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Atomines Bombos Susprogimas 21 ŽMONES ŽUVO

Autobuso Nelaimėjo

Nuszviete kelis szimtus 
myliu! Didžiausia atomine 
bomba buvo susprogdinta 
in Yucca Flat, Nevada vals
tijoje. Szviesa nuo tos bom
bos buvo nuszvietus San 
Francisco miestą penki szim 
tai myliu nuo tos vietos. 
Daugiau kaip szimtas armi

IR7 AmerikosGAISRAS 
IbZ. nillCIlMW VIESZBUTYJE
TUKSTANCZIAI BE

NAMU

Ohio Upe Persiliejo 
Potvanis Sudaro

Payoju

CINCINNATI, OHIO. — 
Ohio upe persiliejo per savo 
krantus per potvani ir užliejo 
daug miestu ir miesteliu, kur 
žmones buvo priversti apleisti 
savo namus. Tukstancziai 
žmonių dabar atsirado be na
mu, ir iszkados yra padaryta 
ant keliu milijonu ooleriu.

Rauduonojo Kryžiaus atsto
vai greitai pribuvo su maistu ir 
su sziltais drabužiais, nes ežia 
baisiai szalta.

Gal daugiausiai iszkados 
buvo padaryta in Catlettsburg 
miestą, in Kentucky, kur Ohio 
upe visi visiszkai persilaužė 
per kranta ir užliejo visa ta 
miestą.

Kai kur vanduo pasiekė net 
ir antra namu augszta ir užlie
jo visus vieszkelius ir ulyczias. 
Telefono stulpai buvo iszrauti 
ir dratai nutraukti ir visas su
sisiekimas buvo nutrauktas per 
kelias dienas.

^Pirkie U. S. Bonus! 

jos eroplanu dalyvavo ir 
mieravo kiek jiegos ta ato
mine bomba turėjo. Daugiau 
kaip szeszi szimtai kareiviu 
buvo ežia partraukta del tu 
pratybų. Ta bomba turėjo 
daugiau jiegos negu szeszios 
deszimts freitkariu, pilnu su 
duliu, dinamitu.

5 Žmones Žuvo, 18
Sužeista

FOKTIAND, OREGON. — 
Penki žmones žuvo ir asztuo- 
niolika buvo sužeista kai gais
ras isztiko viena vieszbuti, ko
teli in Portland miestą. Tryli
ka ugniagesiu taipgi buvo su
žeista. Trys isz sužeistųjų ran
dasi pavojingoje padėtyje.

Policijos daktaras iszleido 
keturiu žuvusiuju vardus: sze
szios deszimts devynių metu 
amžiaus George Nunotami; 
William Covington ir Robert 
Edward Roden. Penktas lavo- Į 
nas, polieijantai sako kad 
jiems dar nežinomas.

Gaisras buvo užtiktas apie 
treczia valanda isz ryto, kai 
vienas to vieszbuczio sveczias 
iszbego isz to vieszbuczio ir 
sustabdė du policijantu, ku
riems jis pranesze apie ta gais
ra. Polieijantai paszauke ug
niagesius ir paskui iszgelbejo 
isz to deganezio vieszbuczio 
manadžieriaus septynis vaikus.

i
Kaip tas gaisras prasidėjo 

i polieijantai dar nežino, bet jie 
visas pastangas yra padeje da- 

; žinoti.
Polieijantai, per liepsnas ir 

per durnus dryso net in treczia 
augszta užlipti pakelti mie gan - 
czius žmones. Tu policijantu 
drąsą iszgelbejo daug žmonių 
kūne butu žuvo tame gaisre.

SEOUL, KORĖJA. — Auto
busas, pilnas su žmonėmis, nu
lėkė nuo vieszkelio, nukrito in 
slėni sudužo ir užsidegė. Dvide- 
iszimts vienas žmogus žuvo to
je nelaimėje ir dvideszimts 
penki buvo sužeisti.

Polieijantai sako kad tuo 
laiku tas autobusas važiavo 
priesz augszta kaina, kai vie
nas jo ratas nupuolė ir tas au
tobusas pasviro ant szono ir 
nusiverte nuo kalno.

Ant to autobuso nebuvo -nei 
vieno Amerikicezio. Nelaime 
atsitiko apie penkios deszimts 
myliu nuo Seoul miesto.

Polieijantai sako kad jie dar 
negali sakyti ar ežia kas buvo 
kaltas už ta nelaime. Czia yra 
tardomas to autobuso draive- 
rys, ir garadžiaus darbininkai, 
kuriu pareiga buvo ta autobu
są taisyti ir prižiūrėti. Bet isz- 
rodo kad pasirodys kad ežia 
niekieno kalte nebuvo, tik ne
laime kad tas ratas nukrito, 
kai autobusas greitai važiavo 
priesz ta kalina. Oras buvo 
skaistus ir kelias buvo sausas, 
tai sunku ant ko nors kalte 
mesti.

Potvanio Auko

Mažutis, septynių menesiu 
William, visa kosere, priesz- 
tarauja kai jis yra indeda- 
mas in saugia vieta per pot
vani. Jo motina buvo ji už- 
rakinius in kambarį kai ji 
stengiesi susirinkti reikalin
gus daigtus ir drabužius, 
pirm negu ji butu ji iszsine- 
szus isz ju namu, kuriuos 
potvanio vandenys jau buvo 
beveik apsupę, in Dubbo, 
New South Wales.

71 ANGLAS
MIRĖ KORĖJOS 

KALĖJIMUOSE

LONDON, ANGLIJA. — 
Septynios deszimts vienas 
Anglas kareivis žuvo Korėjos 
kalėjimuose, ir lageriuose, per 
Korėjos kara, ir trylika dingo 
ar dar vis randasi Korėjos ka
lėjimuose. Taip Anglijos val

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AMERIKA SERGES
FORMOSA SALAS

Sako Admirolas
Carney

TAIPEI, FORMOSA. — 
Amerikos Laivyno Admirolas 
Robert B. Carney Pacifiko Lai
vyno komandorius, sako kad 
musu Laivynas sykiu su Tauti
ninku Kiniecziu Laivynu lai
kys sargyba apie Formosa sa
las. Jis sako kad dar viskas nė
ra galutinai nutarta ar sutvar
kyta, bet jis prižada kad Ame
rikos Laivynas kad ir dabar 
prisirengęs apginti Formosa 
salas nuo Komunistu.
, Admirolas Carney szitaip 
iszsireiszke laikrasztininkams 
pirm negu jis inlipo in eropla- 
na, skrisdamas in Honolulu ir 
paskui in Suvienytas valstijas. 
Jis sako kad kai jis pargrysz in 
Vaszingtona, jis visomis galio
mis stengsis intikinti Kongre
są kad daugiau pinigu ir gink
lu butu paskirta tautiecziams 
Kiniecziams ir Formosa vais- 
kui.

Admirolas nieko nesake ir 
nenori sakyti apie kitas salas, 
kaip Quemoy ir Matsu. Laik- 
rasztininkai jo staeziai užklau
sė ka jis ar Amerikos Laivynas 
darytu jeigu Komunistai ant 
szitu salų užsipultu. Jis trum
pai atsikirto, sakydamas kad 
jis turi palaukti kol taip atsi
tiks, pirm negu jis gales pasa
kyti ka jis ar musu laivynas 

daryta:
Jis sako kad jis netiki tu 

gandu, kad Sovietu submarinai 
jau buvo užtikti prie Formosa 
salas.

Jis paliko savo vieton Admi
rolą Felix B. Stump ir Vice 
Admirolą Alfred M. Pride, kad 
jie testu toliaus pasitarimus su 
Kiniecziais Komunistais.

Tuo pat kartu tautiecziai 
Kiniecziai piktai užsigynė, 
kad jie apleidžia Matsu salas, 
kaip Amerikos laikraszcziai 
buvo paskelbė. Jie yra surin
kę daugiau kaip tūkstanti lai
vo apie Matsu salas ir sako 
kad jie laukia Komunistu už
puolimo.

Ponas Wu paantrino Prez. 
Chiang Kai-sheko nusistatymą 
kad “mes kariausime už Matsu 
salas iki paskutinio kareivio.” 
Jis yra pasikvietęs Amerikie- 
ezius laikrasztininkus in sve- 
czius, kad jie savo akimis ga
lėtu pamatyti kaip tautiecziai 
Kiniecziai yra prisirengė gin
tis ant Matsu salos.

Komunistai buvo užsipuolė 
ant Kaoteng salos, bet buvo at- 

• muszti, ir nuo to laiko dar ne- 
Įra stengėsi antru kartu pultis.

In Hong Kong miestą Ki
niecziu Komunistu laikrasztis 

i 

buvo paskelbęs kad Amerikos 
Sekretorius John Foster Dul
les buvo prasitaręs in Taipei 
kad Komunistu grasinimai 
priesz Formosa yra tuszti vep- 
liojimai.

Komunistu laikraszcziai vis 
spiegia ir zaunija kad Formosa !

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Už Geležines Uždangos
Ir Knrvoe Nodding >isz dienos lauke’ kada prad3SIf K31 Lj InCSIuUOu Sovietuose teketi žadėtosios

Sovietu Melžiamos pieno ir medaus upes, tada rei-
 kejo kalbėti ir aiszkintis, reike-

1954 m., Gruodžio menesio jo jieszkoti kaltininku. Kaip
pradžioje invykusiame LTSR isz minėto praneszlmo galima
ministeriu kabineto ir Lietuvos iszvesti, per 1954 ūkinius me- 
kp centro komiteto bendrame tus, nuo 1953 m., Spalio men. 1 
posėdyje buvo aptartos prie- diena iki 1954 m., Spalio men. 1 
mones, kaip padidinti karvių d., vidutiniszkai isz vienos mel- 
skaieziu kolūkiuose ir pakelti žiamos karves Tarybų Lietų
jų pieningumą. Patys Komu- vos kolūkiuose buvo primelžta 
nistai turėjo prisipažinti, kad 1170 kg pieno (daugiausia pie- 
dideliais laimėjimais toje sri- no primelžt Marijampolės ra- 
tyje jie toli gražu negali pasi- jone, 1896 kg). Taigi, viduti-! 
girti. Nors minėto posėdžio niszkai isz vienos karves pra- 
praneszime ir sakoma, kad “ei- ėjusiais metais buvo primelžta 
le rajonu ir kolūkiu 1954 m., vos 78 kg pieno daugiau, kaip 
padidino karvių skaieziu ir pa- 1953 ūkiniais metais, nes tada 
kele ju pieningumą, todėl viso- buvo primelžta 1092 kg isz vie- 
je respublikoje kiek padidėjo nos karves. Gi veikime, apie 
bendras pieno primelžimas”, kuri dabar net neužsimenama,* 
bet toliau pažymima, jog “dau- buvo numatyta 1954 m., pri- 
gelyje respublikos kolūkiu kar- melžti vidutiniszkai po 1,500 
viu pieningumas vis dar tebe- kg pieno isz kiekvienos karves, 
yra žemas, o karvių skaieziaus o 1955 m., net po 2,800 kg. Jei 
padidinimo ir bendro primelži- prisiminsime, kad sakysime, 
mo pakėlimo tempai toli gra-s tokiais 1939 m. Nepriklauso-1 
žu neatitinka TSKP CK Rug- moję Lietuvoje isz kiekvienos 
sėjo budo reikalavimo”. kontroliuojamos karves buvo

Insivaizduojama, kad po vi- primelžiama vidutiniszkai po 
su tu praneszimu apie “laime- 2815 kg, ati ir 1955 m., plane 
jimus” byvulininkystes srity-' numatytas gauti pieno kiekis 
je nuo kuriu 1954 m., begyje Lietuvos ūkininko nenustebin- 
mirgejo Sovietines Lietuvos du, bet, sprendžiant isz pasta-j 
spauda, tas praneszimas, jog ruju metu “laimėjimu”, pla- 
visi tie “laimėjimai” buvo tik nas liks tik Sovietiniu planuo- 
muilo burbulas, turėjo būti toju svajone.
Snieczkui ir kompanijai labai Kuo gi galima toki žema kar-
nesmagUS. Juk žmones diena viu produktinguma paaiszkin-

Sekre. J. Dulks Duoda Apyskaita Prezidentui

Amerikos Sekretorius, J. 
Foster Dulles, parvažiavęs 
isz Tolimu Rytu, isz Kinijos 
Japonijos ir Korėjos, duoda 
savo apyskaita Prezidentui 
Eisenhoweriui, Baltuosiuose 
Namuose. Jis paaiszkino ne 
tik musu vaisko kariszka pa 
dėti, bet ir politinius dalyku. 
Jis Prezidentui Eisenhowe
riui staeziai pasakė kad mu
su Laivynas tik laukia žo
džio isz Prezidento Eisenho- 
werio ir jis sukuls, sumusz 
visus Komunistus Pietrytine 
Azijoje. Jis sako kad per 
pasikalbėjimus in Bangkok 
jis aszmeniszkai davė vi
siems Komunistams žinoti 

kad Amerikos Laivynas ir 
Lakunu Sztabas tik lauk'a 
žodžio pradėti kulti visus 
Komunistus. Musu Laivyno 
ir Lakunu Sztabo virszinin- 
kai sako kad jie visai neketi
na vartuoti karabinus ar ar- 
motus bet kad yra pasirenge 
paleistu dar didesnes atomi
nes bombas negu buvo pa
leistos per paskutinius pra- 
tymus in Nevada. Lakunu 
Sztabas pranesza kad jis tu
ri gana dideliu eroplanu su 
kariszkais eroplanais del pa
lydovu, paleisti musu di
džiausias atomines bombas 
ant Komunistu del tikru 
“pratybų.”

Gyvates Nužudyta

Dvideszimts penkių metu 
amžiaus, Karalaite-Naja, Vo 
kietaite, kuriai gyvate in- 
kando, kai ji su tomis gyva
tinis szitaip bovinosi in Bal
timore, Maryland, pasimirė. 
Kai ta gyvate jai inkando ji 
nieko nesake, bet užbaigusi 
savo paroda ji nuėjo in savo 
kambarį ir pasiszauke dak
tarą, bet jau buvo per vėlu. 
Ji nuo suparalyžiavimo pa
simirė.

ti? In kai kurias aplinkybes 
nurodoma ir paeziame palygi- 
nimos centro komiteto prane- 
szime, būtent: 1—Daugelyje; 
kolūkiu nesuorganijuota tin
kama gyvuliu priežiūra, pasza- 
rai naudojami neukiszkai ir 
suszeriami neparuoszti ir ne
paskaninti. 2—Daugelyje ko- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

EROPLANAS
SUDUŽO, 26 ŽUVO

Keturi Amerikiecziai

GUADALAJARA, MEX. — 
Dvideszimts szeszi žmones, ku
riu tarpe buvo keturi Ameri
kiecziai, žuvo kai Mexicos ero- 
planas sudužo in devynių tuks- 
taneziu pėdu kaina, susprogo 
ir sudege.

Didelis DC-3 eroplanas buvo 
surastas keletą myliu nuo Tal
pa de Allende miestelio. Visi 
ant eroplano žuvo.

Amerikiecziai ant to eropla
no buvo Ed Johnson, Daktaras 
J. Ingler, Daktaras Hays ir R. 
S. Hali. Visi buvo Rz Californi- 
jos.

Eroplanas greitai stengiesi 
augsztai pakilti, nes kalnai te
nai labai augszti. Lakūnui gal 
nepasiseke, nes jis už dvide
szimts minueziu davė in to kal
no virszune.

Eroplanu kompanijos atsto
vai sako kad jie nieko tikro ne
žino,- nes to eroplano radijas 
užgeso, nutilo kai tik jis pasi
kėlė nuo žemes, ir lakūnas nei 
žadžio nepranezze kol jo ero
planas sudužo.

SKAITYKIT 
.2®=“SAULE”=^
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Kas Girdėt
geresnis negu pernai, ir dar 
Pavasaris neatėjo. SUGRYZO

Nepaisant kiek jus skaitysi
te ar girdėsite apie Taksu su
mažinimą mes drystame dabar 
sakyti: Netikėkite! Nieko pa- 
naiszaus nebus. Mes tai sako
me kelios sanvaites atgal, ir 
dabar drystame atkartuoti 
Czia grynai Politikierių klau
simas ir mums nieko nereisz- 
kia.

Demokratai dabar ima isz- 
kelti daug klausimu apie Ko
munistus, norėdami parodyti 
kaip Republikonai viską su- 
maisze. Ka Senatorius McCar
thy buvo įpasakos du metai at
gal, dabar gyla virszu.

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Demokratai nori pasirodyti 
laibai geri ir už tai reikalauja 
kad Taksos butu sumažintos. 
Bet jeigu jie turėtu valdžios 
vadeles savo rankose, jie nieko 
panaszaus nei nesusapnuotu.

Atsiminkime per rinkimus, 
kad Republikonai yra vien tik 
už didelius biznierius ir bago- 
czius, ir nieko nepaiso' apie 
darbo žmogų!

O turime atsiminti kad Re- 
publ ikonų Partija nėra darbo 
žmogaus draugas bet biznierių 
ir politikierių! Republikonai 
greieziau Taksas sumažintu 
milijonieriams negu mums!

Unijos dabar ima. vienytis. 
Keli dideli ir intakingi uniju 
vadai dabar yra pasiuntė savo 
pirszlius pas John L. Lewis, 
mainieriu bosą, kad ir jis sto
tu in talka. Bet, jis iki sziol 
nėra nifeko pasakęs.

Jeigu Kongresas ir Senatas 
priimtu szita Byla sumažinti 
Taksas per dvideszimts dole
riu visiems, Prezidentas Eisen- 
howeris yra prisirengęs tokia 
Byla užmuszti, panaikinti. Jis 
taip ir padarys.

Automobiliu darbininkai 
rengiasi reikalauti didesniu 
algų. Kompanijos sako kad 
kad jos negali su tais darbinin
kais sutikti, nes jos negali ir 
nedrysta savo automobilius 
dar laibiau pabranginti.

Demokratai ima vėl reika
lauti kad valdžia daugiau pini
gu paskirtu bizniui, kaip sta
tymui nauju mokyklų ir dides
niu vieszkeliu

Jau dabar daug geriau, pasi- 
turin.cziu žmonių meta savo 
Cadillac automobilius ir perka
si Chrysler kurie yra skaitomi 
geriausi ir pupszniausi Ameri
koje.

Darbininku Unijos teipgi 
jau ima reikalauti kad Repub- 
likonai daugiau susirupintu 
darbo žmonėmis.

Ejo Per Asla
Ir visa negerai Republiko- 

nams del ateinaneziu Rinkimu.

Jau dabar aiszku kad viskas 
vėl pabrangs.

Darbininku Unijos ima rei
kalauti didesniu algų. Kai ku
rios unijos dabar reikalauja 
kad darbininkas turėtu gauti 
pilna alga, nežiūrint ar jis 
dirba ar ne.

Prezidentas Eisenhowers! la
bai nori viską palaikyti tvar
koj, nenori kad viskas dar la
biau pabrangtu, bet jis vienas 
yra bejieigis. Jis bus privers
tas sutikti su tais bagoeziais 
Republikonais kurie musu biz
ni ir pramone valdo.

Bedarbiu dabar randasi dau
giau kaip trys milijonai!

Plimbaliu vaikai 
Ejo per asla, 
Vyžos cziužejo, 
Sedos už stalo, 
Skrandos braszkejo. 
Asz joju, joju, 
Jo damos durno ju: 
O kur man, kur bus 
Naktis nakvoti? 
O kur man, kur bus 
Szirdyj’ mergyte? 
Joju ant kiemo 
Kiemas neszluotas, 
Žiuru pro langa, 
Drobes neiszaustos, 
O ežia ne man bus 
Naktis nakvoti, 
O ežia ne man bus 
Szirdyj’ mergyte. 
Plimbaluose sėjau 
Timkiu sėklelių, 
O ir iszdygo 
Vaikai skranduoeziai 
Mergos kuoduoezios.

koms ant pecziaus idant neat- 
szaltu visai.

— Motinėlė asz labai val
gyt noriu, mergaite nebuvo 
nieko valgius ta visa diena.

— Buk kantri dukrele, 
lauksime Jonuko, gal tuojaus 
pareis, juk sziandien Kuczios 
tai turime visi drauge sesti 
prie stalo.

Mergaite nutilo, sėdo prie 
pecziaus ir szilde sustinguses 
kojeles, motina pusbalsiai kal
bėjo ražaneziu. Jonukas nebu
vo josios tikras sūnūs. Ražai
tiene paėmė ji del užaugimo 
po mirtei tėvo, kada jisai buvo 
■mažulėliu. Ražaitiene norints 
turėjo savo vaiku, 'bet būdama 
mielaszirdingos szirdies mote- 
re, priėmė sierateli už sunu ir 
augino rūpestingai kaip savo 
lo'cna sunu, kuris 'buvo iszva- 
žiaves in Amerika. Tėvui mi
rus ipo dvieju metu ir duktė 
iszvažiavo in Amerika pas bro
li. Užėjus kare Jonas inženge 
in Lietuviszka kariuomene kur 
likos sužeistas, pabuvos ligon- 
buteje kelis menesius sugryžo 
namo nusilpnės. Sugryižias na
mo, nieko nerado ant uk.es, nei 
jakiui gyvulėliu, padaru, nei 
drapanų, tik serganezia Glite. 
Žodžiu, viskas buvo sunaikyta, 
jog jokiu budu negalima ’buvo 
prasigyventi, o tarnaus teipgi 
negalėjo, nes da buvo silpnas. 
Jono gyvenimas buvo sunkus 
ir liūdnas. Ražaitiene jam tan
kiai kalbėdavo: “Jonuk geriau 
padarytum kad apsivestam su 
kaimyno Rože, gausi keletą 
szimtu ir gyvensite malsziai. ” 
Bet Jonas ant tuju žodžiu nu
liūsdavo, nuleisdavo galva ir 
nieko neatsakydavo, tiktai 
kalbėdavo: “Ne motinėlė, ge
riau eisiu in lentų p jo vykia, 
juk vis uždirbsiu tiek idant ga
lėtum i sz Simaity t. ” Sunku jam 
buvo eiti in daiba per pušnius, 
bet ka turėjo daryt, turėjo 
dirbt idant badoaiekentet.

Už kokio tai laiko sztai ir 
Jonas sugryžo, neszdamas po 
pažaste koki tai punduleli, ku
ri padavęs Olitei paszauke:

— Žiūrėk miela Glite, par- 
nesziau tau Kalėdų dovanele.

Mergaite su dideliu akyvu- 
mu paėmė punduldti, pradėjo 
atvyniot, pribėgo prie motinė
lės kalbėdama:

—• Žiūrėk 'motinėlė,

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- , 
szinos, ir darbininku algos, kad . 
dauguma laikraszcziu dar la 
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
.jokiu bu du negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak
cija labai gražiai praszo visu 
/“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome ‘ ‘ Saule ’ ’ kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “ Saule ’ ’ užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
gc taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirKti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti! -

staigai iszgirdo kad prie var
telių kas tokis 'baladojasi. Tuo- 
jaus iszbego laukan pažiūrėti 
kas tai galėtu būti. Prie varte
lių stovėjo kokia tai nepažys
tama puikiai pasirėdžius mo
tore, kuri jo užklausė:

— Ar czionais da gyvena 
Ražaitiene?

— Te i p tamista, ko nuo jo
sios reikalauji ?

— Geistu su ja praleist

aszaras kalbėjo:
—- Sugryžo, sugryžo, namo j 

mielas kūdikis prie savo su- i 
vargusius motinėlės!

— Teip, sugryžau brangi 
motinėlė ir daugiau tavęs ne
apleisiu. Daugiau jau ne vargsi 
mano motinėlė.

Valentina pabueziavo ir gla
monėjo savo sesute, kuri nesu
prato kas czia pasidaro. Tuom 
laik Jonas sunesze krepszius in 
stuba, o Glite labai buvo aky- 
va pamatyti kas josią radosi. 
Motina pradėjo parenginet 
stata ant Kuczios. Visi 'Suklau
pė prie stalo, atkalbėjo mal
dele ir sodo prie Kuczios. Ka
da visi jau pavalgė, Valentina 
pradėjo pasakot apie savo ke- 
lione ir pragyventus' metus 
Amerike, ir kaip aplaike nuo 
tos geros senutes daug pinigu. 
Motina stebėjosi isz dukters 
kad josios dukrele sugryžo na
mo teip, turtinga. Baigė savo 
apsakyma lyg vėlybai nakezai 
ir nuėjo ant atilsio.

Treczia diena Kalėdų, Jonu
kas rengėsi in darba in plytiny- 
czia, bet ji sulaiko Valentina 

, užklausdama:
— Kur tu eini Jonuk teip 

anksti ?
1 — Mylimoji turiu eiti in

darba.
— Asz tau nėpavelinsiu 

, teip sunkiai dirbti už tuos ke
lis auksinius, ant tokio szal- 
c’zio. Juk asz turiu užtektinai 
pinigu kuriu mums visiems už
teks. Gana jau tau vargt. Jo
nui net aszaros byrėjo isz 
džiaugsmo ir susijudinimo.

— Mylima mano Valentuk 
tu tokia turtinga mergaite, o 
asz toks Vargszas, argi tu ma
nės nesisarmatini.

—- Isztikruju Jonuk tu-teip 
kaip tas Netikėlis Tamoszius. 
Kodėl asz sugryžai atgal pas 
tave, ar del to kad tik pasima
tyt su tavim? Sugryžau, idant 
dalaikyt duota savo žodi, ku
ri tau daviau iszvažiuojant in 
Amerika. G gal tu jau manės 
nemyli daugiau?

-— Gj Valentuk, myliu, la
bai myliu tave mano brangiau
sioji. Laukiau tavo sugryžimo 
puo senei ir buvau tosios nuo
mones, jog tu alpie mane visai 
užmirszai. G, kaip 
laimingas sulaukės 
grvžimo.

— Teip, ir asz

asz esmių 
tavo ,su-

esmių lai
minga, jog tave radau gyva.

koki
dideli pyragu ir deszros atlie

Sears Roebuck kompanijos 
virszininkas dabar turi apie 
dvideszimts milijonu doleriu 
nuo savo darbininku. Bet jis 
sako kad. jis nedrysta pirkti 
stockus ar 'bonus isz Wall Str
eet su kitu pinigais. Jis sako 
kad dabar Wall Str., bagoeziu 
biznis yra toks nepastovus kad 
jis nei cent# in ta bizni nedrys-

- tu inkiszti.

Dideli biznieriai, bagoeziai 
dabar gali gauti daug’ pagel
bės isz valdžios, bet mažas biz
nierius tik szpyga gauna.

Pietų Amerikos biznieriai 
dabar daug visko reikalauja 
isz Suvienytu Valstijų. Ir jie. 
grynu pinigu gana gerai turi.

Žmones dabar perkasi daug 
reikmenų del savo daržo. Sztor 
įlinkai pranesza kad dabar 
biznis penkioliktu nuoszimcziu

Kumeliu vaikai 
Ejo per asla, 
Viskas žvilgėjo, 
Sedos už stalo, 
Szilkai sznabždejo. 
Asz joju, joju, 
Jodamas duomoju 
O kur man, kur bus 
Naktis nakvoti? 
O kur man, kur bus 
Szirdyj’ mergyte? 
Joju ant kiemo, 
Kiemas nuszluotas, 
Žiuriu pro langa, 
Drobes iszaustos, 
O ežia man, ežia bus 
Naktis nakvoti, 
O ežia man, ežia bus 
Szirdyj’ mergyte. 
Kumeliuose sėjau 
Rutu sėklelių, 
O ir iszdygo 
Vaikai bijūnai, 
Mergos lelijos.

sze mums Jonukas.
— Tai pabueziuok už tai 

savo- gera broliuką už tokia 
dovana, nes jeigu nebūtu tai 
atneszes, tai neturetumem ka 
valgyt’ per Kalėdas. Mergaite 
pribėgo prie Jonuko apkabino 
kakta ir szirdingai pabueziavo 
‘‘koks tu geras Jonuk, asz ta
ve labai, labai myliu.”

— Na, dabar eik praustis 
Jonuk, prakalbėjo motina, juk 
esi iszalkes. Kada ejo praustis

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.
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szvente. v
— Tai gerai, meldžiu ineiti 

in vidų.
— G gal tamista josios su

nns? Užklausė nepažystama, 
isztiesdama rankas in Joną su- 
szukus:

— Brangus Jonuti, ar tu 
manes jau nepažysti, o gal vi
sai užmirštai?

— Ak tu mano brangiau
sioji Valentuk, argi tai isztik- 
ruju tu esi! O •kaip esmių lai
mingu tave da karta reget. 
Viens kitam puolė in glebi, 
karsztai pasi'bucziavo. lupuč
ius in grinczele pribe'go prie 
motinėlės, bet motina puikios 
ponios nepažino, tik užklausė 
nusistebėjus •

— Ko tamista nori nuo ma
nes?

— Ak mano brangi moti
nėlė, argi nepažysti savo duk
reles Valentukes?

Motina rodos isz miego pa
budo. Tik dabar pažino savo 
dukrele, kurios augiau nesiti
kėjo matyt, kauluotoms ran
koms apkabino mylima dukre
le, spaude prie krutinės ir pro

In kolos sanvaites po tam 
atsibuvo svodba Jonuko su Va
lentina, kurie da ir sziandion 
gyvena linksmai. Motinėlė mi
rė keli metai atgal, o Glito isz- 
augo ant patogios mergaites, 
o norints jai rasze isz Ameriko 
idant pribūtu in tonais nes ži
nodama koki gyvenimą turėjo 
josios sesute, Amerikoje, nuta
rė pasilikt savo mylimoje tėvy
nėje Lietuvoje.

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.

No.lQ2— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
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 szposeliai, 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 Pustymu; Peleniute. 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

Nb.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; Tamsinus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No J 33—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, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

i 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.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

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

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

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

N0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20 c.

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 Kabala? 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

I8OI/2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No. 196—Stacijos arba Kai 
vari ja 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, Tretiniu • 
kiu Seraphiszkas Officium. 15©

Kaip Užsisakyti Knygas*

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

lUgr* 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.S 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A.



"SAULE” MAHANOY OITY, ML

SUGRYŽO
gAULE 'buvo gerokai paki

lus virszum žalio miszko, 
paukszteliai tupėdami ant me
džiu szakeliu, czi ulbėjo ir 
džiaugėsi kad sulaukė pavasa
rėlio. Kaip miszke teip ir ant 
lauku 'buvo apsidengė pavasa
riniu 'žaliu rubu. Prie upes, 
vieszkeliu, slinko 'paprastas 
kafmietiszkas vežimėlis, kuria- 
rae sėdėjo dvi jaunos žmogys
tos; jaunikaitis asztuoniolika 
metu ir mergaite gal keliolika 
metu jaunesne už ji. Abudu ty
lėjo ir buvo giliai užsimanste, 
ant galo merginate tare in sza- 
le sėdinti:

— Paragyk jaunuk juodbė
ri tegul smarkiau bėga, ba da 
gania didelis galas prie geležin
kelio stoties ir ne duok Dieve 
kad pave 1 i n t u m em t r u k i.

— Ak mano brangiause Va
lentuk, delko tu teip skubini 
apleist musu tėvynė? Argi ta
vo szirdis be jauslos? Argi tau 
negaila apleist tuos miszkus 
laukus ir cziulbenczius pauksz- 
tclius. Klausyk, kaip toji mie- 
loi Gegute kuklioje, gal jau 
tu daugiau jos neiszgirsi. Dirs
telėk mylimoji ant tos upes, 
prisimyk sau kaip mes da bū
dami kudikais, atbegdavom 
an,t kranto 'žeisti su smiltėmis. 
O, kokie mes tada buvom lai
mingi. Gal jau nesugryszi man 
brangioji atgal, kaip už pla- 
cziuju mariu iszvaižiuosi, už- 
inirszi tėvynė ir mane!

Mergaite dirstelėjo ant jo 
savo židromi akutėms, ant ku
rio veido ritosi gailės aszaros. 
Mergaite abiem rankelėms mė
tėsi jaunikaicziui ant kaklo.

— Jonuk, tu verki kaip 
mažas kūdikis, neverk juk mes 
ne ant visados persiskireme, 
jei Dievas duos sveikatėlė tai 
neužilgio vele pasimatysim, o 
jeigu tjj negalėsi atvažiuoti in 
Amerika pas mane, tai asz su
grysziu atgal pas tave.

—■ Ak mano brangoji tu tik 
nori mane palinksmyt savo 
prižadėjimais, tu tik nori ma
no szirdi suraminti. Ne viena 
mergaite nesugryžo isz Ame
rika, o- ir tu nesugryszi, o ma
no vietoj gal kitas tavo szirdi 
suras prieglauda.

— Ne, ne, asz teip nepada
rysiu, jei galecziau, tai isz- 
pleszta.ii savo szirdi isz kruti
nės ir tau paliktai!!. Tikėk ma
no 'žodžiams, jog pas tave vela 
sugrysziu.

Jaunikaitis apkalbi n o in gle
bi mylima spausdamas prie 
szirdies kalbėjo:

— Lauksiu tavęs Valentuk

įį^A - B - CELA^^SS
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arba pradžia :■
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64 pus. Did. 5x7 col. ■;
Dabar Po 25c. ■
Saule Publishing Co., ;Mahanoy City, Pa., U.S.A. <
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žinau, jog tu ipas mane sugry- 
szi tokia pat patogi, pekalta 
mergaite kokia sziandien esi, 
prisiglaudės prie josios kruti
nės mergaite pro verksmus 
kalbėjo:

— Teip mylimas Jonuk, 
sugrysziu tei]> kokia iszvaižia- 
van. Teip kalbėdami neužte- 
mino kaip privažiavo prie

Jeigu tavo kiszeniuosia 
Skambės sidabriniai pinigai, 

Tai prieteliu neapsiginsi, 
Visi tau uores būti 

szirdinigi, / 
Patarnaus tau ir davines 

gerus patarimus 
Bet, jeigu tavo prieteliai 

dažinos, 
Kad jau tuos skambanczius 

dolerius1 pabaigęs. 
Tai nors didžiausioj bėdoj i 

ar varge biitum, 
Tai ju niekur įprisiszauksi, 
Kad tau prigelbetu arba 

paremtu!
• * * * s.
Tankiausia, ant kuriu

Mes esame atsideja 
laike kokiu nelaimiu, 

Prietelei patrauko pecziais 
ir vietoje suszelpimo, 

Duoda mums visokias rodąs,
O tieji nuo kuriu paszelpos 

Visai nesitikejome ir 
Nelaikėme už prietelius, 

Ateina noringai su paszelpa 
Be jokiu iszsikalbinejimu.
Žodis “prietelis” yra už 

daug paniekintas.
Ant susirinkimu, 

Girtuokliavimu ir kitur, 
Tankiai girdime ir 

Naudojame žodi “(prietelis”, 
Bet kada esame bėdojo, 
Tai tieji kuriuos laikome 

j už prietelius, 
iSzalinasi nuo mus, 

Kaip nuo kokios 
piktos ligos.

Tikro prietelio negalima 
Padaryti ant kožno 

paszaukimo.
Jeigu surasi prieteli 

Kuris tave pertikrina, 
Kad jis tikrai tokiu yra, 

Neužmirszk ji ligi 
grabines lentos!

Už jo gera szirdi.
Greitai gali užmnszti 

Geradejyste savo prieteliaus 
per nedekinguma.

Tikra pritelysta yra tai 
reta, 

Kaip grynas žemeziugas.
Jeigu turi gera prieteli 

Laikykie ji ir guodokie! 

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

^Pirkie U. S. Bonus!

stoties geležinkelio. Trūkis tuo* 
pribuvo, mergaite mėtėsi Jonu
kui in glebi szaukdama:

— Su Diev, su Diev Jonuk, 
gal nepasimatysim! Su Diev, 
atsiliepe Jonukas, neužmirszk 
manes brangi Valentuk. Palai
kyk duoto žodžio, o asz lauksiu 
sugryžt an ežios. Ir da ilginus 
butu kalbejasi, bet trūkis su- 
szvilpe, kad (žmonis suliptu in 
vidų. Mergaite greitai inlipo. 
Trūkis judinosi isz vietos, jau
nikaitis su skaudanczia. szir- 
džia, žiurėjo ant atsitolinan- 
czio trūkio kuriame jojo myli
ma sėdėjo ir neužilgio dingo 
jam visai isz akiu. Nusiminias 
važiavo nulindęs namo.

Valentina laimingai pribuvo 
in Amerika. Atvažiavus in di
deli miestą apgyventa Lietu
vai s apsistojo pas savo turtin
ga saluninka. Jo motore labai 
džiaugėsi kad sulaukė isz Lie
tuvos teip patogia jauna sesute 
nes mane jog isz to turės gera 
bizni, nes vyrai daugiau ateiti- 
nes pas juos susipažyt su at
eive, isz ko turės didesni biz
ni saliune. Tam saliune tarna
vo dvi isztvirkia jaunos Lietu
vaites. Jau nuo pat mažens bu
vo palinkia prie blogo, prie ki
to darbo nebuvo tinklą kaip 
tik saliune dantis rodyt ir už 
baro stovėt gerdamos su spor
tais ir per naktis trankytis.

Szeimininke ir nebuvo geres
ne, nes buvo palaidaus gyveni
mo motore, todėl kas vakaras 
saliunas buvo pilnas. Merginos 
pradėjo prikalbinet Valentina 
idant eitu su joms drauge in 
saliuna, bet Valentina supra
tus ju tikslą szalinosi nuo tu 
karcziaminiu mergų. Viena va- 
kara nuėjo ji in savo kamlbari 
paraszyt laiszka in Lietuva, o 
kada taja diena buvo praveria 
duris kambarėlio, pasizauke in 
Valentina:

— Ar tau czion nenubosta 
vienai sėdėt? Eik drauge su 
mumis in saliuna. Jau du me
nesiai suėjo kaip atvažiavai, o 
da ne viena vakaru, nebuvai 
saliune su mumis pasilinksmyt.

— Ne miela brolienių, in 
saliuna neeisiu su jumis, man 
czion daug linksmiau ne kaip 
su jumis su ginatis draugauti.

— Ana va, kokia tai davat
kėlė! Eik su mumis, pažiūrėsi 
kokiu ten bus jaunu ir puikiu 
sporteliu. Praleisi linksmai 
laika ir priprasi teip, jog tave 
nei ant lenciūgo negalėsime su
laikyt ateiteje. Bus smagiau ne 
kaip szitam mažam kainbare^- 
lije.

— Ne eisiu su jumis ir ga
na. Palikit mane ramybėje 
czionais! Maldavo mergaite 
isztvirkusiu moterių, kurios 
priverstinai trauke jaja idant 
eitu su joms. Moteres matyda
mos, jog gražumu josios nepri- 
kal'bis eiti iii saliuna, kur gir-
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If you need dependable 
current income—invest in

U. S. SERIES H BONDS!

If you are one of the many investors 
who need to get part of their income 
from a risk-free security, you’ll find U. S. 
Series H Savings Bonds an ideal answer

II Bonds yield 3% if held 
to maturity — pay interest semi

annually by Treasury check

to your problem.
With Series H Bonds you have the 

important assurance that your principal 
is always safe, unchanging. And your 
postman brings you your interest check 
every 6 months.

These bonds yield an average 3% per 
year when they are held to maturity. 
And they are always redeemable at par 
after the first six months on one month’s 
written notice.

Series H Bonds mature in 9 years and 8 
months and may be obtained in denom
inations of $500, $1,000, $5,000 and 
$10,000. The annual limit on new pur
chases is $20,000.

For full information about U. S. Series 
H Savings Bonds, see your banker. Why 
not talk with him soon? There is no 
safer investment, paying current interest, 
than U. S. Series H Bonds.

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Depart
ment thanks, for their patriotic donation, the Advertisma Qouncil and

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

lankytis in vakarine mokykla 
Angliszkos kalbos. Mokslas la
bai sekesi, iszmoko raszyr ir 
skaityt ir galėjo gerai susikal
bėt su savo gaspadine, kuri la
bai pamylėjo Valentina.

Už keturiu menesiu po iszva- 
žiavimui Valentinos isz Lietu
vos, užstojo 'baisi svietiszka ka
re. Atėjo laiszkas nuo Jono, 
kurioje atsisveikina su jaje, 
nes gal jam daugiau nesimatys 
ir negales raszlylti. daugiau, nes 
baisi kare jau pasiekė Lietu
va. Jonas melde idant jam at- 
raszytu kianuogreieziause laisz
ka. Valentina aplaikus tokia, ži
nia laibai nulindo, bet josios 
drauge Juze ir senute ramino 
ja kaip galėdamos. Valentina 
da ta pati vakaro parasze pas 
Joną, siunsdama labas dienas 
namiszkiems ir prižadėdama 
Jonui isztikimysta ir jog da- 
laikys duota žodi. Nuo tojo lai
ko daugiau negirdejo nuo savo 
mylimo Jonuko. Isz laikrasz
cziu iszskaite apie baisu karo 
Lietuvoje, kurioje daug jauni- 
kaieziu žuvo. Žuvo josios viltis 
pasimatymo su Jonuku ir kad 
jojo daugiau jau nematys. Sė
dėdama nuliudus manste apie 
Lietuva ir josios mylima ar ka
da nors ji da pamatys.

Juze matydama nuliūdima 
savo drauges, o kad prasklai- 
dyt josios nuliūdima, pradėjo 
kalbyt Valentina idant su ja ei
tu ant Lietuviszku pasilinks-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir lindimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

ti isztvirkelei jau lauke ant 
juju, broliene piktai suszuko 
ant jos:

— Renkis greieziau tu 
padla! Ar tai teip man atsimo
ki už mano geradejyste 'atsiun
timą pinigu ant szipkortes ir 
apredima tavos, tu iszd'ykele. 
Žiūrėkit jos! Kokia pasisziau- 
szius davatka!

— Kalbėkit ka norit, bet 
geriau būtumėt padare klad 
man szipkortes nebūtumėt 
siuntė atvažiuoti in Amerika. 
Man buvo daug smiagiau gy
vent mano tevyneje Lietuvoj 
kalbėjo Valentina pro' verks
mus. Buvo jau per vėlu gailė
tis, o jeigu Dievas duos sveika
ta, kalbėjo tolinus, tai sugrą
žysiu jum viską ka jus ant 
manės iszleidot, tik susimylė
kite, neveskite mane in tenais, 
kur jaunoms mergaitėms gra
sina didelis pavojus teip tokiu 
isztvirkeliu.

Broliene girdėdama tokius 
žodžius net pajuodo isz piktu
mo, o veidas josios persimaino 
kaip piktos dvasios. Staigai 
suszuko: j i.

— Aha, tai tu tokia szven- 
tuke! Von padla isz mano stu- 
bos. Czion daugiau nesiranda 
vietos, jieszkokis sau kitur vie
tos! Trenkdama duris iszejo 
broliene su dviems isztvirke- 
lems. •

Valentina pabuvo pas brolie
ne da viena, sanvaite. Po tam 
aplaike vieta už tarnaite pas 
tūla turtinga naszle. Pas taja 
senute radosi ir kita mergaite 
ant tarnystes. Buvo tai czion 
gimus Lietuvaite, dora mer
gaite, tadel Valentina jaja tuo
jaus pamylėjo. Isžbuvus kėlės 
sanvaites pas senute pradėjo

liktumai mano įmylima pacziii- 
le?

Mergaites veidas paraudo
navę, nežinojo ka atsakyti ant 
tokm užklausimo, bet po va
landėlei tarė jam:

— Asz tave Juliau myliu 
kaipo gera dranga, bet pasi- 
ikt tavo paezia negaliu, asz 
;uriu gryžti po karai in tevy- 
nia.

— Tas nieko nereiszkė 
irangi Valentuk juk ir po ap- 
sivedimui gali sugryžt in savo 
ovyne su manim atlankyti mo
jimas ypatas, juk pinigu turiu 
užtektinai ant keliones. Asz. su 
;avim visur drauge važiuosiu 
kur tik norėsi.

— Ne Juli jonai, asz turiu 
sugry'žt in tėvynė mergina kur 
ant manes lauke mano sužiedo- 
• cinas, kuriam, prižade jau iszti- 
rimysta ir turiu duota prižadė
jimą iszpildyt savo miylimui.

— Suprask mylima. Valen- 
nk, jog Lietuvoje visi jauni 
vyrai yra iszszaukti in karo 
eur tukstaneziai jau dingo ant 
variszku lauku, o gal ir tavo 
mylimas lyg sziol pražuvo.

Mergaite gilei atsiduso ant 
:uju žodžiu ir liūdnai atsiliepe:

O gal ir žuvo. Kokia asz hu
nu nelaiminga, jeigu sugryžus 
neužtiktau jojo gyvo. Bet turiu 
sugryžt ir dalaikyt duoto žo
džio.

Julius nenorėjo dauginus 
priverstinet mergaites, kuri 
davė savo žodi savo mylimu! 
i sietuvoje, atsisveikindamas 
:are:

— Dora ir iszmintinga isz 
:aves mergaite, jeigu duota žo
di dalaikai. Laikykis ir toliau 
:okio pasielgimo, nes kur mei- 
e, ten ir laime.

Nuo tojo laiko Julius apsi
vedė su Juze, isz ko Valentina 
albai nudžiugo, nes žinojo jog 

isz Juzės bus gera motere . ir 
<ad gavo teip turtinga vyro. 
Valentina isztarnavo pas semi
te suvirszum szeszis metus, nes 
butu ir tolinus tarnavus, bet 
Dievas paszauke jaja pas save. 
Senute mirdama paliko testa
mente gana didele suma pini
gu del Valentinos, už josios 
gera tarnysta ir prilankuma. 
Kare jau buvo užsibaigus, bet 
apie namiszkius ir mylima Jo
nuką nieko negirdėja, todėl 
ant rudens rengėsi važiuoti at
gal in tėvynė Lietuva, su vil- 
czia atradimo gyvus savo1 myli
mus.

<♦ *
Saule jau buvo savo auksi

nius spindulius paslėpus už gi
riu. Milijonai žibaneziu žvaigž
delių ant dangaus. Medžiai bu
vo apdengti baltu žvilgancziu 
sniegu, szaltis buvo didelis.

Buvo tai Kuczios vakaras. 
Kaime vargingoje bakūžėlėje 
sėdėjo uižpeczkije da. ne sena, 
bet jau pražilus motere, kuri 
kalbėjo in savo deszimts metu 
dukrele:

— Eikie mylima Glite ant 
lauko, gal iszgirsi ateinant Jo
nuką.

Mergaite paklausė, isz'bego 
laukan, 'bet trumpam laikui 
tuojaus vela inbego in grineze- 
le szaukdama:

— Niekur nieko negirdėt. 
Oj mamyte kaip lauke szalta, 
da suszals musu įpylimas Jo
nukas, o motina pridūrė Oli- 
tei:

— Del Dievo szvento, kur 
jisai galėtu būti lyg sziolei. 
Juk iszeidamas sake, jog su- 
grysz anksti. Jau laikas butu 
valgyt Kuczia, o jojo da nėra. 
Glite padek tuos grybus su sil-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

minimu ir teatru. Valentina su
tiko ant to. Nuo to laiko buvo 
jai daug- linksmiau nes už- 
mirszdavo ant valandėlės savo 
nu lindimus. Lankydamos ant 
tuju pasilinksminimu, susipa
žino su turtingu jaunu jauni- 
kaieziu kuriam Valentina ir 
Juze labai inipuole in aki. Jau
nikaitis tankiai atsilankydavo 
in senukes namus, kuri jam to 
neuždraudinejo, tik mandagiai 
ji priimdavo, nes suprato, jog 
tai doras ir mandagaus pasiel
gimo vaikinas. Senute mylėjo 
savo tarnaites kaip savo dūk- 
teres. Tankiai su juom kalbė
davosi apie švietiszkus, veika
lus ir nusivesdavo in puiku pa- 
kaju kur skamlbyidavo ant pija- 
naus, linksmas ir liūdnas me
lodijas. Valentinai klausant 
tuju liudnu melodijų, atsimin
davo sau Lietuva, savo sena 
motynele ir mylima Jonuką. G, 
kokia ji laiminga! G-al ten 
abudu mirszta badu, gal keh- 
czia szalti ir varga, kad žinotu 
kur jieje dabar. Jonukas ga. 
randasi kur apkasuosia, o gal 
guli sužeistas ligonbuteje, o 
kad ji galėtu isztiesti pagelbės 
rankas, gal nors kiek butu 
jiems lengviau nukensti tuos 
visus vargus. Teip sau mausty
dama, nusivirsdavo nuo josios 
skaistaus veidelio gailės ašza- 
ros.

Tula vakaro atvažiavo minė
tas jaunas žmogus, kada senu- 

Į te su Juze buvo iszvažiavę in 
miestą. RaJes jaja viena, už
klausė josios:

— Valentuk, jau keturi 
metai kaip asz tave pažystu ir 
nuo pirmo pasimatymo pamy
lėjau tave karsztai. Meldžiu 
tavęs, pasakyk man, ar pasi-
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ŽiniosVietines
— Su'ba to j ipo p iet, 2: 5 0 va

landa, gaisras klyo nuo krumu 
arti Hillso ipeczes. Ugniage
siai pribuvo su maszinomis ir 
ugnis likos užgesytas;

—■ Senas angliakasis, Ka
zimieras Martinkuš kuris buvo 
ant Iburdo pas ponia Paulina 
Pakalinskiene, 615 W. Centre 
uly., numirė Subatos vakara 
apie asztunta valanda. Velio
nis sirgo nuo azmos. Paskuti
ni karta dirbo Tunnel Ridge 
kasyklose. Gimė Lietuvoje. 
Nepaliko jokiu giminiu. Pri
gulėjo prie Rymu Ka. Susivie., 
Laidotuves invyks Utaminko 
ryta, su ajpiegomis in Szv. Juo
zapo bažnyežioje, devinta, va
landa ir palaidos in parapijos 
kapinėse. Amžina atilsi! Gra- 
borius L. Traskauskas laidos.

— “Red Cross’’ vajus pra
sidėjo. Visi remia szita vaju.

— Seredoj prapuola Szv. 
Finiano, Szv. Julijo ir Szv. Pa- 
trieijo, o Tautiszka Vardine: 
Vaidoto. Menulio atmaina: 
Delczia. Ir ta diena: 1935 m., 
Hitleris suipleszo, paniekina 
Versailles Taikos sutarti ir 
ima visus Vokieeziiis in vais
ku, rengia didele armija; 1802 
m., Amerikos kariszka West 
Point Akademija insteigta; 
1360 m., Kryžeiviai pergalėjo 
Žemaiczius ties Kauno miestu; 
1751 m., gimė James Madison, 
ketvirtas Amerikos Preziden
tas.

— Ketverge pripuola Szv. 
Patriko, kada visi Airisziai 
stengiasi nors ka žalio neszioti 
ta diena. Szventas Patrikas yra 
del daug stebuklu žinomas, 
vienas isz kuriu yra tai kad jis 
visas gyvates ir giltines iszva- 
re isz Airijos kraszto. Niekas 
nežino kurios tautos jis buvo; 
kai kurie mokslincziai net sako 
kad jis buvo Lietuvis. Tautisz
ka Vardine: Varuno. Taipgi ta 
diena: 1946 m., Tautu San jun
gos Posėdis atsidarė.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Kirilio ir .Szv. Gabrielo, o Tau
tiszka Vardine: Vainio. Ir ta 
diena: 1937 m., gaisras mokyk
loje, Nuo London, Texas, ketu
riolika mokytoju ir keturi 
szimtai trylika mokiniu sude
gė, žuvo; 1855 m., mirė Lietu
viu raszytojas Pel5*^s Arminas; 
1837 m., .gimė .Grover Cleve
land, dvideszimts antras ir dvi- 
deszimts ketvirtas Amerikos 
Prezidentas.

— Szvento Juozapo bažny- 
czioje Petnyczioje, Kovo 
(Mar.) 18-ta. diena, 7-ta valan
da vakare su Iszkilmin'gais 
Miszparais prasidės Szvento 
Juozapo Atlaidai, szios. parapi
jos Patrono ir Globojo. Pa
mokslus sakys Kunigas Juozas 
Neverauskas, vikaras isz Szv. 
Vincento parapijos Girardvil- 
deje.

— Su'batoj pripuola Szv. 
Juozapo, ar kai senieji Lietu
viai sako Juozapato szvento.

ir Blue Star Diner in Frack
ville. Apie puse tuzino polici- 
jantu jn seko ir galutinai su- 
eziuipo.

— Gerai žinoma sena gy
ventoja isz William Penn kai
melio ponia Pranciszka (Ko- 
nagiszkiene - Skamaroczieno) 
Stemler, pasimirė pareita Ket- 
vorga, deszimta. valanda ryte, 
in Locust Mt. ligonbuteje. Apie 
szeszis sanvaites atgal velione 
puldama savo namuose, nusi
laužo klubą ir keletą szonkau
lius. Jos sveikata pradėjo silp
nėti jos gyvasti, bot visi sten- 
giniai nepasiseko ir Dievas pa- 
szauke ja in savo karalysta. 
Velione turėjo daug pažinsta- 
mn ir prieteliu kurie sziandien 
apgailestauja jos mirti. Gimė. 
Lietuvoje, atvyko in Amerika, 
daugelis metu atgal ir apsigy
veno in kaimeli William Penn. 
Paliko dideliame nuliūdime: 
duktere Margareta, pati Vinco 
Medlinskio isz William Penn; 
du po-snnii: Antana ir Viktorą 
Stemleriai isz Detroit, .Mich., 
dvi po-duikres, (ponios: Harry 
Kassi'baris ir Margareta Ad
ams isz St. Petersburg, Flori
da. Taipgi du anūku ir du pro- 
anukus. Laidotuves inyyko Pa- 
nedelio ryta su. Szv. Miszioinis 
in Szv. Jurgio Ibažnyczioje de
vinta valanda ir palaidojo ku
na in parapijos kapinėse. Gra- 
borius Vincas Menkieviczius 
laidojo. Velione buvo sena 
skaitytoja “Saules“, kuria la
bai mylėjo. Amžina atilsi duok 
dusziai Vieszpatie, o szviesybe 
amžina tegul jai szvieczia!

Wilkes-Barre, Pa. —
Mykolas Kokinda, Rusnakas, 
58 metu amžiaus, isz Askam, li
kos užmusztas per nupuolimą 
anglies laike darbo, Nr.9 mai
nuose prigulinti prie Glen Al
den Coal Co., Sugar Notch. Ve
lionis buvo vedas, paliko pa
ežiu ir du vaikus, szeszis bro
lius ir seserys.

Anglijos valdžia baisiai pasi
piktino tomis žiniomis. Bet ka 
tie Anglai darytu ar sakytu 
jeigu jie butu ture j e tiek nuo- 
stuoliu, tiek auku, tiek žuvusiu 
tiek belaisviu, kiek mes susi
laukėme?

DU JAUNI
ŽMOGŽUDŽIAI

Shenandoah, Pa. —
Andrius Meczinskis ir Alden 
A. Hartz, prisipažino kad jie
du buvo apvogė daugiau kaip 
septynias vietas,per pastaruo
sius metus. Jie policijantams 
prisipažino kad jiedu buvo ap
vogė Kay’s Diner in St. Clair; 
McGrath’s saliima in Lost 
Creek, net du sykiu; Sacco’s 
saliima in Ringtown; William 
Penn Fire Company! ir Galla
gher’s saliuna in Shenandoah,

BUVUSI SZOKIKE 
SUDEGE

Užmigo Su Degancziu 
Cigaretu

WASHINGTON, D. C. — 
Ponia Eleanor Sandman Dixon 
buvusi szokike ir loszike, kuri 
buvo po szia apylinke pagrase- 
jusi, sudege Vaszingtone, kai ji 
užmigo berūkydama cigareta.

Ji buvo žmona laikrasztinin- 
ko George Dixon. Jos tėvukas 
yra Thomas Groody isz She
nandoah, Pa.

Ji per daug metu losze in vi
sokius muzikos laszimus ir net 
ant Broadway, New York jos 
vardas buvo žinomas. Jos gi
mines gyvena in Shenandoah 
ir apylinkėse miestuose.

71 ANGLAS
MIRĖ KORĖJOS

KALĖJIMUOSE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

džia ana diena pranesze.
Apsaugos Ministeris, Harold 

MacMillan pranesze valdžios 
tarybai kad szeszios deszimts 
isz tu žuvusiu buvo užmuszti ar 
isz bado pasimirė. Jis teipgi 
pranesze kad tie belaisviai ne
gavo jokiu liekarstu ir jokis 
daktaras niekados nebuvo pa
skirtas juos prižiūrėti, kai jie 
susirgo.

EISENHOWERIS
TYLI

Senatorius McCarthy 
Klausia

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius Joseph McCarthy, 
parasze viesza laiszka ir isz- 
spauzdino laikraszcziuose. Ta
me laiszke jis reikalauja kad 
Prez. Eisenhoweris ir visa Re- 
publikonu valdžia vieszai pasa
kytu ir paaiszkintu kas dabar 
yra daroma apie tuos musu la
kūnus belaisvius Komunistisz-X 
koje Kinijoje?

Isz Baltųjų Namu nei žodis 
neiszejo ir Eisenhoweris laik- 
rasztininkams pasakė kad jis 
nieko neturi pasakyti.

Sen. McCarthy sako kad 
Prez. Eisenhoweris turėtu 
nors tu lakunu tėvams pasaky
ti kokias pastangas valdžia da
bar deda tuos lakūnus iszlais- 
vinti. Jis sako kad valdžia ga- 
leut labai lengvai tuos lakūnus 
iszlaisvinti, jeigu ji tik parei
kalautu kad Komunistai juos 
paleistu.

Keli Senatoriai pritaria Sen. 
McCarthy ir reikalauja kad 
Prez. Eisenhoweris vieszai pa
sakytu ka valdžia daro apie 
tuos lakūnus, kurie dabar ran
dasi nelaisvėje.

Dar toliau tie Senatoriai sa
ko kad Kinija neiszdrystu ką
rą pradėti su mumis, ir kad Ko
munistai Kiniecziai jau dabar 
nusikando daugiau negu jie ga
li praryti, kad, nors jie nori 
Formosa ir Quemoy salas, bet 
jie neturi gana jiegos jas per 
smurtą ar per kara paimti.

. MASSACHUSETTS VALS.
— Du jauni žulikai, žmogžu
džiai, intarti už žmogžudystes 
yra dabar patraukti in du at
skiru teismu in Massachusetts 
valstija.

Asztuoniolikos metu am
žiaus Kenneth R. Chapin yra 
intartas in Springfield už nu- 
žudinima keturiolikos metu 
amžiaus Lynn Ann Smith ir 
maža vaikuti, kuri ji ta vakara 
sergėjo ir prižiūrėjo.

Penkiolikos metu amžiaus 
Petras Makareviczius, yra pa
trauktas in Dedham teismą už 
pasmaugima Geraldine Annese 
penkiolikos metu amžiaus gra
žia mergaite. Jis ja pasmaugė 
jo tėvu automobiliaus gara- 
džiuje.

FBI policijos virszininkas, 
J. Edgar Hooveris sako kad 
per pastaruosius kelis metus 
vis daugiau ir daugiau jaunu 
tokiu žuliku tampa žmogžu
džiais. Jis nesako kas ežia kal
tas, bet kiti valstijos ir Bažny- 
czios virszininkai ir vadai sa
ko kad ežia ne kas kitas kaltas 
kaip tėvai, kurie sziandien sa
vo vaiku neprižiūri! Dabar 
jaunieji per daug laisves ir 
per daug pinigu turi ir pasens- 
ti pirm negu užauga.

AMERIKA SERGES 
EORMOSA SALAS 

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

salos žmones turi būti iszlais
vinti. Jie sako kad Amerikos 
Sekretorius nori viso svieto 
žmones suvedžioti. Jie varo 
propaganda, sakydami kad 
Amerika nori sau pasisavinti 
Formosa salas.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Saule Publishing Company, 
Mabanov City. Pa.. U.S.A.

Trys Istorijos
Apie Ir landa 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.

— 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 Sziandien!

VIENAS ŽUVO, DU 
SUŽEISTI

3 Dingo Susprogime
CHESTERTON, IND. — 

Vienas vyras' buvo užmusztas, 
du buvo sužeisti ir trys dingo 
kai gazo paipa susprogo ir di
deli gaisra pradėjo.

Septyni vyrai tada dirbo kai 
ta paipa susprogo, in Wiscon
sin-Michigan Pipeline kompa
nijos fabriką.

Mokiniai isz vietines mokyk
los greitai iszsikrauste kai tas 
fabrikas susprogo. *

Clovis King, isz Crown Point 
buvo užmusztas. Hunter Smith 
isz St. John buvo nuvesztas in 
Porter Apygardos ligonine in 
Valparaiso. Kenneth McKay 
isz Crown Point buvo to 
trenksmo nutrenktas kelis 
mastus nuo savo maszinos, bet 
nebuvo sužeistas, tifc sukries- 
tas. Ir jis buvo nuvesztas in ta 
ligonine, bet vėliau buvo pa
leistas.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

lukiu karves laikomos neap- 
szildytose patalpose, be grindų 
ir ėdžiu. 3—Nustatytosios ko- 
lukiecziu materialinio paskati
nimo priemones už visuomenes 
gyvulininkystes iszvystyma ir 
jos pristatymo pakėlimą dau
gumoje kolūkiu netaikomos. 
4—Neinvertinamas melžeju 
vaidmuo gyvulininkystes isz- 
vystyme. Melžėjos dažnai kei- 
cziamos, joms neteikiama rei
kalinga pagelba darbe.

Visos tos ir kitos priežastys 
susiveda vienok in viena esmi
ne: Lietuvis ūkininkas nenori 
Sovietams vergauti ir neken- 
cziamoje kolchozinėje tvarko
je dirbti. Kom. partijos centro 
komitetas tikisi dabar pieno 
produkcija pakelti, .nustaty

SCHUYLKILL PAVIETO POLITISZKOS REGISTRACIJOS
BALSUOTOJAI:

Registratoriai isz Schuylkill Pavieto, Pennsylvanijoj priims REGISTRACIJOS NUO 
BALSUOTOJU, kurie priguli prie politikisz kos partijos arba nori permainyt savo baisa 
ant kitos partijos, arba permaine savo gyvenimo vieta nuo paskutinio balsavimo arba 
kurie permaine savo pravardes nuo paskutinio užregistravimo. Balsuotojai turi ateiti 
ypatiszkai užsiregistruoti, nes turi pasirasz/ti savo varda ir pravarde ant Registracijos ' 
Korcziukes. Atneszkite savo ukesiszkas popieras (Naturalization Papers), jeigu esate 
ateivys. Registratoriai bus sekancziosia vietosią ir dienosią priimte registracijas:

MIESTAS: VIETA:

Registracija bus laikoma: 
Seredoje, MARCH 16, 1955

MAHANOY CITY BOROUGH

Utarninke, MARCH 15, 1955 
SHENANDOAH BOROUGH

Panedelyje, MARCH 21, 1955
FRACKVILLE BOROUGH

Citizens Fire House, 
East Pine Street, 

Mahanoy City, Pa.

Rescue Hook & Ladder Co., 
Main & Coal Sts., 
Shenandoah, Pa.

V. F. W. Building, 
Lehigh Street 
Frackville, Pa.

Registratoriai kurie užraszines jusu registracija, sėdės prie staleliu nuo 10 vai., isz ry
to iki 4 valandai popiet. Ir nuo 5 valanda popiet iki 8 vai. vakare, E. Standard Time.Y 
Paliepimas iszduotas per Registracijos Komisija, Schuylkill Pavieto:

EMLYN EVANS, 
ELMER McSURDY, 
JOHN J. CUFF.

damas naujos, griežtos kontro
les priemones ir nustatydamas 
naujus prievartavimo budus. 
Ar tos priemones daug padės, 
tenka labai abejoti, juk tas 
nuolatinis prievartavimas kaip 
tik ir yra viena isz svarbiausiu 
priežaseziu, kodėl Lietuvis ūki
ninkas taip nekenezia Sovieti
nes veikmos. Ju sanskaita pa
didės tik dykaduoniu biurokra
tu gaujos. Lietuviui ūkininkui 
paprastos nuosavybes, laisves 
ir geroves neatstos invairios 
Sovietines premijos, jos toli 
gražu nėra pakankama prie
mone suakvatyt ji savo darbo 
vaisiais Kolchozinėje veikimo- 
je. O kol to intereso ūkininkas 
neturi, negalima tikėtis ir jo
kiu geresniu pasekmu ar gyvu
lininkystes, ar kurioje kitoje 
r sity j e. Neveltui tada dabar 
Lietuviai dainuoja: “Verkia 
karve ir viszta, prie Kolchozo 
pririszta. ’ ’

Ruoszia Naujiems 
Rusams Vietas ♦

Jau keli menesiai, kai Ko
munistine propaganda links
niuoja keista prajova, apėmusi 
kai kuriuos instaigu ir inmoniu 
kontorų tarnautojus. Girdi, 
Buhalteriai, sanskaitininkai ir 
invairus rasztiniu tarnautojai 
pajuto patriotine pareiga ir 
pradėjo ko ne pulkais traukti 
isz rasztiniu in fabrikus. Ma
note, juokai? Tik žiūrėkit, szu- 
kauja Komunistiniai buryto- 
jai: buhaltere Rasercznik jau 
dirba “Silvos“ fabrike; sta- 
tistike Žiną Bluzaite, jau siu
va. Taip padare Raszkeiczaite, 
Golova ir kitos “Spartos“ tri
kotažo tarnautojos, pereida- 
mos in Cechus. Jomis paseku
sios ir Vilniaus elektros skai
tikliu fabriko tarnautojos: 
sekretore Kolegova, sandėli
ninkė Maniuszeva, Listopado- 
vaite ir bufetininke Dardve-

czonok. Ir “Kauno Audiniu’’
tarnautojos: Simonovaite ir 
tamsiaveide Loginova atsisto
jusios prie staklių. In gamyba 
nuėjės verslines kooperacijos 
prekių žinovas Staniszevas ir 
kiti. Visus juos seka inkandin 
ir kitu instaigu tarnautojai, ir 
beveik tokiais dideliais pulkais 
jog gali instaigos likti tusz- 
czios be tarnautoju.

Ne vienas, girdėdamas daž
nai Komunistines propagandos 
kartojama, prajova, pradeda 
stebėtis: koks reikalas Buhal
teriams ir kitokiems rasztinin- 
kams, palikus instaigas su 
minksztom kedem, stalus su 
popieriais ir szviesias patalpas, 
lysti in dulkėtas dirbtuves. O 
ten vietoj popieriaus ir plunks
nos imtis už surūdijusios ge
ležies ir isztisa diena stovėti 
prie maszinos ar susilenkus in 
kupra adata badyti drabuži. 
Pagaliau, Buhalterio specialy
bes insigijimas ne mažiau lai
ko reikalauja kaip siuvėjo ar 
tekintojo ir batsiuvio amato 
pramokimas. Jei jau instai- 
goms pasidarė nereikalingi bu
halteriai, tad kuriam tikslui 
veikia specialines buhalteriams 
ruoszti mokyklos arba maszin- 
raszczio kursai? Atvirkszcziai, 
Sovietine santvarka reikalau
ja labai daug buhalteriu. Ju vis 
dar trūksta, kamgi juos isz in
moniu ir instaigu, metams bai
giantis, komandiruoja in Kol
chozus, kad ten jie sudarytu 
likimus.

Perdaug jau nelogiszkai 
skamba szis patriotizmu 
dangstomas prajovas. Savaime 
suprantama, kad sziame daly
ke, kaip ir kituose Komunistu 
užmojuose, maža logikos ir 
tikslumo. Vienok pasižiurėjus 
in patriotines pareigos ir “lais- 
vanoriszkumo“ apnyktu rasz- 
tininku, statistikų, buhalteriu 
ir bufetininku pavardes, pa- 
aiszkeja, kad sziam dalyke nė
ra nei patriotizmo nei savano-

riszkumo. Dažnas pastebėjo, 
kad daugumo tu, kurie raszti- 
nes iszkeįte in dirbtuves, pa
vardes yra Rusiszkos. , jazu
rodo, kad in Lietuvos instaigas 
buvo prigrūsta tiek daug Rusu 
ir tokiu meiszmarieliu, kad juos 
tikrai reikėjo isz rasztiniu kel
ti in dirbtuves, kaip in mažiau 
sugebėjimo reikalau jau ežius 
darbus.

Vienok isz szitokio Komu
nistu užmojo Lietuviams ne
tenka nieko gera laukti. In 
dirbtuves nukelti užgyventojai 
paversz isz Lietuviu darbus, o 
in patusztintas instaigas vėl 
bus prikimszta nauju Rusu. 
Toks “patriotizmas“ tarnauja 
tik užgyvento j u kėslams, grei- 
cziau surusinti Lietuva. Jie 
siekia daugiau in Lietuva atsi
gabenti Rusu, kad galėtu dar 
daugiau isz Lietuviu atimti 
darbus. Užgyventojai siekia 
sudaryti tokais sanlygas, jog 
Lietuviai isz savo kraszto, 
skurdo ir bado vecziami, patys 
bėgtu in “placziaja tėvynė’’, 
“nauju pleszimiu insisavinti’*, 
o kraszta tuo tarpu užgyvento
jai rusintu. Pikti užgyventoju 
kėslai. Daug ju sugniužo ir su
byrėjo atsirėmė in tikra Lie
tuviu patriotizmą ir isztvenne. 
Subyrės ir dabartinis ju kėslas. 
Jau ir užsienio spauda Lietu
vius laiko viena isz atspariau
siu Bolszevizmui tautu. Lietu
vis szeimininkas savo kraszte 
ir vėl bus.
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