likos prasza- 
linti nuo darbo.

VYRAS NUSZAUTAS
Žmona Intarta; Suimta

Žmona
PASAULIO

LIETUVIU
BENDRUOMENE

ALMANTAI STU
MIASI PIRMYN

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

Pajieszkau Sau Gyvenimo 
Drauge

Lietuviszkas jaunas ūkinin
kas, pajieszko sau gyvenimo 
drauge; mergina ar naszle, be 
vaiku, tarp 30 ir 35 metu am
žiaus'. Atsiszaukite ant adreso:

V. S.

PHILADELPHIA, PA. — 
Septynios deszimts keturiu me
tu amžiaus, geležinkelio darbi
ninkas buvo ant smert nuszau- 
tas West Philadelphijoje, Poli- 
cijantai suėmė jo szeszios de
szimts trijų metu amžiaus žmo
na, kuria jie dabar intaria už 
savo vyro nužudinima.

Nuszautas žmogus, Adolp
hus VanDevere, buvęs geležin
kelio darbininkas buvo savo 
dvideszimts devynių metu duk
ters, Ponios Helen Smart su
rastas bemirsztantis ant grin
dų kambaryje, virsz saliuno. 
Kai ji jo galva pakele jis iszta- 
re paskutinius savo žodžius: 
“Ji taip padare!’’

J o žmona Mare buvo tik apie 
du bloku nuo tos vietos kur jos 
vyras pasimirė. Ji sako kad jos 
vyras buvo ja kelis sykius ap- 
muszes ir apdaužęs.

Policijantai rado revolveri 
ant lovos. Vienas szuvis buvo 
isz to revolverio iszszautas.

Jis buvo greitai nuvesztas in 
Presbyterian ligonine, bet jau 
buvo pasimiręs pirm negu ta 
ligonine pasiekė. Jis buvo dir
bės Moterų ligoninėje per pas
taruosius kelis metus.

Catawissa, Pa

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ” 

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
t apie Jezu Kristų. 

Per paczta, 25 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

— Gyvenimas — audimas, 
apmestas laiko valandomis. Ji 
kiekvienas audžia savodarbais. 
Kiekvienas nutrauktas siūlas 
gadina audinio groži, mažina 
jo verte. Vienok kas gali ap- 
skaicziuoti, kiek nutrauktu 
siulu — tuszcziai, nenaudingai 
praleistu valandų — turime 
savo gyvenimo audinyje.

— Kas gražia, be doros pa- 
cžiute laimėjo,

Svetimiems žirbliams tuos 
kvieczius pasėjo.

Įs888888888a»
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Ponia Melinda MacLean, 
dingusio Anglijos diplioma
to Donald MacLean žmona, 
sugryžo in Londoną isz Rivi
eros. Anglijos slapta polici
ja visur jos jieszkojo, kai ji 
dingo isz savo namu. Buvo 
spėjama kad ji gal paspruko 
isz to kraszto ir iszvažiavo 
pas savo vyra, kuris su kitu 
tokiu dipliomatu staigai din
go ir jsaskui, už keliu dienu 
pasirodė pas Sovietus. Jis 
daug slaptu žinių su savimi 
iszsinesze isz Anglijos.

AMBASADORIUS
VATIKANUI

Prezidentas Trumanas r
Paskiria Generolą

Mark W. Clark
WASHINGTON, D. C. — 

Prezidentas Trumanas visus 
nustebino, staiga paskirdamas 
Generolą Mark W. Clark, kai
po Amerikos Ambasadoriumi 
Vatikanui, Szventajam Tėvui.

Ambasadorius Clark dabar 
yra pirmutinis užimti tokia 
vieta kaipo pilnas Ambasado
rius in Vatikana.

Valdžios sztabas aiszkina, 
kad Prezidentas Trumanas yra 
taip padaręs, už tai, kad Kata
liku Bažnyczia taip uoliai ir 
drąsiai kovoja priesz Komuniz
mą.

Prez. Trumanas sako kad to- 
kis Vatikanui paskyrimas yra 
musu krasztui gėriai,

Priesz tai Myron C. Taylor 
buvo Prezidento Trumano as
meninis atstovas pas Szventa 
Tęva. Ji buvo paskyręs Prezi
dentas Rooseveltas.

Trisdeszimts septynios ki
tos tautos turi savo ambasado
rius ir atstovus Vatikane, ir už 
tai, musu valdžia aiszkinasi, 
reikia ir mums savo ingaliota 
atstovą tenai palaikyti.

Szventas Tėvas isz Vatikano 
turi savo atstovą Amerikoje, 
bet jis nėra pilnai ingaliotas 
kaip butu ambasadorius. Dabar 
tikimasi kad ir Szventas Tėvas 
paskirs savo ambasadorių 
Amerikai.

Kai kuriems Kongresme
nams baisiai nepatinka szitas 
paskyrimas Ambasadoriaus 
Vatikanui, bet jie negalėjo pa- 
siprieszinti, nes Prez. Truma
nas apie tai paskelbė kai Kon
gresas jau rengiasi užbaigti vi
sus posėdžius. Dabar Truma
nas greieziausia paskirs Gene
rolą Clark ir ji pasius in Vati
kaną. Tada, kai Kongresmonai 
sugrysz Sausio (Jan.) menesy
je 1952 m., jiems jau bus per 
vėlu pasiprieszinti. Daug Kon- 
gresmonu dabar baisiai pyksta 
ant Prez. Trumano už toki slap
ta pasielgimą.

ARGENTINOJE. — Rug- 
piuczio 20 d., Avellanedoj-Bue
nos Aires buvo gražiai pami
nėta Lietuvos Karaliaus Min
daugo krikszto 700 metu su
kaktis. Priesz piet Lietuviu Pa
rapijos bažnyczioj prie isz- 
puoszto JAV (Amerikos) Ar
gentinos, Vatikano ir Lietuvos 
vieliavomis pagrindinio alto
riaus Kunigas P. Garszva laike 
iszlikmingas pamaldas. Di
delis Lietuviu bicziulis arki
vyskupu pas F. Aragone pasa
kė patriotini pamokslą primin
damas garbinga Lietuvos pra
eiti dabartini tautos skausmą 
ir vilti, kad Lietuva vėl bus 
laisva. Po pamaldų buvo sugie
dotas Tautos Himnas. 5 vai., 
po-pietu. Parapijos saleje invy- 
ko minėjimas. Paskaita skaitė 
Kun. Dr. P. Brazys. Menine da
li atliko parapijos Szv. Cecili
jos choras, vadovaujamas muz. 
Rymavicziaus Arg. Lietuviu 
Bendruomenes skyriai dar insi- 
kure Buenos Aires-Villa Luga
no ir Avellanedoj. Kuriamas 
Buenos Aires miesto centrinis 
skyrius. Itin gražiai Veikia 
Temperley skyrius. A. L. Balso 
bendradarbis V.. Paszkeviczius 
paruosze Lotynu Amerikos 
didvyrio Sim. Bolivaro garbei 
liuksusini albuma, in kuri in- 
rasze savo nuomones Ekvado
ro, Panamos ir Peru Preziden
tai, visa eile ministeriu ir rek
torių. Isz Bolovijos jis vyks in 
Kolumbija ir Venecuela. Apie 
ji placziai raszo ir tu krasztu 
spauda, vieszai jį pažymėdama 
kaip Lietuvi laikrasztininka. 
Dienr., “EI Teritorio’.’ pa
kviestas, pian. A. Kupreviczius 
suruosze 5 koncertus, taip pat 
koncertavo ir Paraguvajuje. 
Spauda'palankiai apie ji rasze 
visa sanvaite laiko. Sėkmingai 
koncertuoja ir jo sesuo smuiki
ninke E. Kuprevicziute. Dr. A. 
Zotovas ir Dr. J. Kunczaitis 
skaitė paskaitas Kordobos un
to Tbc institute isz visu vieto
vių suvažiavusiems Argent, gy
dytojams. Gražiai su Liet, va
karais pasirodo Labdaros ir 
Nemuno draugijos. In Ugnies 
Žeme iszvyko dirbti savo pro
fesinio darbo Dr. A. Laucis su 
žmona,

— BUS DAUGIAU —

geru kareiviu, kad jie dabar, 
naujokus siunczia in frunta, ar j 
jie tyczia tuos naujokus siun
czia ir cziedinasi savo gerus 
kareivius, kurie paskui, kai 
Amerikiecziai jau mislys kad 
jie gali drąsiai eiti pirmyn, ta-j 
da tie geri ir ant karo lauko isz- 
mokinti Kiniecziai kareiviai 
stotu priesz musu jau nuvar-j 
gintus kareivius. Komunistai 
beveik visur taip daro, nes 
jiems kareivio gyvastis nieko 
nereiszkia.

PADŪKĘS DIE
VOBAIMINGUMAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Vienas isz to paties kvailo ti
kėjimo susiedas, Doyle ji norė
jo sustabdyti ir ji gerokai apip- 
plake. Paskui jo žmona buvo 
paguldyta jn lova, kur dakta
ras ja rado be sąmones.

ja su savo botagu partrenkiau. 
Asz nuplesziau nuo jos sukne.” PLATINKIT “SAULE”
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— Sveczio neklausk, ar jis 
nori, kad jam papjautum visz- 
cziuka.

IMP-LESS““
WRITING SETS 

by

Choose The Right Point

No. 5668

Fle*. 5550

The Way You Write
No. 5556

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 
without dipping'

“SAULE,” Mahanoy City, Pa.

Viesz. Jėzaus.ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
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Sapnas Motinos Szven-
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cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkahiuolo.

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

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

KONGRESAS
BAIGĖ POSĖDŽIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sodžius ir iszvažiavo namo, iki 
Sausio (Jau.) treczios dienos.

Vargiai kuris kitas Kongres
as tiek daug pinigu yra kada 
nors paskyręs ar iszleides, kaip 
szitas Kongresas.

Visi Kongresmonai yra pa
vargę, nes szitas buvo ilgiau
sias posėdis nuo 1913-1914 mė
tų. Jie paliko daug svarbiu 
Byliu visai neapsvarstytu, ir 
dabar tu Bylu klausimas už
kils per ateininezius Rinkimus!

Bilijonai buvo paskirta del 
apsaugos, bet nei cento del pa
taisų namie, kuriu Prezidentas 
Trumanas buvo reikalavęs.

Kai kalbama apie bilijonui 
doleriu, tai paprastam žmoge
liui sunku insivaizdinti kiek 
tai yra pinigu.

Daugiausia tu pinigu eina 
i Europai, o kiti tai del statymo 
tvirtovių Amerikoje ir paren
gimui geresniu ir daugiau 
ginklu musu armijomis Užsie
nyje ir namie.

EROPLANO ’
NELAIME

YOU’RE looking at the “stinger” of a B-26—eight 
.50 caliber machine guns that could spell eight 

kinds of trouble for anyone who tried to attack your 
country. You’re looking, too, at a very important 
friend of yours. For this young Air Force armorer is 
doing a job in defense of America and you.
But defense is your job, too. And one of your im
portant defense jobs is to make yourself a member 
of the “ground crew” by buying U. S. Defense* 
Bonds regularly. For, remember, it’s your financial 
security that helps provide the American economic 
strength behind the armed force which protects 
your home.
So today sign up for bonds through the Payroll Sav
ings Plan where you work or the Bond-A-Month 
Plan where you bank. You can’t make a better buy 
—for Defense Bonds are as safe as America!

v

The U. S. Defense Bonds you buy give 
you personal financial independence

Remember that when yoii’re buying Defense Bonds you’re 
building a persona! reserve of cash savings. Money that will * 
some day buy you a house or educate your children, or sup
port you when you retire. Remember, too, that if you don’t. 
save regularly, you generally don’t save at all. So go to 
your company’s pay office - now—and sign up to buy De
fense Bonds through the Payroll Savings Plan.
Don’t forget that bonds are now a better buy than ever. 
Because now every Series E Bond you own. automatically 
goes on earning interest (every year) for 20 years from date 
of purchase instead of 10 as before! This means that the 
bond you bought for <$18.75 can return you not $25—but 
$33.33! A $37.50 bond pays $66.66. And so on. For your " 
security, and your country’s, too, buy Defense Bonds now!

*U. S. Savings Bonds are Defense Bonds 
Buy them regularly!

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department 
thanks, for'their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO.,

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

ant Mount Benson kalno.
Eroplanas veže dvideszimts 

keleiviu ir tris lakūnus, kai jis 
sudužo apie du tukstancziu pė
du augsztumo padangėse.

Eroplano kompanijos atsto
vai dar neiszduoda vardus ir 
pavardes žuvusiuju, kol bris 
gali ma praneszti j u giminėms 
ir artimiems. Bet gandai eina, 
kad vienas isz keleiviu buvo isž 
Vaszingtono.

Nelaime buvo viena isz di
džiausiu ir baisiausiu Kanado
je. Liepos menesyje^ 1948 m., 
Rimouski eroplanu kompanijos 
eroplanas sudužo in Gaspe Pe
ninsula alno virszune ir tenai 
žuvo dvideszimts devyni žmo
nes.

Tie, kurie nebuvo ant sykio 
užmuszti kai eroplanas nukri
to, sudege tame eroplane.

Pasiskaitymo Knygeles
Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu.

' . » s. . .t - i-’’. L. VtcU

Per paczta, 35 Centai.

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

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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