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Isz Amerikos Už Daug Ka Dėkingas UŽTARIA LIETUVA

3 PROFESORIAI 
PRAVARYTI

Intarti Už Komunizmą

PHILADELPHIA, PA. — 
Daktaru, Jefferson Universite
tas pravarė tris profesorius, 
kurie yra intarti kaipo Ko
munistai ar Komunistu reme- ' 
jai.

Jefferson Universitetas ne
laukė kol Senato Komisija ka 
ežia darytu, bet pats Universi
tetas paskyrė savo komisija to
kiems isztyrimams. .

Vienas isz tu Profesorių yra 
Robert J. Rutman, kuris ir Se
nato Komisijai nesutiko pasi- l 
aiszkinti apie savo darbus su ir 
del Komunistu.

Sykiu su juo buvo pravaryti 
Profesoriai William H. Pearl
man ir Irving' H. Wag-man.
Jefferson Universiteto 

mokslo sztabas vienbalsiai nu
tarė visus tris pravaryti. Ta 
pati vakara Vice-Admirolas 
James L. Kauffman, Universi
teto ir ligonines Prezidentas 
paskelbė vieszai kad visi 
mokslo sztabo nariai jauezia 
kad del Universiteteo geroves, 
geriausia kad tie profesoriai 
lutu pravaryti, nes tokiems 
negali būti vietos mokslo in- 
staigoje.

Kiti Universitetai, kolegijos 
ir mokyklos galėtu pasimokin
ti isz Jefferson Universiteto 
nusprendimo ir tokius puskep- 
tus mokslinczius, Komunistus 
tucjaus iszmesti isz tokiu svar
biu vietų.

Isz tiek milijonu Ameri- 
kiecziu kurie apvaikszcziojo 
Dekavones Diena, Robert 
Smith jaueziasi kad jis už 
daug k a gali luti dėkingas. 
Jis luvo pirmutinis isz tu 
kurie neteko ranku ir kojų 
Korėjoje būti parvesztas na

mo. Jis parvažiavęs apsiže- 
nijo ir apsigyveno in Tako- 
ma Park, Maryland. Jis czia 
“ant ranku“ laiko savo sū
neli, Don Eugene, kuris gi
mė tik kelios sanavaites at
gal.

o o CT

DVIKOVA:
EISENHOWER

ir McCarthy
WASHINGTON, D. C. —

Senatorius J. McCarthy yra 
iszszaukes Prezidentą D. Ei- 
senhoweri in dvikova del Re 
publikonu partijos vadovystes. 
Dabar visi Republikonai turi 
pasirinkti ar viena ar kta. Czia 
jau negalima užsimerkti akis 
ir sakyti kad viskas tvarkoj, 
nes dabar jokios tvarkos nėra 
Republikonu partijoje.

Senatorius McCarthy yra 
žmogus su kuriuo net ir Pre
zidentas Eisenhoweris turi 
skaitytis, ar jis nori ar nenori.

Sen. McCarthy labai gerai 
žinojo ka jis dare, ir dare ka 
jis norėjo padaryti. Jis Prezi
dentui Eisenhoweriui už akiu 
užbėgo kai jis vieszai per radi
ją ir televizija visiems žmo
nėms paskelbė kad jis ant be
veik visu klausimu skiriasi nuo 
Eisenhowerio ir paskui paliko 
žmonėms nutarti kur tiesa ir 
kas klysta.

Sen. McCarthy buvo greitas 
ir nagingas ir apsukrus. Jis 
pamate savo proga ir ja pasi
naudojo pirm negu Republiko
nu partijos vadai pabudo ir

dasiprotejo kas czia darosi.
Jis pasinaudojo televizija ir 

radiju kai buvęs Prezidentas 
Harry Trumanas ji paszepe ir 
pastebėjo kad daug žmonių yra | 
užsikriete “McCarthyizmu”. 
Jis isz televizijos ir radijo 
kompanijų pareikalavo tiek 
pat laiko ir tas paezias stotis 
per kurias Trumanas kalbėjo. 
Jis pareikalavo ir gavo ir taip 
galėjo po visa Amerika savo 
žodi pasakyti.

Jis dar ir daugiau pasinau
dojo Trumano prasiszokimu 
kai Trumanas užsipuolė ant 
A merikes Bendro Advokato 
Brownell. McCarthy, ginda
mas Brownell, isz pasalu reže 
Eisenhoweriui.

Kai Prezidentas Eisenhowe- į 
ris delse ir stengiesi iszmislinti 
kaip jis galėtu Senatoriaus „ 
McCarthy nusikratyti, Senato
rius McCarthy vieszai, per te- J 
levizija ir radija, Eisenhowe- Į 
rio nusikratė. Ir jam buvo pui- į 
ki proga kai Trumanas ji už
kibino.

Dabar jau dalykai negali 
szitaip pasilikti. Amerikos 
Sekretorius, su Prezidento Ei
senhowerio palaiminimu, vie
szai per laikraszczius užsipuo
lė ant Senatoriaus McCarthy.

Eisenhoweris, kaip nors, ka
da nors, kur nors atsikirs. Bet 
Eisenoweris asmeniszkai ne- 
susikirs su Senatorių McCar
thy. Jis jaueziasi per didelis 
asmuo su paprastu Senatorių 
pesztis. Bet savotiszku budu 
jis ir dabar rengiasi atsikirsti.

Vaszingtono sztabas, tai 
reiszkia Republikonu partija 
dabar stengsis daryti ta, ka Se
natorius McCarthy daro, - bū
tent, iszvaryti visus Komunis

tus isz Vaszingtono. Tada Re
publikonai galėtu žmonėms pa
rėdyti kad Senatorius McCar
thy ir jo komisija yra visiszkai 
nereikalingas. Visa tai butu 
visiems in sveikata, bet vargiai 
taip bus, nes Republikonai ir 
pats Prezidentas turi per daug 
draugu, kurie yra dabar jau 
intarti ar vėliau bus Senato
riaus McCarthy intarti kaipo 
Komunistai ar bent Komunis
tu draugai.

Prez. Eisenhoweris jau ke
letą sykiu stengiesi atsikirsti 
ir Senatoriui McCarthy gerai 
uždrožti, bet jam iki sziol dar 
nepasiseke. Jis taikė in Sena
torių McCarthy kai jis pasakė 
kad musu valdžia nepripažins- 
ta knygų deginimo. Per tai jis 
norėjo pasakyti kad jis nenori 
jokiu rasztu varžyti ar laisvai 
spaudai laisve atimti. Bet Se
natorius McCarthy, kuris buvo 
intares kelias knygas ir laik
raszczius už Komunizmą, tik 
nusijuokė ir pastebėjo kad jis 
niekados nėra nei vienos kny
gos sudeginęs/

Senatorius McCarthy dar 
drąsiau ženge, kai jis pasakė 
kad svarbiausias ir didžiausias- 
klausimas per ateinanezius 
rinkimus Republikonams bus 
ne kas kitas kaip Senatorius 
McCarthy.

Po tam jis intare Prezidentą 
Eisenhoweri del jo Užsienio 
politikos, del Korėjos ir del 
szvaistinimo pinigu kitiems 
krasztams.

Isz viso to iszeina kad dabar 
Republikonu partija yra su
skilus, pasidalinus in dvi da
lis. Republikonu partijai tai 
daug pakenks, bet visam

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Buvęs Prezidentas 
Herbert Hooveris

i, Pasirengęs Liudyti
____

NEW YORK, N. Y. —
Buvęs Prezidentas Herbert 
Hooveris, kuris labai retai kur 
nors vieszai pasirodo ar pasi
taria, sako jis pasirengęs stoti 
priesz visa Kongreso Komisija 
ir papasakoti ka- jis mate ir ka 
jis sužinojo apie Pabaltijos 
krasztu, Estonijos, Latvijos ir 
Lietuvos pavergima, 1940 me
tuose.

i Jis po Pirmo Pasaulinio Ka
ro buvo paszelpos Administra
torius tuose Pabaltijos krasz- 
tuose ir-už tai daug žino.

Komisijos atstovas sako kad 
septynios deszimts devynių 
metu amžiaus buvęs Preziden
tas Hooveris papasakos ir pri- 
parodys kaip Sovietai tuos 
krasztus per smurtą, žmogžu
dystes ir net skerdynes tuos 
krasztus pavergė.

Vienas Kataliku Kunigas j 
, teipgi dalyvaus tame posėdyje, 

bet jis yra papraszes kad jam 
butu pavėlinta užsidengti vei
dą, kad Komunistai jo nepa
žintu ir paskui jo giminėms ir 

Į draugams jo tevyneje neatker- 
szintu.

Antanas Trimakas, buvęs 
Lietuvos dipliomatas Kongre
so Komisijai yra paaiszkines 
kaip Sovietai turi vardus daug 
Lietuviu, kurie butu tuojaus 
likviduoti, nužudyti, kai tik jie 
koja inkeltu in savo tėvynė, i 
Jis sako kad Sovietu valdžia ■ 
tokiu vardu turi daugiau kaip 
trisdeszimts tukstaneziu.

Kongresmonas Edward Bo
nin, Republikonas isz Penn
sylvania valstijos paklausė 
Antano Trimako ar jis mislina 
kad Sovietai turi tokiu vardu 
Amerikiecziu, kurie teipgi yra 
mirtimi paženklinti.

22 ŽUVO EROPLANE

Eroplanas Sudužo In
Augszta Kaina

------- -
SOMO SIERRA, ISPANU ; 

JA. — Dvideszimts du žmones 
žuvo kai Ispanijos eroplanu 
kompanijos didis eroplanas su
dužo in augszta kaina, Mount 
Cebollera La Nueva. Ant ero- 
plano važiavo trisdeszimts 
trys žmones.

Trys, kurie iszliko gyvi, rep- 
liote nureplavo nuo to kalno 
kuris yra 5,490 pėdu augsztu- 

t 

mo, ir kiti surado asztuonis ki
tus gyvus, bet labai sužeistus, i

Vardai nei žuvusiu, nei gyvu 
nebuvo paskelbti. Už tai dar 
nežinia kas atsitiko su Ameri
kos valdžios pasiuntiniu, Pau1 
J. Douglas isz Roxbury, Mass., 
kuris buvo ant to eroplano. 
Kiek buvo galima dažinoti, tai 
jis buvo tik vienas Amerikietis 
kiti buvo Ispaniolai.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TRYS DIDIEJI
BERMUDOJE

Sutiko Pasitarti Su
Molotovu

BERMUDA. — Anglijos W. 
Churchi1!, Prancūzijos Laniel 
ir Amerikos Eisenhoweris pra- 
dėjo savo konferencija Bermu- 
doje, pasitarti'apie viso pasau
lio reikalus ir viso svieto klau
simus.

Amerikos Prezidentas Ei
senhoweris, iszvažiuodamas in 
ta konferencija, buvo pasakęs 
kad jis nesitiki kad jie trys isz 
risz kokius taip jau svarbius 
klausimus, bet kad jis turi vil
ties kad jie gales ners dra’u- 
giszkai pasitarti ir nors ant 
keliu klausimu susitaikinti ir 
sutikti.

L aikrasztin inkams griežtai 
uždrausta lysti in ta konferen
cija ir jiems bus praneszta tik 
tai ka tie didieji norės kad jie 
žinotu ir savo skaitytojams 
pranesztu.

Amerikos sztabas toje kon
ferencijoje yra mažiausias. Ei
senhoweris su savimi iszsiveže 
Atomines Komisijos virszinin- 
ka. Isz ko spėjama kad ir ato
mines bombos sulaikymas ar 
gaminimas bus tenai svarsto
mas.

SKAITYKIT 
!3T “SAULE”

PLATINKIT!
*3. —

Už Geležines Uždangos
(Tasa)

Pavergotoje Lietuvoje 
Pradėta Grupiniu Gy- 

venviecziu Statyba
-----------------------------

Nors Chruszcziovas savo 
kalboje, pasakytoje TS kp. ck. 
plenume, Rugsėjo 3 diena pa
tarė nepersiskubinti su Pabal
tijo žemes ūkio kolekty vizaci- 

i ja, vienok vietiniai pareigūnai 
norėdami parodyti savo uolu-

■ ma ir isztikimuma partijai, szi 
daria verstoja kiek galėdami.

Į Kaip žinoma, Lietuvoje priva- 
{ ežios žemes ūkio nuosavybes 
jau nebeyra, visi ūkininkai su
varyti in kolūkius. Dabar at- 

i ėjo eile ju namu ir sodybų grio
vimui, pradėtos statyti grupi-

I nes gyvenvietes. Isz Dotnuvos 
| praneszama, kad LTSR Moks
lu Akademijos ekonomijos in
stitutas paruosze Dotnuvos ra
jono “Auszros“ milijonieriaus 
kolūkio gyvenvietes būda. Pa
gal szi būda 26 namai jau pa
statyti, ir juose jau insikure 
keletas szeimyniu. Sziais me
tais bus perkeltos dar 21 szei
myniu. Artimiausiais metais 
czia bus inkurdintos 624 kolu- 
kiecziu szeimynos. Praneszime 
kalbama, kad po keleriu metu 
“Auszros“ kolūkis “pavirs 
tikru miesteliu“.

Ne visur gales būti pastatyti 
nauji namai. Buntautoriai per-

■ vesz senus namus in grupines 
gyvenvietes ju nesuardydami.

I ,Esa, net medžiai, ir tie bus per-

’ kelti drauge su namais.
Naikinamas Lietuviszkumo 

pagrindas. Naujasis Bolszevi- 
kinis būdas baigti Lietuvos že
mes ūkio kolektyvinima palie- 
czia netiktai ūkininku sodyba* 

i ir namus, bet ir paezia Lietu - 
viszka siela su jos giliausiais 
pagrindais. Sugriaunant sody
bas sunaikinami seni žemes 
ūkio darbu inrankiai, baldai, 
kraieziu skrynios, sodybų kry
žiai ir sesių darželiai. Szituo 
reiszkiniu susirūpino net tokia 
Bclszevikine instaiga, kaip 
LTSR Mokslu Akademijos is
torijos ir teises instaigas. Jis 
kartkartėmis pasiunezia in 
kaima savo etnografijos sky
riaus iszvažiavimas gelbėti tai, 
kas dar galima iszgelbeti nors 
istorijai. Sziais metais tokia 
ekskursija, vadovaujama in- 
steigo jaunesniosios mokslines 
bendradarbes Angeles Vysz- 
niauskaites, buvo pasiusta in 
Dotnuvos rajono “Auszros“ 
kolūki, kuriame jau pradėta 
grupiniu sodybų statyba ir 
griovimas Lietuviszku vien
kiemiu. Tokiu darbu tektų tik 
apsidžiaugti, jei jis butu moks- 
Iszkai dirbamas. Pagal Vysz- 
niauskaites pasakojima etno
grafinis skyrius rūpinasi tyri
nėjimu darbo inrankiu, valstie- 
cziu szeimynos buities, papro- 
cziu, szveneziu, užraszinejimas 
žodines liaudies kūrybos, kaip 
dainų, pasakų ir kt. Deja, ne 
savo tiesioginio darbo, etno
grafinio skyriaus darbuotojai 
turi dirbti daug Bolszevikinio 
propagandinio nieko. Jie turi 
stebėti ir fiksuoti kolūkinio

Penki Žuvo

Darbininkai ant La Guar- i 
dia Airfield, New York, žiu
ri in mažo eroplano liekanas. 
Jie negali suprasti kaip te
kis mažas eroplanas galėjo 
paveszti net penkis žmones, 
kurie visi žuvo toje nelaimė
je.

Mažas Piper tri-pacer ero
planas nukrito per tirsztas 
miglas nakezia, ir nebuvo

užtiktas iki devintos valan
dos isz ryto. Du žuvusieji 
buvo maži vaikucziai.

To eroplano lakūnas buvo 
per radija praneszes kad jis 
rengiasi nusileisti ir jam bu

vo pavėlinta ir insakyta kur 
nusileisti, bet po tam jo ra
dijas nutilo ir daugiau isz jo 
nebuvo girdėti.

o o □

kaimo gyvenimą, analizuoti 
“socialistines buities ir kultū
ros sudarymo reiszkinius“ ir 
nustatyti, “ka Lietuviu tauta 
innesza in bendra tarybiniu 
tautu socialistines kultūros lo
byną“. Szi savo uždavinį jie 
atlieka Bolszevikiniais budais. 
Vyszniauskaite pasakoja apie 
“Auszros“ kolukiete Kotryna 
Montviliene, 63 metu amžiaus 
motere. Szi nerasztinga mote
ris džiaugiasi “savo laime su
radusi kolūkio kiaulių fermo
je“. Isz to daroma iszvada 
“apie valstieczio dvasios per
silaužimą“. Nepaisant szio 
propagandinio szlamszto, szis 
darbas vis tik gali turėti nau
dos Lietuvos etnografijos ir is
torijos mdkslui, jei bus pa
rengtas vienas isz tragiszkiau- 
siu Lietuvos istorijos laiku ir 
iszgelbeta nuo pražūties ar
cheologine ir tautosakos me
džiaga. Jei tikėti Vyszniaus- 
kaites pareiszkimu, sziuo metu 
visa ekspedicijos parvežta 
medžiaga, kaip liaudies audi
niu pavyzdžiai, tautiniu dra
bužiu piesziniai, liaudies archi
tektūros brėžiniai, budai, foto 
nuotraukos, yra tvarkomos ir 
bus panaudotos T. Lietuvos 
mokslo akademijos istorijos ir 
teises insteigo mokslo tiria
miesiems darbams sprendžiant

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Per devynis sziu metu mene

sius penkiolika žmonių dau
giau'žuvo aut Amerikos viesz- 
keliu negu pernai per tuos me
nesius, Pernai per tuos devynis 
menesius ant musu vieszkeliu 
■žuvo 1,148 žmonių.

Ant to garsaus Pennsylva
nia Turnpike sziais metais žu
vo devyni žmones daugiau ne
gu pernai kada ežia 'žuvo sze- 
szios deszimts du žmones.

Daugiausia tu nelaimiu atsi
tiko su trekais, autobusais ir 
automobiliais.

■ • •
Pernai Amerikoje buvo pa

vogta 215,310 automobiliu. Tai 
apie 588 kasdien.

Kazimieriecziu Seselių aug- 
sztesnioji ‘‘ Maria’ ’. mokykla 
gavo dar kita garbe; mergai- 
eziu redaguojamas mokyklos 
'žurnalas “Marmi Herald” bu
vo pripažintas Kataliku Mo
kyklų žurnalistikos draugijos, 
kaipo gražus, imlumus ir labai 
sk on in ga i red ag u o j am a s.

’ Szi ; menesi, automobiliu I 
kompanijos jau yra padavu- : 
sies savo plieno orderius, pa- ' 
reikalavimus del ateinaneziu | 
metu. () tie order iai yra visu 
penkioliktu nuoszimcziu ma
žesni negu pernai!

_____ .._____ _
Ir- plieno fabrikantai .sako ■ 

kad jie jau savo fabrikus yra'j 
rpirenge dirbti tik asztrronios 
deszimta nuoszimti tiek kiek’ 
jie dirbo pernai.

’ — " ■■ ■
Bet tai tik didelius kompani- 

jos, dideli fabrikantai; mažes
nes kompanijos lures dar la
biau sumažinti savo nizni.

Beveik visi fabrikantai pra- 
rresza kad ju biznis jau dabar į 
yra apie szeszta nuoszimti su- [ 
mažėjos.

__ ______________• e__________________

Fabrikantai pranesze teipgi | 
•kad jau dabar- apie įrenki 
szinrtai tukstancziir darbinin
ku yra atleisti isz darbo.

• •--------
Ūkininkai, farmeriai mažiau 

darbininku samdosi.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

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

gryždamas in virszininkus: - 
j mano ponai, tarė jau neturimo 
j ka czion veikt. Atsisveikino 
gražiai ponia Dubief ir pasakė, 
ji g pakels kasztus szermeniu, 
p. Gi'bray iszejo isz pakajelio, 

o paskui ji visi.ponai. Zokonin- 
ke viena likosi kalbėdama ra- 
žaneziu. Ant kart sudrėbėjo, ba 
jei nudavė, jog girdi kvėpavi
mai dirstelėjo ant lovos ir su 
neiszpasaklyta baimia, paregė
jo, jog Simona atidaro akis ir 
pamaželi pakele galva.

apie penkta valanda. Norint 
jog da blogai jautėsi, apsirodė 
ir liepe Magdelenai paszaukt 
pas save du polici,jautus, ka sė
dėjo priszaliniame pakajuje, 
laukdami paliepimu.

— Teip, kalbėjo in savo, 
datyiiau baisiausio sopulio, 
kokio szirdis motinos dalypsto. 
Mauricas atėjo tosios laiszko 
atimt! Mano suims priguli prie 
gaujos žudintoju, ir gal jau 
katro yra žndintojum. Ant to
sios misles nelaiminga motete

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

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

No.158—A p i e Kapitonas %
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, ^0c.

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-
nūs; Meszla-vežis; Grapas; Eg-

Kiek mums iszrodo, tai mu
su Lietuviu tarpe randasi dve
jopos imszies geradejai: Vieni 
kalba už Lietuvos laisve ii’ už 
tai gauna.pinigus ir garbe, o 
kiti nuo auszros iki sutemos 
fabrikuose prakaitą lieja ir- sa
vo darba vaisius deda ant Lie
tuvos aukuro, del tos laisves. 
Laikraszcziai ant ranku ne- 
szioja tuos kurie kalba apie 
laisve ir daro visokias kolek- 
tas ir- už tai gauna algas ar 
bent iszlaidas padengti, betarei 
viena nei nevaptelia apie Inos 
isz kuriu tie pinigai yra renka
mi.

(Jigar.etn kompanijos sush’u- 
pinuosios. Žmones dabar- ruko 
mažiau cigaretu. Czia paezios 
kompanijos yra kaltos su savo 
nebūt ias pagarsinimais, kurie 
žmones iszgazdina apie nikoti
ną. Kiekviena kompanija, savo 
cigaretus girdama, kitus nie
kina., ir- taip pati sau pakenkia.

Senatorius McCarthy yra 
daug Komunistu iszkases isz 
valdiszku vietų, bet ju dar 
daug daugiau randasi.

FBI policija daug daugiau 
‘žino rregu ji dar yra paskelbus 
apie Komunistus augsztose 
vietose. Ji žino vardus, pavar
des, adresus ir kur- jie dirba ir 
ka jie darę.

Viena senmerge, Margaret 
Mary Dovine, Ph i ladel.ph i joje, 
pasivogė daugiau kaip szimta 
tukstarrezirr doleriu isz liaukos 
ir buvo už tai nubausta labai 
asztriai: net tris menesius in 
kalėjimą.

Eina, gandai kad galesite 
pirktis spalvota televizija po 
Nauju metu, Vasario ar Kovo 
menesyje. Spalvota televizija 
kasztuos apie asztuorris szim- 
tus ar tūkstanti doleriu. Už 
tai dabar .mes patartume .vi
siems nepirkti paprastos tele
vizijos, nes visos jos labai at
pigs, kai tik pasirodys ta spal
vota televizija.

Moving pikežieriu biznis ei
na trepais ‘žemyn. Televizija 
jiems bizni baisiai 'pakirto.

Kolegijos ir Universitetai 
dabar jau. kazoku. szoka. Biz
nieriai, fabrikantai ir milijo
nieriai dabar- darrg daugiau 
duoda ir aukoja toms mokslo 
instaigoms, kad nereikėtų tiek 
daug taksu mokėti.

Darbininku unija vadai da
bar susirupine. Fabrikantai 
kompanijos ir biznieriai dabar 
beveik nei vienam darbininkui 
neduoda dirbti “over-time”, 
ir taip darbininkai negali ga
na užsidirbti. Fabrikantai vo
lei samdosi kitus darbininkus, 
vietoj mokėti savo darbinin
kams pusiau tiek ar dvigubai 
daugiau už “over-time.”

Knygos Did. 33/4x5y2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

SLAPTYBE ::
:: ANTGRABIO

(Tasa nuo 3-czio puslapio)
•. • *

Sudžia tiibra.y pasikėlė. Ant 
galo valanda mudviejų atsili- 
ginimo. Prisiekiau atkerszint 
ir žodi dalai kyšiu. O paskui at
sigręždamas in ponia Dubief, 
kaip tai gali būti jog pone ne- 
pažinojei josios pravardes?

— Tie metrikai yra seniai 
iszimti atsilii po direktorius po 
linijos. Czion aiszkei diena pa- 
raszyta.

— Kas tai volei gali būtie? 
Suniurnėjo • ponas- Gibray su- 
džia, ir jijie atsilankinejo pas 
ponia Bressolles, savo motina ? 
Keikė man neatbūtinai daeįtie 
tosios slaptybes, o pasieni at si-

^Pirkie U. S. Bonus!

Pirkie U. S. Bonus!

Price $2.30 s,“e poinl

Anglija mus pralenkė, ji jau 
dabar, kelis tokius atomines 
jiegos fabrikus yra pasista- 
czius. »

Malonu

Biznieriai jau dabar neri
mauja ir- skundžiasi kad atei- 
naneziais urėtais biznis bus ne 
koks!

Geriausias ir tikriausias 
žerrklas kaip biznis eina ar eis 
vis pareina isz automobiliu 
kompanijų; kaip ir kiek plieno 
jos u'žsipraszo del ateinaneziu 
metu.

 ■ •- •£?  
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Malonu beržyne tarp krumu 
sėdėti

Ir džiaugtis jaunuoliais 
berželiu lapeliais.

Malonu laksztutes giesmele 
girdėti

Ir meile dainuoti drauge su 
pauksztelais.

O daug maloniau szirdužele 
atrasti,

Jos meile audruže atjausti 
suprasti, ,

Priglaust prie krutinės 
geltonas kasyles

Ir skėst ir žiūrėti in meilias j 
akytes.

COLORS: Red, Black, Green,
Blue, Gray, Copper.
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— Stebuklas! Paszauke zo- 
koninkc bėgdama link duriu: 
Stebuklas stojosi! Numirėlė 
atgyjo!

Ne buvo tai stebuklas, nes 
labai paprastas atsitikimas. 
Verdieras kaipo ne labai tikias 
chemikas, apmokėjo kaip reike. 
sudarytie Prūsines rukszties. 
Del to-gi ne suvis numarino 
t iktai ^a pmarino. Simona laivo 
sveika atgyjus kaip reike, apie 
ka tuojaus davė žinia ponui su- 
džiui Gibray.

❖ ❖

Palikome pone Rosier, kada 
sedint'prie paeztinio langelio 
lauke su karszcziu pribuvimo 
laiszko isz Londono pas Larto- 
guesa arba, pas kita katra isz 
draugu. Laikas del josios labai 
prasiilgino, daugybe žmonių 
ateitinejo in biurą., vieni atne- 
szinejo visokius pakelius, kiti 
atidavinėjo laiszkus, pirkine-* 
jo markes, ,aiJba atiminėjo pi
nigus prisiunstus isz kitur. 
Susijudinimas moteres kas 
kartas didinosi. Kada treczia 
valanda atėjo pamislino sau; 
niekas neateina gal dasižinojo 
jog juosius susekinejom, tai 
neateina. Velei latras iszsprus 
man isz nagu, jau ne tiketau in 
apveizda Dievo! Kada įeip 
misi i no prisiart ino pas langeli 
žmogus, kurio galvos negalėjo 
-pamatyt, paklausė paduoda
mas koperta:

— Ar neatėjo laiszkas’ su
į szitokin adresu ?

I. J. K. 50, teip pone at
sake pacztinis ir padavė laisz- 
ka klausancziam.

Kada pone Rosier iszgirdo 
baisa tojo žmog.Tus aptemo jai 
akys. Skubai pasilenkus dirs
telėjo per langeli ant veido jo, 
tame sudrėbėjo ant viso kuno 
ir puolė ant žemes kaip perkū
nu inmuszta. Tumu laik atei- 
miykas laiszko kuriame motina 
pažino savo, sunu Maurica, at
ėmė laiszka, insidejo in kiszeni 
ir iszejo ant ulyczios Surennes.

Paežtiniam biure žinojo apie 
ka czia eina ir lauke ant su
ėmimo piktadarians, o czia 
vietoje to paregėjo pone Ro
sier gul into ant žemes.

— Reike pašzankt josios 
pagel bin inkus, tarė vienas isz 
laiszkanesziu ir nubėgo skubai 
pas Galoubota ir (.’omu.

— Kas stojosi ? Paklauso 
agentai.

— Asz nežinau atsake pacz- 
tinis. Szitoj valandoje, kada 
kokis tai jaunas žmogus pa
reikalavo gromatos su literom 
i. J. K. 50, toji pone puolė ant 
aslos.

— Po perkūnu! Paszauke 
Galou’bet, o mums nedavė su
tarto ženklio ir velei mums 
bravicierius iszsprudo. Reike 
velei isz naujo pradėt!

— Nes dabar turime už 
viską indetie musu ponia in 
doruszka, parvežt namon, il
gy dy to ja paszaukt, tare Cornu 
ir užsiėmimo tuom triusingai.

sudrėbėjo ir užsiėmė veidą del
nais.

— Nes ne! Paszauke po va- \landelei, kas do pasiutus mis- 
lis! Tasai kūdikis, kada mane 
sziandien vadino motina, kuris 
gauna turtinga mergina už pa- 
czia, negali būtie žudinlojum! 
Stojosi tiktai magiu per iroži- 
uysta tuja szetonu! Jisai ineko 
nežino apie nelaime, iii kuria 
per nežinystia insmuko. Jo 
rankos yra czystos, nesuvolo- 
tos krauju! O didis Dieve! Su
simylėk ant manės, nedaleisk 
idant mano sunu. tiiretaii ap- 
skundinet! Koike man neatbū 
tinai davadu! Kalbėjo už va- 
įlandeles. Gal jisai niekame nb 
kaltas. Kažin ar tasai Blandas, 
vau Broecke ne yra Lartogues, 
kuris isz neapykantos del ma
nos nori nužemint mano sunu! 
Tokiam karto ga! Mąuricas su
vis ne kaltas? Turiu to dasiži- 
not!

JTaino inejo in pakaju du 
agentai.

— Klausykite, tarė • pone 
Rosier, gal dasiprantato, jog 
man kas baisio atsitiko.

— Tai greitai gali pažint, 
bapone iirtrumpa laika baisiai 
persimanai.

— Pasakykite man teisin
gai, ar esate prisiriszo 'prie ma
nės ?

— Eitume paskui pono in 
ugui, tarė abudu.

— Na tai gerai, ar negalė
tumėte pasirūpint pora vitriku 
k a groieziause!

Cornu ir Galoubet pažiurėjo 
ant vienas kito, ir tarė Cornas:

— Turinio ju net kelis, da 
isz senovės laiku, galime tuo
jaus atneszt.

— Tai gerai. O kas stojosi 
su anais dviem agentais, ka 
vakar Ii ko jo draugo su jud
viem?

— Nuėjo i u prefektūra pa
sakyt i o apie ponios atsitikima.

Pono Rosier susiraukė, tai 
negerai! Tarė trumpai.

— Ar turite koki ginklą 
prie savos? Paklausė už valan
dėlės.

— Turime užprovytus re
volverius.

(TOLIAUS BUS)

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
No. 1953

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, •t
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 
Ang]orius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka, pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

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

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

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

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam 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 Bemadina. 61

Ii; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

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

No.176—A-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 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 Kanczios VieŠz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojarjs 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

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Penna. Pone Rosier po ilgam apal

pimui, ant galo atsipeikėjo,

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

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.l50-*-Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa- 
slapti; 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

ĮSr3 Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino' Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

ĮĮPigr3 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 - Ų. S, A:
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Kūnas jaunos merginos su
drėbėjo, rodos kad elektriku 
iniplaktas; pakele rankas aug- 
sztyn, akys pastiro! Paskui 

irankos nupuolė ant kaldros, 
akys užsidarė ir kvapas nusto
jo!

Jau po jai suniurnėjo Mauri
cas pridedamas ranka prie 
szirdies josios, kuri jau nusto
jo plakus.

Paskui užkimszo pleczkute 
ir iszeme isz kiszcniaus sudėta 
popiera ir indejo iii szuflede 
virszutine szepos, kuri buvo 
kiškuti isztraukta. Buvo tai 
metrikai gimimo Simonos, ku
ria <buvo pasirūpinės Paryžiu
je da i szva žinodamas in Viešiu- 
Braisme. Tokiu budu dasižinos 
kas jijie yra o isz tuju metrikų, 
žinos kaip suraszytie metrikus 
numirimo,. Paskui paėmė žibin- 
taitc, iszcjo isz ipakajelio, už
dare duris, nuėjo tropais pama
žėl i ir netrukus jau radosi tarp 
savo draugu.

— Na. kaip ten? Paklausė 
abudu latrai.

— Stojosi! Atsake Mauri
cas. Simona jau atliko. Nes da
bar turiu nusiduot ant atilsio, 
ka esmių baisiai nuvargęs.

Nes duotau ponams rodą, 
idant kol nenusiduosite in
Londina sėdėtume dabar ra
inai ir nesi rodyt limite ant 
miesto.

— Tai gera rodą, atsake 
Lartogues, nes Seredoje turiu 
neat'lml inai nusiduot iy ant 
paczto prie ulyczios Knghen 
laiszkos kurios laukiu isz Lon
dono.

— Asz poną, iszvaduosiu, 
tarė Mauricas, popas czion se- 
dekie rainai.

— Labai gerai, nes ponas 
tame karte paimkie szita. ko- 
petra; yra ant josios tas pats, 
adresais kaip ir ant laiszko, 
apie kurie ponas klausinėja 
Seredoje ant paczto.

Mauricas insidejo koperta in 
kiszeni.

— Nes busi teip geras ir 
tuojaus atneszi ta laiszka, ta
rė Verdier.
I — Gerai! Labanakt! Ir 
Mauricas nuėjo skribai namon.

Toja dienoje, kada jau keti
no viskas pasibaigt, kas pribus 
ant paczto paimtie laiszka, po
ne Rosier atsikėlė ankseziau 
negu visada. Varginga, motore 
jautėsi laibai nuvarginta; sun
kus abejojimai* pradėjo atsi
liept josios duszioje. Ar ir dai 
bar tasai prakeiktas Lartogues 
Jiszsprus isz josios ranku ? Ta
me suspaudimo mėtėsi ant ke-!

SAPNORIŪS
Su 283 Paveikslais

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

■ lu ir karsztoja nialdoja melde 
j Dievo, idant jai prigelbetu pa
imt piktadarį, kuris jau tiek 
nelaimiu pridirbo.

Po maldai stojosi smagesne 
ir ramesni. Susidrutinus ir pil
na atidos, jog kanuogeriause 
del josios pasiseks liepe tar
naitei paduot pnsryczius o pas
kui rengėsi nusiduot in narna 
ipo policijos ulyczios Mestage, 
ka ant josios lauko keli agen
tai.

Tame suskambėjo skambu
tis prie duriu ir inejo in paka- 
ju Mauricas, puikiai pasirėdęs 
nes kiškuti pasibaigęs.

Po pasisveikinimui tarė mo
tinai, jog del to teip> anksti at
ėjo, idant del josios pasakyt, 
jog likosi nuo ponstvos Bres- 
solles priimtas ir ne ilgai lau
ktis atsibus szlubas, ir prasze 
motinos, idant szi takara drain 
ge rastųsi su juom ant sugertu
vių.

Poni Rosier nusidžiaugus isz 
laimes sūnaus, prižadėjo pri
imt ie vakare jeigu josios užsi
ėmimas ant to pavėlins. Alau- 
ricas atsisveikino ir isz-ėjo; po
ne Roier nuvažiavo ant uly
czios Mestage, kur galau'bef ir 
da keli ipolici jautai lauke.

Buvo apie antra valanda po 
?t, kada pone Rosier drau-

gisteje pollcijantu, persiredu- 
siu ėjo isztolo paskui ja, pri
buvo ant ipaczto. (,'žirniais liepe 
save nuvest pa,s inspektori, ir 
ant jo užklausimo, ko nori, ap
sako apie viską atvirai. In
spektorius nuvedė ja. in ipaka- 
ju, isz kurio buvo langelis del 
atidavinejimo laiszku ir pa
klausė sekretoriaus; Ar atėjo 
laiszkas isz Londino su lite
roms I. J. K. 50.

Sekretorius peržiurėjo dide
li paka laiszku, ir ant galo ra
do taje ant kurios buvo patal
pintos literos.

— Gerai, tarė inspekto
rius; papraszykie ponas taje 
pone sestie ir pastatysi teip ko
de, idant galėtu matylio ypa- 
tas ateinanezios laiszko. Pasi- 
rupinkie ponas ir klauskie jo
sios to visko ko jijie uores, ba 
tai svarbus yra dalykas.

— Gerai ponas inspekto
riau. ’

— Da asz pirmiause norė
ta u iszduotie paliepimus mano 
žmonėms, tarė pone Rosier, ir 
iszejus priesz narna liepe Ga- 
laubetui, idant jis stotu po lan
gu ir kada jijie pabarszkis, pa- 
szauktu kitus agentus del nu- 
tverimo piktadario atėjusio 
laiszko. Paskui sugryžo in. biu
rą ir sėdo szale sekretorėmisI 

prie langelio.
♦

Mokykloja ponios Dubief 
užskainbino skambelis idant 
studentkos keitusi. Simona pa
prastinai būdavo pirmutine 
pasisedžius. Nes sziandien ne
matyt josios! Buvo valanda 
asztunta ir devinta, o josios 
skalbėjas dovanai lauke ant 
josios.

— Gal iszejo in miestą su 
kokiu reikalu perdetines, tarė 
Justina, vyriau,se skalbėja.
' — Tai negali būtie, atsake 
antrosios ir rūpinosi toliau. 
Dabartės, kada buvo dvylikta 
valanda susirinko ant antru 
pusrycziu, velei apie Simona 
atsiminė ir nusidavė in josios 
pakajeli,.kad dasižinotie. Sena 

Justina inejo in pakajeli, prisi
artino prie lovos ir rado Simo
na. gulinto teiii paežiai kai))

★ 
★ 
★ 
★

¥
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Neseniai dingo isz vieno 
miestelio, 

Patogi ir jauna mergele, 
Kuri'likos parvežta per 

polici jautus.
Buvau ir asz tame 

name, •
Kada mergele likos 
Gražinta mimo pas 

motinėlė, -
O kad motinėlė jos’ 

iszklausinejo:
Kur buvo ir ka veikė,

Tai dukrele atsakinėjo:
M amiy'te brangiausia, 

Dovanok man kad asz taip 
ilgai nebuvau namie! 

‘Da ir dabar nebiiczia namie, 
Kail tie pol i-c i jautai nebūtu 

mane parvežta.
Kas atsitiko mano miela 

dukrele?
Maniau kad “Gud-Taim”

Mamyte, gelbėk mane, 
Atimk mane nuo tuju 

policijantu.* 
Asz busiu tau gera, 

Ir daugiau nebėgsi u isz 
namu!

Insimaisze iii kalba

Kuris aiszkiiio nuliudusiai 
motinai,

Kad suaresztavojo ja tūloj 
rodhauzej su vyrais.

motinai, 
Kad furija atiduoti iii

] i at a i s o s p r i e g 1 a u d a, 
Bet motinėlė pro verksmus 

atsiliepe: 
Darykite ka norite su ja, 

Nes neklauso tėvu, 
Tai gal dabar kiaušy 

svetiniu žmonių.
Nebūdavo namie, neklauso 

mus, 
Ir trankosi naktimis ir

rodhauzes.
Gerai padarot kad ja 

suaresztavojote!
Mamyte 'brangiausia,
Buvo tai mano kalte, 

Ir nežinojau ka dariau.
Juk da neturėjau septyniolika

metu.
Kaip tu mane privertinejai,

Kad myleeziau vyrukus, •

ki rkinėjo jie man ka tik
, norėjau,

Ir vežasi ant gud-taims. 
Tavo tai kalte mantyte, 

Kad mane .iszmokinai mylėti, 
O dabar manės iszsi'žadi! 
Tu mane parengiai ant 
paleistu vi ngo gyvenimo,

Ir dabar manes iszsižadi, 
Ir nenori manos gelbėti, 

Buk i e prakeikta!
Imkite mane in prieglauda, 
Ir daugiau nenoriu pažinti 

savo motinėlės!
Ar Turėjo mergaite liesa taip 

iszsitarti motinai ?
Patys pamislykite ant to.

Mauricas paliko.
i'ii inevo szvento, da 

jijie miega! Suniurnėjo ir mi- 

na. nesijudino, prisiartino ir ' 
paėmė ja. už Tankus. Ant riks- ■ 
mo Justinos subėgo visos dar
bininkes.

— Didis Dieve, kas stojosi! 
Klause visos atbegia.

— Pana Simona negyva 
Žiuiekie jau atszalus, pasiuke ! 
Justina, rinke eitie pasakyt po- 
nai perdetinei. Viena isz mote
rių nubėgo žemiu ir atvedė po- i 
nia Dubief. Pukios duszio.s ' 
perdetine norint turėjo dideli i

ria isz szirdies pamylėjo, pa
misimo tuojaus apie vi 
ergelus ir nesmagumus 
gali būtie isž tosios ;
smerties, liepe tuo jai
siuiist gydytojo ir duoti 
p. licijiai. Ne trukus pribuvo 
kannsorius policijos ir gydyto- 

nu

jorino, jog paralyžius
szirdi josios.

Bet kamisorius policijos

tižiu i.

Musu Skaitytojas

jog Simona buvo sierai;1 i 
žinomos pravardes, pasai 
tokiame karte privalo d; 
apie tai prokuratoriui, lc smertelnai ir perskaito dro- 

baneziu balsu:

teipgi j

i
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LINKĖJIMAI” del Kalėdų ii 
Nauju Metu Kortas (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- 
tiavota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa

Lpaszauks sudžia tyrinėtoja, 
I idant tyrinėtu priežaste. Ne 
iszejc nei dvieju valandų, ta
da direktorius policijos ir Sli
džia Gibray ir gydytojas sūdo 
V i buvo in narna ]ionios Dubief 
ir investi likosi in pakajeli, 
hm gulėjo jauna mergina nu- 
nnrus, o kurios veidas iszrode 
nmuoliszkai ir kad ne sinertel- 

iinias jog miega.
Ant josios krutinąs gulėjo 

^anmyiczios doge ant stalo ir 
zokoninko alsiklaw-w, meldesi 
]n-ie kūno numirusios.

gydytojas apžiurėjas kuna 
pasuko, jog smortis užstojo ne

kokius turėjo pažinstamus, ta
re ponas Gibray, žiūrėdamas 
su skausmu ant negy voles. Gal 
pone teiksiesi mums tame pri- 
gelbet, dadavo iii ponia Du'biof.

— Ant nelaime, laibai ma
žai apie ja žinau; pamaeziau 
taje sierata isz szirdies; pribu
vo pas mane praeita žiema ir 
tiktai tiek žinau, jog vadinosi 
Simona. Buvo man Įirin dyta 
per poną Bressolles ir nialori 
Servoja, nes ir juodu abudu no 
žino josios gimtos pravai'des.

— Tai esame priversti per

toje szepoje arba stalcziūkyje 
randasi kokios popieros, ludi- 
nanezios apie josios paėjima, 
tarė, Gibray. Ponas kamiso- 
riau, užsiimkio tuom.

Kamisorius pirmiause per

darė szufleda sze.poje ir iszeme 

ria Mauricas buvo indojas.
— Dabar turime ka reika

laujame, tarė nusidžiaugęs. 
Szitai metrikai numirusios; tai 
pasakęs -padavė popiera su-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

— Simona Dharville, duk
tė Valentinos Dharville ir ne
žinomo tėvo. Užgimus Paryžiu
je 5 diena Lapkriczio 1854 me
te.

Didis Dieve, kas iszsirode! 
Paszauke trindamas sau kakta 
su delnu.

— Tai kūdikis, nepabaige 
ir puolė ant keliu prie lovos ne
gyvėles ir pradėjo graudžiai 
verkt.

— Tai ponas patinsti taje 
mergina ? Paklaues direktorius 
pol ici jos.

— Teip! Tarė pro verks
mus Gibray, toji pravarde, toji 
diena atidengė man kas jijie 
buvo.

Kas tokia?
Buvo tai kūdikis kurios 

taip seniai jieszkojau kuria 
mylėjau nepažindamas josios, 
dabar asz randu numirusia ma
no duktere! Sudžia užsidenge 
veidą rankomis,

Buvo malsziu pakajelyje nu
mirusios. Kas divyjosi isz to 
atsitikimo aplinkybes, jog tė
vas jieszkantis dukters nuo se
nei, randa ja numirusia.

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus. 
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais. 
Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

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

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO 

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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Žinios Vietines
— Ponia Ona Alanskiene, 

nuo East Pine uliyi, turėjo ope
racija in Temple Universiteto 
ligonbute, Phi ladelfi jojo.

— Kalėdos artinasi, attiki- s 
te savo pirkinius anksti ir szel- 
•pkite savo ’biznierius, pas ku
riuos gausite viską.

— Keturiasdcszimts Va
landų Atlaidai Szv. Juozapo 
bažnyczioje invyko Nedelioje 
per Szv. Miszias 8-ta valanda 
ryte. Pamokslai buvo sakomi 
Lietuviszkai ir Angliszkai per 
Miszparus: Nedėliojo, Kunigas 
Jonas Lukszlys, Shenandoah; 
Panedelyje, Kun. Jeronimas 
Bagdonas, Tamaqua; Utarnin- 
ke, Kun. And. Degutis, Maizė- 
ville. Atlaidai užsibaigė Utar- 
ninko vakara, 7-ta valanda su 
procesija Szven. Sakramento.

— Seredoj (pripuola Szv. 
Leokadijos, o Tautiszka. Var
dine: Vakaris. Ir ta. diena: 
1608 m., gimė Anglijos, ir gal 
viso svieto garsiausias dainius, 
poetas John Milton. Jis amži
nai pagarsėjęs už du savo vei
kalu: “Prarastas Rojus,” ir 
“Atgautas Rojus”. Žudomu 
pastebėti kad jis parasze savo

ana diena lankėsi .mieste pas 
savo sesute iponia Prane Uiibo- 
niebe mieste, tajp'gi pas Alans-

■ kiu szeimyna ant E. Pine uly., 
ir >prie tos proigos atlankė 
“Saules” Redakcija atnaujin
ti savo prenumerata už laik- 
ra<zti “Saule”. — Acziu už at
šilau k ym a. ,

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Damazo ipopiežio, o Tautiszka 
Vardino: Divone. Taipgi ta 
diena: 1843 m., gimė Vokietis 
Daktaras ir mokslincziiis Ro
bert Koch, kuris iszrado lie- 
karstas del choleros ir džiovos; 
1936 m., Anglijos Karalius

nenorėdami duoti jiems prie
glauda po savo visa kuo perte
kusiu stogu, atidarykime mes 
bent savo szirdis, o už tai busi
me Dievo atlyginti. Aukodami 
susijunkime su Lietuviais Eu
ropoje, nuodykime, kad ju ne- 
užmirszome. Kalėdinės aukas 
praszome siusti szi u o adresu: 
United Lithuanian R e 1 i e f 
Fund of America, Ine., 105 
Grand St., Brooklyn 11. New

Už Geležines Uždangos
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Lietuviu tautos etnografines 
veikimas.

skubia u- 
tremti- 

— Kan. Prof. J. B. Kon-
šiai persi uncziamos 
n i am s 
ežias,

MUZIKA
AMERIKIECZIAMS

jus “ kai jis apsiženijo. Kai jo 
žmona pasimirė, 
“Atgautas Rojus.
nieko tokio svarbaus nėra, bet 
visgi indomu ir gana; 1267 m., 
Gudai nužudė Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikszti Rymantas.

— Senas miesto gyvento
jas, Jonas Rutkauskas, kuris 
gyveno pas savo duktere Mai- 
me ir žentą Louis Long, 236 E. 
Mahanoy uly., pasimirė Suba- 
tos ryta apie 4:20 valanda. Ve
lionis nesveikavo per visa me
ta. Gimęs Lietuvoje, atvyko 
in Amerika daugelis metu, at
gal. Buvo angliakasis, o pa
skutini karta dirbo Suffolk ka
syklose. Paliko, du sunu: Juo
zą mieste ir Joną, isz Maspeth, 
N. Y., dvi dukterys: Stase, pa
ti Charles Breckert, Maspeth, 
N. Y., ir Maime, pati L. Long, 
miesto; broli Gusta isz Harvey, 
Ill., ir seseri E. Stalginskienc 
mieste, taipgi daug anuku ir 
anūkes. Laidotuves invyks 
Serodos ryta, su Szv. Miszio- 
mis in Szv. Juozapo bažnyczio
je devinta valanda, ir palaidos 
in parapijos kapinėse. G rabo- 
rius L. Traskauskas laidos.

— Ketverge pripuola Szv. 
Eulalijos ir Szv. Meldiako, o 
Tautiszka Vardine: Edmuntais. 
Ir ta diena: 1937 m., Japonai 
paima Nanking miestą ir ji 
apiplesze; 1934 m., Amerika 
Finlandijai paskolino deszimts 
milijonu doleru, kai Finai pra- 
szesi pagalbos priosz Sovietus; 
1898 m., Paryžiaus taikos su
tartis tarp Amerikos ir Ispa
nijos; 1949 m., Australijos 
Darbininku Partija iszmesta 
•isz valdžios.

— Masu skaitytoja, ponia 
AL Stulga.itiene isz McAdoo,

pa rhisze

sosto kad jis galėtu apsiženyti 
su Amerikiete gyvanaszle; 
1937 m., Italija, pasitraukia isz 
Tautu Sanjungos, nes negali 
sutikti ant Ethiopijos klausi
mo; 1941 m., Vokiecziai su Ita
lais paskelbė kara priosz 
Amerika; 1937 m., Sovietu Ru
sijoje • Kongresas, po nauja 
konstitucija, buvo sudarytas.

— Ponas Steponas Gudale- 
viezius ir žmona, taipgi sūnūs 
Leonardas ir szeimyna, isz 'Ta
ma kves, lankosi mieste su rei- 
kalais, ir prie tos progos atlan
ko “Saules” Redakcija, nes 
•ponas Gudaleviczius yra musu 
senas skaitytojas, ir atnaujino 
savo’(prenumerata ant kito me
to. A ežiu visiems už atsilan
kymu.

— Žinios pranesza isz Phi- 
ladelfijos, kad Vincas Vasi-

gelis motu atgal gyveno Ma- 
hanojuje, numirė Ketverge va
karu, .7:15 valanda pas seserį 
J. Derrish, 6602 Ridge avė., 
Roxfoorough, Philadelphia, Pa. 
Velionis sirgo per visa, menesi. 
Gimė Mahanojujo, apie trisde- 
szimts metu atgal gyveno 
mieste ir ta syk dirbo Primrose 
kasykloje. Paliko seserį J. 
Derrish, Philadelphia; du bro
lius: Joną isz Coatesville ir 
Juozą, Park Place, taipgi keič
ia anūkus. Laidojo Panedely
je. Phi ladelfi jojo. /

Shenandoah, Pa. — Petras 
Kvederas, 47 metu amžiaus isz 
Ringtown, netoli nuo Shena- 
doro, pareita sau,vaito buvo 
policijautu surastas baisiai su- 
musztas ir be sąmones. Jis 
Locust Alt. ligonbute ir pasi
mirė neatsipeikejes, ir polici- 
jantai negalėjo isz jo nieko da- 
žinoti kas ir kaip jam teh atsi
tiko. Lolicijautai sako' kad 
daktarai nerado kad kas butu 
jam per galva davė su kokiu 
pagaliu ar kad kas ji sumu- 
szes. Galimas daigias kad jis 
kur puolė ir taip susižeidė. Bet 
policijantai sako kad jie dar 
vis stengiasi dažninti. kaip te
nai buvo. Jo vienatinis gimi
naitis yra brolis Izidoras, ku
ris gyvena mieste Dover, Del.

13 MILIJONU ISZ 
TAKSU

Pennsylvanijos Valsti 
ja Tiek Gaus Per 

Du Menesiu

Komunistai kiekviena diena 
per savo spauda ir radijus gi
riasi, kad dabar jau tikrai “su
žydės žemes ūkis“, nes visoj 
Sov. Sanjungoj vietoj “seniau 
buvusiu 25 mil., smulkiu vals- 
tiecziu ukiu dabar yra 94,000 
kolūkiu, beveik 9,000 MTS“, 
gi “tarybine valstietija szie- 
met gaus papildomai 13 mili
jardu rubliu ir kitąmet per 20 
milijardu rubliu!“ To džiaugs
mo apimta, netir vyr. MTS ag
ronome R. Benkauskaite, kaip 
ir visa eile kitu Komunistu pa
siustu in kolchozus pareigunu, 
pareiszke iszvykusi dirbti in 
Garliavos MTS. Radijo laik- 
rasztis “Jaunasis Leninietis“ 
Spalio 12 diena per Vilniaus 
radija pasiskelbė ateityje vyk
dysiąs “ir sodu deszimtadie- 
nius“, o Klaipėdos teatre su
vaidinta 3-ioji premjera (Iva
no Szczeglovo “Neinžengia- 
mas miszkas“), skirta kolu- 

1 kiams iszgarbinti. Režisavo V.
Jasineviczius, aktoriai, vieni 

: Rusai.
Spalio 11 diena, Bolszevi- 

kiszkai paminėta Komposzito- 
ro M. Petrausko 80 metu gimi
mo sukaktis. Bet pirmosios 
Lietuviszkos operos autorius 
taip mėginamas vieszuose pra- 
n-eszimuose subolszevikinti: 
“M. Petrausko kūryba inkve-

Europiecziai, galėdami pa,si-1 
did žinot i savo i m pozai ii isz k u Į 
muzikiniu paveldėjimu, Ame
rikos muzika laiko džasa, po

900 profesonalu ir mėgėju mu
ziku simfoniniai orkestrai ir 

lie <80 JAV operų bendrovių. 
Vien praėjusiais metais szios 
iliuzijos buvo klausomasi 2,200

‘hillbilly” meliodijas.

ną 150 laikiniu žurnalu, ku
riuose svarstomi muzikiniai 

a.s ir I klausimai ir skaeziuojama apie 
Nors i 1,200 muzikos raszytoju ir kri-

isz.tikru.ju szi muzika turi sa- tiku. Praėjusiais metais buvo 
vo reikszminga vieta Ameri
kos scenoje, klasikine muzika, 
visose savo formose-, daugelio 
Amerikiečiu gyvenimo vaidi
na svarbiausia role.

“The American Symphony 
Orchestra League” vedeja, po
nia Helen Thompson bandė nu- 
rodynimuose daviniuose su
vokti klasikines muzikos inta-

isžpirkta koncertines muzikos 
ploksztelin už 60,000,000 dole
riu.

Vienok nurodymai ponia 
Thompson daviniai dar visko

tional Music 
ji sako, jog

Council Bulletin 
apie 30,000,000 
domisi koncerti-

noma kritike ir kompozitore, 
Virgil Thompson, pirmąją, pa
pilde purei sakiusi, “joks kitas 
krasztas, nei ne Vokietija, nei 
Auttrija ar Anglija Tudoru 
laikais, liek neatsidave garsu 
menui. Szi am amžiuje, muzika, 
yra tapusi musu ‘hubby’, pa-

reiszkimo teisingumą užtikri
na teise, jog praėjusiais metais 
muzija ir koncertine muzika 
domėjosi dvigubai tiek žmoniu 
kiek beisbolo (paskutinėmis 
pirmenybėmis arba szeszis 
kartus daugiau nei golfu.

Žinantiems isz areziau Ame- 
rikieczius szi e daviniai nesuke
lia, nusistebėjimo. In szi krasz- 
ta imigravę Europiecziai su sa
vimi atsivežė savo tautu muzi
kini paveldejiijia ir ne tik, kad 
klausytis kas buvo sukurta, 
bot ir tolimesnei kūrybai. Jie 
susibūrė in tukstanezius choru 
orkiosfru ir simfoniniu grupin. 
Tai buvo prie žastys tos svar
biausios Amerikieczio pamėgi
mo, rimtosios muzikos.

i Amerika pasilieka labai 
i daug skolinga, kitu krasztu 
į muzikos genijams už ju kuri

nius. Praėjusiais metais 83% 
iszipilcjyto simfoninio rc'jertuo-

czin svarbiausiu isz musu lais- I ro buvo užsieniecziu komipozi- 
valaikio užsimojimu”. Szio pa- Į
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Brooklyn, N. Y. — 2,000 Eu
ropoje likusiu vaikuczin lau
kia Kalėdų szveneziu ir gerojo 
Kalėdų senelio. Ar ju' szventes 
bus linksmos ir nuotaikingos, 
didele dalimi priklauso nuo 
musu. Savo aukomis mes gali
me at ne s z t i jiems daug 
džiaugsmo; savo dosnumu ga
lime padėti jiems nors dvi die
nas pamirszti, kad jie niekeno 
nenorimi, niekeno nepageidau
jami tremtiniai.

Kebus džiaugsmingos mums 
szios ateinanezios Kalėdų 
szventes, jei neisztiesime pa
gelbės ir dosnumo rankos savo 
vargst ant iems tautiecziams. 
Jiems uždare duris svetimieji,

HARRISBURG, PA. —
Pennsylvanijos valstija susi
lauks trylika milijonu doleriu 
($13,000,000) ar daugiau isz tu

i nauju pirkimo taksu, per du 
trumpu menesiu (Sept. - Oct.).

Iki szio raszymo apie 76,000 
sztoru ir kompanijų yra jau 
padavusios savo taksas ir isz 
ju valstija gavo $4,639,441.00.

Vienas augsztas viršzinin- 
kas Harrisburg mieste sako 

i kad jis neturi jokios abejones 
kad tos taksos valstijai atnesz 
daugiau kaip trylika milijonu 
doleriu in pirmutiniu du mene-

I siu.
Spėjama kad daugiau kaip pe j£usįjos proletoriato judeji- 

du szimtai tukstaneziu sztor- ‘ maSj darbo žmoniu kova už sa. 
ninku, ir kitu biznierių užsi- vo iszsiva(Įa,vįma įsz buržnazi- 
mokes tas taksas, nes daug ju nes priespaudos. Szveicarijoj 

į jau dabar gavo perspėjimus, sukomponuotos jo revoliucines 
kad jie bus nubausti, jeigu jie ^aįnos užima ypatinga vieta 
tu taksu tuoj aus nepristatys. tarp jo paliktu 150 dainų“.

Dauguma biznierių nusiskun Koks isz M. Petrausko buvo 
džia kad jie tu taksu nesupran- Bolszevikas, gerai parodo kad 
ta, kad vieni vienus daigtus Į įr j0 
taksoj a, kiti kitus ir niekas 
tikrai nežino ka reikia taksoti 
ir ka ne.

Kai tos taksos buvo investos 
valstijos virszininkai buvo isz 
rokave kad per per pirmus du 
metus $135,000,000.00. Bet da
bar iszrodo kad bus daug dau
giau.

Birute“, kuri, net ir to 
paties Vilniaus radijo 1953. 
11 tikinimu, “iszkreptai idea
lizavo Lietuvos istorija, už- 
tuszuodama klasių kova.“ Va
dindami M. Petrauska “pir
muoju Lietuviu revoliuciniu 
dainų autorium,“ Bolszeviki- 
niai propagandininkai taip to
liau klastoja tiesa, skelbdami, 
esą, “buržuazijos vieszpatavi-

Pirkie U. S. Bonus Sziandien! mo metais valdantieji sluoks-

Kubos Pirmoji Žmona

Ponia Martha Batista, 
Kubos Prezidento žmona, 
linksmai priima sveikinimus 
susirinkusiu ja pasitikti, 
New York mieste. Ji atva
žiavo tik ant keliu dienu pa- e 
sisveczioti. Ji rankoje laiko 
szventojo statula.

ne muzika.
.Ju troszkima patenkina apie

Mote money for you!
NOW YOUR MATURING 

SERIES E BONDS CAN EARN INTEREST 
TEN YEARS LONGER—AT 3%!

I toriu kuriniai. Vienok vis daž- 
į niau ir daugiau Amerkiecziu 
i kompazitoriai iszeina in platu- 
, j u pasauli.

Gera, muzika vis stipriau in- 
! sistiprina savo pozicijose szia- 
: me kraszte. Beda tik kad sve- 

’timszaliai atviromis akimis'ir 
: ausimis gauda žinias apie 
gangsterius ir nusikaltimus 
Amerikoje, pro ausis pralei
džia žinias liudijanezias brstan 
c z i a A m e r iko s pi 1 nu tine kult li
ra. Ir naujakuriai priosz tarpu
savyje pasileido in Amerikos 
lavinimą nuvertinimą, privalė- 

j tu pirma pasidairyti vietinėse 
koncertu salose ir meno muzie
juose.

DVIKOVA:
EISENHOWER

ir McCarthy
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

niai ir jiems parsidavė muzi
kai stengėsi pažeminti ir nuty
lėti M. Petrausko nuopelnus 
tautinei Lietuviu kultūrai“.

Sovietiniu raszytoju politru- : 
kas J. Szimkus, invertindamas 
okupantams parsidavusio A, 
Venclovos kūryba, pažymi, 
kad Venclovas jau 1932 metuo- j 
se skelbės: “žinokite, kiekvie
na szuvi, kiekviena durtuvą į 
atgreszime in kapitalizma“. Į 
Venclova ta proga pasisakė 
nuolat keliaująs: jau penkta: 
karta aplankęs Lenkija, o pas- 
kiaušiai, Ukraina ir visur Bol- 
szevikinius szuvius kreipias in 
“kapitalizma“. Net ir jo pas
kutinis veikalas pavadintas 
“Kovoti, nenurimti“.

22 ŽUVO EROPLANE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kaip ta nelaime atsitiko dar 
nebuvo sužinota. Lakūnas to . 
eroplano nei žodžio per savo 
radija nebuvo praneszes kad 
kas brokas jo eroplanui, ar kad 
oras blogas. Viskas, rodos, ant 
to eroplano buvo tvarkoj, khi 
jis staiga atsimusze in ta 
augszta kaina, *

Have you given any thought to what you’ll do with 
those maturing Series E Savings Bonds you patriotically 
invested in ten years ago? Well, here’s real good news for 
you. You won’t have to do a thing with them and they’ll 
continue to earn interest for ten years longer at 3% com
pounded semiannually. Just hold on to your Bonds and 
allow them to go on earning!

And in the meantime join the millions of thrifty 
Americans who are investing in Savings Bonds regularly 
through the Payroll Savings Plan. Millions who say it’s 
the one sure way to save.

The sum you set aside each week may be as little as 25c 
—or as much as $275. If you can save just $3.75 a week 
regularly through the Plan, in five years you will have 
$1,025.95! In 9 years and 8 months you’ll have $2,137.30 
... in 19 years and 8 months, $5,153.72! For now the 
Series E Bonds you buy and hold to maturity can earn 
3% interest compounded semiannually.

No matter how small your income, you can’t afford not 
to put something aside for yourself. So join the Payroll 
Savings Plan where you work today.

krasztui gal bus in sveikata, 
nes dabar paprasti žmones 
daug daugiau dažinos apie sa
vo vadus ir ka jie daro ar ka 
jie turėtu daryti.

Kieno ežia tiesa ir kuris lai
mes mes negalime pasakyti, 
bet bus žingeidu sekti ir pasi
žiūrėti. Jau dabar ir paežiam 
Eisenhoweriui aiszku kad jei
gu jis stos in rinkimus del an
tro iszrinkimo, jo didžiausias 
ir intakingiausias prieszas ne
bus koks Demokratas bet savo 
partijos narys, Senatorius Jo
seph McCarthy. Kuris laimes? 
Pagyvensim, pamatysim.

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

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 
Government Series H Bonds. Series H is a new 
current income Bond available in denomin
ations 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. In
terest paid semiannually by Treasury check. 
United States Government Serie® H may be 
purchased at any bank, annual limit $20,000.

Brooklyn, N. Y. — Žemiau 
iszvardinti Tremtiniai yra pra- 

I szomi praneszti BALFo Cen- 
I trui United Lithuanian Relief 
i Fund of America, Inc., 105 
Grand Street, Brooklyn 11, N. 
Y., savo adresus. Ju vardu yra 
gauti svarbusipranosziniai, lie- 
czia. atvykimą, in Suvienytose 
Valstijose, Amerikoje:

Bal ikon as, Luiza-Elzbiota, 
atvykusi laivu “SS Blatch- 
ford” 1951 m., Sausio Jan. 31 
diena.

Vilutis, Juozas su szeimyna, 
atvykę laivu “SS BlatehforcĮ’’ 
1951 m., Sausio Jau. 31 diena.

Butėnas, Jurgis, atvykęs lai
vu “SS Black” 1950 m., Birže
lio June 1 dieną.

j NOW EVEN BETTER!

9 INVEST MORE IN SAVINGS BONDS!
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SAULE PUBLISHING
CO., Malianoy City, Pa. y

“Saule“, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumerat ai s.

PLATINKIT “SAULE


