
—----------------------------------------------

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND EKID AY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $6.00;
% Year $3.50; Canada $7.00. Advertising Rates on Application.

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. Ų. S. A.

DU-KART SANVAIT1NIS LAIKKASZTIS “SAULE” 
ISZE1NA KAS UTARNINKA IK PETNYCZ1A

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $6 Metams, % Metu $3.50; 
In Kanada: Met ns $7, % Metu $4; In Vokietiję, Pietų Amerika, 
Skotlandije,Meta :s $9, Vi Metu $5; Atskiras Saules numeris 8Cts.

Laiszkus .e Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

Noll R R MAHANOYCITY, PA. UTARNINKAS. VASARIO 8,1955 (TUESDAY.FEBRUARY 8,19551 ~įĘ ~ L. .........m, ta...,C6 METAS

Ugnigesiai jr kiti kurie 
stojo in talka, ežia jieszko 
dar kitu žmonių tarp trauki
nio liekanų, netoli nuo Sut
ton Coldfield, Anglijoje, kur 
keturiolika žmonių žuvo, kai 
traukinys, važiuodamas apie, 
szeszios deszimts myliu in

Isz Amerikos
TEISĖJUI SZIRDIES

LIGA

HARRISBURG, PA. —
Teisėjas Paul G. Smith, Dau
phin Apygardos Teisėju Pir
mininkas buvo pakirstas szir- 
dies liga, savo teismo kamba
riuose.

Jis buvo nuvesztas in Har
risburg ligonine, be sanmpnes.

Daktarai sako kad jo padė
tis nėra pavojinga ir kad jis 
pasveiks.

Bet tie patys daktarai yra 
pareiszke, kad jeigu tas teisė
jas nori ilgiau pagyventi jis 
turi visa savo darba mesti, ir 
kaip kiti jo metu žmones, ra
miai gyventi.

Svarsto Daktaro Atsiszaukima

Teisėjai, Cleveland mieste 
svarsto Daktaro Sheppard 
advokatu praszyma ir parei- 
kalavima, kad jam butu duo
ta dar viena proga pasiaisz- 
kinti ir iszsiteisinti teisme. 
Daktaras Sheppard buvo pa
smerktas in kalėjimą iki gy
vos galvos už savo žmonis 
Marilyn nužudinima.

14 Žuvo Nelaimėje

valanda, nuszoko nuo begiu, 
rieliu ir sudužo. Paprastai 
szitas greitas traukinys ant 
kitu rieliu važiuoja, bet szi- 
ta syki jis buvo pasiunstas 
ant kitu rieliu laikinai kol jo 
rieles bus pataisytos.

Kitas greitas traukinys,

SZALTIS, PŪGOS IR 
GAISRAI

i —

SHENANDOAH, PA. — | 
Didelis gaisras isztiko Shenan
doah, Shamokin ir Carbondale 
miestus. Shenadoryje, parei
ta Petnyczia, apie 2:45 valan
da ryte, visas skvieras namu 
sudege ir daug žmonių turėjo 
greitomis iszbegti isz savo 
namu.

Veteranai dabar daro kolek- 
ta, praszydami maisto, drabu-! 

j žiu ir pinigu tiems kurie nete- ■ 
ko savo namu per ta gaisra.

Shamukuose taip pat baisus 
i gaisras isztiko pareita Ketver- 
■ ga, net du skvieru namu, isz 
.kuriu žmones nakties gudumo-' 
je turėjo iszbegti in szalti.

Tiek daug gaisru dabar vi-; 
sur isztinka, nes žmones savo 
peczius labiau kūrena, ir daug 
namu kaminai yra užkimszti ir

Jo motina isz tos sarmatos 
ar isz to rupesezio nusižudė, 
jo tėvas pasimirė. O jis vis 
ginasi kad jis yra nekaltas.

Czia teisėjai Julius M. Ko- 
vachy, Joy Seth Hurd ir Lee 
E. Skeel svarsto to Daktaro 
praszyma del naujo tardini- 
mo, ir teismo.

o □ □ 

atvažiuodamas isz kitos pu
ses suspėjo sustoti apie du 
szimtu mastu nuo tos vietos 
kur anas sudužo. Nežinoma 
moteriszke ta antra traukini 
sustabdė kaip tik in laika.

o o o

negali tiek szilumos, karszczio 
paneszti. Ir paskui dar prie tu 
gaisru prisideda kad kai kur 
nors kad ir mažas gaisras pra
sideda, ugniagesiu vandenio 
paipos užszala ir jie negali kad 
ir maža gaisra greitai užgesin
ti ar suvaidinti.

Shenadoryje iszkados per ta 
gaisra padaryta už daugiu 
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Gražuole Isz
Wisconsin Valstijos

Dvideszimts dvieju metu
amžiaus Lee Lage buvo laik- 

; rasztininku iszrinkta, kaipo
Wisconsin valstijos laikrasz- 
tininku gražuole, per laik- 
rasztininku balių, Milwau
kee mieste. Ji atstovaus sa
vo valstija per gražuoliu 
rungtynes in Colorado 
Springs, Colorado, ateinanti 
Birželio menesi.

DEMOKRATU
SEIMAS CHICAGOJE

CHICAGO, ILL. — Demo- 
kratų Partijos virszininkai nu
tarė laikyti savo Seimą Chica- 
gos mieste, del ateinaneziu me
tu. Pirmiau tie seimai, kaip 
Demokratu, taip ir Republiko- 
nu vis buvo laikomi Philadel- 
phijos mieste. Bet dabar isz- 
rodo kad Chicagos biznieriai 
daugiau pinigu yra pasiuline 
Demokratams negu Philadel- 
phijos biznieriai.

Mažu, pamažu, matyti kad 
'visas biznis ir visa pramone 
kraustosi in vakariniu valsti- 

’ ju miestus. Dabar daug dau
giau darbu randasi kaip Cle
veland, Detroit, Chicago ir Los 
Angeles miestuose negu New 
York, Newark ar Philadelphia 
miestuose.

Net ir valdžia savo kariszkus 
fabrikus krausto ir kelia in va
karines valstijas, kaip Califo
rnia, Nevada ir New Mexico.

Dabar jauni vyrukai, kurie 
darbo jieszko, važiuoja in tuos 
vakarinius miestus, nes rytuo- 

! se, kaip New York, Newark ir 
Philadelphia darbu nėra. O 
galima staeziai sakyti kad uni
jos sugadino darbus rytuose, 
tereikalaudamos visokiu ne- 
iszpasakytu algų ir pareikala
vimu, kad fabrikantai ir biz
nieriai nieko bendro nenori tu
rėti su tomis unijomis.

I Aiszkiausias pavyzdys tu 
uniju insikiszimo buvo Phila- 
delphijoje, kai “Philadelphia 
Record’’ redakcijos darbinin- 

i kai sustraikavo, reikalaudami 
didesniu algų. To laikraszczio 
savininkas pardavė savo laik- 
raszti ir visa savo redakcija ir 
pasakė visiems straikuojan- 
tiems darbininkams pasiszvilp 
ti. Unija visiems tikino ir sa
ke kad tas savininkas jokiu bu-, 

i du neiszdrys ka panaszaus pa
daryti, nes jis turi per daug pi
nigu indejes in ta redakcija. 
Bet tas savininkas, ir redakto
rius, Stern, viską pardavė ir I 
dabar sau kaip ponas gyvena i 
Floridoje, O daug jo darbinin-1 
ku dar ir sziandien darbo jiesz: 
ko. Taip ir su daug kitais fa- ■ 
brikais ir net su mainomis.

MOTINA IR DUKTĖ 
NUŽUDYTOS i 

i 
. i
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PHILADELPHIA, PA. —
Apysene moteriszke ir jos 

i duktė buvo nužudytos apie 
! penkiolika minutu po asztuo- 
niu isz ryto, savo namuose in 
Darby, netoli Philadelphijos.

Policijantai sako kad ketu- 
! rios- deszimts penkių metu am-: 
jžiaus Edward Novak, dukters: 
kavalierius, kuris su jos moti-: 
na sykiu turėjo tuos namus ant i 
500 Fern ulyezios in Darby,; 
prisipažino kad jis nuszove1 
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Isz Pavergtos Tėvynės
Pabėgėliu Veikimai duoti nuo socialines nasztos, ras savo praneszimu biuleteny- 

nes tuo budu nereiks iszlaikyti i je skelbia, kad Vokietijoje jau

Paskiausiomis žiniomis, sziu 
metu Vak. Vokietijoje gyvena 
11,263.800 pabėgėliu, tremti
niu, praszalintuju ir Užsienie- 
cziu. Atbėgantiems isz Ryt. 
Vokietijos pabėgėliams priimti 
nustatyta nauja procedūra. 
Sziuo metu Berlyne yra apie 
35,0C0 nelegaliai jame gyve- 
naneziu atbegeliu, negavusiu 
tikrus pabėgėlio insteigimo. 
Dabar ju padėtis isz naujo per
tvarkoma. Daugumas atbege
liu, bent apie 90' '<, yra isz Vak. 
Berlyno nuskraidinti in Vak. 
Vokietija.

Vak. Vokietijos Fed. prala- 
mentui (Bundestag) svarstant 
klausima, kaip reiketu pabėgė
lius ir Vokieczius tremtinius 
injungti Vak. Vokietijoje in 
normalu gyvenimą, pabėgėliu 
reikalams ministeris prof. 
Oberlaendenis nuszviete, kokiu 
vyriausybe turi su ju veikimai 
iszspresti. Numatoma isz Sch- 
leswig-Holsteino, Žemut. Sak
sonijos ir Bavarijos, kur yra 
susidarė didesni pabėgėliu kie
kiai, baigti perkeldinima isz 
viso ju 915,000 in kitas Vokie
tijos sritis, kurios neturi tiek 
daug pabėgėliu. Dar apie 70,- 
000 pabėgėliu iki metu pabai
gos bus inkurdinti pastoviuose 
lustuose. Jei Vak. Vokietijo
je bus sukurta kariuomene ir ji 
pati apginkluota, tai smarkiai 
pakils darbo jiegos parekalavi- 
mas. Galvojama net insigaben- 
ti Italu darbininku.

Paskiausiomis žiniomis, su
sitarta per Vokiecziu Raud. 
Kryžių repatrijuoti in Vokieti
ja isz Lenkijos arba Lenku už
imtu apylinkių isz viso dau
giau kaip 100,000 Vokiecziu. 
1955 m., numatyta repatrijuoti 
40,000, o 1956 m., kiti 62,000. 
Pirmoji repatrijuotuju grupe 
jau atvyko in Vak. Vokietija. 
Szia repatrijacija siekiama 
trijų tikslu: Lenkija atpalai-

Amerikos Septintas Lai
vynas stovi pasirengęs isz- 
veszti isz Tachen Salų, ku
rias Komunistai rengiasi už

senu ir ligotu žmonių, kurie 
dabar gales susijungti su sa- i 
vo szeimynu nariais Vokietijo- l 
je, sumažinti gyventoju pasi-: 
prkszinima priesz Komunizmą 
nes Vokiecziai buvo kaip tik 
priesziszkai nusiteike Kom. re
žimui. Ir treczia, tada, tikima
si, lengviau vyks lenkinti Vo-! 
kiecziu sritis rytuose, kurios ■ 
buvo užimtos Lenku.

Europos Tarybos specialus 
ingaliotinis ir dabartinis Pran
cūzu parlamento pirm. Pierre 
Schneiter apvažiavo daugeli 
Europos krasztu, apsvarstini- 
mas pabėgėliu ir gyventoju 
pertekliaus veikimus ir susi
pažino su gyvenimo sanlygo- 
mis tu krasztu, kur butu gali
ma minimuosius pabėgėlius 
perkelti ir inkurdinti. Paskiau 

i jis žada pateikti ju perkeldini- 
' mo veikimą. Tam tikslui siūlo/ 
ma sukurti investicijų fondą 
a r ba b ar ka, turinezius parem
ti pinigiszkai tuos krasztus, 

i kurie insileis daugiau pabėgė
liu. Pats Schneiter daugiau 
pasisako už pabėgėliu inkurdi- 
nima atskiruose paezios Euro
pos krasztuose. Dar būdamas
Prancūzu Sveikatos Ministeriu 
jis norėjo Prancūzams inlieti 
naujo kraujo nauja emigrantu 
srove, vienok tada jo planas 
nepraėjo. Vis dėlto jo galutine 
nėra palaidojęs ir dabar reisz-: 
kia nuomone, kad pabėgėliu 
pertekliaus dali galėtu pasiim
ti tie patys Prancūzai, Szve- 
dai, Norvegai ir kiti. Pabėgė
liu szios ruszies inkurdinimui 
finansuoti jis nemano, kaip ki
ti, iszmaldos praszyti Ameri-i 
kai, bet reikalinga pinigu su-j 
ma suorganizuoti isz Europos 
valstybių. Vienok kiti pabėgė
liu veikimu žinovai skelbia, 
kad hz Europos per artimiau-j 
sius kelerius metus turi isz-' 
vykti bert 3-5 milijonu žmo-j 
niu, jei nenorima, kad del žmo-1

Amerikos Septintas Laivynas

pulti. Virsz laivyno, diena ir 
nakti, urzgia ir staugia mu
su kariszki eroplanai. Czia, 
paveikslo pryszakyje, plau

, niu pertekliaus joje prasidėtu 
I asztresne krize.

Jungtiniu Tautu Pabėgėliu
Reikalams Auksztasis Komisą-

iszdavinejami nauji pasai, Vo
kiecziu paruoszti pagal 1951 
m., VII. 28 pasiraszytaja sutar
ti. Jie isz duodami pirmoj eile j 
tiems, kurie nori iszvykti in ki
ta kraszta. taip pat pasirasziu- 
si minimąją sutarti. Ta proga 
komisaras nurodo, kad vad. 
londono pasai nėra nei kiek 
blogesni ar menkesnes vertes 
už kelioiiu pasus, iszduodamus 
Vokiecziu instaigu pagal 1951 
m., sutarti. Komisaras tikisi, 
kad su laiku visi pabėgėliai tu
rės sziuos naujos ruszies pasus.

Ženevoje baigė savo posė
džius Tarpvyriausybinis Ko
mitetas Migracijai isz Europos 
Skatinti. Priimta 1955 m., emi
gracijos programain užjurius. 
Komiteto leszomis numatyta 
pergabenti 143,320 asmenų, ku
riu pervežimas atsieis 46,5 mi
lijonu doleriu. Daugiausia emi
grantu numatyta isz Italijos 
58,300, paskum isz Vokietijos 
31,100, kiek mažiau; isz Graiki
jos, Holandijos ir Austrijos. 
1956 m., numatyta emigrantu 
isz Europos pervežti 174,350. 
Ju iszga bėrimas ir inkurdini- 
n?as atsieis 54,7 milijonu dole
riu. Ateityje norima kreipti di
desni dėmėsi in emigrantu 
kompaktiniu masių inkutdini- 
ma žemes ūkyje. Pasirodė, kad 
szioj srity nebloga pavyzdi 
yra davė Vokiecziai pabėgėliai 
isz Eanato, kurie buvo inkur
dinti Guarapauagoje, Brazili
joj. Komitetas skelbe kad 1954 
m., komiteto pastangomis isz 
Europos iszgabenta 120,000 
Žmonių, tai yra daugiau, negu 
I uvo rengiama. J. T. Aukszto-^ 
jo Komisaro Pabėgėliu Reika
lams praneszime pažymima, 
ICEM nemaža skaieziu emi
grantu numato kurdinti Aus
tralijoje, be to, kiek daugiau 
Kanadoje ir kitur. ICEM pa
gal pabėgėliu instatyma ren-
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kia, po deszinei eroplanu ve 
žejas laivas “Boxer” ir sza 
lia jo kariszkas laivas ‘ ‘ Co 
lahan”.

Peztyp.es
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Kas Girdėt
In Fort Worth, Texas, saliu- 

ninke, Ponia M. E. Johnson, 
miesto tarybai pasiskundė kad 
studentai, kurie mokinasi ant 
kunigužiu susirenka prie jos 
saliuno duriu ir savo pamoks
lus pysizkina. Ju tiek tenai kas
dien susirenka, kad kostume- 
riai negali in saliuna ineiti.

———————•— , ,
In Jackson, Miss., buvęs 

State Beverage Kompanijos 
darbininkas, Wade Bowman, 
dvideszimts keturiu metu am
žiaus, prisipažino kad jis nuo 
tos kompanijos buvo pasivogęs 
apie penkis tukstanczius dole
riu. Jis policijai ir teisėjui szi- 
taip pasiaiszkino: “Jie isz ma
no pedes kas sanvaite atitrauk
davo asztuonis dolerius del 
taksu. Ir asz mislinau kad tai 
per daug. ’ ’

gana eroplanu veszti musu ka
reivius in maža Puerto Rica 
kraszta, kai karas tenai iszkilo.

Armijos sztabas ketino pa- 
siunsti musu paratruperius ir 
juos iszleisti padangėse su pa- 
rasziutais, virsz San Jose mies
to, 'bet pasirodė kad mės gana 
eroplanu neturėjome ir szian
dien nebeturime.

Komunistai dabar traukiasi 
isz Darbininku Unijų, kad tos 
unijos galėtu su kitomis unijo
mis susijungti ir taip valdžia 
negalėtu, bet kuria unija in
tarti už Komunizmą.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius .iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

bumaszku tukstanezio franku,
sudrutiirtos su špilka.

— Sztai gilukis! Sztai gi- 
lukis! Ir pamisimo, linguoda-
mas su galva, jog randasi ant 
svieto toki žmonis, kurie to
kias masznas neszioje su sa
vim, deszimts tukstanczius 
franku! Ar tai teisingysta?

Kamisorius užsimislino.
— O vieta tavo gyvenimo? 

Užklausė po trumpam pertrau
kimui.

— Ne turiu jokios vietos. 
Atsake graudingai Jonas Gue
nilla. e

— Tai neturi 'tvirtos vie
tos ?

No.102— Prakeikta, meilin- No.158—A p i e Kapitonas
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota,
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis')

apraszy- Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 

apysaka Vagis. 60 puslapiu, 20c.

In Wichita, Kansas, du va
giai apvogė grocerninka, Dale 
Steen, pasiėmė pusantro tuks- 
tanezio doleriu, paskui priver
tė ta grocerninka iszneszti isz 
savo sztoro dideli maisza viso
kio glaisto ir indeti ji in tu va
giu automobiliu. Dar ir to ne
buvo gana. Kai vagiai negalė
jo savo' automobiliu varyti, jie 
privertė ta sztorninka pasisko
linti Susiedo automobiliu ir juo 
pastūmėti, kad ju automobilius 
prastarduotu.

In Lewistown, Maine, Frank 
E. Hollis, septynios deszimts 
penkių metu amžiaus inžinie
rius pasitraukė isz savo darbo 
po penkios deszimts asztuoniu 
metu, per kuri laika jis tik sy
ki turėjo viena maža nelaime. 
Kai jis jau pranesze kad jis pa
sitraukė isz to darbo, jis sake 
kad jis jau paskutine kelione 
atliks, paskutinaji syki inžina 
vairuos. Jis traukini vėže in 
Bumford; kelionėje jis sudau
žė viena automobiliu in Lewis
ton, kita in Dixfield ir atva
žiavo in Rumford stoti, net ke
turiomis valandomis vėlai.

Eina gandai kad kuris laik- 
rasztininkas Vaszingtone, isz 
anksto pranesza Demokratu 
Komisijai apie Prezidento Ei- 
senhowerio paskelbimus, ir už 
tai Demokratai vis buvo pasi
rengė atsakyti Prez. Eisenho- 
weriui, net pirm negu jis pra
si ži d j a.

" • •

Eina gandai kad Komunis- 
tisžka Kinija rengiasi dvejopa 
užsipuolimą, propaganda: Jie 
užsipuls ant Tachen salų, ir 
tuo paežiu sykiu pareiksz kad 
jie yra pasirengė tuos Ameri- 
kiėczius lakinius paleisti isz 
nelaisvės. Szitaip darydami, 
jie tikisi kad- Amerika neisz- 
drys jiems kelia pastuoti in tas 
Tachen Salas.

Amerika ketina daug dau
giau ginklu pasiunsti Chiang 
Kai-sliekui ant Formosa Salos, 
nes jo armijos dabar yra daug 
geriau sutvarkytos ir jam rei
kia daug daugiau visokiu 
ginklu.

Sovietu radijas biski susi- 
raaisze per ta Costa Rica. kara. 
Komunistai pasmerkė Ameri
ka už tai kad mes, anot ju, re
miame Nicaragua kraszta. O 
kaip tik tuo laiku mus siuntė
me visokiu kariszku ginklu 
staeziai in Costa Rica.

SKAITYKIT 
“SAULE“ 
1‘LATINKIT!

t

VALKATA

Visai nebūtu nuostabu jeigu 
Administracijos Apsaugos Ko
misija paszauktu Amerikos 
Vice-Prezidenta Nixon pasi- 
aiszkinti. Jis yra vieszai pasa
kęs kad devynios deszimts 
szesztas nuoszimtis visu tu 
valstijos darbininku, kurie yra 
dabar intarti, buvo Demokratu 
pasamdyti. Demokratams bai
siai nepatinka ir jie dabar rei
kalauja kad Vice-Prezideiitas 
pasiaiszkintu, atsipraszytu, ar 
priparodintu.

Iszrodo kad Kongresas ir 
Senatas sutiks pripažinti Ko- 
munistiszka Kinija, ir nesiprie- 
szinti, kai Tautu San junga su
tiks Komunistus Kinieczius 
priimti in ta Tautu San junga.

Pypkes Durnai

Pasaule

, Vaszingtono Administracija, 
per slaptus pasikalbėjimus, 
yra nutarius pasikviesti Kini- 
-jos Komunistus in Tautu San- 
jungos konferencija, kaslink 
Formosa Salos, nežiūrint to, 
kad tekis pasielgimas baisiai 
inpykintu visa Amerikos Kon
gresą.-

Republikonai Vaszingtone 
dabar baisiai pyksta ant savo 
Partijos vadu ir ant visos savo 
Administracijos. Iszrodo kad 
daugiau Demokratu gauna 
sziltas vietas, Vaszingtone, ne
žiūrint to kad Reipublikonai tu
ri pirmenybe.

■Nors Amerikiecziai giriasi 
kad jie turi daug kariszku ero- 
planu, 'bet, augszti karininkai 
prisipažino kad jie neturėjo

Pasaule aprūkus, tamsi ir 
miglota,

Atvėsusi niukso, lyg 
durnais užklota,

O mes tarp tamsybių ugnies 
kihirkszteles,

Tarp tyru apmirusiu gyvosios 
vėlės.

Mes laudi uždegsime, audra 
sukelsim,

Tėvynė su garbe isz miego 
prikelsim.

Save paaukojam už ateiti 
auja,

Ir vedame kara be kardo, be 
kraujo.

Su mokslo galybe prieszus 
pergalesim,

Gyvenimui pamatus storus 
patesim;

Mes kibirksztys esam ugnies 
deganeziosios,

Mes aukura kursim pasaulės 
placziosios;

Pasesime sėkla tiesos grožybes
Ir skinsime pjausime vaisiu 

gausybes.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

— Duot kam toki pinigą 
kaip asz, kalbėjo in save varg- 
szas, ar tai ne'butu juokas? Ir 
da kas niekiause jog man juos 
davė milijonierius.

Ir stojo paveikslas jam mis- 
lyse, puikiai pasirodžiusio po
no su baltais marszkinais, bal
tu bruslotu ir auksinia lazdele 
rankosia. Jonas Guenile tik 
sukrutėjo peczais.

Daugiausia jam rūpėjo tas, 
jog teip toli turėjo eiti namon 
net iki pleciaus Antverpso, ant 
savo suolelio.

Niekas jam pikto fenais ne,.- 
clare, nei policija nevarydavo 
ji nuo tojo suolelio, pavėlinda
vo jam iszsimiegot kiek tik no
rėjo.

— Kad ji nogla su tokia 
nelaiminga diena, suniurnėjo 
in save. Jau nuo trijų sanvai- 
cziu neturėjau tokios dienos 
kaip sziandien. Teisybe kal
bant nepasiveda man nuo ko
kio laiko.

Ėjo tolinus netrotindamas 
viltios sutikymo kokios tai 
mielaszirdingos ypatus, arba 
szirdingo kokio girtuoklaus, 
kuris jam duotu kokius du su, 
už kuiliuos galėtu nusipirkt 
duonos ant rytojaus.

— Du su, tikri ir geri du 
su, ne yra tai teip daug, Dievas 
žino, kokis turtas kalbėjo ju
dindamas po valei. Baisiai nu
ilsins, o jeigu nuolatine liga 
sziandien davėsi jam jaust ar- 
sziau.

Ėjo jau kone puse valandos 
ir pradėjo trotyt vilti sutikimo 
mielaszirdingo pono, kad sztai 
paregėjo po koja, ka tokio 
minkszto. Iszpradžios nudavė 
jam, jog tai purvynas, po tam 
nudavė jam jog tai turi būti 
kas tokio gero del valgymo. 
Kas gaKžinot? Po teisybei ne 
visados gilukis pasitaiko varg- 
szams, nes ir Jonui Guenille 
atsiko viena vakara, jog rado 
szmota avienos, kur kaip ro
dos, nupuolė nuo vežimo mėsi
ninko. Tas ant ko dabar užžen
gė, ne yra tokio didumo nes gal 
būti, jog tai szmotelis kepenų 
arba szirdies serszo.

— Vienok reikia persitik- 
ryt, pasilenke idant pakelt gu
linti dalyku po koja.

— Ali, ne! Tas man ne isz
rodo del suvalgimo. Neturiu 
gilukio sziandien.

Tuszczia buvo ant ulyczios. 
Ne buvo matyt nei vieno pali- 
cijanto, atbunanezio naktines 
sargybes. Guenille priėjo prie 
žibinties, idant geriau prisižiu- 
ret savo radiniui.

—■ Po szimts pypkių majai 
tas ka vertas! Tardamas gar
siai. Surastas dalykas buvo tai 
juoda maszna su sidabrinais 
kampais. Jonas Guenilla atida
rė jo ir dirstelėjo in vidų vieno
je perskyrioje gulėjo pakelis

Dirstelėjo in antra perskyra. 
Nieko fenais ne buvo, nei bilie
to, laiszko, nei fotagrafijos, jo
kio ženklo su kuriu pagelba ga
lėtu atrast locnininka pamesto 
turto, kuris teip netikėtinai ga
vosi in jojo rankas.

Jonas uždare maszna.
— Po nogiu, tare in save. 

D a to reikėjo! Dabar reikės d a 
nueiti pas komisoriu policijos, 
o priek tam turėjo nueit toli
mo kelio, o esmių pailsės labai. 
Teisybe, ne pasiseko man 
sziandien suvisai.

Gautis pas kamisoriu Ipalici- 
jos ne buvo tei-p lengvai. Pali- 
cijantai pamate apipliszusi ir 
pajuodusi nuo saules žmogų, 
paėmė ji už žadintoju, mėtosi 
ant jo ir norėjo patalpyt in 
areszta. Nes jojo malszus apsi
ejimas apmalszino juos ir in- 
leido ji prie kamisoriaus.

Ponas Kamisoriau, atne- 
sziau tau viena daigta, kuri ka 
ti'k suradau po koji ant uly
czios.

— Kas tokio?
— Sztai ponas kamisoriau, 

tarė pasikloniojas vargszas pa
duodamas maszna su iszdžiu- 
vusiom rankom.

— Teip, o masznoje žinoma 
nieko nesiranda.

— Dirstelėk pats, ponas 
kamisoriau.

Kamisorius atidarė maszna 
isztrauke isz josios pinigus. 
Akys jam kone neiszszoko isz 
galvos nuo nusistebėjimo.

— Juk tai, tai! Juk tai 
czionais' randasi deszimts tuks- 
taneziu franku! Juk tai nepa
prasta suma, didele suma! Mil- 
žiuiszka, isztare kamisorius.

Jonas Guenille stovėjo mal- 
sziai priesz tai.

—• Teip, reike tai pamis- 
lint„ jog tai randasi ant svieto 
tokiu žmonių kurie nesziotu su 
savim deszimts tukstaneziu 
franku. Ar tai teisybe ant svie
to?

Kamisorius labai insitemi- 
no ih valkata, o akyse jojo ga
lima buvo matyt nusistėbeji- 
ma.

— Ir tu tai suradai? Nes 
po szimts knipelu! Doras isz 
tavęs žmogus. Narsunas isz ta
vęs dievaž!

— Nes ponas kamisoriau,...
— Teip, esi doras vyras, 

yra. tai darbas.vertas paguodo- 
nes. Privalai gauti už tai gau
sia isznagradima už tavo do
rybe. Kaip vadinėsi ?

— Jonas Guenilla, ponas 
kamisoriau.

Kamisorius sieke in savo 
szepa po knyga užraszu.

— Kuom užsiiminėji/
— Ant nelaimes, atsake 

vargszas, neturiu jokio renies- 
to.

— Kaip tai be jokio užsi
ėmimo? Tai turi koki kapitola 
su dejas ?

— Maitinuosiu isz almuž- 
nos, ponas kamisoriau. Nes 
kas tai do gyvenimas ?

— Po szimts velniu! Gali 
ta visa atsitikima pagadyt, te
gul ji velniai paima.

Kamisoris susiraukė ir szal- 
cziau paszauke:

— Tai esi ubagu ?
— Teip yra, ponas kamiso

riau.
— Hm, hm,

— Ant nelaimes neturiu!
— Kaip tai, neturi tvirtos 

vietos? Ka, ar szposauji sau 
isz manes ?

— Užtikrinu ponui, jog ne.
— Nes turėtum sau turėti 

tvirta vieta. Prova to spiresi.
— Nes vargas to nori, idant 

josios neturecziau. Neturiu 
kuom užsilaikyt. O kada isz- 
traukiu ranka, tai duoda man 
falszyvus pinigus. Priek tam 
esmių senas susirgęs.

— Viskas tai labai gerai, 
nes ne apie tai kiszasi. Esi val
kata. Papuoli po kora kaipo 
valkata. Nes isz tavęs dorasI 
žmogus, nes esi valkata. Teip, 
del doru žmonių 'nesiranda 
bausmes, nes del valkatų yra. 
Asz turiu eiti pagal teisina. La
bai man szlikstu, ba tavo dar
bas vertas paguodories. Nes ka 
turiu daryt? Prova yra prova, 
o teisingysta. turi būti iszpildy- 
ta. Ir reikėjo tam seniui surast 
tiek. Kvailys jog nepaslėpe!

Apsukinejo maszna ant visu 
pusiu.

— Sztai maszna, teip pui
ki. Ant tavo vietos ir tavo pa
dėjimo mažai atsirastu tokiu, 
kuria ja sugrąžytu. Pripažiiis- 
tu tau tai. Nenoriu pasakyt jog 
neiszmintingai padariai, gri’e- 
szingai. Tavo darbas buvo pui
kus ir užsitarnauji ant nagra- 
dos, pripažinstu, jog reikėtų 
tau duot ne mažiau kaip penkis 
frankus, kada tik atrasiu loc
nininka tuju deszimts tukstan
eziu franku.

— Viskas tai gerai, nes pri
valai turėti tikra vieta gyveni
mo, o tame visas dalykas. Su
pranti mane ponas 'Guenilla; 
niekur kodeksuose nei kitoje 
vietoje nesiranda paraszyta 
idant turėtum suradinet masz
nas su pinigais ant ulycziu, 
nes knygose yra paraszyta jog 
privalai turėti tvirta vieta. Už
tikrinu tave, jog geriau butum 
padaręs jeigu Imtum suradęs 
sau vieta, o ne maszna.

— Na tai kas? Paklausė 
Jonas Guenille.

— Tai tas, jog szia n akt 
pernakvosi czionais, o ryto nu
siimsiu! tave in kalėjimą.

Užskambino. Atėjo du poli- 
cijantai. Kamisorius davė 
jiems ženklą. Jonas Guenilla 
niurnėjo nesuprastimus žo
džius, kada ji už ranku iszve- 
de.

— 'Sztai istorija! Teisybe 
kalbėjau jog sziandien man 
blogai visur pasivedė.

Kokia tai teisingysta var
gingas žmogus aplaiko ant 
szio svieto!

— GALAS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakiitninkae, 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 Naktį. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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.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 puslapiu35c.

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

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

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

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

No.176—A-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.

I8OV2—Kvitu Knygute 
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 groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu 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:

HQy3 Užsisakant knygas is« 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

ĮĮUgy3 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., - ĮJ» S.
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ISZGYDIMAS
y AK AR A S (buvo tamsus, 

szaltas vejas pute po uly- 
czias miestelio R. Szen ir ten, 
da davėsi matyt žiburėliai 
grincziose gyventoju kurie da 
nenusidave ant atilsio. Vieno
je grinczioje po ipastogo sėdė
jo motere ant kraszto loveles, 
ant kurios gulėjo puikia mer
gaite ir temino in iszbalusi vei
dą savo motinos.

kurczia ?
Ona pakylo ir atsiliepe.
— Juk žinai jog sziandien 

suvalgai paskutini szmoteli 
duonos ant pusrycziu, o Mariu
te nuėjo alkana gult.

Užsiniankes žiurėjo Valteris 
priesz save, ąnt galo atsiliepe:

Tai pasirupyk, asz turiu 
tuojaus vela eiti!

— Pasirupyk? Atsake Ona.

— Mamute, mamute, man 
teip labai valgyt norisi, tarė 
mergaite, ar ne turi nors szmo
teli duonos?

— Ryto Mariute, duonke
pis sziandien viską iszpardave, 
nes jeigu ulžmigsi, tai ryto ap
lankys dideli szmota pyrago.

— Ar tėvelis atnesz? Už
klausė Mariute.

— Teip, atsake motere, su
laikydama aszaras, nes sukal
bėk poterėli, o po tam užmigk 
aniuoleli.

Mergaite paklausė, sudėjo 
rankeles ir pradėjo kalbėt: Te- 
mu.su, o prie žodžiu, duonos 
musu, duok mums sziandien,” 
galvele nuleido ir užmigo. Jau
na motere sėdėjo užsimislinus 
rodos be gyvasties, nes prie 
paskutiniu 'žodžiu kūdikio, 
pravirko karcziai ir paantrino 
žodžius. “Duonos musu, duok 
mums sziandien.”

Sunktis žingsniai davėsi gir
dėt karitorije. Durys atsidarė 
ir inejo augsztas vyras drutaus 
sudėjimo su paraudonavusiu 
veidu nuo asztriu gėrimu. Bu
vo tai staloris Henrikas Valte
ris, vyras Onos, kuri nepasiju
dinus, sėdėjo ant loveles. Val
teris kaipo ir daug kitokiu bu
vo pagadytas mokslais Socia
lizmo, apsileido savo amate ir 
norą prie darbo, per ka dave- 
de savo maža szeimynele prie 
ubagystes. Praneszimai, susi
rinkimai visokį, kurie tankiai 
traukdavosi lig pusiau nakt, o 
prie kuriu bonka niekados 
tuszczia nepasilikdavo, suvisai 
kūdiki ir paczia isz galvos jam 
iszmusze. Kaip ir daug kitu, 
kurie savo amato isz savo loc- 
nos priežasties nevaktavo, tan
kiai kalbėjo, jog amatas ant 
niek žmogui neprisiduoda ir 
jog vos ant szmotelio duonos 
galima užsidirbt. Jojo teip va
dinami geri draugai “Soeial- 
iszki agitatoriai” da daugiau 
ji pakurstinejo prižadėdami 
jam auksinius kalnus ir lengva 
gyvenimą isz naudos aklu 
draugu. Praszimai Onos ant 
niek prisidave jam. Norints 
stengėsi visom pajiegom isz- 
maityt szeimynele savo sunku 
darbu, bet nlegalejo pažiegt.

— Kur vakariene? Suriko 
Valteris, sėsdamas prie Stalo. 
Motere nieko neatsake. Ar

Teisybe kad moteres, 
Paprastai drąsesnes už vyrus, 

Ir daugiau narsesnes prie
Visokiu užsiėmimu ir 

lengvatikesnes.
Velnias ne del to atėjo 

Gundyt J ieva, vietoje Adomo, 
Kad motere buvo silpnesnis 

sutvėrimas,
O Adomas augsztesnis 

sutvėrimas.

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Go., 

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

Jis atėjo gundyt Jicvute del to 
Kad motere nebijo velnio, 

Bet kaipo akyvesnis 
Sutvėrimas už vyra, 

Norėjo su juom pasipažinti. 
Jeigu tai butu velnias atejas 

Adoma gundyt, 
Tai ligi sziai dienai butu 

paskui ji begiojas po svietą 
su gundymais.* * *

In Mount4 Karine nesenei 
pribuvau,

Per pūslinai Lietuviu užtikau, 
Tini yra žmonių gana 

, davadnu, 
Ne pasmėlusiu vėjavaikiu, 

Kurie laikraszcziu neskaito,
Po pakampes nesivaiko, 
In bažnyczia atsilanko, 
Po saliunas nesitranko, 
Per pede guzutes turėjo, 

Ba geras žmogelis padalinėjo, 
Alai gere ir dainavo,

Ir muzikantai atsirado, 
Kiti po stabas eidami 

liūliavo, 
Tai nuo vieno insipirt. gavo, 

Durno namo net ausys 
lapsėjo.* *

Czikagoje viena mergele 
vyniotis norėjo,

Ir ant to negerai iszejo, 
O kad da jaunikio neturėjo, 

Tai per kita sujieszkojo, 
In kita miestą nuvažiavo, 
Ir tonais badai vyra gavo, 

Nebageli pargabeno surakyta, 
Ir lakupoje davė vieta.

Ir sziaip taip susivineziavojo, 
Bet ilgai neliuliavo, 

Jaunavedis kur prasmuko, 
Pacziule varguose paliko;

Jeigu gyveno nežmoniszkai, 
Tai ir pasidarė szuniszkai.

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

^Pirkie U. S. Bonus!

Apsidairyk aplinkui, paskuti
nių skepeta isznesziai vakar in 
zostava. Gaspadoris reikalauja 
užmokesezio u!ž randa, o ryto 
turėsiu laja pastogių apleist 
jeigu neužmokesime. Apsidai
ryk, ar gali nors ka tokio da 
surast ir užstatyt?

Su nenoru apsidairė aplin
kui, o visur buvo tuszczia, o 
tai vis isz jojo priežasties, no
rėdamas paslėpt ta varginga 

| regėjimą, paslėpė savo veidą 
in delnus. Ona prisiartino prie 
jo, uždėjo ranka ant jo peties 

< ardama:
— Klausyk manės, Henri

ke, tu esi drūtas ir tinkamas in 
darba, neklausyk tu žmonių, 
kurie tik yra priežaste musu 
nelaimes. Tai viskas yra me
las, ka jUje kalba, mes žmones 
negalime būtie lygus ir turtin
gi ant szio svieto. Atsimyk tik 
kaip buvome laimingi kitados, 
kada dirbai ir buvai dievobai
mingas ir isz visko buvome už- 
ganadyti, o dabar? Atsimyk 
ant musu kūdikio ant musu isz- 
alkusios Mariutės!

Perimta skausmu, pradėjo 
verkt, sėsdama szale jo Henri
kas paczia atstume nuo saves.

— Nekankyk mane su savo 
nuolatiniais skundais ir ne- 
kįszk savo nosies in mano vei
kalus; tu to nesupranti, musu 
tiesos turi imti virszu, o tu prie 
to esi kvaila, buvo trumpas at
sakymas. Stūmė stala nuo sa
ves, ir pradėjo vaiksztinet po 
grinezia. Ona nustojo verkt, 
stojo priesz ji ir tarė:

— Teip, jusu virszus turi 
būti jeigu kitiems norite pane- 
vale ji iszpleszt, nes tai užsi
baigs del jus su kalėjimu ar ant 
kartuvių.

— Moteriszke! Suriko Val
teris, t retindamas savo iszmin- 
ti ir stojo priesz ja su suspaus
tom kumszcziomi.

— Kirsk, tarė Ona, daryk 
ka nori, muszk mane, nes pa
daryk nors karta pabaiga! 
Asz rytojaus neipragyvensiu, 
ryto busime iszmesti ant uly- 
czios! Ne, kalbu tau Henrike, 
asz to ne pragyvensiu!

Henrikas nuleido ranka, at
sikreipė ir nekalbėdamas ne 
žodžio iszejo isz grinezios.

Greitu žingsniu nubėgo per. 
tilta in kareziama kur ji drau
gai priėmė su riksmu. Buvo tai 
žmonis, kurie vesdami nedora 
gyvenimą, stengėsi per savo 
neteisingysta pritraukt prie 
saves kanuodaugiause kvailiu 
ir turetie isz to nauda. Terp ju 
atsisėdo ir musu Henrikas 
idant apie narna ir varga už- 
mirszt. Tuom kart Ona vela 
atsisėdo ant loveles kūdikio, o 
kariaudama su mįslėmis, ko
kios jai slinko po galva persė
dėjo teip dvi valaiidas, o Hen
rikas dar nesugrylžo. Stojo, su
dėjo karszta pabueziavima ant 
kakteles kūdikio iszejo laukan 
taikydama savo žingsnius prie 
kareziamos idant da karta pri- 
myt vyrui jojo paklyduma. 
Prisiartino prie duriu, o atida- 
rus palengva paregėjo savo vy
ra terp jojo draugu. Stalas' bu
vo pripildytas kazyrom ir beli
kom per ka liūdino gana aisz- 
kiai-kas tenais darėsi.

— Na tai ateisi ryto, Val
terį? Atsiliepe balsas kuri Ona 
aiszkiai girdėjo.
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— Teip ateisiu, atsake 
Henrikas.

-Sunkus skausmas suspaudė 
szirdi Onos, uždare durys, teip 
jog niekas negirdejo ir iszbe- 
go vela ant ulyczios.

— Teip asz ateisiu, teip 
asz ateisiu, paantrino pusbal
siai Ona.

Ne temydama ant lietaus, 
ktfris jai krito in veidą, anei 
ant tilto, stojo ant augszto 
kranto upes.

— Teip asz ateisiu, asz at
eisiu! Paszauke graudingai, 
pasiyre įpirmin, vanduo persi
skyrė ir vela užsidarė, uždeng
dama savyje kuna nelaimingos 
moteries.

Henrikas kuris tame karte 
su nekurais savo prietelais su- 
gry’žinejo isz kareziamos praei
ti ne jo per tilta ir iszgirdo bai
sa žmogiszka.

— Ar girdėjote ka tokio ? 
Užklausė savo draugu.

— Ne!
— O man radesi, jog girdė

jau baisa žmogaus.
— Tegul ir teip buna, kas 

tai mus apeina, pasilik su mu
mis Valteri.

— Nes rodos zstumdama 
ranka, nubėgo Valteris prie 
kraszto upes ir pamate vande
nyje žmogiszka ypata. Nernis- 
lydamas daug szoko in vande
ni. Ant kart iszplauke prie jojo 
motere, o Henrikas pagriebęs

ja už drapanų su neiszpasaky- 
tu drittumu iszgabeno ant 
kraszto. Paguldė ja ant žemes 
pasilenke prie josios ir su bai
me pažino joje savo paczia!

. — Alano pati! Paszauke su 
skausmu ir puolė ant kėlu sza
le josios.

Jojo draugai prisiartino prie 
jo idant ji pakelt.

— Szalini! Paszauke padū
kusiai Henrikas. Szalin visi! 
Jus esate priežaste josios smer- 
ties, priežaste mano visu ne-

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

1
. . . MALDA ... >

Viesz. Jėzaus ir
Motinos Szvencz. j:

■ Sapnas Motinos Szven- ]• 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei ]!

Batanijos, bažnyczioj ]! 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. ]!

Knygos Did. 3%x5% col. ;!TIKTAI, 25 Cts. <
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“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

laimiu! Beda tam kuris josios 
dasilipstes!

Greitai paėmė apalpusi kuna 
prispaudė prie szirdies ir nu
bėgo namon. Czionais, dreban- 
cziom rankom nuvede ja ir pa
guldęs in lova pradėjo trint 
josios kuna. Ant kart pajuto 
jog sziluma sugryszta ir isz
girdo silpna baisa žodžius:

— Alano mylimas, Henrike.
Puolė ant keliu, o . bueziuo- 

damas iszdirbtas rankas -savo 
paezios pradėjo melstis prie 
senei užmirszto Dievo. Kada 
ant rytojaus pabudo Ona, sto
vėjo Henrikas su dukrele prie 
josios lovos, o in kėlės dienas 
po tam Ona buvo sziek pasvei
kus jog ant keliu galėjo melst 
Augszcziausio Sutvertojaus at
leidimo u'ž ‘papildyta prasi'žens 
gima pa't-žudinstos.

Kada dasižinojo apie tai gas
padoris namo apie teip baisu 
atsitikima, dovanojo jam skola 
o in sanvaites laiko atejas pas 
ji klausdamas jo, ar noretjn pri
imt darba prie naujo namo? 
Iszgirdus tai Ona vos ne puolė 
geradejui in kojas, nes sulaikė, 
ja su tais žodžiais.

— Dabar viskas gerai, Heni-O z

rikas yra iszgydytas ant visa
dos, nes jo prietelei dings var- 
gangai!

Nuo tosios valandos dirbo 
Henrikas daug geriau ne- kaip 
kitados, o in trumpa laika pik

ta pataisė. O kada atsisėsdavo 
po kasdieniniam darbu ant 
suolelio priesz narna, žiūrėda
mas ant veido savo mylimos 
paezios kalbėdavo:

— Teip Onute, tik darbas 
galo musu gyvenimą padaryt 
saldum! ( ,1 - tu:

-.GALAS—

Valkata
JONAS Guenile pastanavijo 

sugry'žt namon po dienai 
labai nepasekmingai. Teip, pri
valo sugry'žt namon! Savo na
rna vadino uola kuris radosi 
pleciuje Antverpskam. Gulė
davo ant jo jau nuo menesio, 
po didelais kasztonais, kurie ji 
apsaugodavo nuo saules karsz- 
czio. z

'Stovėjo nebagelis prie teat
ro “Vaudeville”. Ar tai isz 
priežasties negiliukio ar neap 
sukrumo, taja diena tiksurin- 
ko du su, kurie ir teip buvo ne
geri.

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Ant Gavėnios

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszgany to jaus J ezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

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

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka .būda 15c..

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Aloney-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
— Utarninke, Vasario 8-ta 

diena 1955 m., penkta valanda 
ryte, iszvažiavo in Wilkes- 
Barre, Pa., trys vyrukai, kurie 
likos paszaukti del kariszkos 
tarnystes. Žemiau paduodame 
vardus kurie apleido isz:

Mahanoy City': John Reed.
Yatesville, William H. Wes- 

ner.
Ashland: John T. Heffner.
— Ponia Jieva Kaslaitiene, 

isz Newark, N. J., dalyvavo 
laidotuvėse a.a. Pranciszkos 
Gormanienes, kur in vyko Sau
sio 29-ta diena. Ponia Kaslai
tiene taipgi atlahke savo sunu 
Petra ir marczia Florence ir 
szeimyna Stancikus ant W. 
Market uly., ir prie tos progos 
atlankė ir “Saules” Redakci
ja, atnaujinti savo prenumera
ta už laikraszti “Saule”. Po
nia Kazlaitiene yra musu sena 

. skaitytoja ir myli skaityt 
“Saule”. — Acziu už atsilan- 
kynia.

1— Seredoj pripuola Szv. 
Apolonijos, o Tautiszka Var
dine: Priszmantas. Ir ta die
na: 1933 metuose Tautu San- 
junga pareikalauja kad Japo
nija sugražintu Kinijai visas 
jos užkariautas žemes; 1896m., 
Lietuvoje Rusai apsunkimo 
Lietuviams tiesas sulyg žemes 
pirkimo.

— Ketverge pripuola Szv. 
Szv. iSkblastika, o Tautiszka 
Vardine: Keiszgalio. Taipgi 
ta diena: 1939 metuose Popie
žius Pijus Vienuoliktasis pasi
mirė. Jis buvo asztuonios de
szimts vieno meto amžiaus. Jo 
vieta užėmė Kardinolas Euge
nio Pacelli, kuris buvo Vatika
no Sekretorius; 1276 m., Lietu
viai pergalėjo Kry'ževius ties 
Kaunu.

— Petnyczioj pripuola Szv- 
encziausios Paneles Motinos 
Apsireiszkimas Liurde ir Szv. 
Lucijo, o Tautiszka Vardine: 
Algirdo. Ir ta diena: 1937 
metuose General Motors auto
mobiliu kompanija susitaikė 
su savo darbininkais ir pakele 
visiems darbininkams algas 
penktuką ant valandos; 1242 
m., Mindaugas užėmė Lietuvos 
Kunigaikszczios sostą; 1910m. 
Amerikos Skautai buvo suvie
nyti, suarganizinuoti Skautus; 
1847 m., gimė Thomas A. Edi
son, garsus iszradejas elektra 
szvieša. Jis buvo su valdžia 
užregistravęs net tūkstanti de
vynios deszimts septynis nau
jus iszradimus.

— Ketverge, Vasario 12-ta 
diena, pripuola Prezidento A. 
Lincolno gimtadienio diena.

ta valanda ryte, ir palaidota in 
Szventojo Grabo kapinėse. 
Gralborius Domininkas Eara- 
minas laidojo. Velione paliko 
vyra Autana; duktere, Elena 
Trojeckiene ir du sunu: Joną ir 
Antana. — Amžina atilsi.

— Pastaroji! laiku Szv. 
Jurgio parapijoj buvo invykes 
metinis susirinkimas Szvento 
Vardo draugijos, kur tarp ki
telio, ir antriems metams už 
pirmininką tos draugijos tapo 
iszrinktas 
minas. Su 
mais ponui Earaminui.

— Vietiniame dienrasztyje 
“ Amerikos” laidoje 24-to Sau
sio, patilpo didelio paveikslas 
ir gražus straipsnis apie Pro
fesoriaus Mvkolo Biržiszko.

Domininkas Eara- 
gerais pasveikini-

NAUJI “BALF’O” 
UŽDAVINIAI

Philadelphia, Pa. —
— Petronėle Szinikiene, 62 

metu amžiaus, nuo 2408 E. 
Clearfield uly1., pasimirė Sau
sio penkiolikta diena in North
eastern ligonhute, o Sausio 
dvideszimta diena likos palai
dota su Szv. Misziomis in Szv. 
Andrejaus bažnyczioje, devin-

Il traskauskas
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J Pasamdo Automobilius Del Z
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★ - - - -
J ;s Reikalams ::
♦ -------------- ‘
* 835 WEST CENTRE STREET
{ Telefoną* Nr. 78
* MAHANOY CITY, PENNA.

rie jos szaukiasi. Ta pagelba 
turi pasiekti Europoje esan- 
czius ir tolimuose Rusijos plo
tuose kenezianezius. Pasiekti 
Rusijos tremtinius nebus leng
va, bet yra būtinai reikalinga. 
Tai didžioji paszelpos suprati
mą ir pareiga visiems Lietu
viams. Ji turi pažadinti, ap
jungti ir iii bendra darba visus! 
intraukti. Balfas pradedamas.Į 
aiitraji savo veiklos deszimt- 
meti, neturi pabūgti uždaviniu 
sunkumo ar kliucziu painumo. 
Nitoszirdus pasiryžimas ir au
kos dvasia viską nugali, daug 
jau nugalėjo ir geležine uždan
ga nugalės. Kaip Lietuvos lais
ves mintis duoda mums jiegu 
dirbti Amerikos Lietuviu Ta
ryboje, VLIKe, taip paszelpos 
idėja Rusijoje

ar UNO Human Rights Komi
sija, kuri taip daug žmonijos 
gelbėjimui nudirbusi sakosi, 
kuri Graikijoje su DDT milijo
nus mušiu isznaikino, o vis dar 
nepamatė masinio ir paežio ne- 
žmoniszkiausio nekaltu žmonių 
naikinimo Sibiro priverezia- 
mojo darbo stovyklose ir kalė
jimuose.

Todėl siūlau ir praszau nau
jam Balfo veikos deszimtmety j motina ir dukterį, kai jis buvo 
Sibiro tremtiniu gelbėjimą lai- baisiai inpykes.
k v t i vien u s v a r bi ausiu u ž d a vi -

lumbia bravorą iszsaugojo, nes 
isz akmens pabudavuoti 
taip greitai neužsidege.

ir

MOTINA IR DUKTĖ 
NUŽUDYTOS■ •

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jos duktė, Panele Ella Kathe
rine Jones, keturios deszimts 
dvieju metu amžiaus. Ji buvo 
virszininke sztore ant Kensing
ton ulyczios. Moteries buvo pa- 
szautos stacziai in galva.

Policijantai sako kad jos 
motina stengiesi ta Novak su
taikinti su savo duktere, bet ji 
vis bijojo jo.

Szitas Novak buvo ana sau
jaite suaresztuotas kai Ponia 
Jones policijantams pasiskun
dė kad jis ja buvo sumuszes. 
Jis ir pirmiau yra buvęs kalė
jime.

Policijantai buvo gave kelis
Nužudytos buvo septynios 

deszimts septynių metu am
žiaus Ponia Katherine Jones ir praneszimus per telefoną nuo

BROOKLYN, N. Y. — 
Sziemet minime BALFo de- 
szimties metu veiklos sukakti. 
Minime su džiaugsmu, nes pa
siekti darbo vaisiai yra dideli 
ir niekeno noginlczijami. Tas 
tiesas yra didelis ir labai mie
las atlyginimas visiems BALF- 
o darbuotojams, rėmėjams ir 
aukotojams. Klystume vienok 
skaudžiai, jei manytumėm, kad 
BALFas viską padare ir savo 
uždavinius pabaigė. Taip nėra. 
BALFas padare daug, bet toli 
gražu neatliko visko, kas būti
nai reikėjo atlikti. Jis suszelpe 
deszimtis tukstaneziu dideliam 
skurde buvusiu tremtiniu Eu
ropoje, didesnei ju daliai padė
jo 'iszkeliauti ir kituose lais
vuose krasztuose insikurti, bet 
tremties vargo užduotai visai 
neiszsprende, nes per didele ir 
per sunki ji'buvo. Dar ir szian- 
dien tremtiniu stovyklos Euro
poje tebeyra, vargas ir skurdas 
tebespaudžia dar tukstanezius 
musu tautiecziu: vaiku, sene
liu, ligoniu ir sveiku. Tai tik 
Europos tremtiniu veikalą. O 
kur Sibiro dar žiauresne trem
tis? Kas padaryta tiems nelai
mingiesiems .padėti ir .jiems 
gelbėti ? Todėl m dcszimties 
metu BALFo veikla tenka žiū
rėti tik kaip hr jo darbu gera 
pradžia, bet ne ju pabaiga.

Nelinksma, kad szis Seimas 
nėra toks gausus, koks turėtu 
Imti. Darbo laukas didėja, o 
musu gretos, deja, retėja. Ne
manau, kad nusiminti turėtu
me, ar ne vii tin kristi. Tegu tai 
bus pamokymu, arba tiesiog 
insakymu, kad pasitraukti ne
valia, kad ežia musu turi būti 
tukstaneziai ir kad kiekvienas 
musu turi pasiryžti dirbti de- 
szimteriepai, o gal ir szimte- 
riopai, ne tik už save, bet ir už 
tuos, kuriu ežia nėra, kurie sa
vo varge esaneziais broliais ne
sirūpina ir paszelpos darbe ne
dalyvauja. Lietuviu tautos ne
laime' yra tokia didele ir var
gas taip iszsikerojes, kaip nie
kad dar istorijoje nėra buvę. 
Todėl ir paszelpos darbas yra 
begalo didelis ir begalo būti
nas.

Spaudoje skaitome ir kitais 
keliais patiriame apie baisias 
kanezias ir baisu skurdą Lie
tuviu tremtiniu Sibirę, Altaju
je, Kazakstane, vienok tylime 
ir kažin ko laukiame. Lengva 
tylėti ir laukti, esant laisviems 
ir sotiems. Tautine ir žmogisz- 
koji pareiga, betgi, ka kita 
mums byloja ir ka kita sako. 
Mosu sanžine negali būti rami 
nieko nedarant. Mes turime at
siliepti in pagalbos szauksma 
ir ta pagelba neszti tiems, ku

Novak pats pasidavė polici
niu ir jo invykdymui nepagai-1 jai. Jis dabar yra intartas už 
lėti nieko, kas' tik Lietuviu vi- dvejopa žmogžudyste.
suomenes jiegoms ir Balfo or
ganizacijos patyrumui bus pa
keliama. Kreipiu rezoliucija 
komisijos dėmėsi iii tai ir pra- 
szua dėkojant JAV Preziden-

keneziantiems j tui ir sveikinant ji, priminti
privalo inkvepti visus BALFa! gyva paszelpos reikalu Sibire 
remti ir jo darbams talkinti.

Jei Sibiro tremtiniu paszel- 
pimo idėja ir atrodytu tuo tar
pu netikrai mintimi, tai mora
linis jos pagrindas yra toks di
delis ir taip tekvepiantis, kad 
tos idėjos realizavimui galima 
nepagailėti nieko. Priesz de- 
szimti metu, kai BALFas kū
rėsi, taip pat daugelis dalyku 
atrodė netikrus. Jei sziuo ar 
tuo suszelpti Europos tremti
nius ir atrodė galima, lai ju in- 
kurdinimo galimybes buvo vi
sai tamsios. Visi turėjo būti 
sugražinti Bolszevikams in na
gus ir daugiau jokiu kalbu nie
kas nenorėjo girdėti. O visgi 
kalbėjom, praszem, beldem ir 
buvo atidaryta. Bus atidaryta 
ir dabar, tik reikia ryžto, rei
kia visu noro, vienybes ir au
kos. Ne dideles aukos, ne gyvy
bes, bet pakeliamo dalyko, vie
ningo sutratino darbo ir bent 
vienos dienos uždarbio per me
tus. Kas to negalėtu, kas to ne- 
pa.jiegtu, gyvendamas Jung. 
Ameri kos Vaistybese ?

Sziandien daug kalbama 
alpie koegzistencija, gulbes 
gdesme giedama apie tai. Jei 
Sovietu valdovai tikrai to nori, 
jei jie nemeluoja, tai tegu lei
džia bent suszelpti. tuos, kurie 
isz savo namu iszvaryti ir var
go mariose paskandinti. Jei 
jiems nepriimtinas butu Balfas 
tegu leidžia musu surinktas au
kas perteikti tremtiniams per 
Amerikos Raudonąjį Kryžių,

Sieniniai Kalendoriai 1955m
ir praszyti musu valdžios pa
gelbės tame reikale. Jei atsi
rastu. kad ir nedidele viltis 
Rusijoje esaiiczius tremtinius į 
suszelpti, mes per BALFa vis-' 
ko jiems pristatysime, paskuti
ni asvo drabuži, pinigą, duona 
atiduosime, visi insijungsiin iii 
daiba ir vėl daug padarysime. 
Siekime tad tos didžios idėjos 
ingyvendiainio visais budais ir 
visomis priemonėmis. Numato
mi sunkumai turi mus nesulai
kyti, bet paskatinti su dar di
desniu pasiryžimu to siekti.

Todėl kviecziu visus in nau
ja, dideli, sunku, bet 'būtina ar
timo meiles darba Sibiro bro
liams ir sesėms padėti ir juos 
gelbėti. Tegu niekas nelieka 
kurėžias ir abejingas tam rei
kalui. Tai musu tautine parei
ga.

SZALTIS, PŪGOS IR
GAISRAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kaip viena milijoną doleriu.
Taip pat ir Shamukuose 

Carbondale, arti Wilkes-Barre 
gaisras padare iszkados ant 
pus-penkto milijonu doleriu.

Shenadoryje, gaisras priėjo 
ir prie Szvento Jurgio bažny- 
czios, bet ugniagesiai apliejo 
visa bažnyczia ir klebonija su 
vandeniu ir taip iszsaugojo 
tuos namus. Taip pat ir Co-

, o
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Gauna Paskelbimą

Susiedu, kad tenai eina ne tik 
barniai, bet ir musztynos ir 
kad jie buvo girde j e szuvius isz 
revolverio. Kai policijantai 
pribuvo jie rado motina ir duk
terį negyvas. Kai tik policijan
tai pribuvo in tuos namus, No
vak prisipažino kad jis moteris 
buvo nuszoves.

Moterys buvo greitai nu- 
vesztos in Fitzgerald Mercy li
gonine, bet jau buvo per vėlai 
nes jie buvo pasimirusios.

Abieju moteriszkiu lavonai 
buvo nuveszti in Deputy Coro
ner Eugene Fleming, grabo- 
riaus namus.

Novak sako kad jis nusipir
ko namus ant kampo, prie pat 
tu moteriszkiu namus, ana va
sara ir kad niekas juose negy
veno. Jis sako kad ta duktė 
prižadėjo už jo iszteketi, ir ji 
su savo motina insikrauste in 
jo naujai nupirktus namus. Bet 
paskui ji jam pasakė kad ji su 
juo nesiženysis. Jos motina vis 
ja kalbino kad ji su juo ženytu- 
si, bet ji nesutiko.

Jis pirmiau nuszove dukterį, 
i ir paskui paleido kita kulka in 
jos motinos galva.

Po to, jis nuėjo in darža ir 
iszmete savo revolveri in snie
go pūga. Paskui jis sugryžo in 
ju ir jo namus ir lauke kol poli
cijantai pribuvo.

ŽINIOS ISZ '
PAVERGTOJE

TEVYNEJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Baltųjų ofisu Spaudos 
Sekretorius, James Hagerty 
(po deszinei), laikrasztinin- 
kams iszdalina nuoraszius 
Prezidento Eisenhowerio pa
skelbimo kaslink Formosa 
Salos klausimo.

Prezidentas praszo ir rei
kalauja kad jis butu ingalio-

tas pavartuoti musu kraszto 
vaiska, reikalui prisejus, ap
ginti Formosa Salas nuo Ko
munistu. Jis teipgi pareisz- 
ke kad butu reikalinga ap
ginti ir Pescadores Salas.

Kongresas greitai sutiko, 
bet keli Senatoriai labai pa- 
siprieszino.

giarna inkurdinti JAV-ese isz 
viso 15,000. “N. Z.” pranesza 
isz Vaszingtono, kad nauju 
JAV Užsieniu reikalu ministe
rijos patvarkymu palengvina
mas invažiavimas in Amerika 
tiems, kurie buvo nubausti 
menkavertemis bausmėmis.. 
Dabar szis ruszies nubaudimai 
nebesudarys nenugalimos kliū
ties imigracijai in Amerika.

— BUS DAUGIAU —

Pirkie U. S. Bonus
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® TOO YOU PAID!
If your Savings Bonds are maturing soon, here’s im
portant news. All your Series E Bonds that have 
matured still go on earning for you. Now they can pay 
back as much as 80% more than you originally invested. 
Under the present Bond law, the earning power of U. S. 
Series E Savings Bonds is extended a full 10 years. Of 
course, you may still redeem those Bonds whenever you 
wish. But if you want them to go right on making 
money for you all you have to do is hold on to them. 
There’s nothing to sign, no visit to the bank required.
With this added earning power, Savings Bonds are an 
even better investment now. Especially on the Payroll 
Savings Plan where your saving is done for you by the 
pay office where you work—and invested for you in in
terest-earning Bonds.
So hold on to the maturing Bonds you have—and invest 
in more through the convenient Payroll Savings Plan.

If you wan! to be paid your interest as 
current income, invest in 3% Series H

For a sound investment that pays you interest by 
check every six months, ask at your bank about 
U. S. Series H Savings Bonds—a current income 
Bond available, in denominations of $500 to $10,- 
000. Matures in 9 years and 8 months and pays 
an average 3% interest per annum if held to 
maturity. Annual limit, $20,000.

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

The Bonds you bought in ’44 earn 3 % 
for 10 years more!
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SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA

Pirkie U. S. Bonus

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

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Skaitykit “Saule”




