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Isz Amerikos Laimėjo Byla Teisme

AMERIKOS
INŽINIERIAI

PRAVARYTI
WASHINGTON, D. C. — 

Armijų Sekretorius, Frank 
Pace pravarė kelis inžinierius, 
kurie vede darba Sziaures Af
rikoje, kur yra rengiama vie
tos del eroplanu. Jis sako kad 
jis insakys visa ta darba su
stabdyti, jeigu inžinieriai ne
susitvarkys ir nesiliaus taip pi
nigus iszleidinejo.

Czia, Afrikoje, tas darbas 
kasztuos daugiau kaip $450,- 
COO.OOO. Bet dabar pasirodo 
kad inžinieriai ir kontrakto- 
riai baisiai daug pinigu visai 
už dyka iszmeto.

Du vyriausieji inžinieriai 
buvo tuoj aus pravaryti. Armi-, 
jos sekretorius sako kad yras 
paskirtas Brigados Generolas■ 
Horvell E. Walsh prižiūrėti vi
sa ta darba.

Sekretorius sako kad jis da
bar pareikalaus kad keli kon- 
traktoriai sugražintu daug pi
nigu, kuriuos jie neteisingai 
gavo per palszyvus kontraktus.

Kontraktoriai ir inžinieriai 
užraszydavo vardus tokiu dar
bininku, kuriu visai nebuvo ar 
kurie niekados nedirbo, ir ant 
ju vardu imdavo dideles algas.

Pravarytas isz savo vietos 
yra Pulkininkas George T. 
Derby ir jo vyriausias pagelbi- 
ninkas Leitenantas Pulkinin
kas Leonard Haseman. Sekre
torius Pace sako kad jis dar 
nežino kaip szitiedu karininkai 
bus nubausti.

UŽKRECZIAMOS
■ LIGOS KORĖJOJE T rygve 'Mažai

KOREJA. — Jungtiniu Tau
tu atstovai Jungtinėse Tauto
se reikalauja isztirti Maskvos 
intarimus ir kaltinimus kas
link epidemijų ir užkriecziaai- 
cziu ligų skleidimo. Amerikos 
valdžia siūlo pasiunsti sziauri- 
nen Korejon ir Kinijon Raudo
nojo Kryžiaus atstovus, kad 
vietoje besza’iszkai isztirtu, 
kiek raudonųjų kaltinimai tu- y gy « y • > y y
ri pagrindo tikrumoje. Ameri-I ru btraiRUOia new Jersey; 
kos atstovas Benjamin V. Co- •/

Amerikos Valdžia Sustabdys 
Darba Statydami Eroplanams

Apie Taika
Apie 6,000 Telefono Darbiniu

hen, Raudonųjų kaltinamas ir 
propaganda pavadino durna ir 
szlykszc ia veidmainyste.

San Francisco mieste, Ca- 
lifornijoje keturios deszimts 
penkių metu amžiaus Joseph 
Sul ivan yra savo szeimyne- 
les sveikinamas kai jis lai
mėjo teisme byla priesz ge
ležinkelio kompanija. Jis bu
vo labai sužeistas ir atliktas 
iki gyvos galvos kolieka, kai 
gatvekaris ji suvažinėjo ant

ulyczioš. Jis kompanija bu
vo apskundęs ant trijų szim- 
tu tukstancziu doleriu, bet 
susitaikė ant $159,500. Kom
panija turės iszmoketi tris
deszimts septynis tukstan
czius penkis szimtus doleriu._________
o reszta Lloyds apdrąudos A penkiolika 
kompanija, Londone primo
kės.

LAKŪNAS.
SUIMTAS

—--------- ’

Intartas Už Vagystes

Vietas Afrikoje, Nes Per 
Daug Kasztuoja

NEW Brunswick, n. j. Generolas In NEW YORK, N. Y. — Kovo trylikta die-

Universitetą n3i Jungtiniu Tautu bendras Sekretorius
— Lakūnas, lips 
buvo suimtas jį

LSaržentas i 
kuJas už

Ite.' (KOMISIJA INTARIA
lo žiniomis, Sovietu lėktuvu ir OWEN LATTIMORE 
inžinu dirbtuvėse dirba arti 
puses milijono asmenų, tarp 
kuriu nuo trisdeszimto ligi 
penkios deszimto procento yra 
moterų. Turint omenyje, kad 
1951 metais Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse buvo pagamin
ta penki tukstancziai lėktuvu 
ir dvideszimts tukstancęiu in
žinu, iszeitu, kad Sovietine Ru
sija lėktuvu gamybos atžvilgiu

RUSIJOS EROPLANU pralenkia mus Amerikieczius.

GAMYBA Senis Žuliku Bosas
WASHINGTON, D. C. — 

Žurnalas “Aviation Age” isz- 
spauzdino indomiu žinių apie 
Sovietines Rusijos lėktuvu ga
myba. Pasiremiant szio minėto 
žurnalo žiniomis, Sovietine Ru
sija pereitais metais vede asz- 
tuonios deszimts penkis lėktu
vu ir apie trisdeszimts inžinu 
dirbtuves, kurios pagamino 
apie dvideszimts du tukstan- 
cziu lėktuvu ir szeszios de
szimts tris tukstanczius inžinu. j 
Arti puses visu tu lėktuvu yra 
kariszki lėktuvai, isz viso apie 
deszimts tukstancziu ir septy-' 
ni szimtai. Paskui j u tarpe ran- i 
dasi apiejįyy^ tųkst.ąncziai sze
szios deszimts lengvu ir vidų-' 
rinio svorio bombnesziu, ir 
tūkstantis du šzimtai keturios 
deszimts szeszi sunkieji bomb- 
nesziai.

Lėktuvu fabrikai yra gerai j 
iszsklaidyti, pradedant Smo-' 
lensko ir Kievo rajonais, bai
giant Komczatkos pussaliu.

Didžiosios dirbtuves randasi '

gers University® 
lankiesi pas stuS 
koks ponelis isz p 
tiju.

Lakūnas, Saržentas dvide- 
szimts vieno meto amžiaus 
Frank L. Bullard, teipgi prisi
pažino apvogęs studentus Sy
racuse ir Corneil Universite
tuose. L

Jis atsilankydavo in tuos j 
universitetus kaip svecsias del 
keliu dienu. Kai studentai ji 
pasikviesdavo pernakvoti, jis 
juos apvogdavo kai jie ^miego
davo.

Jis buvo suaresztuotas Rut
gers universitete. Policijantai 
rado jo kiszeniuje revolveri, 
kuri jis buvo nuo vieno studen
to pasivogęs ir penkis szimtus 
doleriu. ’ v

■ritu. Jis 
pus, kaip 
žinių vals-

WASHINGTON, D. C. — j 
Senato Vidaus Apsaugos Ko
misija, labai isztare Owen Lat-, 
timore ir stacziai pasakė kad 
jis po prisieka yra pamelavęs.

Szitos komisijos pirmininkas i 
Pat McCarran, rasztu ir žodžiu 
labai iszbare Johns Hopkins 
Universiteto Profesorių, Owen 
Lattimore, kuris yra specialis
tas, mokslinczius ant viso Toli- i 
mu Rytu klausimo, ir kuris yra, 
buvęs valdžios patarėjas.

Per dvylika dienu szitas Lat-I 
timore buvo klausinėjamas. Jis _ 
užsigynė kad jis yra ar kada 
yra buvęs Komunistu ir kad jis TRAUKINYS 
nieko bendra neturi su Komu
nistais. Jis paskui nutilęs sė
dėjo ir klausiesi, kai Senato
rius McCarran ji iszbare ir sta
cziai pavadino ji melagiu.

Profesorius Lattimore teip- 
gi buvo labai iszbartas, už tai 
kad jis lakai iszdidžiai ir pa- 
sziepiamai atsakinėjo tai ko- ‘ 
misijai.

Brigados Generolas Frank 
Howley, buvęs kariszkas 
Gubernatorius ir Amerikos 
Komandorius Berlyne, yra 
paskirtas kaipo New York 
Universiteto Kancelerijus. 
Jis mokslus užbaigė szitame 
Universitete 1925 metuose.

SUMUSZE

Trygve Lie pareiszke labai nemalonia nuo- < 
mone, 

Jis 
kvaila

kaslink taikos Korėjoje.
teipgi griežtai pasmerkė Raudonųjų 
propaganda, buk Jungtiniu Tautu 
ypatingai Amerikiecziai, savo lek- 
stengiasi užkriesti sziaurine Korėja 

Komunistu valdomus krasztus su 
ir kenksmingais 

Trygve Lie sako, kad per de-

KAPITONAS
NUBAUSTAS

jiegos, 
tuvais 
ir kitus 
kokiomis trucyznomis 
nuodais. L - ,
vynis menesius jis dejee kuo didžiausias 
viltis in karo paliaubų derybas, bet dabar 
prisipažysta, kad jis yra baisiai suklydęs 
ir apsivylęs. Raudonieji derybomis tik 
aikvoja, gaisztina laika, ju priedangoje pa- 
siruosziama naujiems užsipuolimams.

SOVIETAI VEDA SAVOTISZKA

PROPAGANDA VOKIETIJOJE

BERLYNAS, VOKIETIJA. — Pereita san- 
Maskva pasiuntė Jungtinėms Ameri- 

Valstybems, Anglijai ir Prancūzijai

Detroit mieste buvo suim
tas szitas žmogus, kuris yra 
vadinamas visu žuliku senis. 
Jis yra penkios deszimts vie
no meto amžiaus Guiseppe 
Catalanotte. Jis buvo bosas 
visu tu kurie jauniems par
davinėdavo narkotikus. Po
licija ilgai jo jieszkojo, kai
po vado visu tu kurie parda
vinėdavo kenksmingus nuo
dus, narkotikus jauniems 
studentams ir kitiems.

WILLIA MSPORT, PĄf— 
Dvideszimts devynių metu am
žiaus motina ir jos • du vąįku- 
cziai buvo užmuszti, kai jos au
tomobilius sustojo ant geležin
kelio kryžkelio ir freitkaris su-

Komisija dar nežino ka da- musze automobiliu.
rys su tuo profesoriumi, kuris 
taip iszdidžiai paniekina ko
misija ir komisijos narius. Jis 
gali būti patrauktas in teismą 
ir gali būti nubaustas.

Szita komisija neužginczyja- 
mai yra priparodžius, kad Pro
fesorius Lattimore yra darba-!

■ vesis priesz kraszto gerove ir 
1 yra turėjęs didele intekme ant 
Amerikos santikiu Tolimuose 
Rytuose, kur Komunistai musu 
vadus, suvedžiojo.

AUTOMOBILIU INDIANTOWN GAP, PA — 
i Kapitonas Kemper P. Muench, 
i isz Drexel Hill, Philadelphia, i 
buvo kariszko teismo nuteistas i 

j ir isz savo vieto pravarytas, iri
i turės penkis szimtus doleriu v 1 
užsimokėti. Du Generolai ir koS 
keturi pulkininkai rado kadi ■ ~ . ..
szitas Kapitonas yra prasikai-nota Vokietijos klausimo iszsprendimo rei-
tes- kalu.

Kai jis buvo Ohio valstijoje,
Motina, Pauline Sampson, 

isz Cogan Station ir szesziu 
metu Rose Anne Sampsdn-bu- Jis kelis sykius perstate sveti 
vo ant sykio užmusztos. Ketu-’ 
riu metu sūnelis, Dennis, pasi
mirė Williamsport ligoninėje^.

Jos vyras Albert O. Samp- 
; son, kuris stengiesi ta ju susto
jusi automobiliu nustumti nuo į 
begiu, rie’iu, nebuvo sužeistas. '

Nors Vaszingtonas, Londonas ir Pa- 
oficialiai dar neatsake, vienok ma- 
kad Kremliaus pasiūlymai nesusi- 

rimtesnio dėmesio. Tie pasiūlymai 
juos priėmus 

Labai intartinas Krem
liaus siūlymas isztraukti isz Vokietijos

ryžius 
įnoma, 
lauks 
atsiduoda pasenusiu raugu,
laimėtu Kremlius.

Platinkit “Saule”

į ma moteriszke kaipo savo
J žmona ir su ja gyveno. Svetima 
j moteriszke buvo Ponia Edythe 

’ ;| E. Malloy, n, '
Intartas Kapitonas tylėjo ir

Į visai nesiaiszkino.
Laikrasztininkai negalėjo 

pasiekti nei to Kapitono, nei jo 
tikros žmonos, dažinoti ka jie- ginkluotas jiegas ir leisti visai Vokietijai 
du dabar sako ar ketina daryti. (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Sovietai dabar baisiai pyks

ta ir protestuoja, kad jos agen
tams ir siznipams nevalia po vi
sa Amerika landžioti ir bala- 
duotis. Amerikos valdžia yra 

■M dabar suvarzus Sovietu diplio- 
' *'■ ■ matu valžinejima .po Anierika, 

taip kalę Rusija yra suvaržius 
musu dipliomatus Rusijoje. 
Taip reikėjo jau seniai padary
ti ir duoti tiems ponams savo 
pyrago paragauti.

Jeigu Generolas Eisenhowe- 
ris tikrai nori laimėti Prezi- 

Į dejito rinkimus jis turi tuojaus 
, parvažiuoti isz Europos, ar vi
sai kitus draugus iųzsirinkti ar 
kitus darbininkus pasisamdyti. 
Dabar! iuieji jo draugai ar dar
bininkai jo vaju baisiai prastai 
veda; jie jam daug daugiau ža-

Suimtas, Suaresztuotas

Iszrodo kad plieno darbinin
ku straiku nebus, nes visi susiv 
taikins ant 17% centu ant va
landos daugiau algos ir kom- 

' panija pabrangins plieną apie 
tris dolerius ant tono.

vaite ant vienos televizijos 
programos jo drangai, jo var
du, puoliesi ant kandidato 
Ta lt. Tok is tuszczias užsipuo
limas'baisiai pakenkė paežiam 
Generolui Eisenhoweriui. Jis 
nėra tokis žmogus, kad aut ki
tu pultasi, bet j.» draugai, jo 
vardu taip. daro.

Daugiau kaip trys czvertys 
visu žmonių, kurie dabar ran
dasi po Sovietu valdžia, yra 
Komunistu pries'zai ir Komu
nizmo neapkenczia. Bet jie yra 
bejiegiai ir negali savo ipasi- 
prieszinima viesznai iszrciksZj- 
ti.

Korėjos taikos ar paliaubų 
posėdžiai dar vis tęsiasi ir nie- 

i<o naujo ar gero isz ju neiszei- 
na! Keli Generolai kaip Eisen- 
howeris. visa ta klausima laibai 
greitai ir labai gražiai greitai 
iszrisztu. Bet musu taip vadi
nami Vaszingtono Diiplioniatai 
szneka ir szneka ir nieko neda-

Pasaka Apie 
KARALIAUS TARNA

Kuris In Akmeni
:: Pavirto ::

i ' ------ -
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Generolas .James A. Van 
Fleet, Asztuntos Armijos Ko- 
mandorius Korėjoje sako: 
“Amerika negali už visus 
krasztus kariauti ir visus, da
bar taip vadinamus di augus 
suszelpti ir priglausti.”

Komunistu Partija Ameri
koje yra iszleidus insakyma, 
kad Komunistai savo susirin
kimuose neturės daugiau kaip 
tris narius ant vieno mitingo. 
Szitaip buvo insakyta, kad 
Amerikos Slaptos policijos 
agentai negalėtu turėti dau
giau kaip viena savo 
tuose susirinkimuose,
kad Komunistai isz tikro 
bar bijosi musu FBI policijos 
agentu.

Trys policij antai velkasi 
su savimi dvideszimts asz- 
tuoniu metu amžiaus Dimet- 
rio Rio in policijos stoti ant 
East Fifth uly., New York 
mieste. Jis buvo suimtas ir 
suaresztuotas ir intartas už 
vairąvinimas automobiliaus

kai jis buvo girtas, už pabė
gima kai jis buvo suvažinė
jęs viena žmogų, ir už susi- 
muszima su automobiliu. Ra
dijo policij antai ji labai 
greitai sucziupo ir suaresz- 
tavo, kai jis stengiesi pabėg
ti.

Lietuvos

žmogų 
M aty t.i 

da-

Amerikos Ambasadorius 
John Foster Dulles sako: “Ko
munistu vadai paezioje Rusijo
je taip pat bijosi Raudonosios 
Armijos, kaip ir mes, ežia 
Amerikoje.”

TOLIAU PRATĘSIA- 
Generolinio Konsulato Į MAS ‘E BOND’ BREN- 
New York Pajieszkomi

Asmenys
DIMO TERMINAS

(Tasa Nuo 4 Puslapio)

Bosaitis. Juozas, gyvenos

Teisėjas Sherman, Minton, 
iszreikszdamas Augszeziausio 
Amerikos Teismo jnisprendima 
kaslink New York miesto nau
ja instatyma priesz Komunis
tus mokytojus vieszose mokyk -

■ lose, pastebėjo: “Mokytojas ar 
mokytoja darbuojasi labai in- 
takingoje vietoje musu jauni
mo moksle ir auklejime, kada 
jaunuju protas yra lavinamas 
ir ugdinamas del ateities, ku
rioje tas pats jaunimas turės 
gyventi. Kad mokyklų virszi- 
ninkai turėtu ne tik teise bet ir 
pareiga isztirti tokius mokyto
jus kaslink ju tinkamumo ir 
teisingumo niekas negali abe
joti.”

Jeigu sziu dienu vaikai yra 
iszdyke tai tėvu kalte. Tie tė
vai susilaukė tokiu paežiu vai
ku, kaip ju tėvai ir ju tėvukai 
buvo susilaukė,, nei- geresniu 
nei blogesniu. Bet nuo tėvu pa
rėjo ir pareina kokie tie vai
kai 'bus.

Pypkes Durnai

Pavasario Varpeliai

Senatorius Richard B. Rus
sell, Demokratas isz Georgia 
valstijos yra padalęs pastaba 
kad: “Nei vienas teisingas 
kandidatas ar politikierius 
sziandien negali 'balsuotojams 
viską prižadėti.” (Mes iki 
sziol nežinojome kad kur nors 
randasi teisingas politikie
rius.)

Pavasario sode sparnuoti 
angelėliai

Baltu žiedu varpeliais skambi- 
bina pasauliui:

Pabuskite, plasnokite svajonių 
žemei!

Tebūnie pagarba kiekvienai 
lauko gelei!

Pavasaris... jaunos jiegos ir 
laimes szvente!

Isz spurgo kalas žiedas, spurga 
pleszia lapas.

Kaip seno vyno ir medaus 
svaigina kvapas.

Žmogus pabunda kurti, 
džiaugtis ir gyventi.

Budanas (ar Badenas) Juo-| 
zapas, isz Vieszintu miesto.

Buknytes-Dargiržienes Juli
jos ir jos vyro Dargužo, Adomo 
gitu i lies praszom i a 1 si l i o pt i.

Cze.-nanskas, Antanas ir Ka
zimieras ir’jn treczias brolis, i.r 
ju keturios seserys, ju tarpe | 
Bronislava i,r Emilija, 
laidu valsezip, Kretingos ap.

Dnmcziutes (Duniczius) Ma
rija ir Olga, dukterys Sebasti
jono Dumcziaiis. 1 J

Gru'bis, Petras isz Puponiu 
k., Skapiszkio vi.

Hildebrand - Pilipavieziiite, 
Julija.
Jodvirszyte - Katiniene, Emi

le, isz Gilvydžiu km., Vieszin
tu parapijos, Panevėžio.ap.

Kairys, Endrius ir Jurgis isz 
Mohipio k., Batakių v., Tarau-

jote , $75, ir už kuri dabar Jus 
gautumėte pilna verte $100. 
1961 metais jau kainuotu $133.- 
33. Ir saitas pelnas butu laimė
tas m '

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

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

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

buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.123—-Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 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.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai jn Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

1x0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla-

I piu, 20c.
No.173—Apie Talmudo Pa

slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

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

I raljene prižadėjo viską jam do- 
I vanot ir prasze kad daugiau 
nesakytu. Bet tarnas tarė: 
“Kas man do gerumas bus gy
venti su akmeninėm kojom?!” 
Ir pradėjo sakyt apie tai, kaip 
vėl karaliene norėjo nunuodyt 
burnas prausianti ir kaip ji no
rėdamas iiszgel'bet, ta vandeni 
iszpyle. Ta pasakęs pavirto lyg 
pušiai akmeniu. Karalius ir ka
raliene prasze jo kad daugiau 

i nesakyti, bet anas tarė: “kad 
jau pradėjau tai ir baigsiu!” Ir 
apsakė czionai, kaip nuo žal- 
czio iszgelbejo. Kaip tik pabai
gė sakyt, ir pavirto visas in 
akmeni. Karalius tuojau savo 
moezeka liepė nuszaut, o tania 
pavirtusi in akmeni, innesze in 
dvara ir ilgai jo verke. Jau ge
ras laikas po tam praėjo, gimė 
karaliui suims. Viena nakti ka
ralius ir karaliene toki sapna 
sapnavo, girdi kad balsas sa
ko: Jeigu (jus norit, kad jusu 
tarnas atsiverstu isz akmenio, 
papjauki! savo sunu ir numaz
goki! ta akmeni tuo krauju!” 
Atsikėlė karalius ir pasakė ka
ralienei savo saipna, karaliene 
atsake: “Ir asz taip pat sapna
vau ! ” Ilgai mistino, bet ant ga
lo liepe tarnam paipjaut savo 
vaikeli. Kaip tik numazgojo 
akmeni krauju, tuojau pavirto 
in žmogų. Dabar tarnas maty
damas, kad del jo atgaivinimo 
karalius vaika papjovė, inpjo- 
ve savo rankos pirszta ir savo 
krauju palėpe papjauto Vaike
lio smilkinius,' kuris tuojau gy
vas stojosi. Dabar visi links
mi laimingai sau gyveno.

— GALAS —______________ s____________
Graiku padavimas sako kad 

Kristaus kryžius 'buvo iszkal- 
.tas ifjz Amalo medžio ir už tai 
jis dabar yra taip nudžiūvęs, 
nualmėjęs, sumenkejes, kad jis 
tik nuo kitu inedžiu gali gy
venti, nes jis buvo nuo to laiko 
prakeiktas. Romėnai teigia 
kad tas Kristaus kryžius buvo 
iszkaltas isz drebules medžią,, 
kurio lapai iki sziai dienai dre
ba. Kiti sako kad ant drebules 
medžio Judoszius pasikorė ir 
už tai jos talpai sziandien dre
ba.

Kitokios Knygos

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

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

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kaiiczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal liauja būda, No. 197%, 25c.

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristui 
Pukius apraszymas. 20c. 1

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

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

įdarius isz Jusu puses 
«mu žygiu.

Ikpie nebuvo pa- 
■Jus pateikti pri- 

paata, bankams, sa- 
utomatiszkai prasite- 
iekvienos Jums reika

lingos datos. Jus galesite juos 
vistiek pat iszsiimti kada tik 
Jus norėsite už tai gaudami 
pilna jo verte ir plius, naujojo 
deszimtmeczio interesą /(divi
dendą). Pagal naujaji instaty
ma Jus galite laisvai apsispręs
ti kada Jus sumokėsite valsty
bei mokesezius už ‘ ‘ Bond E; ” 
tai Jus galite padaryti tonu su
brendimo diena, arba ju galuti
no subrendimo diena, ar paga
liau bet kokia data Jums pato
gia.

c—Jus galite savuosius
“Bond E” iszkeisti in‘ pasko
los G serijos bonus, $500 ir 
daugiau doleriu vertes, 
butu patogu asmenims 
norėtu pastoviai gauti 
priklausanti dividendą.
“G Eonai” duoda kasmet 

i 2%%, kuris iszmokamas pus-’ 
metinių Valdžios Iždo czekiu 
iki pat serijos termino po 12 

j metu. Serijos G bonai gali būti 
iszkeicziami grynais per mene
si laiko, Jums praszant, bet ne- 
ankszcziau kaip szesiems me
nesiams praslinkus nuo j u už
pirkimo. Vienok, Jus taipgi 
privalote kiekvienais metais 
atsiskaityti su valdžia už seri
jos G Bonu neszama dividendą.

Pratęsiant “Bond E” seri
jos terminą buvo siekiama pa
skatinti Amerikieczius inves
tuoti, sutaupyti savo kapitala 
Amerikoje. Taipgi buvo nori
ma Amerikiecziams priminti, 
jog kuo daugiau taupant ir kuo 
mažiau iszleidžiant butu pats 
geriausias būdas, kuriuo atski
ri Amerikos piliecziai galėtu 
prisidėti prie kainu kilimo su
stabdymo.

kreik 
vaim;

isz sa. i šia iki

Ku'biliute, (Ina isz Mohipio 
k., Sasnavos’ v., Marijampolės 
apskriezio.

•Josvainiu km., Plateliu parap.
Laurinczius - Maeikaite, Mar- 

cijona, isz Szveksznos, Tatira-

Masziotiene, Marija isz Jie- 
vaiszoniu k., Rumbonių parap., 
Antnemunio vaisczio, Alytaus 
apskriezio.

Beleckas, Jonas ir jo sesuo 
Ona, isz Szilogalio kaimo.

Taunyte (Taunys) Josvana,

Tumosa, Antanas ir Jonas

Vladislovas, isz .Baisogalos v., 
Kėdainių ap.

Žukauskas, Kazimieras ii' 
Žukauskaite Elzbieta, isz Kle
vines k., Sasnavos V., Marijam
polės ap.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in: Consulate‘Gene
ral of Lithuania 41 W. 82nd St.

^Pirkie U. S. Bonus!

Szitai 
kurie 
jiems
Iždo

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
No. 1952 Kaip Užsisakyti Knygas:

_ c.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.
. No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste

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

U3V Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

(Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S.



SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Naszlaitele Ir Paveikslas
(Tasa)

Žinoma, asz greitai sugry- 
sziu, atsake Magdute, ir asz 
jums busiu labai dėkinga už to
kia gražia dovanele.

Labai esu linksma, kad ga
liu tau, brangus vaikeli, ka 
nors palikti atmineziai. Mylėk 
Panele Szvencziausia. Ji visuo
met bus tavo gyvenime tikra 
paguoda ir pagelbininke, jeigu 
prie Jos sunkiose savo gyveni
mo valandose kreipsies.

Magdute ėjo namo, tikriau 
sakant bego. Naujiena svarbi. 
Negalima ilgai tylėti. Reikia 
apskelbti, pa veikslas jos. Ga
les ji dabar žiūrėti in ji kiek 
panorės.

Teta buvo iszejus. Juozelis 
žaidė darže. Ji jam pranesze 
naujiena: Greitai eikime. Pa
dėsi man parneszti.

Gerai, jis sutiko. Juozelis ir
gi norėjo pamatyti ta paveiks
lą, kuri Magdute taip pamėgo-

Gle.biene nusijuokė pama
nius a'budn stovinezius prie 
duru. Paveikslo atėjote pasi
imti. Gerai.

Alagdute padėkojo Glebienei 
ir iszsinesze paveiksią.

Ar negražus, Juozeli? Tarė 
džiaugsmingai Magdute.

Czia paveikslas Paneles 
Szvencziausios, apie; kuria ma
myte mums kalbėdavo. Ar tu 
neatsimeni? Jeigu mamyte ne 
butu mirus, gal sziandiena mu
du geriau mokėtume garbinti 
Vieszpaties Jėzaus Motina Ma-

Ant Gavėnios

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

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

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

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

No. 196 Stacijos 
varija, 15c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c., 
Nauja būda 25c.

No. 203 Tretininkių 
phiszkas officium 15c.

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

No. 400 Ramybes Szaltinis 
malda knyge, graži knygele, 
puikiai ir drueziai apdaryta, 
plonais kietais spkrinais apda
rais, auksuoti lapu krasztai. 
3į4 x 5 col. didumo, 544 pus., 
Tiktai $4.00.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

arba Kal-

Verksmai 
prie Ap-

paga]

Serap-

reikia

rija ir melstis in ja. Žiūrėk in 
vaikelio rankeles ir kaip Jo 
akys žiuri in mus.

Vaikuęziai pabueziavo pa
veikslą.

Kad nors teta priimtu szi pa
veikslą in namus. Ji syki sake: 
Nereikia tikėjimo! Kam tie 
szventi paveikslai ?

Netrukus teta sugryžo in na
mus. Norėjo ruseziai ka nors 
vaikams tarti, 'bet pamaicziusi 
paveiksią kybanti ant sienos, 
susilaikė. Pradžioje, greieziau- 
sia ji nežinojo, kas ten per pa
veikslas. Prisiartinus prie vie
tos, kur buvo naujas namu pa- 
puoszalas, ji nustebusi iszsita- 
re: "Szventa Mar....!" Czionai 
matėsi ant jos veido, kad to- 
liaus ji negalėjo kalbėti. Iszro- 
de, kad ji turėjo didi szirdies 
susikrimtimą. Jos veidas pasi
darė baltas kaip naujai krites 
sniegelis isz dangaus. Paskui 
veidai užsidegė kaip žarija. 
Akys pasidarė galingos. Ilgai 
nelaukus, ji prapuolė ant keliu 
priesz paveikslu ir graudingu 
balsu suszuko: O Marija! Nu
sidėjėliu užtarytoja, pasigai
lėk manes. '

Vaikeliai nusigando. Vienas 
in antra pasižiurėjo, paskui sy
kiu su teta pradėjo irgi aszaro- 
ti.

Laike sumiszimo kaž kas pa
beldė in duris. Magdute atida
vė duris ir sztai stovi prie duru 
Magdutes senai laukiamos se
sutes: Sesute Marija Prancisz
ka ir Sesuo Marija Leokadija, 
abi isz Szv. Petro parapijines 
mokyklos. .......

Garbe Jėzui Kristui, tarė 
viena isz Sesucziu. Nesulauk
damos atsakymo per amžių 
amžius. Amen. — pasveikino 
Kristaus vardu visus viduje 
esanezius.

Ar viena esi ažy^e ? Klausia 
Sesuo Pranciszka.

Drebancziu balsu, lyg su ne- 
pasitikėjimu, Magdute atsake: 
Ne, asz esu su savo 'broliuku ir 
sena teta.

Mes nieko nenorime parduo
ti, nei pirkti, maloniu balsu 
aiszkino Sesuo Leokadija. 
Mergaites mokykloje pranesze, 
kad sziame name gyvena vie
na neturtinga mergaite, kuri 
norėtu ateiti in mokykla. Kiek 
galėjome nuo mergaieziu suži
noti, tai ta mergaite da nepri
ėjus prie pirmos Szv. Komuni
jos.

Tai asz esu ta mergaite, tarė 
szi syki Magdute su didesniu 
pasitikėjimu. Praszau eiti in 
vidų. Meldžia atsisėsti.

Sesutes težengusios pamate 
sena klupojanczia ant aslos 
moteriszke, kuri sunkiai dūsa
vo ir graudžiai verke. Greitai 
viena priėjus, norėjo senelei 
sutikti pagel'ba. Teta Gelžinie- 
ne, pakėlus galva, mane, kad 
prie jos stovi Magdute ir Juo
zelis; praszancziu balsu tarė: 
Vaikeli brangus, atleiskite 
man už.... Czionai ji nutilo, pa- 
maeziusi nematytas ypatas sto- 
vinezias prie jos.

Teta! Atėjo Sesutes, isz Szv. 
Petro parapijos, mane ii' Juo
zeli vestis in mokykla, rami- 
naneziai pastebėjo linksma 
Magdute.

Dievas manes pasigailėjo, 
pasikeldama nuo aslos prabilo 
Geležiniene. Buvau paklydus,

j atsitolinus nuo viso, kas yra j

szventa ir iszganinga. Marija 
pasigailėjo manos. Pamacziu- 
si. Jos paveiksią susigraudinu; 
troksztu visa atitaisyti, jei 
Dievas man duos galimybes.

Prisiartinus prie abieju vai
keliu apkabino viena ir antra, 
prispaudė abieju veidelius prie 
savo ir tarė:

Didis yra Dievas, galinga 
yra Jo valia. Sziandien, Viesz- 
pats džiaugiasi, nes viena isz 
Jo paklydusiu aveliu sugryžo 
atgal in savo Tėvo namus.

Ar galėsiu su Magdute eiti in 
mokykla ? Klause tetos Juoze
lis.

Taip vaikeli, visa gausi ir 
turėsi. Buvau iki sziol jums 
svetima, nemaloni, sziurkszti. 
Buvau paklydus. Dabar...

Sesuo Marija Pranciszka 
prisiartinusi, spaude seifai te
tai Geležinienei rankas: Dėkok 
Dievui.

Gražus buvo reginys ta va
landa, kuomet teta Geležiniene, 
Magdute ir Juozelis klūpojo 
prie Paneles Szvencziausios 
paveikslo ir meldėsi.* Teta da 
nebuvo užmirszusi savo jau
nystes dienu, maldas; Magdute 
ir Juozelis nemokėjo, bet ir jie 
kiek galėdami prisidėjo prie 
Marijos garbinimo. Prie ju sto
vėjo seserys ir ju lupose skam
bėjo da gražesne ir malonesne 
malda: Garbina, mano duszia 
Vieszpati. Ir pradžiugo mano 
dvasia Dievuje Iszganytojuj 
mano.

Ir buvo namuose ramybe.

* z
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kus tavoro, norėjo eit isz laivo 
ir pamate kad važiuoja jau per 
mares. Labai karalaite nusi
gando ir pradėjo verkt, bet ka
ralaitis ja ramino ir sake kad 
ja labai pasidabojo ir ims už 
moterį. Nusiramino karalaite, 
nes ir ji karalaiti pasidabojo, 
jog taip gražus buvo. Karalai
tis su karalaite linksmai szne- 
ka, o jo tarnas laiva keravoja. 
Atėjo naktis ir pamato tarnas, 
kad atskrido kažin kokios trys 
pauksztes, nusileido ant laivo 
ir szneka. Viena sako: "tai ne
tikėtai susitiko graži pora, bet 
neilgas bus ju gyvenimas, nes 
kaip tik parvažiuos namo, tuo
jau sutiks karalaiti su jo pa- 
czia, moezeka jo ir isznesz jam 
duonos su druska. Bet kaip tik 
karalaitis su karalaite 'para
gaus, tuojau abudu numirs, nes 
bus užnuodyta. Kas szituos žo
džius kam pasakytu, tas lyg 
keliu pavirs akmeniu!" Antra 
paukszte vėl sako: "Jeigu ne
numirs nuo nuodu, tai kaip

prausis burna, tada nusinuo
dys1, nes tas vanduo bus užnuo
dytas. Kas szita kalba kam pa
sakytu, tas pavirs lyg pušiai 
akmeniu!" Treczia vėl tarė: 
"Bet jeigu vis da pasiliktu 
jaunieji gyvi, tai kaip tik su
guls nakezia, tuojau iszlys isz 
papeczio žaltys ir praris juos 
abudu. Kas • szita kalba kam 
pasakis, tas visas pavirs in ak
meni!" Taip pasikalbėja 
pauksztes ir nuskrido. Tarnas 
visu ju kalbas girdėjo ir misti
no sau kad reikia karalaitis 
iszgel’bet nuo smerties. Labai 
anas ji mylėjo.

Kaip tik parvažiavo karalai
tis su 'jauna paezia namo, tuo
jau pasitiko juos moezeka su 
duona ir druska ant sidabrines 
terles, bet tarnas pribėgo, is'z- 
trauke isz karalaiezio ranku ir 
paleido ant vėjo visa druska ir 
duona. Visi mistino kad tarnas 
pradėjo eiti isz galvos, o kara- 
laiczio moezeka baisiai ant jo 
užpyko. Tarnas ant visu bar-

s

TARADAIKA > 
* 
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Mano brangejiai, 

Daugelis yra tosios 
nuomones, 

Kad žmogus 'be mokslo, 
Negali būti apszviestu.
Žmogus ir 'be mokslo, 

Jeigu bus davadnas ir 
mandagus, 

Ne girtuoklis, nei vagis, 
Tai jau yra apszviestas. 
Prastas, be jokio mokslo 

žmogus, 
Turi daugiau dorybes 

savyje, 
Negu turintis priekabe prie 

augszto mokslo.
Dideliai mokyti grąb .„s - 

Didžiausiais prasižengėliais 
Pas tokius nevos mokytos 

nerastumai:
Ne grūdelio dorybes, 
Visi latrai biaurybes!

Yra ir mokytu vyru labai 
doru žmonių.

Tikrai mokytas žmogus 
nesipus, 

Vargingo žmogelio neniekins,
Ypatingai bus del jo 
Užtaryto jum priesz 

skriaudėjus, 
akimi duszios 

ant žmonių, 
atskirsime. 
* *

Pasaka Apie 
KARALIAUS TARNA 

Kuris In Akmeni 
:: Pavirto ::

y IENAS karalius turėjo la
bai isztikinia tania, kuris 

jam tarnavo ilgus metus. Nu
mirdamas karalius, paliko ji 
prižiūrėtoju savo dvaro ir ape- 
kunu jauno karalaiezio. Po il
gam užaugo ir karalaitis; pra
dėjo jieszkoti sau paezios, bet 

sau tinkan
ti važiavo in 

ii' pasiėmė 
gilaji tar

savo karalystėje 
ežios negavo, už 
svetima kąra 
su savin 
na. Nuvaž 
ton karalyst 
res ir sustojo v

Dirstelekime

(J tuojaus
*

Nieko gero ant svieto 
sziandien neturime.

Dabar užėjo gadyne: 
Dinamitine, suktybių, 
Korupcijos, graftu ir 

žudinseziu.
Ant ko tas viskasi užsibaigs', 
Tai tik Dievulis viens žino!

Svietas jau isznoko;
Ne žalias, o iszmokes, 

Vaisius nupuola ant žemes, 
Ir isz tos nupuolusios sekios,

Vėl savo laike,1
,Nauji digiai ir naujas 

vaisius 
pasirodo. 

Taip bus ir su tebyriu svietu.
Jau iszmoko žmonyje,

Vieni nupuolines, 
Kitas dalis nuvalys.

Baisi ateitis žmonyje laukia!
* * *

Teisybe sakant: 
Iszleisk isz žmogaus krauja, 

O iszeis ir gyvastis isz jo; 
Iszleisk isz tautos kalba, 
O dings tautos gyvastis!

Tauta tolei gyvena, 
*Kolei kalba josios gyvuoja, 

O be tautiszkos kalbos,
Tai pražūna tauta ant 

visados!

t keliu 
: jures-ma- 
m pakrasz- 

tyje mariu. Nusivožė tenai anie 
labai gražiu inuzuku ir visokio 
tavoro del pardavimo. Netoli 
buvo nuo pamares karaliaus 
miestas. Tas karalius turėjo 
labai gražia dukterį, kuri dasi- 
žinojus, kad atvažiavo pama- 
cziai su visokiais tavorajs, tuo- 
ren isz svetimos szaiies kup- 
jau pasiėmė su savim tarnaite 
ir nuėjo pirkti tai szi, tai ta, ka 
patiks. Karalaiezio laivas sto
vėjo visai pakrasztyje ir kaip 
tik karalaite atėjus paprasze 
parodyt tavora, tuojau karatai, 
tis insivede ja in vidų laivo. 
Tarnui paliepė kad su muzika 
užgrajytu, ir jam liepe kad irtu 
laiva nuo pakraszczio, o pats 
pradėjo rodyt visokius gražu
mynus. Karalaite ne tiek in 
gražumynus žiurėjo, kiek su 
karalaicziu kalbėjo ir muzikos 
klausė. Per ta laika laivas toli 
ant mariu atsiire. Aut. galo pri
siklausius muzikos ir nusipir-

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais ;

160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5^ col. ploczio I 
Iszaiszkina sapna ir kas ( 
ateiteje stosis. Su priedu j 
planatu ir visokiu burtu. ! 
Knyga in minksztos po- ] 
pieros virszeliuose. :: ;; J

Pinigai reikia siusti su 1 
užsakymu: Į

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

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

"ME LAY THIS?
Are you kiddin’?

asks
Bugs Bunny

o wAiwa. ews. cactoonj.wc.

"Coupla months ago this little jerk comes up 
to me and say?, ‘Hello, Mr. Wabbit. Will you 
bwing me a nice egg like that this Easter?’

:“Are you kiddin?’ I says. ‘This is a nest egg, 
Buster. Go lay your own eggs, Doc. Beat it. 
Scwam.’

“‘What’s a nest egg?’ asks Bright Eyes.
"'It ain’t something the Easter Bunny brings, 

Junior,’ I says. ‘To get one of these, you gotta 
save your lettuce . . . like me.

“T save the sure, easy way. Buy U. S. Savings 
Bonds automatically. That way, I got some
thing to fall back on when I get all stooped 
over and my ears ere bald.

'"And, brother, when you put your cabbage 
in Savings Bonds, it really multiplies.’”

Bugs Bunny certainly has a point—and it’s not 
at the top of his head. Why don’t you buy 
U. S. Savings Bonds automatically, too?
Join the Payroll Savings Plan where you work 
—or the Bond-A-'Month Plan where you bank. 
You’ll be mighty glad you did, some day.

SAVE FOR YOUR INDEPENDENCE
I BUY U.S. SAVINGS BONDS

Saule Publishing Co., -Mahanoy City, Pa

1.

niu tylėjo ir ne žodžio neiszta- 
re. Ant rytojaus, padavė mo
ezeka karalaicziui ir jo paežiai, 
czysto kaip krištolas, vandenio 
del prausimo. Tarnas eidamas 
pro szali, buk tai isz netyjeziu 
užkliudė su skvernu ir bruksz! 
Apvertė praustuve. Visas van
duo iszsipyle net ir karalaitis 
pradėjo bartis, o moezeka tai 
net isz kailio nėrėsi 'beszaukda- 
ma ant tarno. Liepe karalai
cziui tuojaus užmuszt tania, 
mat jai pikta buvo, kad antra 
karta iszardo jos nuodus. Ka
ralaitis nenorėjo žudyt isztiki- 
mo tamo ir dovanojo jam. At
ėjo vakaras, karalius su savo 
motere nuėjo gult, o tarnas pa
lindo palovei! saugoti, ir kardą 
pasiėmė. Kaip tik anie sumigo, 
tuojau iSzlindo isz popeczio 
smakas ir jau siekia iszsižiojas 
praryt jaunuosius, tik tada 
tanias isz palovio iszlindo ir 
cziaksz! Su kardu nukirto ler
vai galva. Tuojaus tanias pa
kovojo, kad niekas ir nežinotu. 
Bet tuo laiku, kaip kirto, liž- 
tiszke buvo kraujo ant kara
lienes veido. Mislijo tanias, 
kaip ežia reikia nuszluostyt, 
bet beszluostam gali nubusti. 
Prisilenkė prie karalienes vei
do ir palengvelia norėjo su lie
žuviu nulaižyt, bet tuo laiku 
karalius pabudo ir pamatęs 
tania belaižant karalienes vei
dą, suszuko: "Ak tu, nedorėli! 
Tai tu szitaip darai! Mano mo
terį bueziuoji!” Tanias nieko 
nesake, ane žodelio, o karalius 
paszauke tarnus ir liepe szita, 
tania suriszt. Ant rytojaus tuo
jau sušzauke sudžias ir apsudi- 
no, už bueziavima karalienes, 
ant smerties. Priesz smerti tar
nas prasze karaliaus kad duotu 
jam pasakyt keletą žodžiu. Ka
ralius pavėlino. Tada pradėjo 
sakyt tarnas apie kelione'per 
mares, kaip anas girdėjo pauk- 
sztes kalbant, kad karaliene 
uores nunuodyt su duona ir 
druska ir kaip pauksztes uždė
jo tam katras pasakis1, pavirst 
lyg keliu kmeniu. Tuos žodžius 
isztares tarnas ir pavirto lyg 
keliu akmeniu. Karalius ir ka-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . .

ŽYDU TIKYBOS 
:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka 

Per paezta, 25 Centai
Adresas: A 'į

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą-ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

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

‘.'.r.?, j.

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

Per paczta, 35 Centai.

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

Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.



Žinios Vietines
— Subatoj pripuola Szven

to Jono ir Szv. Barakizijo, o 
Tautines Vardines: Eikis. Ir ta 
diena: 1G38 metuose Pirmieji 
Szvedai apsigyveno Amerikoje 
apt Delaware valstijos kranto.

— Ponia Margareta (Ra
nonis) Kaminskiene kuri ne- 
svei'kavo per du metu, numirė 
Panedelyje, G:45 valanda va
kare, pas savo sunu, Joną, 213 
W. Pine uly. Velione gimė Lie
tuvoje, po tėvais vadinosi Mar- 
garieta Mokoliute ir kitados 
gyveno Maple Hill kaimelyje. 
Vedus du syk. Jos pirmas vy
ras Kazimieras Ranonis mirė 
1918 metuose, o antras vyras, 
Pijus Kaminskas mirė 1934 m. 
Prigulėjo prie Szvento Juoza
po parapijos ir prie Moterų 
bažnytiniu draugijų. Paliko 
dukterį Adele, pati Theodoro 
Rolich isz. Shenandoah Hgts.; 
tris sūnūs: Antaną ir Joną Ba- 
noniai ir Albina Kaminską, 
mieste; keletą anūkas ir anu- 
kies, taipgi scscri P. Witkaus- 
kiene isz Park Crest. Laidos 
Petnyezios ryta, su aipiegomis 
Sžv. Juozapo 'bažnyczioje de
vinta valanda, ir palaidos in 
parapijos kapines. Graborius 
Waters laidos.

— Sekanczios angliakasyk- 
lose mokes savo dafbininkams 
pedes, Petnyczioj, Kovo Mar. 
28-ta diena: Locust, Gilberton, 
Packer Nr. 5 ir Mammoth; Su- 
batoj Kovo ,9-ta diena: Saint 
Clair. Panedelyje Kovo 31-ma 
diena: Continental, Midvalley, 
Germantown, Hammond, Ko- 
hinoor ir Repplier.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Kanczios Nedelia, 
taipgi Szv. Jono Klimakaus ir 
Szv. Kvirino, o Tautines Var
dines: Strum yla. Taipgi ta die
na: 18G7 metuose Amerika nu
sipirko Alaskos kraszto nuo 
Rusijos; 1950 m., Leon Blum, 
Prancūzu Socialistu partijos 
prezidentas ir buvęs Prancūzi
jos Premicras pasimirė; 1941 
m., Amerikos valdžia paėmė 
trisdes'zimts Naciu laivu ir 
trisdeszimts Danu laivu, kurie 
buvo musu uostuose.

— Gėibiamas Kunigas St. 
Nokbutas, klebonas isz Ap- 
rciszkimo P. M. parapijos, 
Frackvilleje, ana diena lanko
si mieste su reikalais ir prie tos 
progos atlankė ir “Saules” re
dakcija. Acziu u'ž atsilankyma.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Balbino, o Tautines Vardines: 
Islel Ir ta diena: Commodore 
Peny pasiraszo taikos sutarti 
su Japonija; 1949 m., Rusija 
pasmerkia Atlantiko Sanjun- 
ga.

Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Schuylkillo Pavieto lai
ke Kart Parte, kur invyko Pa- 
nedelio vakara, Kovo 24-ta d., 
Szv. Juozapo parapijos svetai
nėje, nusiseko pasekmingai. 
Daug publikos dalyvavo tame 
Kart Parte. Ponia Charles 
Klein isz Pottsvilles laimėjo 
“$25 U. S. Defense Bond.”

— Utarninke pripuola pir
ma diena Balandžio — April; 
nesiduokite apsigaut. Ir ta die
na pripuola Angliakasiu 
szvente, nuo atgavimo 8 valan
dų darbo. Mencsis Balandis pa 
szvenstas del Kristaus Musu 
Atpirkę jaus. Ūkininku priežo
džiai: Sausas Balandis nėra 
ūkininkams džiaugsmas. Žir
nius Sek Izidoriaus dienoje no
rėdamas geros dagos. Jeigu 
Balandis sausas tai Rugsejio 

menesis teipgi bus sausas. Jei
gu szitam menesyje sziltas lie
tus lyja tai galima tikėtis gero 
meto. Jeigu tame menesyje 
szviesos dienos tai ateinantis 
bus szlapias. Menulio atmai
nos: Prieszpilnis 2-tra diena; 
Pilnatis 10-ta diena; Delczia 
17-ta diena ir Jaunutis 24-ta 
diena. Taipgi pripuola Szv- 
Teodorio ir Szv. Valerios, o 
Tautines VardinesiRingaudas.

— Szvento Juozapo para
pijos Misijos invyks Nedelioj 
Balandžio (Apr.) 27-ta diena. 
Lietuviszkai pamokslai bus sa 
komi nuo Balandžio 27-ta die
na iki 4-ta d., Gegužio (May), 
o Angliszkai, nuo Gegužio 4, 
iki Gegužio 11-tai dienai. Misi
jas ves Tėvas Mazukna, misi- . . . * jomerius.

Shenandoah, Pa. — Gerai 
žinomas miesto gyventojas ir 
“Saules” skaitytojas, Kazi
mieras Bernatonis, nuo 215 N. 
Catharine ulycziefs, numirė 
Utarninko ry ta, Locust M t. li- 
gonbuteje, kuris ten gydėsi 
per tris sanvaites. Velionis gi
mė Lietuvoje, atvyko in Sze- 
na’doryje 1912 metuose. 1917 
m., instojo in Amerikos vaiska 
kuris tarnavo Pirmoj Svetinėj 
Kare. Per koki tai laika buvo 
prie miesto policijantu. Taipgi 
kitados turėjo užsiėmimą kai
po Klumoczium del korto 
Pottsvilleje, ir po tam buvo 
sargas prie kalėjimo Pottsvil
leje. Apie penki metai atgal- 
dirbo Maple Hill kasyklose, bet 
isz priežasties nesveikavimo 
turėjo apleist darba mainuose. 
Prigulėjo prie Szvento Vardo 
draugijos ir American Legiono 
Post 370. Paliko dideliame nu
liūdime, savo paezia Mikalina. 
Laidotuves invyks Subatos ry
ta, su Szv. Misziomis- Szvento 
Jurgio 'bažnyczioje, devinta 
vai., kana palaidos in parapi
jos kapines. Grab. L. Chai- 
kowsky laidos. Amžina Atilsi!

— Keturcsdeszimts Valan
dų Atlaidai atsibuvo Szvento 
Jurgio parapijoje. Daugelis 
kunigu prigeTbejo Gerb. Kum 
J, Karai ui.

— Ponia Elžbieta Navits- 
kiene isz miesto, turėjo opera
cija Locust Mt. ligonbuteje.

Jackson, Mississippi. — Ge
rai žinomas 'buvęs Generolas 
Douglas MacArthuris isz New 
York, turėjo prakalba szitame 
mieste, Sukatoje, Kovo 22, an
tra vai., pppietu. Gen. MacAr
thuris taipgi dalyvavo parode.

Scranton, Pa. — James Te
desco, sekretorius ir kasijie- 
rius isz Nr. 9 angliakasykliu 
kompanijos, pranesze visiems 
mainieriąms kurie dirba Nr. 1 
Leadville šzaftu,'kad jie turės 
jieszkoti dar’ba kitur, nes tuos 
kasyklos bus uždarytos, nes 
jiems neužsimoka,, iszpricžas- 
ties kad iszkasimas anglių per- 
brangai kasztuoja. Apie 500 
angliakasiai neteks darbo ir 
turės jieszkoti darba kitur.

TELEFONO
STRAIKOS

CAMDEN, N. J. — Beveik 
septyni tukstaneziai telefono 
darbininku ir darbininkių su- 
straikavo, kai nesutiko su 
kompanija ant algų pakėlimo.

Kompanijos atstovai sako 
kad dauguma moterų ir mergi
nu operatorku nesutinka eiti 
in darba, kai kiti darbininkai 
straikuoja ir marszuoja ties j u 
darbo ofisais. Už tai tik svar-

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Vaszingtone Armija yra 
parodžius savo nauja ero- 
plana, kuris gali veszti du 
kareivius, lakūnus. Szitas 
mažas eroplanas “helicop
ter” gali būti iszleistas isz

biausi reikalai yra telefono 
kompanijos priimami per te- Į 
lefonus.

Vietiniai telefonai dar vei
kia, nes jiem's nereikia darbi
ninku. O taip toliau kur tai tik 
ligonines, policijos, ugniagesiu 
ir daktaru telefonu szaukimai 
yra priimami, Newark mieste.

Pamarese, kaip Atlantic j 
City, tai dar nėra bėdos, nes ! 
.apie szi laika mažiausia žmo
nių tenai randasi.

Szitu darbininku kontraktas 
užsibaigė Nedelioj, ir kai ne
galėjo unija su kompanija susi
taikinti ant naujo kontraktu, 
tai darbininkai nutarė su- 
straikuoti.

APVOGĖ $600,000
DANVERS, MASS. — Trys 

vagiai pasivogė net szeszis 
szimtu tukstaneziu doleriu isz 
automobiliaus, kuri trys sargai ) 
turėjo sergėti.

Visi trys sargai buvo užeje 
in maža restaurana užkasti. Jie 
paliko ta automobiliu su tais 
pinigais be jokio sargo.

Už kokiu dvieju valandų po 
tam, FBI policija nuszove ke
turis vyrus, kurie stengiesi nuo 
policijantu pabėgti skersai ru- 
bežiu in New Hampshire vals
tija. Bet policija nieko nesako 
ar tai butu buvę tie vagiai ku
rie tiek daug pasivogė kelios 
valandos pirmiau.

Du metai atgal szitoje apy
linkėje vagiai buvo pasivogė 
viena mi ijona ir du szimtu 
tukstaneziu doleriu isz Brinks 
kompanijos.

Automobilius arba trokas 
kuris dabar buvo taip apvog
tas, veže pinigus isz invairiu 
sztoru ir fabriku in banka. Jis 
yra apszarvuotas ir sargai yra 
gerai apsiginklavę.

Ir ežia, kaip ir toje Brinks 
kompanijos vagystėje, vagiai 
taip greitai ir taip gudriai ap
vogė kad iszrodo kaip kad bu
tu kas labai gerai žinojęs apie i 
pinigus, apie sargus ir turejes 
rakta to automobiliaus durims.

FBI policija buvo paszauk- j 
ta. FBI agentai dažinojo kad 
tos apvogtos kompanijos dar-) 
bininkai laiko rakta tam szar- ) 
vuotam automobiliui, kur visi 
gli ji pasiimti. Jie spėja khd 
kas nors ta rakta pasiėmė, ga
vo kita sau pasidaryti, ir pas
kui ji sugražino, pirm negu kas 
nors jo pasigedo.

eroplano su parasziutu ir ga
li pats nusileisti isz padan
gių. Jis gali skristi apie asz- 
tuonos deszimts myliu in va
landa ir gali pasilikti padan

PAVERGTOJE
TEVYNEJE

— Kaip ir ankszczi&u, taip 
ir szimet Komunistai priesz 
Vasario 16-ja užgyventojai 
Lietuvoje susitiprino sakima, 
vienok, kaip ir seniau, tiek Vil
niuje, ypacz Rasų kapinėse ir 
prie Gedimino pilies, tiek Kau-1 
ne, Sziauliuose ir kitur buvo 
iszmetyta priesz užgyvento jus : 
atsiszaukimu, įspėjimu, pri- i 
mintos gyventojams Nepri
klausomais metines ir jos 
reikszmaOikiet taip pat gale- 
damdi^^M^idijo įiszsiun- 
timuW^^^^PWsz Vatikano, 
ParyžuR^B^itur, nors del to 
pavoja džiaugiau padidėjo.

“Tiesos” Nr. 29 (szimet Va
sario 3-czia diena) vedamuoju1 
“Kaimo lektoriunai, ” nurodo
ma, kad visoj Sov. Sanjungoj i 
1951 metuose gavo “mokytis”) 
(tikrai klausytis priverez. agi-) 
tacijos arba kūrimas) 57 nuli- Į 
jonu žmonių. Lietuvoj “moks-) 
ius ėjo” apie puse milijono! 
žmonių, Komunistiszku litera
tūros iszleista 8, 9 milijonu eg- Į 
zemploriu bendro tiražo, Ko- 
munistinimas ir rusinimas bu
vo skleidžiamas 2,924 klubu — 
skaityklų. 320 vad., “kaimo 
klubu,” 767 bibliotekų, knygi
nes, 135 “kultūros namu,” .30 
muziejų. Lietuvoj taip pat vei
kia keli szimtai, lektoriumu,” 
kuriu tarybas tvirtina partijos 
komitetai.

1951 metai Vilniaus operos 
palydėti tradicine arba padavi
me Traviata, baletas davė at
naujinta “Raimondos” spek
takli, užtai Vilniaus dramos 
teatras gavo pastatyti perdem 
Komunistu premiera “Treczio- 
jo kurso studentas.”

— Londone invykusia Eu
ropos Sanjudžio konferencija 
Komunistai tiek per radijus, 
tiek per spauda pradėjo biau- 
riausiai dergti. Iszplusti veikė
jai ne tik Lietuviszkai ir Ru- 
siszkai, bet ypacz smarkiai 
juos iszderge Varszavos radi
jas, iszvadindamas “judu kon
gresu,” draugu skelbdamas, 
kad jie gauna vis didejanezia 
isz Anglosaksu parama, pasisu
ka už Vokietijos atgink lavima 
ir taip toliaus. Europos tremti
niu vis didėjantis vieningumas 
ir jiems teikiama Vakaru para
ma Komunistus tiesog siutina.

— Tremtiniams vilioti ir 

gėse per devynios deszimts 
minueziu su savo gazolinu. 
Szitokie eroplanai butu var
iuojami nusileisti už prieszo 
sienos ar ant karo lauko.

Lietuviams veikėjams dargti 
leidžiamas “Tev. Balsas” szi
met Nr. 1 (77) A. Skolvio ir V. 
Gervinio vardu po kitu Angli
jos Lietuviu szi karta nepa
prastai iszpludo Profesorius 
St. Žakevicziu-Žymanta, Libe
ralu internacionalo tarptauti
nio tremtyje Generolu Sekreto
rių. Tokius szmeižtus Bolszevi- 
ku parsidavėliai betgal gėdija
si skleisti net ir paezioj užgy
vento j Lietuvoj.

— VLIK’o Vykd. Tarybos 
pirmininkas M. Krupaviežius 
su visa Vykd. Taryba 1952 m., 
Vasario 24 diena pasitraukė 
VLIK’as ta pasitraukima pri
ėmė ir nauja Vykd. Taryba su
daryti pavede Prof. J. Kamins
kui; pasitraukusioji Vykd. Ta
ryba papraszyta eiti pareigas, 
kol bus sudaryta naujoji.

— VLIK’o pirmininkas M. 
Krupaviczius ir URT valdyto
jas Prof. Z. Ivinskis pastaro
siomis dienomis tarnybiniais 
reikalais lankėsi Paryžiuje.

— Estu Nepriklausomybes 
Szventes proga Vasario 24-ta 
diena VLIK’as pasveikino Es
tu ingaliotini Vokietijoje Pulk. 
Jabobsona.

— Mirus Prancūzu Marsza- 
lui de Latre de Tassigny, Lie
tuvos vardu jos atstovas Pran
cūzijai Dr. St. Baczkis pareisz- 
ke užuojauta Prancūzijos vy
riausybei ir naszlei. Be to, 
VLIK’o vardu buvo padėtas 
su atitinkamu inraszu geliu 
vainikas. Taip pat buvo pa- 
reikszta užuojauta Cziurlionio 
ansamblio, kurio jis buvo vie
nas isz globejuu, ir Lietuviu 
Paszelpos Draugijos vardu.

— Prof. J. Kaminskas, ku
ris VLIK’o pavedimu zonduo
ja dirva JAV’as konsolidaci
jai, ne viena proga yra pažy
mėjęs, kad musu jiegu skaldy
mas žiauriausiai pakenktu Lie
tuvos laisvinimui. Pasekmin
gai kovai reikia suburti visas 
jiegas. Nepaisant pasitaikiu
siu nelygumu, nesklandumai 
bus iszlyginti. Jok kitas orga
nas, atkurtas vienu ar kitu pa
grindu, iszskyrus VLIK’a, ne
turės pasisekimo. Pradėjus 
Lietuvos laisvinimo reikalarrfs 
vaju, Prof. J. Kaminskas taip 
pat paskelbė atsiszaukima in 
Amerikos Lietuvius, kad auko
tu. Priesz gryždamas in Euro
pa, dar užsuko laisvinimo ir T. 
Fondo reikialais i Kannada.

Iszrinkime Susivieniji
mo Lietuviu Amerikos 

(SLA) Iždininku 
AL. S. TRECZIOKA

Kad butu sutaupyta daug pi
nigu ir laiko SLA nariu naudai 
kad SLA reikalai butu atlikti 
gerai ir greitai, kad SLA ap- 
drauda ir paszelpa butu sti
priausia ir kad SLA nariu vi
si reikalai butu pilnai apsaugo
ti, yra būtinai reikalinga bal
suoti už

ALBINA S. TRECZIOKA 
ir iszrinkti ji in Susivienijimo 
Lietuviu Amerikos Centro Iž
dininko vieta!

ALBINAS S. TRECZIOKAS 
dirba SLA nariu naudai virsz 
25 metu! Buvo SLA seimuose 
iszrinktas in Apszvietos ir Fi
nansų Komisijas ir pavyzdin
gai dirbo jose 10 metu! Taip 
pat be pertraukos yra SLA 245 
Kuopos ir 5-to Apskriczio Val
dyboje virsz 25 metu! Be to, 
jis yra New Jersey - New York 
valstybių pripažintas Apdrau- 
dos Žinovas. Todėl, visi SLA 
nariai yra praszomi balsuoti už
ALBINA S. TRECZIOKA 

in SLA Centro Iždininko vieta!

SLA 245 Kuopos ir 
SLA 5-to Apskr., 
Valdybos Nariai.

TOLIAU PRATĘSIA
MAS 4E BOND’ BREN

DIMO TERMINAS
WASHINGTON, D. C. — 

Praėjusiu metu Gegužes (May) 
menesi suėjo deszimts metu, vi
sai eilei Amerikos Valdžios 
“Bond E” serijų.

Daugelio Amerikiecziu karo 
metais užpirkti valstybines bo- 
nai pribrendo. Kitaip sakant, 
jei 1941 metu Gegužes men., už 
$100 vertes ‘ ‘ Bond E ” Jus mo
kėjote $75, tai sziu metu Gegu
žes menesi Jus gausite už juos 
pilna $100 verte pinigais. Vie
nok, praėjusiais metais Prezi
dento Trumano speczialu in- 
statymu buvo patvarkyta, kad 
jei Jus norite ir sutinkate, mi
nėti “Bond E” gali būti palik
ti brandinimui da vienam de- 
szimtmecziui.

Minėtu instatymu Jus turite , 
tris galimybes;

a—Jus galite, suprantama, 
savo pribrendusi Bond E isz- 
keisti, kaip Jus pasiraszete 
kontrakte, in pinigus. Tai butu

I visiszkai lengvai atliekama i 
Jums inteikus bona, bet ku
riam bankui, bet kuriam pini
gus iszmokancziam agentui, 
Federaliniam Rezervo Bankui 
ar jo skyriui, ar kad ir pa
ežiam Jungtiniu Valstybių Iž
dui.

b—Jus galite apsispręsti da 
10-cziai metu pratęsti “Bond 
E” brendimo laika. Tuo atveju 
už pirmuosius septynis ir puse 
metu butu primokama 2%,% už 
meta; už sekanezius 2 ir % me
tu, procentas kiek padidėtu 
taip, jog bendras sekanezio de- 
szimtmeczio dividendas butu 
apie 2 ir 9/10 procento.

Tokiu tai atveju, “Bond E” 
už kuri Jus 1941 metais moke-

[Tasa Ant 2 Puslapio]

SOVIETAI VEDA 
SAVOTISZKA 
PROPAGANDA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

susivienyti.
Žinant, kad Raudonosios ar

mijos okupuoto j Rytinėj Vo
kietijoje Kremlius jau turi su
organizavęs Sovietus ir gerai 
paruoszes savuosius militari- 
niu atžvilgiu, Raudoniesiems 
nebutu sunku pagrobti visa 
kontrole. Dabar Kremlius de
da visas pastangas sutrukdyti 
Vakarines Vokietijos ekono
mini ir militarini sustiprėjimą, 
dėlto griebiasi gudrybių užliu- 
liuoti ir apgauti Ali jautus ir 
paežius Vokieczius.

Naudingas Užsiėmimas
Mielaszirdinga ponia in 

mergaite: — Mano kūdiki, 
kodėl dabar niekad ne ateini 
valgyt, kaip seniaus?

Mergaite — Jau poniute 
dabar ne reikalaujame vaik- 
sztinetie, bartevelis turi gera 
užsiėmimą; gavo vieta uba
go babineziuje prie pats ak
menio su szventytu vande
niu.

Skaitykit “Saule”

Pirkie U. S. Bonus!
“NOVENA”

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 
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giai. Atsiszaukite ant adreso:

524 W. South St.
Mahanoy City, Pa.

i L. TRASKAUSKAS; I ___ *
i LIETUVISZKAS J 
į GRABORIUS *
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams J
* :: Reikalams :: I
*  * 
*535 WEST CENTRE STREET *"
* Telefonas Nr. 78 <
* MAHANOY CITY, PENNA. J*******-k**-k***-k-k*-k***<**-k*


	Book 6 1952-03-28-SAULE_0001
	Book 6 1952-03-28-SAULE_0002
	Book 6 1952-03-28-SAULE_0003
	Book 6 1952-03-28-SAULE_0004

