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Gavo Drauga NAUJAS PANAMA NUSZAUTA LOVOJE | McCARTHY

In Cologne miesto “zoo” 
Vokietijoje “Lady Ann’’ 
hippopotamus ilga laika sau 
viena vieszpatavo ir savo 
ožius varinėjo, bet dabar jai

Isz Amerikos
STRAIKOS

ATIDĖTOS
•X

Darbininkai Slaptai 
Balsuoja

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphijos Strykariu Dar
bininkai atidėjo savo straikas, 
kurios turėjo prasidėti Suba- 
toj, vidurnaktyje. Kundukto- 
riu ir kitu darbininku unijai 
sutiko straikas atidėti del vie
nos sanvaites, kad visi darbi
ninkai turėtu proga balsuoti ar 
jie nori straikuoti ar ne.

Strytkariu kompanija siuti
na septynis centus ant valan
dos daugiau ir daug kitu prie
du. Bet unija dar vis nori de
rintis deu daugiau.

Tie, kurie vartuoja strytka- 
rius važiuoti in darbus jau bu
vo pasirenge dalintis automo
biliais, jeigu strytkariu darbi
ninkai iszeitu ant straiku.

Miesto May oras Clark per 
kelias dienas tarėsi ir derinohi 
su unijos ir su kompanijos va
dais, stengdamas privesti vi
sus prie nors kokio susitarimo, 
kad nebutu straiku.

Jeigu strytkariu darbinin
kai dabar iszeitu ant straiku 
tai butu bėdos ne tik tiems ku
rie strytkarius vartuoja, va
žiuoti in darba, bet ir visiems 
miesto gyventojams butu tik
ra beda, nes ypatingai dabar 
kai tiek yra prisnige, strytka
riu darbininkai nukasa sniegą 
beveik ant visu ulycziu kur 
strytkariai važiuoja. Jeigu 
dabar tie darbininkai iszeitu 
ant straiku, tai miestas turėtu 
kelis tukstanczius darbininku 
pasisamdinti tik ulyczias nu
kasti. O kiek yra pranaszauja
ma apie orą tai dar daugiau 
sniego Philadelphijos miestas 
susilauks per kelias dienas. 

yra parūpintas draugas, ku
ris pavadintas “Winston’’. 
Jiedu rodos gerai ir gražiai 
dabar sugyvena. *

□ ’to o

PACZTO VAGIMAS
NEUŽSIMOKA

NEW YORY, N. Y. — Pa- 
czto virszininkas Arthur E. 
Summerfield ana diena vi
siems primine kaip neapsimo
ka vogti laiszkus nuo paczto. 
Jis primine visiems kaip tie 
vagiai New York mieste buvo 
tuojaus sucziupti ir visi buvo 
pasmerkti ant dvideszimts me
tu in kalėjimą. Tie vagiai feu- 
vo pavogė paczto registruotus 
laiszkus Rusėjo deszimta die
na,

Paczto inspektoriai ir New 
York miesto policijantai tuo
jaus sucziupo viena isz tu va
giu, kuris su kitais buvo apvo
gęs paczto troka, kuris veže re
gistruotu laiszku su apie ketu
riolika tukstancziai doleriu. 
Tuojaus ir antras buvo suim
tas, ir po tam treczias.

Tie trys, dvideszimts asztuo- 
niu metu amžiaus Robert L. 
Donovan; dvideszimts szesziu 
amžiaus Albert Andrews ir 
dvideszimts keturiu metu amž. 
Hyman Cohen, buvo in teismą 
patraukti Spalio, septinta die
na, New York miesto teisme. 
Gruodžio trisdeszimts pirma 
diena jie buvo surasti kalti, ir 
visi buvo nuteisti po dvide
szimts penkis metus imkaleji- 
ma. Teisėjas Lawrence E. 
Walsh ta teismą ar pasmerki
mą nustatė.

Tai buvo pirmutine tokia 
paczto vagyste New York 
mieste per szesziolika metu. 
Paczto vyriausias inspekto
rius, David H. Stephens vi
siems primine kad už toki pra
sikaltimą yra isz valdžios rei
kalaujama kad tokie vagiai 
butu nubausti su nemažiau 
kaip dvideszimts penkiais me
tais in kalėjimą. Jis sako kad 
tekis griesztas ir žiaurus nu
baudimas turėtu kitus pamo
kinti ir perspėti kad ne baikos 
užkibinti paczta ar pacztorius.

Platinkit “Saule”

Panamos valdžios policijan
tai dar vis laiko viena Ameri
kieti, Martin Irving Lipstein, 
isz New York, kuris ėjo moks
lus in Southern California 
Universitetą. Jis buvo suaresz- 
tuotas kai jis stengiesi iszbegti 
isz to kraszto kai Prezidentas 
Remon buvo nužudintas.

Tai antra tokia žmogžudyste 
in deszimts dienu in szita 
Queens apylinke. Trisdeszimts 
devynių metu amžiaus, kolie- 
ka, choro dainininke Margaret 
Grob, isz Ozone Park buvo pa
smaugta savo darže. Sausio 
penkta diena. Ir tas žmogžu
dys dar nėra suimtas.

PREZIDENTAS
ISZMESTAS

Žmonai Trys Szuvius 
In Galva

Intartas Už Prezidento 
Jose Antonio Remon

Nužudinima

PANAMA.— Panamos vai- j 
džia paszalino, iszmete nauja 
Prezidentą Jose Remon Quiza- 
do. Jis dabar yra intartas už 
prisidėjimą ar bent pavelini- 
ma nužudinti Panama kraszto 
Prezidentą Jose Antonio Re
mon, Sausio 2-tra diena.

Valdžios sztabas paskyrė Ri
cardo Arias vesti visos val
džios tvarka, kol viskas pa- 
aiszkes.

Naujo Prezidento Jose Ra
mon Quizado namai buvo ar
mijos sargais apsupti. Jo sū
nūs ir du jo draugai buvo tuo 
pat kartu suimti. Pats Prezi-1 
dentas dabar yra kalinys savo 
namuose. Jis yra papraszes 
kad jam butu pavėlinta isz to 
kraszto iszvažiuoti kol viskas 
bus iszaiszkinta. Keli kiti jo 
draugai ir jo partijos nariai 
buvo tuo paežiu syki suaresz- 
tuoti.

Quizado buvo iszrinktas Vi- 
ce-Prezidentu ir buvo Užsienio 
Sekretorius.- Kai Remon buvo

Naujas Panamos Prezidentas 
Jose Ramon Quizado

nužudintas, jis tapo Preziden
tu.

Prezidento Remon nužudin- 
tejas prisipažino kad jis nu- 
szove Prezidentą Jose Antonio 
Remon, bet tuo paežiu kartu 
jis pasakė kad Vice-Preziden- 
tas ir Užsienio Sekretorius vis
ką apie tai žinojo isz ankszto ir 
įsutiko su žulikais, kurie buvo 
prirengė Prezidento nužudini
ma.

NEW YORK, N. Y. — Ke
turios deszimts penkių metu 
amžiaus, Ponia Gertrude Mac- 
Pherson buvo ant smert nu- 
szauta, kai ji miegojo. Jos vy
ras, keturios deszimts asztuo. 
niu metu amžiaus, James Mac- 
Pherson, rado savo žmona ne
gyva, kai jis parėjo namo.

Tas, kuris nužudė norėjo 
kad policijantai mislintu kad 
tai buvo vagies darbas. Jis isz- 
verte kelis stalczius, bet nieko 
nepasiėmė, nors kambaryje bu
vo tos moteriszkes brangus lai
krodėlis ir pusantro szimto do
leriu pinigais.

Policijantai tiki kad tas 
žmogžudis buvo tai nužudytai 
moteriszkei gerai pažystamas, 
ir jis gal net turėjo rakta del 
jos kambario duriu, nes nei 
durys, nei langai nebuvo isz- 
laužti. Jeigu jis pro duris in- 
ejo, tai jis turėjo eiti per kuk- 
ne, vidurine, pruntine ir pa
skui lipti laiptais in jos kam
barį. Ir visa tai jis turėjo da
ryti tamsumoje. Reiszkia, tas 
kuris tenai ėjo, žinojo kur ir 
kaip eiti. Pclicijantai teipgi 
sako kad nepažystamas nebutu 
galejes nei inlysti in tuos na
mus, nes MacPherson szeimy- 
na turi labai pikta ir nemaža 
szuni, kuris nieko neinsileistu. 
O tas szuva nei nevamtelejo 
kai tas žmogžudis inejo.

Policijos Daktaras William 
Benenson sako kad ji buvo ant 
sykio nužudyta, ir gal nei ne
atbaido isz save miego kai ji 
buvo nuszauta. Jis spėja kad 
ji buvo nužudinta apie vienuo
likta valanda nakezia.

Policijantai spėja kad tas 
žmogžudis tykiai priėjo prie 
jos lovos, paleido tuos tris szu
vius in jos galva ir paskui vis
ką iszvarte jos kambaryje, kad 
visi mislintu kad tai buvo va
gies darbas.

Kai jos vyras James rado ja 
negyva, jis nubėgo pas savo 
žmonos seserį ir jos vyra, Flo
rence ir Philip Horn, kurie su 
juo sugryžo in jc namus ir isz 
ten paszauke policijantus, ir 
savo szeimynos daktara, Bur- 
rill Walters, isz Valley Stream 
Long Island.

Policijantai dabar jieszko to
revolverio su kuriuo ta mote- Tai atsitiko virsz Ladd Air
risske buvo nuszauta. Jie spe- Base netoli nuo Fairbanks, Al- 
ja kad tas revolveris yra ne askoje.
Amerikoje, bet kuriame sveti-. Lakūnas su penkiais pagel- 
mame kraszte padarytas. bininkais ta eroplana nutupdė 

Policijantai dabar klausine- i ant žemes, be jokios nelaimes.
ja visu darbininku in Kolis- Tie kareiviai jau treczia sy- 
man Instrumentu fabriką kur ki szoko isz eroplano padaugė
ta moteriszke buvo dirbus per se. Daugiau kaip szimtas to- 
deszimts metu. kiu eroplanu su kareiviais da-

IR ARMIJA

Eilinis Kareivis
Intartas

WASHINGTON, D. C. — 
Armija gal vėl susikirs su Se
natorių Joseph McCarthy ir jo 
komisija. Dabar klausimas 
iszkilo kaslink eilinio kareivio 
dvideszimts szesziu metu am
žiaus Marvin S. Belsky, kuris 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jokios Politikos Nora

Kongresmonas Daniel A.
Reed, Repui likonas isz New
York vlastijos ir Kongreso 
keliu Republikoniszku komi
sijų virszininkas atvažiavo 
in Baltuosius Ofisus del pa
sitarimo. Bet jis sako kad jis 
nieko.apie politika nekalbė
jo ir nesitare. Kongresmonas 
Reed laikrasztininkams pa- 
si ai si kino kad jis tik drau- 
giszka vizitą padare, tik at
važiavo in sveczius.

33 ISZSZOKO. ISZ 
EROPLANO

FAIRBANKS, ALASKA. — 
Trisdeszimts trys kareiviai, 
parasziužistai, kurie pripratę 
ir iszlavinti szokti isz eropla- 
nu, buvo priversti isz sayo ero- 
plano iszszkoti, kai skrisdami 
in “Operation Snowbird’’ pra
tybas, ju eroplano vienas inži- 
nas užgeso.

Visi trisdeszimts trys iszszo- 
ko su savo parasziutais, ir pa
sekmingai ir saugiai nusileido, 
nežiūrint kad tai buvo tamsu 
ir baisiai szalta.

bar ežia eina tokias pratybas ir 
tokius mėginimus, per kuriuos 
kareiviai su parasziutais nusi
leidžia isz padangių. Tie ero- 
planai atskrido isz Stewart 
Air Force Base, Tennessee. 
Daugiau kaip trys tukstan
cziai kareiviu tose pratybose 
dalyvauja.

Isz Pavergtos Tėvynės
KAIP DABAR
ATRODO LIETUVOJE

Kasdienine buitis yra skur
di ir niūri, sako M. Bakanas, 
kalbėdamasis su E. Bendradar
biu. Visi atrodo susirupine ir: 
nepatenkinti. Tam tikro links
mumo pastebima nebent dar 
tarp 16 ligi 19 metu .jaunimo. 
Ir kas gali būti . tokiabuitimi 
patenkintas? .Ypacz nepaten
kinta darbininkija. Nors Kol
chozuose taip pat nepaprastai 
skurdu ir sunku, bet ten žmo- 
gugus dar turi bent bulviu, o 
sziaip darbininkas, turėdamas 
iszdirbti 8 valandas ir gyven
damas, gali sakyti, ant “bru
ko’’, gryžes namo, dažnai net 
nežino, ka jis ten ras. Labai 
didelis trukumas butu. Dides
niu kambariu visai neinmano- 
ma gauti, už 2, 3 kambarius 
tenka mokėti .iki 200 ligi 300 
rubliu. Ir ežia kiekz .lengviau 
nebent Rusams aviatoriams, 
nes jie gauna butpinigius, 
sziaip Rusai tarnautojai gyve
na daugiau valdiniuose namuo
se. Jiems padeda tokie pat Ru
sai virszininkai, pavyzdis: 
Kaune Lenino rajono vykdo
mojo komiteto pavaduotojas 
yra Donskoi, taip pat Rusas 
Požėlos rajono vykd. komiteto 
pirm, pavaduotojas ir taip to
linus. Valdines bustu kainos 
yra žymiai mažesnes už priva- 
cziai sutartansias. Papras- 
cziausias darbo žmonių mais
tas: bulviene arba bulves su 
kruopomis, kopūstai su bulvė
mis, mėsos mato rętkarcziais. 
Iszskyrus tuos, kurie turi ge
rai apmokamus darbus, kiti 
yra priversti sujungti ir viso
kiais budais užsidirbti sau rei- 
ka'inga pragyvenimą, kad ga
lėtu kaip nors iszsiversti. 
Kiekviena diena reikia sukti 
galva,, kaip ir isz ko teks isz- 
gyventi. Nekarta tenka ir rizi
kuoti, bet žmones su laiku in- 
pranta net ir baime ir ima gal

Linksmai sveikindama 
laikrasztininkus loszike ir 
gražuole Audrey Hepburn 
su savo vyru sugryžo isz Ry
mo, Italijos, in Londoną, 
Anglija, kur ji pradės dirbti 
ir gaminti, loszti nauja 

voti: taip ir reikia, kitaip ne
galima. Vienu žodžiu, viengun
giui, norint “padoriai“ paval
gyti ir kasdien gauti su mesa, 
reikia per menesi isz kur nors 
susikalti bent 900 rubliu, kai 
tuo tarpu paprastas sargas at
lyginimo tegauna 260 rubliu, o 
vidutiniszkas darbininko atly
ginimas sukasi apie 450 rubliu. 
Gi visu reikmių kainos yra ne
paprastai auksztos. Todėl dar
bininkas ir jo szeimyna nuo ba
do ginasi iszimtinai tik bulvė
mis. Taip gyventi, kaip Vaka
ruose, reiketu gal poros tuks- 
taneziu. Bet tokiu Lietuvoje 
nedaug. Todėl netenka stebė
tis, kad ir musu tautiecziai, bė
dos vereziami, stengiasi viso
kiais budais iszsiversti. Tuo 
metu, kai vieni susijungina 
mažais kiekiais, kiti nusuktas 
prekes gabena tiesiog maszino- 
mis, o elevatoriuje, geležinke
liuose, laivininkystėje, buhal
terijoj vis daugiausia Rusai: 
mat, reikia mokėti priraszyti, 
pridėti ir visokius “nubyrėji
mus“ pateisinti. Paprastai, 
reikalui inkilus in virszu, už 
viską beda suvereziama ko
kiam nors kilbukui.

KO SZIUO METU 
LABIAUSIAI TRŪKSTA?

tai krautuvėse mėsos. Miltu 
prastesnes ruszies taip pat 
dažnokai trūksta, galima gauti 
tik brangesniu geresnes ru
szies. Duonos netrksta, .bet jos 
kokybes negalima lyginti su 
Vakaruose gaunama duona. 
Duoncs trukumas susidaro ta
da, kai del kuriu nors priežas- 
cziu jos negali pagaminti Kau
no duonos maiszymas. Be to, 
trūksta puodu, sameziu ir ki
tokio, užtai netrūksta rukalu 
ir degtines. Apskritai, Rusai 
stengiasi isz Lietuves daugiau 
šia iszvežti ne tik darbo jiegu, 
bet ir visus gaminius. Jei ka 
in Lietuva atveža, tai paskiau 
atsiima deszimteriopai. Atve- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

“muvingpikezieri“, “On- 
dine”. Ji pereitais metais 
buvo laimėjus augszcziau- 
siaji garbes laipsni už savo 
nepaprasta loszlma keliuose 
paveiksluose. Jos vyras yra 
teipgi loszikas, Mel Ferrer.
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Kas Girdėt
Kartais net skaudu prisipa

žint kaip greitai pasaulis už- 
mirszta kad ir garsiausius 
žmones: Sztąi keli ‘buvusieji 
garsus 'žmones, kurie pernai 
pasimirė: Kažin kiek isz ju 
musu skaitytojai atsimena.

88 metu am'žiaus Peter T. 
Pirsch, isz Kenosha, Wiscon
sin, iszrado ir intaise įpirmaji 
inžina del musu ugniagesiu 
t roku.

Nors Tautu S a n j u n g a 
griesztai pasmerkė Komunistu 
pasielgimą, kad jie laiko Anie- 
rikieczius nelaisvėje, bet iki 
sziol, neiszrodo kad tie Komu
nistai, Kiniecziai kiek paiso.

Galimas daigias kad Kinie
cziai dabar laukia derintis. Jie 
tuos Amerikieczius paleis, jei
gu mes sutiksime juos priimti 
in Tautu Sanjunga ir jiems pa
vesti Formosa Salas.

Tai butu baisi brangi kaina.

Laura Lee, asztuonios de- 
szimts septynių motu amžiaus, 
isz Melrose, Mass., 'buvo pir
mutine moteriszke iszdrysti 
neszioti trumpa i r siaura 
“'bathing suit”.

85 metu amžiaus David Fair
child isz Coconut Grove, Flo
rida, 'buvo pirmutinis atveszti 
in Suvienytas Valstijas ta 
“Soybean” pupa, isz kurios 
dalbai’ daroma keli tukstan- 
czia.i visokiu daigtu, kaip auto
mobiliams tajeriai, pentas, po- 
piera, kvarba. ir taip toliau.

75 metu amžiaus James Gra
liam, isz Drymen, Szkotija, bu
vo pirmutinis iszrasti ir pasta
tydinti laiva kuris galėtu ero- 
planus veszti.

60 metu amžiaus Roderic 
Hill, isz Londono, ‘buvo pirmu
tinis lakūnas, kuris iszdryso su 
savo eroplanu skristi augsztie- 
ninkas.

52 metu amžiaus Terry Dru
gan, isz Chicagos, buvo pirmu
tinis “bootlegeris” tapti mili
jonieriumi Amerikoje, kai ežia 
buvo alus ir sznapsas uždraus
ti, “Prohibicijos” laikais. Jis 
pasimirė be skatiko.

1 • • ■ 1
74 metu amžiaus Victor Vi- 

vaudou, isz Glen Cove, Long 
Island, New York, viena kar
ta iszlosze deszimts milijonu 
franku in Monte Carlo, (ir vis
ką ant rytojaus prakiszo, pra- 
loszc.)

87 metu amžiaus Charles 
Hart, isz Londono, buvo pagar
sėjęs, už tai kad jis, per rung
tynes in Long Beach, Califor
nia, viena syki, be jokio susto
jimo szoko tūkstanti ir szeszios 
deszimts dvi valandas.

Generolas Matthew B. Ridg
way, kurio pareigos, kaipo Ar
mijos Szta'bo Virszininku, szia 
vasara baigiasi; tik laukia to 
laiko ir tos progos vieszai isz 
Administracijos pasitraukti ir 
paskui laisvai pasakyti kaip 
jis'žiuri in ta tvarka Amerikos 
armija taip sumažinti.

Kai Administracija vaiska 
sumažino net ant szimto tuks- 
taneziu kareiviu, nors jam ne
patiko, bet jis dar vis tylėjo. 
Bet dabar, kai Prezidentas Ei- 
senlioweris reikalauja kad Ry
tuose musu armija ir laivynas 
dar labiau butu sumažintas, 
tai jau Generolas Matthew B. 
Ridgway neiszkente, ir nors 
savo draugams skundžiasi, kad 
tokis žingsnis staeziai praszo 
ir kvieczia kad musu prieszai 
kara pradėtu ne tik Azijoje, 
bet ir paezioje Europoje.

■ • •
Jis tik laukia kol jis gales 

savo darbo nusikratyti. Tada 
jis jau vieszai susikirs su visa 
Administracija, Vaszingtone.

Ir ne visi Kariszko Sztabo 
nariai, Vaszingtone sutinka su 
Prezidento Eisenhowerio nusi
statymu, sumažinti musu vais
ka. Bet kol kas jie laukia ir ty
li. jie laukia kad kas nors ’ki
tas pradėtu!

^Pirkie U. S. Bonus!
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Pypkes Durnai

Teviszkiai

67 metu amžiaus Frederick 
Gettleman, isz Milwaukee, 
Wisconsin, iszrado ir pagami
no pirma baczka del alaus isz 
plieno, kad ji butu lengvesne 
ir gražesne.

47 metu amžiaus Willy Fer
rera, Rymoje, būdamas tik be
turiu metu amžiaus, vede pil
na orkiestra per koncertą, Pa
ryžiuje.

91 meto amžiaus, William R. 
Kubley, isz Rochester, Indiana 
per vienerius metus buvo isz- 
laimejes net dvylika automobi
liu.

67 metu amžiaus James A. 
Bell, isz Philadelphia, Pa., bu
vo pirmutinis investi tvarka 
kad ‘žmones galėtu automobi
lius pirktis ant iszmokesczio.

■ • •
Ar nors kuri viena atsimena

te?

Gražiai sziandien pasipuoszius, 
Gimta szalie, brangi ir 

miela!
Dar vakar kanezioj tu 

vaito j ai,
Sziandiena, rodai džiugia 

duszia.
Dar vakar skarmalais 

rėdyta,
Sziandien, dėvi jau ruba 

nauja,
Praėjo dienos tos beteises, 
Necziulps jau erkes tavo 

kraujo!
Vaikai tavieji vakar 

alko,
Ir aszaros veidais jiem 

plūdo,
Sziandien, ingave teise 

duonai,
Jie žengia isz likimo kudo.
Laukai jau laisvėse veja 

jauezia,
Daina isz naujo vėl 

atgijo.
Kas vakar smaugė laiva žodi, 
Ta baime užsienin iszvijo. 
O, teviszke! Brangi atgijus! 
Bujok, in laisves žengus kelia! 
Tavasis džiaugsmas, 

atsiekimai,
Ir mus in sieki kvieczia 

kelia!

Platinkit “Saule”

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Istorija Apie 
GELEŽINI VYRA
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Tada karalaitis nubėgo in 
palo'ca ir atsisėdo tėvui ant ke
lio, o kad karalius labai ji my
lėjo, priglaudę prie saves ir;pa- 
bueziavo, nes karalaitis sėdė
damas ant keliu, pradėjo jiesz- 
kot rakto nuo kalėjimo, o ka
ralius suvis apie tai nemislyjo.

Karalaitis atradęs rakta, nu
bėgo ir atrakino duris kalėji
mo, tada, tas geležinis vyras 
atidavė jam ta auksini obuoli 
ir Repe jam vėlei indet rakta 
in kiszeniu nežinant tėvui, o 
pats isznyko isz akiu.

Karalaitis teip padare kaip 
jam buvo pasakęs geležinis vy
ras.

Kada sweeziai pavalgė pie
tus, tada karalius nuėjo su 
jais in kalėjimą pažiūrėt to 
geležinio vyro. Nes kada atida
rė kalėjimo duris tai jau jo ne
rado, tada karalius baisiai per
sigando.

— O, karaliai labai perpy- 
ko, jog jis jiems visiem pame
lavo ir tarė:

— Važiuojam visi namon, 
o netrukus mes tave atlanky
sim u'ž tavo melavimą.

Karalius iszgirdes tuosius 
žodžius da baisiau persigando- 
ir puolė ant keliu, teisinosi 
priesz juosius. Nes jie visi ne
norėjo nei klausyt jo sznekos.

Tada karalius volei tarė:
— Jeigu jam manim neinti- 

kot, tai matot turiu viena sū
neli, o kuri neiszpasakytai my
liu, atiduodu ji ant smert, už 
teisybe.

Tada visi svecziai atsake:
— Jeigu jau ji atiduosi ant 

smert, tada mes tau intikosim 
jog tu nemeluoji.

— Tada karalius prisako 
kukoriui, idant nuvestu jo my
lima sūneli in giria, padarytu 
jam smerti ir parnesztu jo szir- 
di.

Kada kukorius nusidavė su 
karalaicziu in. giria paėmė pei
li ir norėjo ji nudurt, o karalai
tis matydamas tai, tare in ku- 
koriu.

— Ka tu man nori daryt ?
Jis atsake:
— Karalius Repe man tavo 

užmuszt ir tavo szirdi jam nu
li eszt.

Tada karalaitis baisiai per
sigandęs tarė:

— Nedaryk man smorties, 
o asz tau prislegiu, jog niekad 
nogryžiu pas tęva.

Tada kukorius pasigailėjo 
karalaiczio ir paleido ji gyva, 
o u'žmuszo szuni kuris paskui 
atseko iszeme jo szirdi ir nu- 
uesze in paloca.

Kada pamato jo sūnaus szir
di, tada visi užtvirtino jog ka
ralius nemelavo ir iszvažinejo 
kožnas in savo karalyste, o ka
ralius likes vienas,- isztaiso vi
sa miestą juoda gelumbe po sa
vo mylimam sunelui, kuri labai 
mylėjo.

♦♦♦

Ne ilgai trukus karalaitis 
perbėgo giria ir bego per lau
ka, teip jis bėgdamas užtiko 
piomienis ganant kaiminiu, ta
da jis prasze pas juos duonos, 
ha norėjo labai valgyt, o pie- 
miniaitarė:

— Mainykim drabnžais, tai 
gausi duonos.

O kad badas ji kankino, tai 
ir sumaino su jais drabužais 
bile tiktai duonos gautu. Ka
da jis biski pasidrūtino, leido
si toliau ir ne ilgai trukus pri
bėgo marias, o rados prie 
kraszto luoteli, sėdo ir leidosi 
ant mariu.

Tada pakylo ant mariu ve
jas nupilto ji in kita karalyste. 
Kada jis iszlijpo isz luotelio 
ant kraszto neinate nei jokio 
žmogaus, tiktai gyvuliai vaik- 
szeziojo po javus. Tada jis ėjo 
toliau, priėjo palocziu kada jis 
inejo in paloviu nei vieno žmo
gaus nerado, tiktai vienas se
nolis buvo, o kuris tare in ka
ralaiti.

— Gal tavo in czion vejas 
atpūto?

Karalaitis paklauso: Kodėl 
senuti?

Tada, senis vėlei tarė:
— LT-gi atsirado szitoj ka

ralystei smakas, iszryjo visus 
gyventojus, iszlupo karatui ir 
karalienei akis, o ryt atlekes 
prarys mane ir karalių su ka
raliene, o ir tave ta pati siner- 
tis patiks, tai voluk tu eik isz 
tos karalystes, idant ir tave 
smakas neprarytu.

Nes vaikinas atsake:
— Kaip Dievas duos teip 

bus, o jau toliau neeisiu, ba esu 
labai pailsės.

Tada senukas davė jam va
kariene, kada vaikinas paval
go, tada senukas nuvede, o ve
lydamas geros iszejo.

Ant rytojaus kada jis atsi
kėlė pavaldė pusryczius iszejo 
isz palociaus ant dvaro ir pra
dėjo graudžiai verkt inisl'yda
mas: jog už geležine vyro da
bar turi toki varga vargt.

Kaip tik teip pamisimo, tuo- 
jaus stojo geležinis vyas ir ta
re:

— Szvicsiauses karalaiti ko 
tik peikalauji viską gausi.

Karalaitis atsako:
— Sziandien busiu /per 

smako prarytas ir pasibaigs 
mano gyvenimas jaunuosia 
dienosią,.

Tada geležinis žmogus atsa
ke:

— Szviesiausos Karalaiti! 
Nebijok nieko, kada tik tu ma
ne paminėsi, tai asz tau visa

da pribusiu in pagelba, o da
bar eik su manim tai asz tau 
parodysiu kur užmuszi smaka. 
Tada atvede ji prie vieno me
džio, kuris buvo perskeltas ir 
pleiszkas buvo indetas, davė 
jam skripka. ir tarė:

— Kada smakas atlėks, tai 
tu pradek graijint tada jis isz
girdes tavo graju, praszys pas 
tave idant tu ji iszmokintum 
grajint, o tu sakyk jam, kaip 
inkiszi in ta skyle savo nagus, 
tai iszmoksi grainf, o teip ne
galų asz tave iszmokint, o ka
da jis inkisz nagus, tai tu imk 
ir isztrauk ta pleiszka, o tada 
klausk pas ji kur padėjo kara
liene ir karaliaus akis, kada 
jis tau pa,sakys, tai tu tada nu
kirsk jam su smieziolu galva, o 
atradęs akis indek karatui ir 
karalienei, o jie volei matys 
kaip ir mate.

'Tuos žodžius pasakos jis ir 
isznyko.

Kada vaikinas likos vienas 
žiuri, kad atlieka baisus sma
kas, galva, kraipydamas in sza- 
lis, tada karalaitis teip padare 
su juoin, kaip jam buvo sakes 
geležinis vyras. Kada karalai
tis užmusze smaka o dažinojas 
nuo jo kur stovi akis karaliaus 
ir karalienes, tada nuėjo jis pa
ėmė tas akis, kuriuos buvo pa- 
kavotos per smaka skiepo, pa
ėmęs nunesze ir i n dėjo kana
lu i ir karalienei.

Ir kai]) tik jiems akis indejo, 
tuojaus abudu praregėjo, o ka
da pamato priesz save stovinti 
jaunikaiti, labai nusidžiaugė 
jog jis jiems indejo akis / volei 
teiip mato kaip ir pirmiau, o 
dažinoja jis ir smaka. nukirto, 
tada da didesnis džiaugsmas 
buvo ir iszkčle puiku balių, o 
kuris traukosi per kolos dienas. 
Po tam balui aprasze karalai
cziu i puse karalystes, o po jo 
smereziai ir kita puse.

— BUS DAUGIAU —

Pirkie U. S. Bonus

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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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.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—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 nema
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu; 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- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.-

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktį. 
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 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.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

N0.172—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.

I

Kitokios Knygos

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

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

1801/)—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 Pasibu^Rnimas 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. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

ĮHr3 Užsisakant knygas isa 
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.

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., - U. S.
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Atsitikimas
Senam Dvare

(Tasa)

Pakajuose tikrai pasidaro 
tyla, nieko nebuvo girdot stai
gus ir garsas kalbas, kas kar
tas garsenes:

— Kas tai yra, pa klausė
Gertrūda perimta baime.

— Aisz nežinau, tarė Jons
tonas tiktai girdžiu jog rek- 
kauja. i

— O! Ne reikalaujimas, tai 
kas gali būtie? Paklausė Ger
truda ir drebėdama kaip lape
lis szoko prie vyra griebdama 
jam už kaklo.

Volei aipsimalszino, o paskui 
velei iszgirdo kokius tai navat- 
nus maiszytus 'balsus, jog abie
ju Jonstonu akys iszszoko in 
virszaus, kaip torielkos, o Ger
trūda. kaip drobe pabalo ir vos 
buvo gyva.

— Gal pasitiko su juoda 
pana, vos girdėtu balsu, prakal
bėjo, ton ir dauginus turėjo už
tiki piktu dvasiu, ba aiszkiai 
girdėt velniszki kliksmai.

Tai gali būtie atsake Jonsto
nas, novos nepasiduodamas 
baimei, o ežia anas galas jau 
cigarą ruko. Gertruda pradėjo 
drebantem lupom poterius kal
bėt, už duszcs numirusius, 0 
pats josios nežinodamas ka da
ryt žiurėjo pervertes’baime in 
duis už kuriu 'baisybe darėsi 

Ant galo žingsniai ir kukavi
mai pradėjo prisiartinet Jon
stonai mislydami, jog ežia bai
sybe iszvis, sulaikė kvapus sa- 
vija dairydamiesi kur pasi
slėpt. Gertruda szmurksztelejo 
in lentyne skrynele del malku, 
o kurioje jau ne buvo ne paga- 
liczio, o josios pats įsu dideliu 
vargu insisipraude in popecz- 
kia. Tuom laik klikavimai kas 
kartas artinasi jau kifhm pa- 
kajuja už duriu jau grabaloja 
apie duris. Ant kart nutilo vis
kas ir po valandėlei davėsi gir
dėt kokios sznalbždejimas. Ger
trūda prijausdama dvasia bu
tu noringai po grindimis pasi-. 
išlepus Jonstonas-gi, norint ko 
ne tros'zko po augszta pcczka, 
bet da, gilyn stūmėsi ir net prie 
sienos paeziaus <prisispaudė, 
rodos kaip molis prilipo.

Tame tai duryse atsiliepė 
kokie tai navatni balsai. Jons
tonas sulaikė kvapa, savyje ir 
akys uždare.

— Ponia Gertruda! Ponas 
Jonstonia! Paszauke balsai, ro
dos įperkuniniui balsui teip nu
davė del pasislėpusiu.

— Juoda pana szauke pa
misimo abudu, Jonstonai nes 
abudu mistino ne atsiliept nei 
žodeli.

Balsai pasiartinejo ir tai po 
kelis kartus ir pradėjo po grin- 
czia jieszkot.

— O Dieve! Jau mus jiesz- 
ko pamisimo Jonstonai ir da 
pradėjo griustis savo slapty
bes.

Tame jieszkojimai pakajuje 
nustojo ir rodos vienam kam
pe ka. toki kalbėjo.

— Na km- jiedu dingo? Pa
klausė vienas balsas ežia, ju ne 
yra, turėjo gal iszeit in prieme- 
nia:

— Tai teisybe in priemenia 
tarė antras ir Gertruda kišku
ti insidrasino ba pažino baisa 
Gurkaus. Vienok ne yra tvirta 
to savo dasiprot ėjimo, paklau
sė nedrąsiai plonu balselu.

— Ar tai judu, ponas Gur
bai?

— U-gi kur esi ponia Ger
trūda? Paszauke Gurkas nusi* 
divyjas.

— Sziczion pasislėpiau, ta
ro Gertruda iszkiszdania isz 
m a 1 k i n o s sk ry nes.

J *
* TARADAIKA Ji ** *

Teip, teip, ateis valanda, 
Kurioje žmogus turės 

skirtis, 
Su sziuom svietu, 

turės mirti, 
Nuo to niekas neapsisaugos.

Kožnas žmogus priesz 
mirti, 

Geidžia, susitaikini -su 
savo Sutvertojo, 

Sudavadyt paredke savo 
Likusi žemiszka turtą, 
Ir kad jokio ergelio 

Po smert neturėti likusi 
motore su vaikais, 

Arba likusi® vyras.• •
Kožnas kuris turi szioki 

toki turteli,
Privalo padaryti paskutini 
Testamenta priesz mirti, 
Ir kam ketina savo turtai 

palikti, 
Nes daugelis kartu atsitinka 

po m i rėžiai, 
Kad pati turi daug 

ergelio, 
Vaikai neužganadinti ir 
Užveda, teisina už palikta 

turtą, 
Prasideda pesztyiies ir

V i s o 1< i 11 e uižgan acl i n i m a i 
Keiksmai ir barniai 

tarp szeimynos,
Todėl, pasirūpinkite isz 

laiko, 
Padaryti paskutini testamentą

Ir kam ketinate palikti 
savo turteli.

Yra. tai nemalonus dalykas, 
Kad žmogui kas primytu 
Apie padaryma paskutini 

Testamento,
Nes manoma kad szeimyna 

tik laukia, 
Tėvo ar motinos mirties.
Bet tas neatbūtinai yra 

reikalinga,
Ir turi būti padarytas, 

Kuo greieziau, tuo geriau, 
Nes žmogus nėra tvirtas 
sziandien savo gyvasties, 

Ant kurio tykoja visokios 
nelaimes, 

Ne tik namie, 'bet ir 
ant ulyczios.

Nekurios' ypatos, 
Būdamas da gyvos, 
Sako jog paliks tam 

Ar tani 'žmogeliui tiek 
ar tiek, 

Už jo gera pasidarbavima 
del ju, 

Ir už ju gera szirdi, 
Bet jeigu to nėra 

Paraszyta ant popieros, 
Tai negali jieszkoti 

Palikimo po smert, geros 
ypatos,

Nes turi būti paraszyta
< juodas ant balto.

—- U-gi ko ponia in ten in- 
lindai?

— Pasislėpiau po dvasios.
Mateuszas* su Gurku sukliko 

dideliu juoku, o Gertruda, velei 
panėrė in skyryne.

— Na iszlinsk pone, nesi
slėpk juk matai jog tai mudu. 
O kur ponios vyras, kur ponas 
Jonstonas ?

— Nežinau kur dingo atsa
ko Gertruda turėjo ir jisai in 
kur pasislėpt.

— Asz czion esmių atsilie
pė pritruszkusiu balsu Jonsto
nas, nes teip in czion insiman- 
kiau jog negalų neipasijudint, 
Gurkas su Mateuszu volei juo
kais pasileido, kaip iszgirdo 
baisa po peczka, nes tuojaus 
nustojo juokėsi ba teip buvo 
sunkus- iszga.vimas Jonstono 
jog jau mislino pecziu griaut. 
Po gerai valandai ir po naudo
jimui visokiu spasabu, vos isz- 
lupo nes teip suniurusi ir ap
sidraskiusi vos galėjo žodi nuo 
jojo iszjgaut.

— Na kas su dvasia stojosi 
paklauso vargszas po valandai, 
gandindamas kvapa in save.

— . Nėr ka, pasakot, vaiky- 
be ir gana, nes kaip ponas in 
ten insimankai?

— Ar asz žinai! 'Sprau
džiausi, spraudžesi ir insi- 
spraudžiau.

— Ir vos no užtroszkai da
dave Gurkas sarmatintumais 
poną?, būtie tokiu szeszku, ba 
ir asz prie jųdviejų apkvailau 
ii- Mateusza palaikiau už vai- 
duli. Nes. dabarboikite su ma
nim o parodysiu juoda pana.

Žinoma, jog Jonstonai apie 
tai nenorėjo nei klausyt, nes 
Gurkas teip juodu pertikrino 
teip kalbino, jog tai ne jokia 
dvasia, nes paprastas ant svie
to, jog geriausia apie tai 'persi- 
tikrint idant pažint kaip yra 
ant tnszczio musu baime ir juo
kingos pasakos apie dvasia ir 
visokius vaiduiius ir ant galo 
davė Jonstonai prisikalbint ir 
velei nusives!. in ta. baisu pa- 
kaju.

— Jau-tai yra tikras prie= 
žodis jog baime turi dideles 
akis ypatingai nakties laike 
žmogui baisiam viskas atsitai- 
ko. Isz uodo pasidaro arktis ir 
isz kabanezios paklodes pasi- 
rodu dvasia.

Ir su mumis teip buvo, nes 
eisime, o persitikrinsite geriau 
kaip pamatysite.

Jonstonai insidrasine isz to
kios kalbos Gurkaus, pasikėlė 
norint su didele baime. Prie 
duriu želaunos sales, Gurka pa
kele žiburį ir tarė:

— Žiūrėkite ir prisakyki
te ka. matome?

— Jonstonai pro peti Gur
kaus dirstelėjo ir su didele bai
me paregėjo paveiksią moteres 
ka jiems tiek daug baimes pri
varė.
'— Tai juoda pana tare pa

in a želi.
— Teip juoda pana, nes. ne

dvasu, tiktai insižiurekite ge
rai, o be baimes, ba duodu žo
di, jog tai ne dva.se nei baidyk- 
]a.

— Man rodos, jog tai yra 
portretas, tarė Jonstonas, te
mindamas gerai.

— Na teip portretas, kuris 
nuo sienos nupuolė ir ant as
los stojo, o kurio rėmai su- 
teszkejo in szmoteliuis. Vejas 
szaka. nuo medžio nulaužė, toji 
puolė in Įauga iszmuszo vejas 
nupute nuo sienos abroza ku
rio kabykla buvo supuvus,’pa
dare tiiukszma ir mus iszgaz- 
dino.

O kad pone Gertrūda nebūtu 
apalpns tai Imtume dažinoja 
apie viską.

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

Na ir asz butau davės juodos 
panos. Tai ka daro žmonių 
kvailybe. Kad teip dienos lai-j 
ke nebūtume in skryne nuo j 
malku; o ponas Jonstonas. iii. 
ipapeczkia inlindes, ka vos nei 
užtroszko.

Mateszas mus isz to ergelę 
iszvede, nes ir tu Mateuszai, 
norint dvasiu nebijai bet turi 
savyje burtus dadave Gurka 
ba tiki jog Panedelis nėra die
na, o zuikis kad per kele per-j 
bėga, tai negilukis.

— Asz ten in jokias dva
sias nei baidyklas netikiu nes 
in žmonių padavimus tai.

— O asz in nieku netiki 
dadave Gurkas viskas tai yra. 
žmonių pramislyta, tiktai tikiu 
iii galybe Dievo ir jo apveizda 
ant mus ir jog niekas be Dievo 
ant svieto nesiclaro.

Ir da ilgai tarp saves kalbė
josi, o ant galo Mateuszas atsi
liepė:

— Dvasios tai niekis, o da- 
leidimai ir baikos tarp žmonių 
visokios pasakos yra vienok j 
žinau ir tai jog visos dienos 
yra lygos ar tai Panedeli ar 
Utarninkas ir t.t. bet jokio dar-j 
bo o ir nieko nepradėsiu pane- 
del yje.

Pripratimas nieko daugiau 
atsiliepe senas Gurka, ba kaip

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

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

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

jaunam galva su visokiom bai
dyki o.ni priduzgia, tai ir užau- 
gias pilnas buna baimes kaip 
sziaszkas.

Ant rytojaus buvo szaltis 
pusėtinas, saule puikiai szvie- 
te per ka buvo visur linksma.

— Zinia, tuojaus apie nak
tini atsitikima pasklydo tarp 
netoli.

I

Netolimu kaimuoeziu, o no
rint ir žinojo apie nupuolimą 
abrozo, o ir nulaužta vini, bet 
keli dvaro tarnai kraipydami 
galvomis kitaip sau iszdest i nė
jo ir per tai melaginga žinia, in 
visur pasklydo.

In kelinta diena (pradėjo Į 
kaip in bubna inuszt jog iu | 

Szamutuliu dvara užvažiavo 
užkeikta pana su dideliu pul
ku su daugybe karietų, jog net 
visas dvaras drebėjo paskui 
ta juoda, pana. su. savo pulku 
ketinus praeit per visus paka- 
jus, o senas Gurka ketinąs su 
žirklėms atkirpt szmota josios 
aksomines szlebes.

Nes kada, tai dasilypste jo
sios tuojaus jije dingo o pasi
liko liktai kauluo'czius su girg- 
ždantais dantiftiis ir pasidaro 
tokia viesulą, jog rodos visa, 
svietą augsztin kojom apvers. 
Senam Gurkai niekas nesisto- 
jo, 'ba spėjo ipersižegnot ir pik-- 
tos d vases negalėjo prieit.

O Gertrūda po iszejimui dva
siu ketino surast uždaryta in 
tabakierka pas sena Gurka ki- 
szeniuje, o Jonstoną skylutėje 
nuo rakto.

Tai dabar dalyte suprast 
kiek teisybes buvo ir tokiu 
spasabu daugiau tokiu pasakų 
susitvėrė, o kožnas sako, jog 
tai tikra teisybe.

Žodžiu isz adatos vežimą 
priskaldo.

—.GALAS—

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

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

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.

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

S®=A - B - GĖLA IS

I
arba pradžia I

SKAITYMO į
...ir... j:RASZYMO -i

64 pus. Did. 5x7 col.;!
Dabar Po 25c. ;!Saule Publishing Co.,Mahanoy City, Pa., U.S.A. '

Istorija Apie

Geležini
: : : Vyra

J^ITADOS gyveno vienas 
garsingas karalius, kuris 

turėjo tiktai viena sunu. Jo 
karalystai buvo daugybe giriu 
kurias isz visu szaliu dabojo, 
girininkai, idant niekas nekirs
tu medžiu. Viena karta vaiksz- 
cziojo vienas girininkas p©' gi
ria ir sutiko geležini vyra, ta
da girininkas persigando bai
siai ir nežinojo ka pradėt, nes 
tas geležinis vyras tuojaus isz- 
nyko jani isz akiu. Po tam jis 
tankiau sutikdavo ta vyra, ta
da girininkas danesze polici
jai, o policija danesze karatui. 
Karalius iszgirdes apie gele
žini vyra, labai stebėjosi, ba 
niekad apie tai nebuvo girdė
jas, tada jis iszsiunte daugybe 
vaisko ir liepe ta vyra pagaut. 
Tada apstojo visa giria ir pra
dėjo jieszkot, o kada ji atrado, 
paėmė ji ir nuvede pas kara
lių. Karalius pamatęs ji labai 
nusidžiaugė ir liepe ji inmest 
in kalėjimą. Kada geležinis vy
ras likos inmestas in kalėjimą, 
tada karalius nurasze laiszka 
in kitas karalystes, idant visi 
karaliai ir kunigaikszcziai at- 
važuotu pas ji pamatyt geleži- 
no vyro.

Kada suvaževo daugybe ka
ralių ir kunigaikszcziu, tada 
karalius priėmė juosus su dide
le paguodone ir iszkele puiku 
balių. Kada visi svecziai 'bala- 
vojo, tuom laik karaliaus sū
nūs iszejo isz palociaus ir nu- 
vejo ties tuom kalėjimu, kur 
tas geležinis vyras radosi, bo- 
vijosi su auksiniu obuolu.

Nes kada jis dirstelėjo in 
langa kalėjimo, pamate geleži
ni vyra, o kuris mojo su ranka 
in ji, tada karalaitis mete in ji 
su auksiniu obuoliu, o kuris in- 
puole per langa in vidų.

Tada karalaitis prasze jo, 
idant paduotu jam ta auksini 
obuoli, O' jis atsake:

— Tolek neduosiu asz tau 
to obuolio kol neatneszi isz ta
vo tėvo kiszeniaus rakta ir at
rak yisi duris.

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines
— Charles Lieberman, sa- 

Huninkas, nuo 130 W. Centre 
ui y., kuris nesveika vo per ke
letą metu, pasimirė pareita 
Ketverga 9:15 valandai ryte, iri 
Locust Alt. ligoribute. Gimė 
Mahanojuje. Prigulėjo prie 
keletą draugijų. Paliko paczia, 
sunu, du brolius ir dvi tetas. 
Prigulėjo prie Szv. Kanikos 
parapijos. Laidojo Panedelio 
ryta.

— Inauguracija Pennsyl- 
vanijos naujo Gubernatoriaus 
George M. Leader (Demokra
tas) invyks Utarninke, Sausio 
(Jan.) 18-ta diena, in Harris
burg, Pa.

— Seredoj pripuola Szv. 
Mortos, Szv. Marijus ir* Szv. 
Kanutes, o Tautiszka Vardine : 
Raivedis. Ir ta diena: 1936 m., 
pasimirė Anglijos Karalius 
Jurgis Penktasis, jis buvo sep
tynios deSzimts metu amžiaus; 
1794 m., Lietuviai sukilo 
priesz Rusijos valdžia Vilniu
je; 1807 m., gimė Generolas Ro
bert E. Lee, kuris kariavo 
priesz sziaurinin valstijų ar
mijos per Civiline kara Ameri
koje; 1249 m., Kryževiai pa
skelbė Lietuviams penkis Baž- 
n y c zi us p r i s a k y m u s.

— Ketverge pripuola. Szv. 
Fabijono ir Szv. Sebastijono, o 
Tautiszka - Vardine: Gerve. 
Taipgi ta diena: 1793 m., Pran
cūzijos Karalius Liudvikui bu
vo galva nukirsta.

— Petnyiczioj pripuola Szv. 
Agnieszkos, o Tautiszka Var
dine: Rimgaila. Ir ta. diena: 
1950 m., iszdavikas ir buvęs 
augsztas valstybinis darbiniu; 
kas, Alger Hiss buvo nuteistais 
ant penkių metu in kalėjimą. 
Jis yra buvęs tokioje atsako- 
mingoje vietoje, kad kai Pre
zidentas Franklin D. Roosevol- 
tas važiuodamas in tas konfe
rencijas, Alger Hiss vis važiuo
davo kaipo patarėjas; 1529 m., 
Vilniuje siautė ‘baisus gaisras 
ugnis.

’■— Laidotuves a.a. Mares 
(Marcziulioniute) Qray, nuo 
82 So. Main uly., kuri pasimirė 
pareita Sereda in Geisinger li
gonbute Dauvilleje, invyko Su
katos ryta, su Szv. Misziomis 
in Szv. Juozapo bažnyczioje 
9:30 valandai ryte ir palaidota 
in parapijos kapinėse. Grabo- 
riai Scherer-Lewis laidojo.

4-M-***********************» 
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Shenandoah, Pa. —
Ona (Shucofsky Roussos, nuo 
133 N. Feiguson uly., kuri ne- 
sveikavo jau nuo Gruodžio me
nesio ir gydosi in Locust Ml. 
ligonbuteje, numirė pareita 
Sereda, 8:30 valandai vakare. 
Jos vyras Joakinias mirė 1939 
metuose. Paliko sunu Mykolą, 
isz Mount Holly, N. J., ir arni
ka; keturis brolius: Juozą ir 
Antanu, isz miesto; Vincenta, 
Roxborough ir Alberta, Ne
wark, N. J. Laidojo pareita 
Petnyczia, isz Gra'boriaus Sny- 
dero koiplyczios, 215 E. Centre 
uly., su atpiegomis in Szv. Jur
gio bažnyczioje devinta valan
da ir kuna palaidojo in parapi
jos kapinėse.

— Jurgis Vuksas, 51 metu 
amžiaus isz Heckschersville, 
numirė pareita Sereda 3:10 va
landa po piet, in Ashland li- 
gonbute. Velionis likos priim
tas in ligonbute del gydymo 
Sausio 11-ta diena.

— Petras Griszkelis, nuo 
413 E. Mt. Vernon uly., numirė 
pareita Ketverge ryta in Lo
cust Alt. ligonbute. Paliko po
sūni, Bernarda Pajoni, isz Phi
ladelphia, ir dvi po-dukres: 
Mare Pajoniute ir Ona Jasoly- 
ne isz miesto. Laidotuves invy
ko Panedelio ryta su alpiego- 
mis in Szv. Jurgio bažnyczio
je, ir palaido— in parapijos 
kapinėse. Graborius L. Czai- 
kauskas laidojo. A. a. Petras 
Griszkelis buvo ‘Saules’ skai- 
t y toj a s. A nlži na a t i 1 s i 1

Tamaqua, Pa. —
Gerai žinomas, buvęs Schuyl- 
killo pavieto Komisijonierum 
nuo 1936 m., ligi 1948 metuose, 
Philip Eh r i g, 78 metu amžiaus 
nuo 45 W. Broad uly., kuris 
staiga susirgo pareita Panede
lio ryta ir nuvesztas in Potts- 
villes ligonlbueje, numirė pa
reita Ketvergo ryta. Gimė Ta- 
makveje. Velionis kitados bu
vo szito miesto Policijos virszi- 
ninkum. Paliko paczia, ketu
ris sunūs ir seseri. Velionis bu
vo Luteronas. Laidojo Panede- 
lyje po piet in Sky View mau- 
zolejo, Hometown.

— 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.

TRAUKINYS
UŽMUSZE VIENA

Sužeidė Szeszis
MT. HOLLY, N. J. — Vie- 

nas jurininkas buvo užmusztas 
ir szeszi kiti jurininkai buvo 
sužeisti, kai freitkaris sumu- 
sze ju automobiliu ant kryžke- 
lio ant Monmouth vieszkelio, 
netoli nuo Jobstown.

Užmusztas jaunolis, jurinin

kas buvo dvideszimts vieno 
meto amžiaus James J. Wehr- 
meyef, isz Cleveland, Ohio. 
Sužeistieji yra dvideszimts me 
tu amžiaus James O. Mann isz 
Hatboro, Pa., kuris ta automo
biliu vairavo; dvideszimts me
tu amžiaus Jphn Wilson ir Jo
hn O. Sweeney devyniolikos 
metu isz Cleveland; James R. 
Jay, Joseph Garia ir Felix Ni- 
onal.

Visi jie buvo nuveszti in 
Fort Dix armijos ligonine. Jie 
visi yra isz Earle Naval Am
munition Depot, Leonardo, 
New Jersey netoli nuo Long 
Branch.

Traukinys, freitkaris ta ju 
automobiliu nustume dvide
szimts penkias pėdas pirm ne
gu jis galėjo sustoti. Trauki
nio inžinierius buvo szeszios 
vieno meto John Kronewetter, 
isz Audubon, N. J.

Jis sako kad jis mate kaip 
tas automobilius visu greitu
mu stengiesi pralenkti ta jo 
freitkari prie kryželio. Jis sa
ko kad tas automobilius važia
vo greieziau kaip penkios de- 
szimts myliu ant valandos, kai 
jis savo traukinio dūda palei
do ir stengiesi to automobi- 
liaus draiveri perspėti, kad 
sykiu privažiuoja prie to kryž- 
kelio. Iszrodo kad to automo- 
biliaus draiverys ar nepaisė ar 
neiszgirdo ta perspejima, nes 
jis visu smarkumu davė in ta 
freitkari tenai ant kryžkelio.

KAREIVIS
PASIKORĖ

FORT ORD, CALIF. — De- 
vyniolikos metu amžiaus eilin
is kareivis, Vern D. Tatro pa
sikorė kalėjime, kur jis buvo 
patupdintas už tai, kad jis bu
vo palikes savo vieta be pave- 
linimo.

Jis kalėjime lauke kariszko 
teismo del savo prasižengimo. 
Tame kalėjime jis isz savo 
drabužu nusipynė virve ir pa
sikorė.

Jo prasikaltimas buvo ma
žas ir bausme butu buvus visai 
lengva. Už tai armijos atstovai 
karininkai nesupranta kodėl 
tas jaunuolis nusižudė.

jlow,..extra earnings for Savings BohdĮ^vn

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

Fbr 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.

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

$1.00 YOU PAID!
The Bonds you bought in ’44 earn 3 % 

for 10 years more!

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.

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

FREITKARIS
SUDAUŽĖ

AUTOMOBILIU

Draiverys Žuvo
NEWARK, N. J. — Jersey 

Central geležinkelio kompani
jos freitkaris sudaužė automo
biliu ant kryžkelio. Automo- 
biliaus draiverys, trisdeszimts 
metu amžiaus Harry R. Mur
phy, isz Hoboken buvo užmusz 
tas ant vietos.

Kaip ten ta nelaime atsitiko 
policijantai dar negali inspeti, 
nes prie to kryžkelio randasi 
rauduonos szviesos, kurios už
sidega kai traukinys ima pri
važiuoti.

TRYS MOKINIAI 
DINGO

Mergaite Ir Du Vaikai

NEW BRUNSWICK, N. J.— 
Septyniolikos metu amžiaus 
mokine, Joyce Velma, kuri bu
vo iszrinkta kaipo gražiausia 
savo mokykloje, in Highland 
Park, iszsiskubino isz savo na
mu, Panedelyje popietu ir din
go.

“Kaip kad asz pabegeziau 
ir apsiženycziau su Bob?” Ji 
pasakė savo- motinai iszeinant 
isz stubos. Motina tuo laiku 
buvo užsiėmus su namu dar
bais ir visai nepaisė ka jos 
duktė sake. Jos motina Ponia 
Harold S. Grant yra Rutgers 
universiteto profesoriaus žmo
na. v

Bet juodbruve, graži Joyce 
dingo, ir su ja du tos mokyklos 
mokiniai, septyniolikos metu 
Robert C. Ballou, kurio tėvas 
teipgi yra Rutgers universite
to profesorius, ir septyniolikos 
metu Alan S. Knight, kurio tė
vas yra virszininkas in John
son ir Johnson kompanija.

Policijos virszininkas Ai
red Smalley iszleido pajieszko- 
jimo insakyma policijantams 
in net trylika valstijų.

Mergaite tėvai sako kad jie

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais ]>

160 Puslapiu f
8 col. ilgio, 5% ool. ploczio J 
Iszaiszkina sapna ir kas Į> 
ateitoje stosis. Su priedu ‘ 
planatu ir visokiu burtu.
Knyga in minksztos po- ĮI 
pieros vlrszeliuose. :: :: 9

Pinigai reikia siusti su J. 
užsakymu: '

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

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

negali tikėti kad j u mergaite 
norėtu apsiženyti su vienu ar 
kitu isz tu mokiniu, nes ji nei 
ant “deitu” su jais neidavo.

Visi trys iszvažiavo in moki- 
io Ballou automobiliu, bet pa
skui jie sustojo pas Knight’s 
namus,' kur jis pasiėmė savo 
automobiliu ir visi trys su tuo 
antru automobiliu iszvažiavo 
ir dingo. Jie nepasiėmė nei 
drabužiu, nei pinigu.

McCarthy
IR ARMIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

buvo in vaiska paimtas kaipo 
eilinis kareivis, nors jis yra 
gydytojas, daktaras.

Jis negavo karininko vietos 
armijoje, už tai kad jis nesuti
ko pasisakyti ar jis yra Komu
nistas, ar ne, kai jam reikėjo 
visus rasztus iszpildyti.

Vėliau jis buvo vienu laips
niu augszcziau pakeltas. Tada 
McCarthy komisijos narys J. 
N. Juliana tuojaus pareikalavo 
žinoti kaip ir kodėl intartas ka 
reivis galėjo būti augszcziau 
pakeltas. Ant rytojaus armi
jos sztabas greitai ta augsztes- 
ne garbes vieta atėmė isz to 
Belskio.

Senatorius Joseph McCar
thy buvo paraszes Armijos Se
kretoriui, Stevens, kad yra la
bai pavojinga toki intarta ka
reivi palaikyti tokioje svarbio
je vietoje. (Kareivis, Daktaras 
Belsky dirba in Murphy Gene

ral ligonine).
Senatorius McCarthy teipgi 

pareikalavo žinoti, kas ta in
tarta Belski pakele in augsz- 
tesne vieta, ir kas ta vieta isz 
jo atėmė, kai McCarthy ir jo 
komisija pradėjo ta klausima 
■nagrinėti.

Armijos sztabas, noroms-ne- 
i noroms, prisipažino kad Major 
Generolas Robert N. Young ta 

‘intarta kareivi sugražino in 
i žemiausios eiles kareivi, ir ge- 
; rai iszbare Pulkininką Arthur 
L. Redland, kuris buvo ta ka
reivi pakeles in augsztesne 
vieta.

Armijos sztabas dabar teisi
nasi ir aiszkinasi kad tas ka
reivis buvo pažemintas pirm 
negu Senatoriaus McCarthy 
komisija insikiszo.

Senatorius McCarthy sako 
kad Armijos Sekretorius, po 
prisieka, praeita Kovo, asztuo- 
niolikta diena buvo prižadėjęs 
ir prisiekęs, kad tokie intarti 
kareiviai ar karininkai bus isz 
mesti isz armijos su negarbin
gu pažymėjimu. Jis sako kad 
Armijos Sekretorius buvo vi
siems prižadėjęs iszmesti isz 
vaisko visus tuos, kurie nesu
tiks pasisakyti ar jie yra Ko
munistai, ar ne.

Senatorius McCarthy pana- 
sziai buvo susikirtas su Armi
jos Sekretoriumi Stevens del 
Dantisto, Major Irving Peress, 
kuris buvo paleistas isz armi
jos su garbinngu pažymėjimu, 
nors dabar visiems paaiszkejo 
kad jis tada buvo ir sziandien 
yra Komunistas.

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOJE

TEVYNEJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ža saulegražos, aliejaus, arbū
zu,, krymo vyno, bet ji gerti 
gali nebent enkavedistai, di
rektoriai, aviatoriai, kuriu lei
tenantas gauna pagal užima
ma vieta per 2,000 rubliu ir ki
ti Raudonieji tūzai. Jiems, 
gaunant neblogas algas, Lie
tuvoje nerabloga gyventi-, tai 
jie gali ir iszgerti. Tokiu, ku
rie gyvena gerai, palyginti ne

tiek daug. Ir tai vis daugiau
sia Rusai. Jie ne tik prigeria 
Rusiszko szampano ir vodkos, 
bet privalgo viszcziuku ir vi
sokiu kitokiu Lietuviszku ge
rybių. In Lietuva, Rusai dar 
ir dabar nepaprastai sprau
džiasi, nes dar ir dabar, po tie-, 
kos pleszimo metu Lietuvoj 
visko dar tebe yra daugiau, 
negu Rusijoj. Raudoniesiems 
tureziams kasdieninis gyveni
mas nėra liūdnas. Todėl jie 
neatrodo tokie pikti ir susirū
pinę.

SKIRTUMAS TARP LIETU
VIU IR APEMEJU MATYTI 

IR ISZ APRANGOS
Ne galima butu sakyti, kad 

Lietuviai vaikszcziotu apiply- 
sze. Seniamas turi viena kita 
drabuži dar isz seniau iszsilai- 
ke, o ir jaunimas,ypacz szven-> 
tadieniais ar vakare,, taip pat 
iszeina tinkamiau apsitaisęs. 
Vienok ten nėra taip, kaip kad 
Vakaruose, kur iszejusiojo isz 
darbo nepažinsi, ar jis darbi
ninkas, ar tarnautojas. Lietu
voj lengvai atskirsi vienus nuo 
kitu. Ypacz iszsiskiria Rusai. 
Ruses labai dažosi, lakuoja na
gus ir taip toliaus. Jas iszski- 
ria ir mėgstami dėvėti apda
rai: žiemos laiku tipiszkos Ru
su kepures, paltai, batai. Kad 
ir pamažu vienok ir jos su lai
ku stengiasi prisitaikyti prie 
vyraujanezios mados. Darbi
ninkija praseziau apsitaisiusi.

— TOLIAUS BUS —

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydarni aiszkina kad jie 
jokiu budu 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 ren^a aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musii 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!




