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Isz Amerikos Draugiszkumo Traukinys
Tautu Sanjungoje

PASZOVE ŽMONA

Nužudė Savo Žmonos 

Dede

PHILADELPHIA, PA. — 
Vyras, kuris buvo persiskyres 
su savo žmona, insilauže in na
mus in Glenolden ir su me
džiokles karabinu nuszove sa
vo žmonos dede.

Paskui jis insilauže in savo 
žmonos, keturiu menesiu nuo
takos kambari, ir ja baisiai su
daužė su tuo karabinu, ir pa
szove in peczius, kai ji stengie
si nuo jo pabėgti. Po tam jis 
pabėgo su automobiliu.

Mires dede buvo szeszios de- 
szimts keturiu metu amžiaus 
Augustine J. Munsante; nuota
ka yra dvideszimts keturiu me
tu amžiaus Ponia Teressa 
Greer. Ji buvo nuveszta in 
Fitzgerald-Mercy ligonine, 
kur daktarai sako kad jos pa
dėtis pavojinga.

Policijantai .greitai iszleido 
raportą ant to žmogžudžio, 
trisdeszimts metu Alfred Greer 
ir insake visiems policijantams 
jo jieszkoti.

Nuotakos szeimyna sako kad 
ji isztekejo už jo vien tik už 
tai kad jis ja grasino, ir kad 
jiedu niekados negyveno sykiu 
kaip žmona ir vyras.

4 POLICIJANTUS 
APDAUŽĖ

NORRISTOWN, PA. — 
Vienas petingas ir raumenin
gas draiverys keturis polici- i 
jantus apmusze, apdaužė, pirm 
negu pasidavė ir buvo suaresz- 
tuotas, už per greita važiavi- 
ma.

Draiverys, dvideszimts dvie
ju metu amžiaus John Slobo- 
dicz, kuris yra apie szesziu pe-' 
du dvieju coliu dydžio ir sve
ria apie du szimtu trisdeszimts 
svaru buvo sustabdytas už per 
greita važiavima, apie puse po 
septynių vakare. Ji buvo su
stabdęs policijantas William 
Heidel. Jiedu pradėjo bartis, 
kai kitas policijantas Frank 
Ciaccio pribuvo. Jis yra buvęs 
kumsztniinkas. Tik sykiu, vi- ■ 
sai staiga tas draiverys John 
Slobodicz paszove su savo au
tomobiliu pirmyn ir pabėgo 
nuo tu dvieju polici j antu.

Tiedu policijantai ji pasivi
jo ir vėl prasidėjo barniai, ir 
tiktai kai dar du policijantai 
pribuvo, Saržentas Jerry De
laney ir policijantas William 
Nowlin, buvo tas draiverys su
imtas ir suaresztuotas.

Policijantai Heidel ir Cia
ccio sako kad jiems dviem bu
vo ju laikrodėliai sumuszti ir 
ju drabužiai apdraskyti, pirm 
negu jie numalszino ta draive- 
ri.

Draiverys John Slobodicz 
buvo in kalėjimą patupdintas

Kalėdų Diedukas su Tau
tu Sanjungos delegatu vai- 
kucziais pradeda “Drau
giszkumo Traukinio Kelio
ne’’isz New York miesto. 
S z i t a s “ Draugiszkumo 
Traukinys’’ po visus Euro
pos laisvus krasztus priesz 
ir per Kalėdas su dovanomis 
isz Amerikos žmonių.

iki rytojaus, kada jis gales su 
teisėju pasipeszti ar pasigin- 
czyti.

SAKO TRUMANAS
BUVO SPANGAS

Nemate Ar Nenorėjo 
Matyti Pavojaus

FBI Direktorius Sako 
Jo Agentams Darbas

Buvo Sutrukdytas
WASHINGTON, D. C. —

J. Edgar Hooveris, virszinin- 
kas FBI policijos ,savo valia 
atėjo pas Senato Komisija ir 
per televizija ir radija, po pri- 
sieka pasakė kad kai Truma- 
nas paskyrė Sovietu agenta 
Harry Dexter White in ta 
Tarptautinio Iždo darba, FBI 
agentams visas ju darbas buvo 
sutrukdytas ir suardytas. Jis 
sako kad FBI policija nuo to 
laiko jau nebegalejo taip gerai 
sekti ta Sovietu Rusijos agen-' 
ta, nes žmones kurie turi tarp- t
tautinius darbus yra nepalie- 
cziami FBI policijos.

Jis teipgi po prisieka užsi
gynė kad jis buvo susitaręs su 
Trumanu ar su Bendru Ame
rikos Sekretorių Tom C. Clark 
kad butu geriau palikti ta Ko
munistą White toje vietoje 
kad butu geriau kitus Komu
nistus susekti.

J. Edgar Hooveris sako kad 
tas ne jo darbas, kad jis nega
lėjo ir negali nei Prezidentui 
nei Vaszingtcno sztabui patar
ti ar insakyti, kad jo ir jo 
agentu darbas tik sujieszkoti: 
ir praneszti žinias apie intar-1

Su Kalėdų Dieduku vai- 
kucziai yra isz kaires in de- 
szine: trijų metu Sheema 
Hamdani, isz Pakistan ir jos 
sesute Asma; deszimts metu 
Jaine Urrutia isz Columbia; 
Paul Wallahora isz Ameri
kos; ir John Vallat isz Ang
lijos.

o o o

tus žmones. Jis sako kad jo 
agentai ta savo darba kaslink | 
Komunisto White atliko ir vi
sas žinias inteike paežiam Tru- 
manui; priesz tai, kada Truma- 
nas ta Komunistą White pa- j 
skyrė in tokia svarbia ir atsa- 
kominga vieta.

J. Edgar Hooverio prane- 
szimas padaro tikra melagi 
isz Trumano, kuris pats save 
suvedžiojo. Trumanas, iszgir- 
des tuos priekaisztus priesz ji 
ir jo sztaba pirmiau sake kad 
jis nieko nežinojo apie ta Ko
munistą, Sovietu Rusijos agen-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Buvęs Irano Premieras, 
Mohammed Mossadegh kaip 
gaidys straksi ir paskui Lo
zorių gieda kariszkame teis
me, Teherano mieste, kur jis 
yra teisiamas už savo krasz
to iszdavima. Jo laukia 
mirties bausme jeigu karisz- 
kas teismas ras ji kalta.

26 MOKYTOJAI
PRASZALINTI

Visi Intarti Už
Komunizmą

_____ *
PHILADELPHIA, PA. — 

Nors jau biski vėlokai, bet vis
gi gerai padare Philadelphijos 
Mokslo Sztabas, praszalinda- 
mas, suspenduodamas, nors 
dvideszimts szeszis mokytojus 
isz savo vieszuju, publikiniu 
mokyklų. Visi jie buvo Sena
to Komisijos tardomi ir beveik 
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LAUKIA VAGIU

PHILADELPHIA, PA. — 
Trisdeszimts dvieju metu am
žiaus nauju automobiliu par
davėjas yra pasisamdęs kelis 
sargus ir yra papraszes kad 
policijantai labai sergėtu jo 
sztora ir jo lota kur randasi 
apie dvideszimts penki nauji 
Fordai automobiliai.

Jis ypatingai dabar nori kad 
policija ir jo pasamdyti sargai j 
budėtu, nes jis policijantams 
pasiaiszkino: Ana diena ar 
tikriau sakant ana nakti va
giai insilauže iri jo trfisa. Jie 
pinigu nerado, bet jie iszsine- 
sze raktelius del visu tu nau
ju automobiliu ir jis sako kad 
galimas daigtas kad tie patys 
vagiai dabar gali sugryžti del 
keliu tu automobiliu del kuriu | 
jie dabar turi raktelius.

Jis jau yra paraszes laiszka 
Fordo kompanijai kad visu tu 
jo Fordo automobiliu spynos 
butu permainytos, kad tie pa
vogti rakteliai netiktu. Bet iki 
tai bus padaryta, jis praszo 
kad policijantai ypatingai aki 
kreiptu in jo lota, kur visi tie 
automobiliai stovi ir kad jie 
lauktu pasveikinti tuos vagius 
jeigu jie drystu sugryszti.

Buvęs Premieras Vėl Aszaras Lieja

Szitas- septynios deszimts 
trijų metu amžiaus buvęs sa
ve kraszto diktatorius verke 
aimanavo ir sau krutinę 
daužė teisme ir sake kad ka- 
riszkas teismas jokios teises 
neturi ji teisti nes ežia vien 
tik politinis klausimas, su 
kuriuo kariszkas teismas

2 SUŽEISTI SALIUNE KOMUNISTAS 
WHITEWOCDSTOWN, N. J. — 

Du kostumeriai, kurie nieko 
bendro neturėjo su tuo ergeliu 
saliune buvo sužeisti in Town 
Bar saliuna, ant Main ulyezios 
szitame mieste. Du kiti vyrai 
susipesze ir norėjo vienas nuo 
kito atimti medžiokles kara
biną.

Keturioos deszimts devynių 
’metu amžiaus Francis Fields 
isz Woodstown ir dvideszimts 
vieno meto amžiaus Robert 
Henry isz Baileytown stovėjo 
prie baro ir buvo sužeisti, kai 
tas medžiokles karabinas su
sprogo.

Policijantas Frank McBride 
isz Sharptown sako kad tas 
szaudymas atsitiko kai trisde
szimts dvieju metu amžiaus 
John WTright isz Alloway, in- 
ejo in ta saliuna gerokai jau 
iszsigeres. Jis su savimi turėjo 
ta medžiokles karabinu. Jis, 
inejes in ta saliuna suszuko: 
“Kur Lockley? Jis man sko
lingas pinigu!’’

Policijantas Frank McBride 
sako kad tada trisdeszimts vie
no meto amžiaus Robert Lock
ley isz Woodstown paszoko isz 
savo krieslo ir traukiesi prie 
duriu. Lockley priszoko atim
ti ta karabina ir kai jiedu pra
dėjo imtis, kaip ten kas nors 
paspaude to karabino gaiduką 
ir szuvis pasileido.

Wright buvo policijantu su
aresztuotas ir nuvesztas in ka
lėjimą, kol viskas bus paaisz- 
kinta.

4 LAKŪNAI ŽUVO

B-29 Bombneszis 
Sudužo

EL PASO, TEXAS. — Ke- 
riu inžinu eroplaninis bomb- 
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nieko bendra negali turėti.
Szitas Mohammed Mos

sadegh baisiai neapkenezia 
Anglijos ir Amerikos ir 
stengiesi savo kraszto žmo
nes subuntavoti, bet Armi
jos sztabas sukilo priesz ji 
kai jis norėjo nugalabinti sa
vo kraszto karalių.

Tik Mažas Ratelis 
Komunistu Maszinoje

Kai visi laikraszcziai, radi
jas ir televizija sukruto apie 
ta Sovietu agenta, Komunistą , 
White, kuris buvo inlindes in 
tokia svarbia vieta musu val
džioje, visi mislino kad ežia 
buvo sueziuptas tikrai didelis 
Komunistu szulas. Bet visai 
ne. Komunistas White, nors 
buvo gabus, apsukrus ir nagin
gas, bet jis buvo tik mažas ra
telis Komunistu ir szpiegu ma-' 
szinoje.

. Jau keli metai atgal buvusi 
Komuniste Elizabeth Bentley 
ir buvęs Komunistas Whitta
ker Chambers, po prisieka bu
vo iszvardine trisdeszimts sep
tynis žmones kurie randasi 
Amerikos valdžioje, kurie yra 
Komunistai.

Nuo tada iki dabar septynio- , 
lika isz tu intartu nesutkio nei 
žodžio pasakyti apie tai ar jie 
yra ar yra buvę Komunistai; 
szeszi visai nebuvo patraukti 
in teismą; vienas, Harold 
Ware pasimirė 1935 metuose; 
ir trylika dabar tupi kalėji
muose. Ju tarpe randasi tas 
taip pagarsėjus Alger Hiss ir 
William Remington. Visi jie 
po prisieka buvo užsigynė kad ' 
jie yra Komunistai.

Kiti tokie, ir mes galėtume 
kelis sykius daugiau iszvar- 
dinti: HAROLD GLASSER, 
keturios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus, buvo to Komu
nisto Harry Dexter White par- | 
trauktas in Amerikos Iždo 
Sztaba. Jis kilo augszcziau ir 
augszcziau kol atsidūrė in to- i 
kia svarbia vieta kad jis tapo 
patarėju Amerikos Sekreto- Į 
riui Marshall kai visi Ministe
rial susirinko Maskvoje, 1947 
metuose.

Jis vėliau buvo paskirtas su- ■ 
valdyti Komunistą White, kad j 
tas White liktųsi isztikimas 
Sovietams. Glasser po tam pa
sitraukė isz tos patarėjo vietos’ 

i ir buvo Amerikos Sekretoriaus I 
Dean Achesono ir Amerikos i 
Iždo Sekretoriaus John Sny- į 
der paskirtas ir dar svarbesne 
vieta, kaipo Žydu Federacijos 
ir Amerikos Labdarybės Iždo 
virszininkas. Bet jis greitai 
atsisakė sritos garbes kai jis 
buvo intartas už sznipinejima 
ir iszdavikyste.

ALGER HISS, keturios de- | 
szimts devynių metu amžiaus, į 
atvyko in Vaszhingtona kaipo 
Teismo Sekretoriaus Oliver 
Wendell Holmes patarėjas. Jis 
buvo Sekretorius Dumbarton 
Oaks ir San Francisco Konfe-;

| renciju, isz kuriu gimė Tautu 
Sanjunga. Jis buvo Preziden- > 
to Roosevelto patarėjas. O jis i 
buvo Komunistas! Kai buvęs 
Komunistas Chambers ji taip 

' intare, Alger Hiss, drąsiai sto
jo in teismą ir nusikando biski 
per daug. Jis dabar tupi kalė
jime in Lewisberg, Pa.

NATHAN GREGORY SIL- 
VERMASTER, penkios de
szimts keturiu metu amžiaus 
pasitraukė isz labai riebios 
vietos Karo Kasztu Adminis
tracijos, Lapkriczio menesyje 
1946 metuose. Ana pavasari 
jis nesutiko atsakyti in Sena
to komisijos klausimus apie 
tai ar jis yra Komunistas ar 
ne. Jis dabar yra biznierius, 
kontraktorius in Harvey Ce
dars, N. J. -

WILLIAM LUDWIG ULL
MAN, keturios deszimts pen
kių metu amžiaus gyveno su 
Silvermaster Vaszing-tone, Jis 
gavo darba Vaszingtone ir net 
tapo Lakunu Sztabo Major ka
rininku. Jis buvo pasirūpinės 
geriausias maszinas nutraukti 
paveikslus. Jis nutraukė daug 
paveikslu isz musu Karo Szta- 
bos slapcziausiu veikimu, apie 
musu eroplanus, ir juos pasi
untė Rusijai.

VIRGINIUS FRANK COE 
keturios deszimts szesziu me
tu amžiaus. Jis buvo sekre
torius ir patarėjas Bretton 
Woods konferencijoje, kur bu
vo tariamasi apie pinigus pa- 
gelba kitiems krasztams. Jis 
su tuo Komunisto White pa- 
gelba tapo Sekretoriumi Tarp
tautinio Piniginio Fondo. Jis 
gavo dvideszimts tukstaneziu 
doleriu ant metu, ir tik tada 
isz tos savo sziltos vietos pasi
traukė kai Senato Komisija ji 
paėmė nagan ir pareikalavo 
kad jis pasisakytu ar jis Ko
munistas ar ne?

VICTOR PERLO, .keturios 
deszimts vieno meto amžiaus 
inlindo in valdžia per NRAį 
1933 metuose. Vėliau ir jis in 
lindo in Amerikos Iždo sztaba.
Jis pasitraukė kad ta pati .Se
nato Komisija pradėjo ir jo 
klausinėti apie Komunizmą. 
Bet jis ir sziandien szilta vieta 
turi New York-mieste, kaipo 
patarėjas ant piniginiu reika
lu.

LEE PRESSMAN, keturios į
deszimts septynių metu am
žiaus buvo vienas isz tu jaunu, 
gabiu ir mokintu vyruku, ku-- 
rie rado sau sziltas Vietas Va
szingtone per WPA dienas ir 
paskui darbavosi Darbininku 
CIO Unijoje. Jis po prisieka 
prisipažino kad jis buvo Ko- 

t

munistas bet, užklaustas: ar 
jis dabar yra Komunistas? 
Jis nutilo ir pasitraukė isz 
valdžios.

NATHAN WITT, penkios 
deszimts metu amžiaus, buvo 
Amerikos Darbo ir Darbinin
ku Sztabo Sekretorius, nuo 
1937 iki 1940 metu. Kaip tik 
per tuos metus buvo baisiai
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"SAULI” MAHAKOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Kai 'žmogui reikia pasirink

ti tarp dvieju blogumu, mes 
patemijome kad jis vis pasi
renka ta geltuoirplauke.

Žmogus jau yra tikrai pase
nės, kai nioteriszkas balselis ji 
sunervuoja, bet negundina.

Vienas žmogelis kuris eida
vo in bažnyczia tik (per Kalė
das ir Velykas ir gal ant szer- 
menu, laidotuvių, susitikęs 
savo kleboną ant ulyczios, jam 
pasigyrė kad jis dabar' jau 
gryžta. prie Dievo ir bus geras I 
ir isztikimas parapijietis.

“Labai gerai, labai gerai,” 
nudžiugo klebonas. “Ar tai 
reiszkia kad dabar tu busi ge
ras ir teisingas žmogus?”

“Dar ir kaip!” Atsake žmo
gelis.

“Tai reiszkia kad tu visas 
savo skolas dabar užsimokė
si?” Paklausė klebonas.

‘ ‘ Pai auk, Pa I a u k, KI ebon e; 
Mes ežia kalbame apie tikėji
mą ir bažnyczia, o ne apie biz
ni!” Pasiaiszkino žmogelis.

Kitas žmogelis nuėjo nauju 
automobiliu pasižiūrėti. Jis il
gai 'žiurėjo, lygino viena prie 
kito, perŽiurinejo baltus ratus, 
blizganczius sparnus, naujos 
mados langus ir minks'ztas sė
dynės, net iszbande inžina; 
akyliai klausieji viso pagyru 
puodo isz pardavėjo, kuris kuo 
iszkaTbingiausiai ir lipsznia,il
siai stengiesi jam ta automobi
liu .parduoti. Bet žmogelis ne
siskubino.

Ant rytojaus jis atėjo, ir in 
ta automobiliu nei nedirstele- 
je.s pasakė ipardavejni kad jis 
perka ta. automobiliu.

Pardavėjas nudžiugo bot 
taip pat ir nustebo. Jam buvo 
žingeidi! žinoti kas apie ta au
tomobiliu taip priviliojo ta 
žmogeli kad jis be jokiu dery
bų dabar nori pirkti.

“Labai gerai, labai gerai!”

Price $2.30su"
COLORS:

I!
Red, Black, Green, 
Blue, Gray, Copper.

suszuko pardavėjas, “bet 
tamsta, man laibai rupi žinoti 
kas Tamsta taip intikino sizi
fą, o ne kita nauja automobi
liu pirktis?

Žmogelis, Silpnu balseliu j 
trumpai atsake: “Mano žino- 
na.”

_____ •;
Senis Butkus sako kad. jis 

(langiau neskaitys apie Ameri
kos tarptautine politika, nes 
jam jau galva sukasi. Jis sako 
kad jis negali suprasti, kai]) > 
tai yra kad dabar Amerika 
daugiausia pagalbos duoda, 
daugiausia pinigu praleidžia 
ant Vokietijos ir ant Japoni
jos, ant tu kras'zt'i kuri1 norė
jo mus nugalabinti, ir da’ar 
daugiausia visko gauna, vien 
tik u'ž tai kad jiems nepasisekė 
mus pražudyti.

Amerikos valdžia yra su
stabdžius visa gazolinu ir alie
jų Pietų Korėjai, nes musu ka
rininkai bijosi kad Pietų Korė
jos Prezidentas Syngliman 
Rhee rengiasi savo kraszte vėl 
kara pradėti priesz Komunis
tus, jeigu tos derybos Korėjo
je jam nepatiks.

Kiną gandai kad Anglijos* 
Premjeras Winston Churchil- 
lis rengiasi važiuoti in Maskva 
pasitarti su Malenkcvu, nepai
sant ka Amerikos valdžia, sa
ko ar kaip stengiasi ji perszne- 
keti. Jis ketina ta kelione at
likti priesz Kalėdas. Anglijos 
Dipliomatai užsigina, bet laik- 
rasztininkai jau putas plaka.

Dainų raszytojas Grant 
Clarke, kuris pasimirė Flori
doje kai jis tenai atostogavo 
buvo parvesztas in New York 
mi’esta, kad jo draugai galėtu 
jo lavona paskutinaji syki pa
matyti. Buvo szalta, darganota 
Vasario menesio diena, ir jo 
buvisieji draugai nuo szalczio 
drebėjo kai jie ėjo pro savo 
draugo grabu.

“Jis labai gražiai iszrodo,” 
pastebėjo vienas draugas.
“Ir kodėl ne,” antras atkir

to, “Juk jis visa žiema atosto
gavo Floridoje.”

Prezidentas Eisenhoweris, 
kuris tiek daug ir taip lipsz- 
niai kalba apie taupinima, apie 
sumažinimu tos musu bilijo- 
niszkos skolos, ir kuris neno
rėjo vartuoti ta Trumano in-

buvo norėta pasakyti: Sztai 
ta< pastaba be jokios permai
nos: “ Tukstancziai ženijas! 
1952 metuose 64,462 žmones 
apsiženijo. Isz szitu žmonių 
32,230 buvo moterys! Mes ke
lis sykius perskaitome ir net 
su paiszeliu stengicmes iszro- 
kuoti ar iszskaiczinoti, bet tu
rime pris'ipaJžinti, kad mums 
nepasiseke.

Pypkes Durnai

Mergele
j Žalioj girelėj upele teka, 

O pakranteliuos nendreles 
auga.

Viduj upeles plauko laivelis, 
i Tame laively sėdi mergele.

Sėdi mergele, galva szukuoja, 
Galva szukuoja ir graudžiai 

verkia:
“Nėra man moeziute kraiteliui 

krauti,.
Nėra man tėvelio dalelei skirti, 
Nėra man sesueziu vainikui 

pinti,
Nėra man broleliu lauku 

lydėti.
Saule moeziute kraiteli krovi, 
Menuo tėvelis rengele renge.
Žvaigždes sesutes vainiką 

Pyne,
Setyns brolutis lauku lydėjo.

taisyta Prezidentiszka . laivu, 
nes per daug kasztavo, dabar 
yra insakes jam pagaminti 
eroplana, kuris bus didesnis, 
brangesnis ir puosznesnis už 
Roosevelto ar Trumano!

Republikonai kurie dabar 
randasi sziltose vietose Vasz- 
ingtone yra pareikalavę kad 
visi ju ofisu kambariai 'butu 
perdaryti nepaisant kiek kasz- 
tuos. Viskas turi būti nauja.

Amerikos kalėjimuose ran
dasi 167,374 kaliniu. Pusket
virto nusziniczio yra moterys. 
Tai didžiausias moterų nuo- 
szimtis in trylika metu.

Apie du szimta Amerikie- 
cziu lakūnu kas menesis apsi- 
'ženija su Anglijos mergaitė
mis ir moterimis. Anglijoje 
dabar randasi apie penkios de- 
szimts tukstaneziu Amerikie- 
cziu lakūnu.

utaw-ramt f9VftTAiK rm

SAULE PUBLISHING CO., 
i. Mahanoy City, Penna.
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Ana diena, mes viena pasta
ba perskaitome vienam Finu 
laikrasztyje, ir turimo prisipa
žinti kad nesupratome kas ten

PADĖKOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Revoliucinio Karo 
Metu

.Padėkos Diena, (Thanksgiv
ing Day) kuria įpradkjs 
metais szvesti Plymouth Kolo
nijoje Pilgrimai o dabar visos 
Amerikos szvente, daugeli me
tu tebuvo szveneziama tik 
Naujoje Anglijoje. Net tokiais 
1779 metais zmpnes New Yor- 
ko apylinkėse tokios szventes 
dar nežinojo. Tai liudija isz tu 
laiku Julianos Smith isz Sha
ron, Connecticut iszlikes die- 
norasztis. Szis dienorasztis, 
apraszas tu dienu gyvenimu 
szeimynos teviszkeje buvo at
rastas Helen Eversson Smith

tei pasisekė ja perkalbėti, taip 
kad galu gale ji sutiko prie 
musu prisidėti ”,

Ruosza prasidėjo anksti. 
Nors pati puota turėjo invykti 
dėdės Simeono namuose, Ju
liana su s'zeimyna atskubėjo 
talkon.” Mes kaitinome di
džiulius peczius ir kepeme tris j 
diena-, po du kartus dienoje 
iki viskas buvo iszkepta ir su
sitvarkyta.”

Paczia Padėkos diena Dėdės 
Simeono namuose buvo užties
ti du stalai. Kambarys buvo 30 
pėdu ilgio ir 22ploczio, szildo- 
mas didžiulio židinio, kuriam j 
buvo paruosztos didžiules ro- 1 
ges su 8 pėdu ilgumo malko
mis”; ■

Nežiūrint svetaines didumo, 
žmonių buvo sausakimszai. 37 
vyrai, moterys ir vaikai, in- 
skaitant musu “seneles, kurios 
•jau nebeturėjo savo namu” su
sėdo prie stalu.

Pati puota, tęsia toliau Ju
liana, buvo gal kiek “biednes- 

j ne” nei vi.-ada. Nebuvo keptos 
. jautienos” kai viskas turėjo 
| būti atiduota Kariuomenei ir 
nei su meile nei su pinigais 
niekur nebuvo galima gauti ra- 
zinku”. Smithu vaiszes dėlto 
turėjo pasitenkinti “briediena 
ant kiekvieno stalo, papildant 
didžiuliais dubenilnis su kepta 
parsziena. Taipgi matėsi di
džiulis keptas Kalakutas, žąsis 
ir karveliu pasztetas. Netruko 
visokiausiu daržovių, Nosiniai 
pyragai buvo labai skanus, 
Ndblogesni buvo obuliniai, ir 
Pumkiniai, o taip pat Indėnu 
pudingai. Virtas pudingas, su 
džiovintomis slyvomis ir vyš
niomis buvo ypatingai ska
nus.”

Po puotos, buvo giedami 
himnai ir balades ir “mano 
mielas tėvelis vadovavo mal
dai už nesanezius draugus”. 
Po to svoeziai susirinko aplink 
židinį pokalbiams. Juliana 
Smith raszo”. Mano tėvas sa
ko, jog reikia isz kartos in kar
ta perduoti gražiąsias papro
čius, kuriuos Simus turi persi
imti isz tėvu, nes žodis isztar- 
tas pasilieka atmintyje ilgiau 
nei rašytas”.

Taip Juliana Smith su savo 
szeimyna ir draugais praleido 
1779 metu Padėkos Diena — 
Thanksgiving Day, revoliuci- 

,.nio karo inkarsztyje. C: C.

ir 1900 motais buvo iszleistas 
atskira knyga: “Colonial Days 
and Ways”.

Juliana Smith, skaieziuoda- 
ma pas juos Padėkos Dienai at
vykusius sveezius 1779 metais 
pastebi, jog Livingstonu szei- 
myna, neseniai isz New Yorko 
niekad “priesz tai nemato Pa
dėkos Puotos, bet manydami 
jog tai yra tas pats kas Kalė
dos”.

Smitli dienrasztis mums pa
teikia daugiau Padėkos Puo
tos smulkineliu isz laiku, kada 
Revoliucinio Karo laime dar 
nebuvo aiszki. Tikrumoje visa 
Padėkos Diena nebuvo links
mose apystovose. Juliana 
Smith aiszkina kodėl: “Mielo
ji Moeziute Smith... bandė in- 
tikinti mus, jog vietoj puotavę 
mes vereziau pasninkautume ir 
melstumės atsižvelgiant in 
prieszo baisumą. Isz tikrųjų 
jos žodžiuosoe buvo tiesos nes 
musu pasipreszinimas neteisė
tai valdžiai kainavo gražie
siems pajūrio miestams bran
giai praėjusiais metais ir mes 
visi turėjome daug ko '.perken
tėti. Vienok mano mielam Tė

SLAPTYBE ::
:: ANTGRABIO
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

labai iszmintingai, ba toji ma
ža Mariuke bus labai turtinga. 
Žinau apie tai labai gerai, ba 
priesz penkis metus buvau ta
me name teip už augytine.

— A-ha, be to, girdėjau 
apie tai isz mano keliones in 
Havre nuo kp tokio, ka-tave 
labai gerai pažinsfa.

— Nuo ko ? Paklausė susi- 
maiszius (Iktavija.

— Nuo sūnaus burmistro 
isz Vic-snr-Braisne, kuris man 
sake jog drauge su praminta, 

tsesere nusidavei in Paryžių. 
Tasai žmogus kai]) man išro
dė buvo labai susiergela.vcs 
apie tai, kas' su Simona, kai]) 
jis vadino stojosi?

— O! Ji jie buvo per kvaila 
idant del josios gerai eitųsi.

Kada asz visko pilna, tai. ji 
nuo badę stimpa. Nes rodos, 
jeg del josios dabar geriau ei
nasi. .Praeita Nedele pasima- 
eziau su ją kaip ėjo in bažny

czia.
— Kur ji dabar birna?
— Ne žinau; isz pradžios• i

nusidavė jog manes nepažins- 
ta, nes paskui pasisveikino su 
m'anim ir pasakė, jog kokis ten 
malorius pasirūpino del josios 
gera vieta.

— Kaip vadinasi tasai ma- j 
Jocius ?

— Ji man nepasako, ba tai 
•baisiai slaptinga.

— Žinau norint tiek, jog 
Simona randasi Paryžiuje, pa- 
mislino sau Mauricas, ir ant to 
]) a.s i b a i ge p ąs i k a l,be j i i n a s.

Ne trukus po tuom atsisvei
kino jaunas niekadejus su sa
vo senovės mergina ir da. 
priesz szvintant sugryžo na
mon.

Laikfa kada tas dėjosi kaip 
augszcziau apraszyta, tyri
nėjimas apie dviguba žudinsta 
suvis nesi slinko toliu. Vienok 
policija .snponia Rosier nenu
stojo sznipinet.

Agentai iszsiunti in Belgija; 
Szvaicarija, Anglija ir Vokie
tija sznipinejo Žadintojų. Ame
lija, Joubert nuolatos kalbėjo:

— Drąsos ir kantrybes! 
Dievas paduos juosius in musu 
rankas, nes apie tai esmių per
sitikrinus!

Drūta rustnmu del Larto- 
gueso ir troksztanti atkerszini- 
ino ne abejojo ne valandėlės 
apie teisingysta Apveizdos.

Kas diena parvažiavo namo 
prie ulyczios Mestage ir tonais 
daro rodą su Jodeletu, Marte
liui^ ir dviem priimtais vagais, 
del kuriu iszdavinejo savo pa
liepimus.’

— Tegul visi velniai pa
griebė tokius perbegius latrus, 
tarė viena karta Martelis, nes 
ar pone1, pažinsi i ra.szta Larto- 
gucso ?

— Pažinsiu gana gerai, o 
ir da turiu jo kėlės laiszkus, 
atsake pone Rosier, jo raszta 
greitai gali pažint.

— Ar pone esi tvirta, jog 
keli isz jo gaujos randasi už- 
rubežija ?

— O teip!
Gal gautum pavelijimu nuo 

generaliszkos direkcijos pacz- 
tines peržiūrėjimo visu lais'zku 
iszsiunstu in užrube'ži ? Pone 
Rosier pakrato su galva:

— Ne, slaptybių laiszku ne 
valo kludint. O ant galo tiek 
užriibožiaus ateit irioje, tai ne 

. galima visas peržiurinet
— () ar ne 'butu galima del 

visu uredninku pacztinin pa 
rodyt ie jo rankraszta, tojo 
Petro Lartogueso?

Amelija Joubert užsimislino 
valandėlė, tarė:

— Gerai nueisiu in prefek
tūra policijos, pasikalbėsiu 
apie tai su direktorium polici
jos.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

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

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

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
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.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.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
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.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

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

No J 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c,

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu85c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta M. a Ida 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180^—Kvitu K n y g-u t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas KatalL 
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 Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

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

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

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

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphisžkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

frVF3 Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 

Įni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

ĘVV 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.t - U. S. Ą.



Slaptybe Antgrabio
(Tasa)

Tucrii lai k Marijona pasvei
kinus- szirclingai malonu, -pri
siartino prie Alberto su ku- 
rinom jau gerai pasipažino 
kai]) pas maloriu atsilankinejo 
ir tarė prilankai:

— Eikie ponas, perstatysiu 
poną mano motinai, tikiuosi 
jog del josios Ims labai smagu 
pažintie poną.

Valentina karsztame susiju
dinime stovėjo pasirėmus prie 
medžio pomaranezinio ir temi- : 
no pro szakutes, kai]) jaunas 
Gibray padavė ranka josios 
dukterai, kuri in ji labai mei
liai žiurėjo, ir prisiartino prie 
josios.

— Perstatai! mylimai mo
tinėlei, tarė Marijona, mokin
tini pono Servete, poną Alber
ta Gibray su kuriuom turėjau 
laime pasipažint dirbtuvėje.

— Ar ponas esi sunum po
no sudžio, Povilo Gibray? Pa
klausė isz ne noro Valentina.

Teip pone ir mano tėvas tu- ; 
res taje laime atlankyti ponst- 
va.

Valentina lingtelejo su gal
va s žali ai.

X

— O kai]) nesmagiai del 
duszios persistatė toj motere 
jpamislino sau Albertas.

Laike, kada tas dėjosipaka- 
juje, užvažiavo priesz narna 
puiki karieta ant ožio sėdėjo 
vaižnyczia, szale jo tarnas pui
kiai pasirodęs. Isz karietos isz- 
sedo Maurieas. Tarnas atida
ro ir uždare cluriukes, ir tarė 
in važu y ežiu:

— Jau žinai kur turi laukt 
manos. Paskui in tarna: tamis- 
ta, eisi su manim.

Karieta nuvažiavo, o tarnas 
nuėjo paskui Maurica. Nes vie- 
tojie eitie per priszalpnes1 du
ry, s’kur prioszpakajnje lauke 
tarnai ant sveeziu, abudu misi- /
davė siaurinu karitoriu, isz ku
rio ėjosi in maža salukia, per
mainyta sziandien ant kvietki- 
nyczia del poniu del pasitai- 
simo a'predaliu. Ant kanto
riaus buvo tik tai gazinis žibu
rys. Ponas ir tarnas pamaželi 
inejo in salukia nepa.sitikia su 
niekuom.

— Duokite ponas dabar 
man skrinele, tarė Maurieas.

Persimainęs tarnas iszeme 
isz po pldszezia.us pailga bloki
niu skrynele.

— Dabar gali sau iszeitio, 
tarė Maurieas, nes- palauk ant 
manės ne toli, idant galetau 
gilėtai surasfie. Tarnas lingte
lejo su galva ir iszejo isz salu- 
kes.

Maurieas likos pats vienasSAPNORIUS
Su 283 Paveikslais < l

160 Puslapiu <!
8 col. ilgio, 5% col. ploczio !’i 
Iszaiszkma sapna ir kas i Į 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. ę 
Knyga in minksztos po- Į> 
pieros virszeliuose. :: :: !

Pinigai reikia siusti su <[ 
užsakymu: ]>

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Įi| 

pridėjo ausi prie duriu vedan- 
cziu in pakaju; visikas buvo to
nais malsziu, tiktai isz .sales 
szokiu buvo girdėta muzike ir 
trepimas szokaneziu. Paskui 
priėjo prie vieno didelo vazo
no su olanderiu, kurio žeme 
buvo szienomi apdėta, atidarė 
■skrynele ir. nuo szviesos žibu
rio .pasirodė galva baisios gy- 
vates-kimieles, kuri iszslinko

4-**>X->*****>4-»**4-*4
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Ar mes jau pradedame . 
nžmirszti apie Dieva ?

Sziandien bažnyczios visokiu 
tikėjimu, 

Jau ne taip pripildytos 
tikineziais kaip seniau, 
O vakarines maldos 
namuose visai isznyko!

D i e v o b a i n i i n gum a s k u i i s 
Seniau vieiszpatavo tarp 

žmonių,
Persimaino ant visokiu 

linksmybių!
Kitados žmones lauke 

Szventadieninio su linksmumo 
Kaipo diena pasilsiu ir 

pa s i sz v entimo Dievui,
Ir padokavot už Jo visas 

geradejystes,
Ir buvo užganadinti ir 

linksmi.

O sziandien sulaukia 
szventadienio, 

Iszvažineja visur ir
- Piszkina automobilais kai]) 

pasiute,
Nekarta netekdami gyvasties 
Arba buna sužeisti visokiose 

nelaimėse.
Nes Dievas pasako: 

Szventa diena, szvensi,
Nes ta dienapaskirsi Man! 
t) ar daugelis! padekavoja

Dievui,
Už visas geradejystes 

aplaikytas nuo Jo?
Kur tau, szventadieni neturi 

laiko, 
Ant perleidimo keliu

Valanda del Jo garbes.
Trankosi po- visas pakampes 

kaip pa d ūki a.
Ar tai taip, privalome szvesti 

szventa diena?
O gal tai priesz pabaiga 

svieto, 
Taip žmones siunta.!

*1*

Kokia yra tavo mislis, 
Tokis yra tavo kūnas 

ir dvasia.
Savo misi imis darai sau 

pekla,
Ant szios žemes! arba 

dangų.
Nekalbėkime kitiems apie 

ergeli savo gyveninio, 
Nes per tai tik padauginsime 

juos'.
Dainuok ir szvilpauk ir 

atsimink,
Kad rugojimas tau nieko 

n epą geibo s, 
Tiktai savo artymui užtrucinsi 

gyvenimą, iriu ai s z urna!

PLATINKIT “SAULE”
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isz skryneles ir nupuolė ant 
minksztu samanų in vazona!

— Dabar turėjo užduot 
smorti del josios suniurnėjo 
Maurieas.

Paskui iszejo isz sa] u kės 
užimtas mislymis, kaip Valen
tina apsaugot, o’Marijona ka 
greieziause in taje kvietkiny- 
ezia. nuvest. Greitai isz'bego 
karitorium laukan ir rado sa
vo tarna, o tarnas, tiktai persi- 
redesi Verdi eras, atidavė jam 
skryynele ir paskui per prisza- 

. kines duris nusidavė in sale 
baline.

Ponas Bressolles pasveiki
no ji szirclingai suspaudimu 
rankos, o poni Valentina tarė 
su savo saldžiu meilumu:'

— Del ko ponas teip volei 
pribuni?

— Turėjau labai daug už
siėmimo redakcijoj, atsake 
Maurieas, kad ne tas, tai jau 
seniai butaii ,pribuvęs in kur 
mane sziandien traukia.

Dabar Maurieas prisiartino 
prie Marijonos, kuri ka tiktai 
sėdus ant vietos, pa.sz.okus pol
ka su Albertu. Paregėjus Mau
rica stojo ir padavė jam ranka. 
Tasai nieksizas da pabueziavo 
in ranka kai]) kitados Judo- 
szius iszdiiodamas Ižganytoju, 
teip liginai jisai tikėdamas ant 
josios smerties. Ir tare in ji:

— Pribuni ponas teip 
lai!

— Jau asz seniau pribuvau 
liktai kalbėjau gera valanda 
su ponios motinėlė, o dabar už- 
praszau ponia prie pirmutinio 
kontradanso (kadrilaiis).

Netrukus muzike užgrajino 
kontradansa iszejo poros ir 
.szoko smagiai. Maurieas reike 
žinot puikiai szoko, jog net vi
si gėrėjosi isz jo szokimo. Jau 
kontradansas konia baigėsi, 
kad sztai Maurieas nevos ne- 
tyczia užmynė ant szlebes savo

★

i

■

szyra nuiplosze.
Maurieas neidavę laibai susi- 

maisziusiu ir perprasizinejo ja 
puikiausais žodžiais už s.avo 
nerangumu. Jijie nusiszypsojo 
nekaltai ir kalbėjo jog iszais 
ant valandėlės in salukia, kur

Mauricas žiurėjo in iszei- 
nante ir szaltas drebulis, perbė
go per jo kuna, kai]) durys už
sidarė ir mislino:

— Ha, ka darytie! Kas no
ri ingyt turtus, turi ant visko

Paskui nusidavė in pakaju, 
kur kaziravo ir kur malorius 
Servet su Albertu nusidavė 
teipos-gi po ipabaigtam szokiui 
ir pradėjo sznekta su kelais 
pažinstamais. Ant kart pasikė
lė kliksmas baisus, rodos isz 
smertelnos baimes pasikėlusi. 
Visi paszoko nuo vietų, jog ka- 
ziros ir pinigai nusirito nuo 
stalo ant žemes, o Albertas 
kaip pasiutęs nubėgo in szali 
isz kur kliksmas paėjo.

Marijona iszejus isz sales 
balines, nuėjo tiesok in kviet- 
kine, kur tarp olandru, stovėjo 
sze'pa su moterisizkais reikalin
gais daigiais del persiredimo 
ir apsitaisimo moterims, kur 
stovėjo pora, žvakių sidabri
niuose li-ktoriause. Prisiartino 
prie szepos ir užmynė ant ko 
tai minkszto ir tame susznyp- 
szte, Marijona nežinodama kas 
tai gali 'Imti pasilenkus pažiu- 
retie ir su neisizpasakyta baime 
paregėjo kirmėlė! Marijona 
isiz baimes negalėjo ne pasiju
dint, o tuom laik kirmėlė szle- 
be užslinko augsztyn ir apsisu- 

in kurni. Ptfjutu balsus skaudė
tijima iszdave dideli kliksma 

apalpus puolė ant žemes.

. Albertas pajines baisa Mari- >na.. isz to]<io žai.lulio dane 
jonos pirmutinis nubėgo del 
josios, ant pagelbos. pas 
paskubino ponas Bros: 
Valentina, Maurieas ir

savo mylima, rankos apsivi- 
m.juse kirmėlė, atsiklaupė sza-

Paduokite

Valentina nieko nesiiprasda. 
ma kas ezion atsitiko, padavė 

sumeles ir 
nukirpo, o kirmėlė nupuolė ant 
žemes. Paskui numėtė galva 
kurios net dantis buvo instri- 

dūlio eziulbti kraują kol krau
jas nepradėjo gerai iszeitine- 
tie. Visi mate dideli pavoju 
del merginos, žiurėjo su garbia 
ant pasiszventimo Alberto, tik
tai Maurieas kad butu imleias 

pribuvo daktaras, o Bdessolles

— ueineio ponas mano 
duktere, gyvate i'nkando!

Iszpildykite žemiaus n i
konverta prisiunsda?3-^3 Blanka’ indekite in 

Pacztini, Bankini ar Ekspresin’ M IJ,i užmokesti nėr- 
Centu prie paskirtos sumos Moni'Orderi.
iszmokejima czekm i ’ nes lnusii banlm • Pri^ekite Deszimts ______ .2 1klU lr moni-«deri„s. g k ■ reikalau^ te®ts centu už

’ — — — _ me Jums dėkingi už tai.
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Gerbiama Redakci]a :

,,C Prisiunc2iu jums S
S^" Sekanczi0 U

s Prisiuntė užmokesti)

■ veikt, atsake daktaras. Pasi
šventimas pono Gibray aps-au- |

ar lai tikrai buvo gyvate, 
kitokia baisesne kirmėlė?

' iite, atsake Albertas, moki
nausi gamtos istorijoje ir ]>a- 
zm>tu gana gerai sztamus kir- 

jijie ezion
ėmėsi ?

I ai ne painus daigias, 
tare ponas BresSol’les. Turėjo 
atiieszt draugia su samanomis

DaPar daktaras ėmėsi 
ltgaivinimu Marijonos, kuri

ni° P'iniaeziusprie saves levus 
Aibei ta, isztrauke in juosius

. —- k7Ui rimes, Kur juo- 
I H1S LaJŠgnes liek‘™ti-iai lau- 

' *)<,s*zinojes aipie nepasise- 
<inui atominio gyvasties Mari
nami Lressollos kone nepasiu
to.

VSl ne i

nuclei, ba jis vis mums bus

— Ne, atsake Abbe Morris, 
kam mums tiek daug žmonių 
Žudint! Asz. žinau kita būda.

— ‘Koki?

c žinojo su Marijona Bressolles 
tada bus jam parankiause ja 
nuclei!

pora, tari' Maurieas.
— Ponas turi gana proto 

kaip taje nebegale pergaletie, 
o ant galo pats pasakiai, jog 
su josios motina labai suteikė.

— Kad toji jauna mergina 
mylėsi su Albertu Gibray.

— Tai nieko ne ženklina, 
‘udžia Gibray jokiu būdu ne- 
pavelins savo sūnui apsipa- 
eziuot su duktere Vplentinos, 
po tėvu d’ Arville Bressollie
nos. Naudokite isz tojo laiko, 

-kada Albertas apsirgs, ba ži
nau tikrai, jog nuo to cziulbi- 

rai ir ilgai persirgt. Pasirupin- 
kie atidengi slaptybe savo gi
mimo metrikus ha tas bus rei-

— Gerai, pamėginsiu, 
ne žinau, ar tai pagelbės!

nes

— Dabar turiu nusiduot 
ant atilsio, ba esmių labai nu
vargęs.

Tai pasakęs Maurieas atsi
sveikino su abiem ir iszejo. . ...

Pa rėjas namon didelei niisi- 
dyvijo neradęs laiszka nuo Ok
tavijus. Nuo to laiko, kada isz- 
gird'G nuo lakajaus, jog ne 
priimineje jokiu sveeziu tai da 
buvo nesimatęs su ja. Ka jijie 
nori nuo manės? Pamisimo sau 
atpleszdama koperta. Pradėjo 
-skaitvt szitiioisius žodžius: 

tie apie svarbiu laibai daigius, 
nesi negalų pributie pas tave, 
nenorėdama būtie nužiūrėta. 
Mano name gesino žiburius 
apie pusiaunakte; ateikie kita 
nakti apie pirma valanda po 
gaidžiu. Prisiimsiu tau ryto 
anksti du raktus, viena nuo na
mo, kita nuo mano kambariu. 
Ineikie in narna nebudines da-

'UI . '

žiūrėto jaus ir ateikie trepais 
aii gszt iii. N esi 1 ii jok n ieko! ’ ’

— Maurieas susiraukė ir 
pamisimo: turiu eitie pas ja 
paslapta, vidurnaktyje, tai 
man suvis nepatinka! O kad 
tame pabustu dažiuretojas na
mo ir nutvertu mane kaip va
gi. Ne eisiu, mete laiszka in de
ganti itgni ant kamino ir atsi
gulė.

Ant rytojaus atidarė tuojaus 
patsi atnes.ze jam skrynute, Ku
ril1 laiszkaneszis atnesze pas ji. 
Alauricas atidaręs rado du 
raktus.

— * Ne patinka man tas u.ž- 
praszimas, sugalvojo, nes vie
nok isz josios gera mergina., 
jeigu turi tokia del manėsi aty- 
da. Ne galu del josios atsisa- 
kinetie, akyvas esmių dasiži- 
notie ka toki turi man pasaky 
tie. Nueisiu pas ja, o prie to
sios progos dasižinotie apie Si
mona.

Apie paženklinta valanda 
Maurieas pribuvo in narna Ok
tavijus ir radosi viduryje. Po 
karsztam pasisveikinimui jijie 
pasakė jam jog naudodama isz 
to, kada, grafas Juanas ant ke- 
Jin dienu isizkeliavo isz Pary
žiaus, prasze ji pas save.

— Smagu man pasimatytie 
su tavim, tarė Maurieas, nes 
tai yra pavojingas daigias, to
ki mudviejų suėjimai!

— Apie tai nėsiruipink, at
sake Oktavija, ezion ant szito 
aukszto niekas daugiau negy
vena, galėtume tame užmuszt, 
o niekas nežinotu.

— Tai ka tokio smarkio no- 
rejei man pasakytie?

— Tu gali priskubint ma
no laime jog iszteketai už gra
fo Juano.

Ar asz ? O kokiu budut
Paduokie in laikrasz- 

ezius straipsni, jog dabar vir
to tokis laikas pas ženklyvus 
ponus isz užrubežes paeziuotis 
su patogoin Paryžaitem isz te
atru ir nuo saves daduokie 
kaip tu geriau žinai.

— Tai ka asz galu duot? 
Nusijuokė Maurieas, o ant ga
lo ar grafas ant to paisęs?

— Žinoma. Taji kvaila Is
paną reike prie visko situmt.

— Gerai, padarysiu viską 
del tavęs. Ar tai buvo viskas, 
ka nuo manėsi pareikalauji?

— Belo da tau norėjau vė
lini gero gilukio pas ponia Va
lentina Bressolles. Mažas baro
nas Landilly pasiake man, jog 
ant užvakirinio baliaus buvo 
jijie tiktai su tavim užimta.

Pasakoja, jog tu labai tupi- 
neji apie motina, o nori su 
duktere paezuotis. Butu tai

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines
— Miestas yra įpuosziamas 

del Kalėdų, ir iszrodys'puikiai.
— Seredoj pripuola Szv. 

Katarinos, o Tautiszka A7audi
ne: Vismantą. Ir ta diena: 
1936 metuose Japonija sudarė 
.sutarti su Vokietija, priesz Ru
sijos Komunistus; 1277m., Su- 
dantas, Lietuviu karvedys per
galėjo Kryžeivius ties Šei
niais.; 1945m., Teisėjas Golds- 
borough patrauko • mainieriu 
bosą, John L. Lewisa in teismą 
ir paskui nubaudė ji ir mairiie- 
rius u’ž praisiszokima ir teismo 
nepaklausymo.

— Keturiasdeszimts Valan
dų Atlaidai Szvento Juozapo 
bažnyczioje ’prasidės Gruodžio 
(Dec.) 6-ta. diena, per Szv. Mi
ežiais 8-ta valanda ryte. Al lai
dai užsibaigs Gruodžio 8-ta. 
diena.

— Ketverge pripuola Szv. 
Silvestro iszpažintojo, o Tau
tiszka Vardine: Debilius. Ir ta 
diena pripuola Amerikos Tau
tiszka Szvento, “PadekaVone 
Diena - Thanksgiving Day.” 
Redakcija ir Spaustuve Saules 
Ims uždaryta visa diena. Ir ta 
diena: 1933 metuose Ganja Ka
lifornijoje užsipuolė ant kalė
jimo ir pakorė du vaikvagiu in 
San Jose, o valstijos Guberna
torius Rolfe pateisino toki tos 
gaujos pasielgimą; 1942ni., du 
Japonu kariszki laivai miškan- j 
dyti.

— Miesto bankai ana die
na iszdalino t u k st an ežius do
leriu del tuju, kurie czedino 
per visa meta. Ne visi iszduos 
tuos pinigus ant dovaneliu, nes 
pasilaikys ant juodos valan
dos !

— Petnyczioj pripuola Szv.’ 
Maksimo, Szv. Virgilijo ir Szv. 
Valerijų, o Tautiszka Vardine: 
Girdote. Ir ta. diena: 1935 me
tuose Japonai užsipuolė ant 
Peiping miesto; 1944m., Cor
dell Hull atsisako, pasitraukia 
isz Amerikos Sekretorystes, 
o jo vieta užima Edward Stot- į 
tinus.

*— Mahanoy City Sočialisz- 
kas Kliubas szimet volą, 'pasta
tys mil'žiniszkh. Kalėdų egle 
ant Centre ulyczios ir apszvies 
e lėkt r i kinais žilo u r a is.

— Pirma Nedelia Adventu

įsunu Alberta, 7 N. West uly., 
isz kur laidotuves invyko Pa- 
nedelio ryta, su apiegomis iii 
Szv. Jurgio bažnyczioje devin
ta. valanda ir palaidota iii pa
rapijos kapinėse. Grabel ius L. 
Czaikauskas laidojo.

Kansas City, Mo. — Carl 
Austin Hall. 34 metu amžiaus 
ir Bonnie Brown Heedy, 41 
metu amžiaus, buvo nuteisti 
per- U.S. District Judge Albert 
L. Reeves, už nužudinima mili
jonieriaus szesziu inetu vaika, 
Bobby Greelease, Rugsėjo 27- 
ta diena. . Žadintojai mirties 
bausme is’zpildys Gruodžio 
(Dec.) 18-ta diena 1953m.

26 MOKYTOJAI
PRASZALINTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

visi nesutiko nei prisipažinti 
nei užsiginti kad jie ka bendro 
turi su Komunistais ar su Ko
munizmu. Keli isz ju jautiesi 
kur kas mokytesni ir augsztes- 
ni už tos Komisijos narius ir 
pasziepdami isz ju vieszai ty- 
cziojosi.

Apie tokius mokytojus buvo 
jau seniai žinoma ir reikėjo 
juos ir daug kitu seniai iszmes- 
ti isz musu mokyklų. Tokiems 
mokytojams negal būti vietos 
mokyklose, kurias isztikimi 
Piliecziai iszlaiko savo Takso
mis !

SAKWTRUMANAS 
BUVO SPANGAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ta White, kol jis jau buvo ji 
paskyręs in ta atsakominga 
vieta. Bet kai esamasis Ameri
kos Bendras Advokatas Brow
nell, su laiszkais ir rasztais 
priparode kad Trumanas apie 
tai žinojo keletą sanvaieziu 
priesz tai ir kad jis buvo as- 
meniszkai perspėtas apie ta 
Komunistą, ir kad nežiūrint vi
su tu perspėjimu jis vistiek ta 
Komunistą paskyrė, Trumanas 
kalbėdamas per televizija ir 
per radija, rodos, pamirszo ka 
jis buvo pirmiau sakes, ir pra

dėjo aiszkinti kad jis, žinoda-' 
mas apie ta Sovietu agenta, ji 
vistiek paskyrė in ta augszta 
vieta, kad FBI policija galėtu 
per ji kitus Komunistus su
sekti, ir kad jis taip dare už 
tai kad FBI policijos direkto- > 
rius J. Edgar Hooveris buvo jo 

, papraszes.
Dabar tas FBI policijos di- j 

rektorius po prisieka, yra pa- į 
sakes kad nebuvo nieko pana- ■ 
szaus, kad jis niekados nei ne- j 
iszdryso Trumanui patarti ar 
ko isz jo praszyti, kad tas pa
skyrimas to Sovietu agento jo 
sztabui daug pakenkė.

Czia kad ir mažo mokslo 
žmogeliui aiszku kad kas nors j 
meluoja. Hooveris kalbėjo po 
prisieka. Argi nebutu patarti
na dabar ir papraszyti kad 
Trumanas po prisieka pakar-! 
tuotu ka jis yra sakes, ar kad 
jis tikrai pasakytu kas ten isz 
tikrųjų atsitiko?

KOMUNISTAI MUSU
MOKYKLOSE—

Pasisziausze Atsikerta 
Ar Visai Tyli

PHILADELPHIA. PA. — 
Mes pernai raszeme kad Phi- 
ladelphijos vieszose mokyklose 
randasi daug Komunistu mo
kytoju. Dabar jau praplito per 
radija, televizija ir per visus 
laikraszczius kad gyvas lizdas 
Komunistu randasi tose mo
kyklose.

Laikraszcziai ir radijos skel
bia j u vardus ir aiszkina kur 
laipsnius jie yra gave isz ko- 
jie mokinosi ir kokius mokslo į 
kiu mokslo instaigu, universi- Į 
tetų.

Mes nenorime juos iszgar- 
sinti ar apie j u mokslo atsie- 
kimus raszyti ar juos dar gar
siau iszgarsinti. Mums gana 
kad jie nenori atsakyti in 
klausima: “Ar tu buvai ar esi 
Komunistas?” Jeigu mokyto
jas ar mokytoja negali ar bijo
si in toki klausima atsakyti, 
tai musu nuomone, jis ar ji tu
rėtu tuojaus be jokiu kitu 
klausimu, būti iszvarytas isz 
musu mokyklų.

Mums net nuostabu kad to-

kie puskepto mokslo žmones 
taip augsztai statosi. Juk visi 
mes žinome kiek ir koki moks
lą dauguma musu mokytoju 
turi ir atsiekia.

Mums duota, tai visi jie gau
tu sakti be jokui tardymu ar 
klausimu ar pasiaiszkinimu. 
Jie nėra tinkami musu vaikus 
mokyti, ir atliktas kriukis.

Mes vis užtariame mokyto
jus, sakome ir raszome kad 
mokytojai nėra tinkamai in- 
vertinami, kad j u algos per 
mažos. Mes taip ir dabar sako
me ir sakysime, bet tai apie 
gerus mokytojus, bet ne apie 
tokius musu kraszto iszdavi- 
kus ir musu vaiku isznaudoto- 
jus. Kaip mes rupinamies gau
ti gera daktara savo vaikams 
kai jie suserga, taip ir dar la
biau turėtume rupinties apie 
mokytojus kurie musu vaikus 
mokina ir lavina. Kaip Cieso
riaus žmona turi būti ne tik 
isztikima, bet ir virsz jokio in- 
tarimo, taip ir musu mokyto
jai. Jie mums atsakomingi, nes 
mes per savo taksas jiems al
gas mokame.

Gaila kad tokie augszti Uni
versitetai kaip Pennsylvanijos 
garsus universitetas yra ežia

PORELE NUSIŽUDĖ
, ... .. <*

NORTH BERGEN, N. J. — 
Į Moteries ir ženoto vyro lavo
nai buvo surasti automobilyje 
kuris buvo garadžiuje in 
North Bergen, N. J.

Žuvusieji buvo keturios de- 
i szimts keturiu metu amžiaus 
Michael J. Mastrofino isz No. 
Bergen ir trisdeszimts metu 
amžiaus Rozes Calvano isz 
Jersey City, N. J. Jiedu drau
gavo per pastaruosius keturis 
metus. Jis buvo persiskyres su 
savo žmona.

Jis buvo surastas užpakali
nėje automobiliaus sedyneje, o 
ji buvo prie automobiliaus ra
to. Automobiliaus inžinas dar 
vis urzgė, kai Susiedas Herman į 
Meckert juodu užtiko tame ga
radžiuje. Jis sako kad kai jis 
atidarė garadžiaus duris tai 
automobiliaus gazai jam davė 
staeziai in burna, bet kai tie 
gazai biski iszgaravo per atda
ras duris jis užtiko juos tame 
automobilyje jau pasimirusius. 
Jis tada greitai paszauke po-

! licijantus.
Policijantas Saržentas Vin

cent Moran greitai pribuvo su 
kitais policijantais. Jis sako 
kad jis dažinojo kad tiedu žu
vusieji ta vakara gerokai bu
vo iszgere ir po kelis saliunus 
valiavuojo. Jis sako kad kol 
kas policija turi sakyti kad 
jiedu nusižudė, paleisdami au
tomobiliaus inžina ir uždary- 

■ darni garadžiaus duris. Iszro- 
do kad jiedu nutarė nusižudy- 

. ti.

Leo W. Breed taip nubaustas.
Jis prisipažino kad jis ta 

Western Union Ofisą apvogė 
Birželio menesyje, 1952 me
tuose. Jis buvo sueziuptas 
Scranton mieste, Rugpiuczio 
menesyje, kai jis tenai buvo 
sugautas kai jis norėjo palszy- 
va czeki iszmainyti. Jis buvo 
parvesztas in New York vals
tija, kur jis ir buvo nuteistas, 
nubaustas.

4 LAKŪNAI ŽUVO

pripuola Lapkriczio (Nov.)
29-ta diena.

Shenandoah, Pa. — Žinios 
praneszta. isz So. Orange, N. 
J., kad buvusi miesto gyvento
ja., ponia Ona Norkievicziene, 
numirė pareita. Ketverga, pas 
savo sunu, Daktaru Antana 
Nork. Velione gimė Lietuvo
je, ir atvyko in Shenadoryje 
apie penkiasdeszimts metu at
gal. Jos vyras Antanas mirė 
1924 metuose. Paliko keturios 
sunu: Daktara Antana, isz So. 
Orange, N. J., Roberta isz Gar
field, N. J., Joną, Allentown ir 
Alberta mieste, ir deszimts 
anuku. Kūnas parvesztas pas

ANGLIAKASIU 
t ATSIMINIMAI

500 puslapiu kny- 
r ga’ ^a*na $2.00.

Joje indomiai ap- 
j raszytas ne tik anų

1 dienu angliakasiu
* ' darbas ir gyveni

mas, bet ir daug kitu dalyku. Tik
rai nesigailėsi knyga pirkęs. In laisz- 
ka indek DU DOLERIUS, paraszyk 
aiszkiai savo adresa ir pasiusk sziuo 
adresu:

FRANK LAVINSKAS, 
4141 46-th Street

LONG ISLAND CITY, 4, N. Y.
Gausi minėta knyga su priedu.

Trieste Sukilimas

Policijantas padeda vie
nam sukilėliui Trieste mies
te atsikelti ir sau sveikas ke
liauti, kai policijantai pra
dėjo numalszinti visus tuos 
sukilėlius, kurie net ir musu 
v a i s k u i prieszinosi. De
szimts žmonių žuvo per szi- 
tus sukilimus, bet sukilėliai 
nieko nelaimėjo, nes Angli
jos ir Amerikos kareiviai

1 visus juos tuojaus numalszi- 
no.

Trieste miesto žmones no
ri liktis laisvi, jie nenori 
pripažinti nei Italijos nei 
Yugoslavijso valdžios. O 
Amerikos valdžia, norėda
ma taikintis ir gerintis Kati
jonams ir Yugoslavams nori 

\ ta miestą abiem krasztam 
! lygiai padalinti.

KARININKAS
NUTEISTAS

SYRACUSE, N. Y. — Kari- 
ninkas isz Sampson Air Force 
Base buvo nuteistas nuo pus- 
treczio meto iki penkių metu 
in kalėjimą in Attica, už pavo
gimą dvieju tukstaneziu dole
riu isz Western Union Trave
lers Ofiso.

Pirmas Leitenantas, dvide
szimts devynių metu amžiaus 
Donald M. Dade buvo teisėjo

Now you get more for your Bond money!
invelti. Isz tikro visiems mums : 
sarmata kad mes dabar turi
me prisipažinti kad musu mo
kyklose randasi Komunistu 
lizdas.

Ir neapsigaukime kad kokis 
žmogus skaitosi mokytoju kad 
jis jau yra mokslinczius. Visai 
ne I Dabar su tais Komunistais 
mokytojais mes matome kad 
mokytojas gali būti tikras 
mulkis.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

neszis B-29 sudžo, besileizda- 
mas žemyn ant Biggs Air For
ce aerodromo. Jis užsidegė 
kai tik jis davė in žeme.

Keturi lakūnai buvo už-, 
muszti, o keturi kiti buvo su
žeisti, bet iszsigelbejo. Kaip ta 
nelaime atsitiko dar nėra pra
neszta, teipgi dar nepraneszta 
tu žuvusiu lakunu vardai, kol 
ju giminėms bus pirmiau apie 
ta nelaime praneszta.

Visi inžinai, rodos, gerai uže 
nebuvo miglu, oras buvo skai
drus, ir žeme sausa. Lakunu 
Sztabo agentai sako jie negali 
suprasti kaip ten ta nelaime 
atsitiko.

KOMUNISTAS
WHITE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

svarbiu, klausimu svarstoma 
kaslink valdžios ir darbinin
ku. Jis vėliau buvo to buvu
sio Komunisto Chambers in- 
tartas kaipo Komunistas ir 
Komunistu vadas Vaszingto- 
ne. Jis teipgi nutilo ir pasi
traukė. Jis dabar yra garsus 
advokatas New York mieste.

Ir taip butu galima daugiau 
tu Komunistu paskelpti. Bet 
kas isz to kai musu valdinin- Į 
kai ju. bijosi ar juos gerbia ir 
jiems laisva ranka duoda mu
su kraszte?

Republikonai dabar gera 
proga turi savo krasztui pasi
tarnauti ir sau gera varda in- 
sigyti jeigu jie visus szitus 
Komunistus vieszai iszkeltu ir 
juos nubaustu. Bet ar jie taip 
iszdrys padaryti ar ne, tai jau 
kitas klausimas

MEDŽIOTOJAS
SUŽEISTAS

LAKEWOOD, N. J. — Rus- 
sell Childs isz Clarksburg buvo 
sužeistas in sprandą ir in gal
va kai jis buvo netyczia kito 
medžiotojo paszautas apie asz- 
tunta valanda isz ryto netoli 
nuo Colliers Mills.

Jo draugas medžiotojas, dvi
deszimts septynių metu am
žiaus, Frank Pugliese, isz 
Trenton miesto sako kad jis 
szove in paukszti, bet kad. da
lis to szuvio isz jo medžiokles 
karabino pataikė in jo dranga 
Russell Childs. Jis greitai nu
vežė dranga in Paul Kimball 
ligonine, kur daktarai sako
kad tas jo draugas pasveiks 
ir kad nėra jokio pavojaus.
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U.S. -Serres E Bonds 
• can earn interest 

10 qears longer-af 3%
If you invested in U. S. Series E Bonds ten years ago and have 
held them ever since you’ll profit by this new law NOW! For 
those same Bonds, which you expected to mature finally in 
1953 can now earn 3% interest every year for ten more years
- till 1963 without your even lifting a finger!

The new extended earning period applies to any Series E Bond
— those you already own or those you invest in from now on. 
What’s more, every Series E Bond you get now begins earn
ing interest sooner, and at a higher rate. It matures earlier 
and averages 3%, compounded semiannually, when lield to 
maturity.

If you wish, you may still cash any Series 
Bond at any time after you've owned it

V f°r months. But you’ll be wiser to hold
- OLU Bonds. Cash in the pocket melts away, 
too often with nothing to show for it. But 
cash in Bond savings is always there. And if 

your Bonds should be accident ally lost or destroyed they will 
be replaced, at full value, with no cost to you.

So if you are not already one of the millions of wise Amer
icans who are investing in a secure future, why not start now? 
Invest in Savings Bonds today regularly through the Payroll 
Savings Plan where you work. Thousands say it’s the one 
sure way to save -because it saves something out of every 
check before you have a chance to spend it.

If you want to be paid w
your interest as current income— f 

invest in 3% Series H
/

If you want a good, sound investment which 
pays you your interest by check every six months, 
ask at your bank about United States Govern
ment Series H Bonds. Series H is a new current 
income Bond available in denominations of $500 
to $10,000. Redeemable at par after 6 months 
and on 30 days’ notice. Matures in 9 years and 
8 months and pays an average 3% interest per 
annum if held to maturity. Interest paid semi
annually by Treasury check. Series H may be 
purchased at any bank, annual limit $20,000.

Now even better!
Invetf more in Savings Bonds I
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Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa-

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Korta* (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas-16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

AUTOMOBILIUS 
APSIVERTĖ

2 Užmuszti; 2 Sužeisti
.......... —*

LAUREL, DEL. — Du vy- 
j rai buvo užmuszti ir viena jau
na mergina ir kitas vyras bu
vo labai sužeisti, kai automo
bilius, greitai važiuodamas ap
sivertė prie užsisukimo ant 
vieszkelio, apie asztuonios 
mylios nuo Laurel miesto.

Užmuszti buvo dvideszimts 
septynių metu amžiaus John 
R. Davis ir dvideszimts asztuo- 
niu metu amžiaus Stanton E. 
Adkins. Jie buvo isz Millsbo
ro.

Sužeisti buvo asztuoniolikos 
metu amžiaus Panele Mary 
Tyndall isz Lauren, ir dvide
szimts vieno meto amžiaus 
Paul V. Wooten, isz Millsboro, 
kuris ta automobiliu vairavo 
kai ta nelaime atsitiko. Jiedu 
buvo nuveszti in Nanticoke 
Memorial ligonine in Seaford, 
kur daktarai sako kad Pane
les Tyndall padėtis yra labai 
pavojinga.

! Jie taip greitai važiavo kad 
tas automobilius, nubėgės nuo 
vieszkelio keletą kartu apsi
vertė pirm negu sustojo.
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