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Costa Rica Jaučia Grasinima

Costa Rica kraszto Amba- | 
sadorius, Antonio Facio, 
Uragvajos Ambasadorius 
Jose A. Mora, Suvienytu 
Amerikos Valstijų Draugi
jos pirmininkas, ir Nicara
gua kraszto Ambasadorius 
Guillermo Sevilla-Sacasa, 
susiejo Vaszingtone, pasi
teirauti ir pasiklausinėti 
kaslink Costa Rica kraszto

Isz Amerikos
NASZLE ŽUVO;

NAMAI SUDEGE

TAKOMA PARK, MD. — 
Naszle kuri sau pati viena gy
veno, žuvo kai gaisras jos na
mus ligi žemes sunaikino neto
li nuo Takoma Park, in Forest 
Glen, Maryland.

Szeszios deszimts penkių me
tu amžiaus naszles Ponios M. 
T. Conroy lavonas surastas 
ant grindų sudegusioje stbbo- 
je. Iszrodo kad ji nuo durnu 
užduso kai ji stengiesi pasiekti 
langa savo kambaryje.

Kiek ji giminiu paliko poli- 
cijantai dar nesuspėjo dažinoti 
nes nei vienas Susiedas neiko 
apie ta naszle nežinojo.

9 ISZBEGO ISZ 
NAMU

Peczius Susprogo

PHILADELPHIA, PA. — 
Aliejaus peczius susprogo ir 
septyni žmones iszbego isz sa- i 
vo namu virsz kitu namu sto
gus.

Peczius kuris susprogo buvo, 
Ponios Beatrice Taylor kuk- 
nioje, 2240 Montgomery Ave. 
Ji greitai pasiėmė su savimi 
savo penkias dukreles ir per 
langa iszbego isz savo degan- 
cziu kambariu. Dukrelių mo- į 
cziute septynios deszimts de-1 
vyniu metu amžiaus Ponia Ro- ’ 
šalie Taylor teipgi turėjo grei
tai iszsikraustyti isz ten.

i . •
Dukreles buvo iszvestos isz 

tu degancziu kambariu per Su
siedu stogus, nes nebuvo gali
ma niekur nulipti žemyn. Lai
me kad visi iszliko gyvos, nors 
kambariai visiszkai sudege.

intarimu priesz Nicaragua 
kraszta. Co .ta Rica krasztas 
sako kad jam yra grasinama 
su užsipuolimu isz Nicara
gua kraszto. Dabar Costa 
Rica kraszto atstovai reika
lauja mitingo visu Užsienio 
Ministeriu isz dvideszimts 
vieno Amerikos Republikos 
krasztu, kad jie ta klausima 
isztirtu ir iszrisztu.

Susirūpinės Apie Savo 
Kraszta

Costa Rica kraszto prezi
dentas Jcse Figueres ežia su 
savo žmona, in San Jose, kur 
jis laikrasztininkams pasa
kė kad Nicaragua krasztas 
grasina užsipulti ant jo 
kraszto, ir dabar lavina 
daug kareiviu, kurie tik del 
užmokesnio kariauja. Pulki
ninkas, Prezidentas Figue
res sako kad Nicaragua 
kraszte dabar vieszai rengia
ma ir lavinama armijos del 
užsipuclimo ant jo kraszto. 
Jis reikalauja kad visu Ame
rikos Suvienytu Krasztu ko
misija ta klausima isztirtu ir 
insakytu Nicaragua krasztui 
liautis. Jis dabar kreipiasi 
in Vaszingtona.

Pasakė Teisybe

Pirmas — Juk po teisybiai 
tu kūmai pralobai nuo ariel
kos. Juk teip?

Antras — Tai ne, pralobau 
nuo vandenio, nes pyliau 
vandeni in arielka.

KOLEGISTAS PAGAVO
NUSIŽUDĖ BAŽNYCZIOJEi isz Pavergtos Tėvynės

ALLENTOWN, PA. — 
Asztuoniolikos metu amžiaus 
kolegistas, Paul George Freas, 
in Kutztown Valstijos Mokyto
ju Kolegija nusižudė savo 
kambaryje. Policijantai sako 
kad jis save nusiszove su ma
ža medžiokles karabinu.

Jo tėvai sako kad per pasta
ruosius kelis metus j u sūnūs 
buvo labai susirupines savo 
sveikata. Jis buvo sugryžes na
mo isz kolegijos in Orefield, 
R. D. 1 ana Panedeli, ir buvo 
apleidęs savo mokslo kursus 
del keliu dienu.

Policijantai rado ji negyva 
ir szalia jo jie rado maža me
džiokles karabina isz kurio bu
vo viena kulka iszszauta. Jie 
ji surado ar isztiko apie treczia 
valanda po pietų.

GARSAUS LAKŪNO 
LAVONAS 

SURASTAS

PHILADELPHIA, PA. — I 
Intartas vagis buvo sueziuptas 
Baptistu bažnyczioje apie ket
virta valanda isz ryto.

Policijantai Walter Fromu 
ir William Wilson užtiko vyra, 
sėdinti ant bažnyczios laiptu. 
Jiedu pravažiavo ta bažnyczia 
ir paskui greitai apsisuko ir 
sugryžo pažiūrėti ka tas vyras 
tenai daro. Tas vyras buvo 
dingės. Bet bažnyczios durys 
buvo atdaros.

Kai policijantai inejo in ta 
bažnyczia jie rado daug drabu
žiu sukrauta in viena vieta. Po- 
licijantas Wilson pasiliko ant 
sargybos, kai policijantas

(Tasa Ant 4 Puslapio)

j NAUJAS
GUBERNATORIUS

GEO. M. LEADER f ____
Prižada Taksas Panai
kinti; Reikia $400,000,- 
000 Isz Nauju TaksuParasziutas Neatsidare

LOS ANGELES, CALIF. — 
James B. Verdin, garsus Jet 
eroplanu lakūnas buvo suras
tas negyvas in Mojave dyku- 
mus. Jo eroplanas sugedo ir jis 
iszszoko isz to eroplano apie 
tratami^ tukstaHcziu pėdu 
padangėse. Bet jo parasziutas 
neatsidare ir jis nukrito ant 
savo smerties isz tokio augsz- 
czio. Jo. lavonas buvo surastas 
apie pustreczio myliu nuo jo 
sudužusio eroplano. Kiti lakū
nai isz padangių užtiko jo la
voną ant tu dykumu.

Trisdeszimts asztuoniu metu 
amžiaus lakūnas Douglas Air
craft buvo Laivyno Leitenan
tas komandorius, kuris vis isz- 
megindavo ir isztirdavo nau
jus Laivyno eroplanus.

Jis buvo iszskrides isz Ed
wards Air Force Base ir tuo- 
jaus per radija pranesze kad 
kas nors atsitiko su jo eropla
nu ir kad jis greitai szoka isz 
to eroplano ir eina žemyn su 
parasziutu. Bet tas jo para
sziutas neatsidare ir jis kaip 
paszautas pauksztis nukrito 
ant žemes.

DAKTARO
SHEPPARD TĖVAS

PASIMIRĖ

Trcczias Tos Szeimyos 
Pasimirė

CLEVELAND, OHIO. — 
Daktaro Samuel Sheppard tė
vas, Daktaras Richard A. 
Sheppard pasimirė in Bay 
View ligonine, nuo szirdies li
gos.

Jis yra treczias tos szeimy- 
nos narys pasimirti nuo Liepos 
ketvirtos dienos, kada Mari-
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Intarta

HARRISBURG, PA. — 
Naujas Gubernatorius Penn- 

'sylvanijos valstijos, George M.
Leader isz York apskriezio, 
per savo invezdinimo prakal
tas, kaipo szimtas ir vienas, ■ 
pirmas szies valstijos Guber
natorius, pasakė kad jam ir jo 
administracijai reikes isz kur 
nors surasti per naujas taksas 
daugiau kaip keturis szimtus 
milijonu doleriu per ateinan- 
czius kelis metus.

Jis sako kad Republikonai 
priesz ji taip viską sumaisze ir 
suvėlė kad dabar tiek pinigu 
reikia. Jis prasze kad Republi
konai jam padėti viską isztai- 
syti ir sutvarkyti.

Jis prižadėjo kad Pirkimo 
Taksės, kurias mes dabar mo
kame centą ant dolerio, bus 
panaikintos Gegužio (May) 
menesyje. Bet jis tuo paežiu 

Į sykiu paaiszkino kad valstijai 
reikia daugiau kaip keturis 
szimtus milijonu doleriu.

■ Jis sako kad daug bagoeziu 
visai nemokėdavo taksu, ir 
kad dabar jis ir jo administra-i 
cija stengsis tuos bagoezius 
priversti mokėti taksas. Jis! 
teipgi pasakė kad kai jis už
ėmė Gubernatoriaus vieta jis 
rado kad musu valstija yra be-; 
veik “bankrut“, kad pinigu 
valstijos ižde “visai nėra’’, o 
kad buvęs Gubernatorius pali-! 
ko baisiai daug skclu!

Jis baisiai užsipuolė ant Rd-: 
! publikonu, kurie ežia valde per 
szesziolika metu. Jis sake kad 
dabar Republikonai turėtu 
jam in talka stoti ir visus tuos! 
dalykus sutvarkyti.

Republikonams jo prakal
bos baisiai “nepatiko“, ir ga
lima dabar tikėtis kad jie kaip 
nors atsikirs. Bent tiek aiszku, 
kad Republikonai už jokius 
pinigus dabar jam in talka ne
stos.

Dvideszimts asztuoniu me
tu amžiaus, Alice Miller, isz 
Waukegan, Illinois, yra ežia 
policijanto, Kapitono John 
Drake vedama isz teismo 
kambariu, kur ji buvo intar
ta už nužudinima dvide
szimts asztuoniu metu am
žiaus Charles G. Marks. Po
licijantai sako kad ji gina ir 
teigia kad jis yra jos dar ne
gimusio kūdikio tėvas. Jis 
buvo nuszautas geležinkelio 
stotyje.

KM0UNISTAI UŽĖ
MĖ YIKIANGSHAN

SALAS

Amerikos Sekretorius 
Sako Nėra Pavojaus

Formosa Saloms

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Sekretorius. John 
Foster Dulles sako kad mums 
visai nerupi kad Komunistai 
Kiniecziai užkariavo ir užėmė 
Yikiangshan Salas, visai neto
li nuo Formosa Salų, kurias 
mes esame prižadėję sergėti.

Amerikos Septintas Laivy
nas buvo visai prie pat tos sa
los, kai Komunistai tenai užsi
puolė, bet musu laivynas nei 
vieno karabino neiszszove.

Szitas užsipuolimas ant Yi
kiangshan Salos yra tik pirmas 
žingsnis Komunistu in Formo
sa Salas, kur dabar randasi 
Cluang Kai-shekas, kuriam 
mes esame prižadėję pagelba 
priesz Komunistus. Jis greitai 
suszauke savo tarybos mitinga 
vidurnaktyje ir dabar rengia
si atsikirsti priesz tuos Komu
nistus be musu pagelbos.

Mes jau ne syki apsiszauke- 
me tolimuose rytuose, prižadė
dami daug paramos ir pagelbos 
ir paskui nieko nebedarydami 
kai Komunistai- kuri kraszta. 
užpuola. Musu vardas dabar 
niekam vertas tuose krasztuo- 
se!

4
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KAIP DABAR
ATRODO LIETUVOJE nis uždarbis, bet kitiems pagal

Bolszeviku Propaganda Skel
bia, Kad Lietuvoje Neesą Be

darbiu 

Ten kaip “placziojoj tėvy
nėj“, visi turi teise in darba ar 
in poilsi“ ir visi esą aprūpinti 
darbu. Vienok ka kita rodo 
tikrove. Kas nėra “aprūpintas 
darbu“ Sibire, tas stengiasi jo 
kur nors susirasti geresneje in- 
moneje mieste. Galima pasi
žiūrėti kad ir in eilutes penkta
dieniais prie ‘Kauno Audiniu’ 
kadru skyriaus arba “Inkare“
ir kitur. Statybos treste, kur 
darbo sanlygos yra sunkesnes, 
darbo galima gauti visados. 
Ten sutartys sudaromos dve
jiems metams. Nors tikrai dar
bo valandų skaiezius nustaty
tas 8 valandos, bet padirbėti 
tenka ilgiau. Už antvalandžius 
nemoka, bet vietoj ju duoda 
laisva diena.

Kiek Isz Darbininku Atskaito
ma In vairiu Mokescziu?

Pavyzdis: viengungiui, gau- 
naneziam pajamų iki 530 rub
liu atskaitoma mokescziu 6 
rublius, nuo 1,000 — 12 ir 12 
(viengungio ir pajamų), gau- 
nuo 100 reikia mokėti 1 rubli. 
In mokestines prievoles tenka 
inskaityti ir vad. “paskolas“, 
nantieji per 1,000 j u turi me

Jieszko Lobio Ant Cocos Salos

Cocos Sala jau per metus 
ir deszimtmetus traukia ir 
vilioja žmones jieszkoti pa
kavote lobio, turto, kuris yra 
kaip kokioje pasakoje, bai
siai didelis. Dabar keli vyrai 
rado dar kita žemlapi, kuris 
anot ju, jiems parodys kur 
tas lobis pakavotas ant tos 
salos. Dabar net keturiolika 
žmonių važiuoja to turto 
jieszkoti. Jie su savimi veža- I 
si geriausius armijos iszras- 
tus intaisus, kurie parodo

! keti daugiau. L rofsan jungoms 
Ju vidutine “norma“ menesi- 

i 1 u da tenka ‘ ‘ sa vanoriszkai ’ ’ 
paskolų paimti už 700, 900 ar 
1,000. Paskolos “savanoriszkas 
iszpirkimas“ yra lyg ir garan
tija, kad prie to žmogaus ne- 
jieszkos priekabiu, kuriu, no
rėdami suras daugybe. Gi jei 
paskola iszperka, tada aki pri
merks ir tu “kabliuku“ nema
tys.

Jeigu pasivėlinsi pirma kar
ta in darba, tai gausi viesza 
papeikima, antra karta pasivė
linęs greižta papeikima, o tre
czia karta nereikes nei teismo, 
kita visai iszvys be jokio teis- 
mo. O paragrafu visokiems 
kabliukams, norėdami, suran- 

; da apstybe. Darbo knygele turi 
turėti visos stambesnes instai- 
gos, smulkesnes tenkinasi isz- 
duodamos tam tikras vietos 

i darbo knygeles arba pažymėji
mus. “Szvari“ knygele tokia, 
kur nerea inraszyta pabaudų.

I £u ja lengviau gauti darba ki
tur. Gi jei ras darbo knygele 
kokiu nors “kabliuku“, tai 
jiesikant darbo paprastai lie
pia ateiti poryt ar po sanvai- 
tes. Normaliai tai reiszkia 
mandagu pasakyma, kad ežia 
darbo negausi. Sukarintose in- 
staigose baudžia greižeziau. 
Isz geležinkelio, laivininkystes 

I instaigu ir visos eiles kitu isz- 
eiti negalima, bet isz “Inkaro“ 
“Audiniu“, odas apdirban- 
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kur tik randasi kiek nors 
geležies, aukso ar sidabro. 
Su’yg senųjų pasakojimo 
ant szitos salos yra kur nors 
pakavota apie szeszios de
szimts milijonu doleriu auk
so ir žemeziugu, kurie buvo 
pavogti isz katedros Peruvi- 
jos mieste.

Czia Charles William, na
rys tos partijos, atsisveikina 
su savo szeimyna pirm negu 
iszvažiuoja to turto jiesz
koti.
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Kas Girdėt
žinojo kad jo dienos suskaity- 
tos.

In San Francisco miestą, Ca
lif orni joje, Charles W. O ’Brien 
szeszios deszimts dvieju metu 
amžiaus pacztorius, inmete in 
guriia visus treczios klases 
laiszkus, kurie buvo tik pagar
sinimai ar (plakatai. Valdžios 
teisėjas Louis E. Goodman, bu
vo priverstas ji nubausti. Jis 
ta pacztoriu nubaudė ant vieno 
meto in kalėjimą, bet tuojaus 
jam dovanojo ir ji paleido.

Gal but visiems daug geriau 
jeigu visi pacztoriai panasziai 
padarytu. Tokis biznis per 
paczta valdžiai baisiai daug 
kasztuoja ir visus mus vargins.

«
Sovietu valdžia dabar labai 

susirupinusi savo jaunimu. 
Jaunieji dabar nelabai paiso 
valdžios, ir vis daugiau ir dau
giau ima klausinėti ir teirautis 
apie tikėjimą. Iszrodo kad da
bar jaunimas Kremlino val
džios ne tik nesibijo bet visai 
nei nepaiso.

Generolas Douglas MacAr
thur jau ilgas laikas kaip tyli 
ir nieko nesako. Bet szio mene
sio dvideszimts devinta diena, 
per savo gimtuvių aipvaiksz- 
cziojima jis pasakys tris pra
kalbas. Bus 'žingeidi; iszgirsti 
ka jis pasakys apie Prez. Ei- 
senhoweri ir apie Republiko- 
nus, Vaszingtone.

In Buenos Aires, Argentino
je, diktatorius Juan Peron 
permainys ir pertvarkys savo 
klaszto konstitucija. Jisisz- 
brauks punktą kuris sako:

Rusijos vadai neramiai mie
ga. Trys klausiniai jiems ra
mybes neduoda:

1— Kai Yugoslav! ja pasi
traukė isz Kremlino “globos” 
ir to kraszto vadas Tito vieszai 
pasiprieszino Kremlinui, tai 
pasirodė kad Sovietu Rusija 
ne tokia jau galinga. Ar kiti 
krasztai rengiasi panasziai pa- 
siprieszinti ?

2— Komunistiszka Kini j a 
nėra Sovietu Rusijos vergas, 
bet jaueziasi lygi su Kremlium 
Sovietai dabar bijosi kad Kini
ja gali intraukti juos in kara 
priesz visa pasauli. O Sovietai 
vieszai prisipa'žinsta, kad jie 
nėra prisirengė karui ir kad 
jie sziuo laiku nenori stoti in 
kara.

3— -Keli metai atgal Sovietai 
drąsiai kalbėjo apie kapitalis
tiniu krasztu sunaikinimą. Da
bar jie su baime kalba apie at
omines bombos jiegas ir kaip 
“atominis karas” galėtu visa 
žmonija isznaikinti. Reiszkia, 
ir Sovietus.

Dabar nevienas kurie bosas 
valdo Rusija kaip Stalinas val
de. Dabar komisija tenai val
do. Nei Malenkovas, nei Molo
tovas, nei Krushchevas dabar 
nesistengia visa valdžia pasi
savinti. Dabar Sovietu armija 
neturi intakes ant valdžios, 
kaip pirmiau turėjo.

Pypkes Durnai

Užraszas Ant Antkapio
Girtuoklio

Czia guli girtoklis 
Kur’s gere vis sznapsa, 
Kol jam in stikline 
Ne inpuole vapsa, 
Kurioj i jam pilvą 
Taip mat sukandžiojo, 
Kad jis net in pekla 
Per tai nurėpliojo.

Jiji negarsino, 
Nors ir taip veik visi 
Dievo būvi žino. 
Nes kas turi protą 
Nebemažutelio, 
Žino — be Tvėrėjo 
Nebūt’ nei szeszelio. 
Ne tiktai kad saules, 
Žemes ir menulio 
Ir invairiu žmonių, 
Tarp j u net ir zuliu; 
Kurie nors juodukai, 
Bet ir gerbia Dieva 
Kaipo tikra visu 

I Dangiszkaji Tęva.

o Nikita apsirengęs atėjo in

— Nežinau, ar galėsiu 
ne apgalet ta smaka nes i 
pabandyt, o ant galo dadave iii 
karalių.

— K. V.

“Valdžia remia Kataliku Baž- 
nyczia.” Jis teipgi ir kelias 
kitas permainas padarys, pasi
gerinti Amerikiecziams, kuriu 
doleruiku jam labai reikia.

Vakarines Vokietijos žmo
nes ir pati valdžia dabar neno
ri priimti tuos Vokieczius, ku
rie pabėga nuo Komunistu isz 
Rytines Vokietijos.

Stalino sunns, Vassily, ku
ris dingo, kai slaptos policijos 
virszininkas Beria 'buvo su- 
aresztuotas, yra gyvas, nežiū
rint ka kiti laikraszcziai rasze 
apie jo mirti. Jis buvo pasza- 
linats isz tos atsakomingos ir 
garbingos vietos, kaipo bom'b- 
nesziu komandos virszininkas, 
ir buvo pasiunstas in Sibirą, 
netoli nuo Komsomolska su 
Sovietu Tolimu Rytu lakūnais.

Jaunas Senatorius, Clifford 
Case, norėjo pagarsėti ir atsi
žymėti. Jis 'buvo inneszes byla 
in Senata paszalinti Senatorių 
Jos. McCarthy nuo visu komi
sijų. Jam nei vienas Senato
rius nepritarė, ir jis turėjo nu
tūpti ir savo burna užsidaryti.

In Baraboo, Wisconsin, kur 
vienas puskeptas redaktorius 
buvo sutveręs kliuba priesz Se
natorių McCarthy ir stengiesi 
ji isz Senato iszmesti, dabar 
pats pakliuvo in teismo ran
kas. Teismas rado kad szitas 
kliu'bas net dvideszimts viena 
valstijos instatyma yra sulau
žęs. Dabar tas kliu'bas turi po 
du szimtu doleriu užsimokėti 
už kiekviena prasižengimą.

iSztominkai ir 'biznieriai, sa
vo rokundas padare po Kalė
dų, sako kad biznis niekados 
nėra buvęs toks geras kaip per 
szias Kalėdas.

Prezidentas Eisenhoweris la
bai norėtu kad Augszcziausio 
Teismo Teisėjas Earl Warren, 
stotu in Prezidento rinkimus 
ateinaneziais metais. Bet tas 
Teisėjas yra aiszkiai ir griesz- 
tai pasakęs, kad jis už jokius 
pinigus nesikisz in politika.

Vakarine Berlyno dalis yra 
griesztai nusistaeziusi priesz 
Komunistus, nežiūrint to kad 
tas miestas isz visu pusiu yra 
(Sovietu apsuptas. Per pasta
ruosius rinkimus jie nubalsavo 
daugiau kaip devynios de
szimts septintu nuoszimcziu 
priesz Komunistus. Komunis
tai, vos-ne-vos gavo tik apie 
ketvirta nuoszimti 'balsu votu.

Dun and Bradstreet kompa
nija, kuri seka visu biznierių 
bizni pranesza, kad per Kalė
das sztorninkai ir biznieriai 
padare biznio už daugiau kai]) 
septyniolika bilijonu doleriu.

■ • •

Geležinkeliu kompanijos da
bar visokiais budais stengiasi 
atpiginti kasztus ant savo 
freit-kariu, kad fabrikantai 
daugiau visko siunstu ant frei- 
tu, o ne ant troku, ir vėliau ant 
laivu, kai vandenis kelias bus 
iszkirstas tarp didžiųjų ežeru 
ir ‘St. Lawrence: upes staeziai 
in mares. Tas kėlės bus vadimt- 
mas St. Lawrence Seaway.

Eina gandai, kad ne už ilgo, 
Armijos Sekretoruis Stevens 
pasitrauks isz tos vietos. Nuo 
to laiko, kai jis susikirto su 
Senatorių McCarthy, jis jau

Automobiliu kampan i jos
darbininku prezidentas Reu
ther, vėl ims reikalauti visiems 
darbininkams, neužniokesezio 
ant valandos ar ant darbo die
nos, bet kad darbininkams bu
tu užtikrinta alga del visu me
tu, nežiūrint kiek dienu jie per 
tuos metus iszdirbs.

Nes koptis m dangų 
Tada nebegalėj o 
Būdamas taip girtas, 
Kad vos tik paėjo. 
O žengdamas peklon, 
Pastumtas da kitu, 
Stacziagalvon in ja 
Kaip akmuo inkrito. 
Kur dabar jis maukia 
Isz didelio kauszo 
Beverdanczia smala, 
Kaip kad sznapsa Mauszo, 
O kipszai, begėdžiai! 
Bernai pakarokliu! 
Pildami jam smala 
Vadina girtokliu. 
Ir szaipos isz jojo 
Ir spardo taipogi 
Ir bado su ragais, 
Jam būdami blogi. 
O jisai vargszelis 
Vadina juos ponais, 
Nors jie isztikruju 
Yr’ tiktai szetonais. 
Kurie, praeity 
Sukilo priesz Dieva, 
O sulyg Korano: 
Kad negerbe Tęva, 
Todėl jie isz dangaus 
Ir tapo iszvyti 
Ir visi, kaip vienas 
Peklon suvaryti. 
Kartu su vadovu 
Savu, Belzabubu, 
Kuris tai pekloje 
Pristeige ir klubu, 
Kur kipszai ir geria, 
Kaip ir kazyriuoja, 
O būdami girtais, 
Visaip blevizgoja. 
Kaip daro kliubuose 
Ir ant žemes musu, 
O ypacz kur tiktai - 
Ne stoka yr’ rusu, 
Kurie vieton Dievo 
Gerbia Stalinaszka, 
Kurisai, kaip sako: 
Karikazo yr’ meszka. 
O dabar pekloje 
Ir jis smala laka 
Ir ji bepaliovos 
Kipszai irgi plaka, 
Kad užuot tapt popu, 
Patapo tyronu 
Ir liaude kankino, 
Ne tik luomą ponu. 
Ir griovė bažnyczias 
Ir dvasiszkius žudė, 
Nes ji prie to veiksmo 
Rago ežiai supjudė; 
Kurie, kaip jis buvo, 
Yra Dievo prieszai, 
Todėl ir jis Dieva 
Užgauliojo vieszai. 
Bepliapiant priesz Dieva 
Visuckiais kvailumais 
Apsvaiginės save 
Savo pypkes durnais; 
O tankiai ir sznapsu — 
Teko sužinoti, 
Kad tik lengviau butu 
Dieva užgaulioti.
Bet dabar kaip randas 
Jis peklos gelme j e 
Ir smala ragoeziai 
Jain in snuki lieja, 
Tai turbut suprato, 
Kaip suprato Tęva, 
Kad blogai padare 
Kad negerbe Dieva • 
Ir patapęs popu

— 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.

Istorija Apie
SMAKA IR NIKITA

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Nieko nenaudojus sugryžo 
namon, suszauke visus rodinin
kus savo dvaro ir prakalbėjo in 
juos.

— Kokiu 'budu but galima 
perpraszyt Nikita kad apsiim
tu gelbetie ju karalyste ba, jau 
kas kartas vis ėjo mažių žmo
nis Glebo karalystei.

Kelavo visokį ponai ir kai- 
muocziai, bet nieko nenaudojo 
ba da piktumas Nikitos nebu
vo perėjas. Tada vienas atstau- 
nas Prancuziszkas kareivis al
ėjas prie karaliszko palociaus 
ir sake, jog jis gali duotie ro
dą, o tai iszgirde tarnai davė 
žinia karatui, o karalius liepe 
tarnams paszaukti, kuris in- 
ejas in pakaju tarė:

— Szviesiauses Vieszpatie, 
asz girdėjau tokie nelaime jusu 
vieszipatystoje ir tamista labai 
rūpiniesi apie*tai, asz jum duo
siu rodą, o karalius iszgirdes 
tuosius 'žodžius, pastate krėslą 
ir prasze sėst, o ant galo dada
ve:

— Iszleiskite drueziausi ' 
jaueziu, ir inlpykinkite ji. Kada 
ta padare, tada inpykes jautis 
•puolė priesz Nikita, nes jisai 
pagriebęs ji u’ž ragu per save 
permetu teip kai]) peluka. Ta
da visi sake, kad tikrai yra, 
tvirtesnis už smaka, o Nikitas 
tada- tarė:

— Mažu su Dievo pagelba 
galėsiu eit su smaku galėt is.

Lieipe iszsmaluot 4000 pėdu 
drūtos virves, o kada jau buvo 
gatava, tada Nikitas apsivy
niojo virvėm ir artinosi prie 
smako, o kada smakas pama
te ateinant Nikitas, puolė in 
lizdą ir pasikavojo, o Nikitas 
■priejas pradėjo mėtyt akme
nius iii-medžius ir szauke sma
ką ant galiniu, o smakas nepo- 
ilgam iszlindo ir tarė:

— Pasidalikime musu že
me pusiau, o tada asz ne eisiu 
in tavo žeme, o tu in mano.

Nikitas tiko ant to, nusikalė 
plūgą penkių szimtu pėdu ir 

. ate ja s pas smaka tarė:
mudu

— Jeigu tavo žodžiai iszsi- 
pildintu tai sėdėsi už vieno sta
lo su manim ir turėsi ligi smert 
duona ir valnyste, nes Prancu
ziszkas kareivis tarė:

— Asz inislinu szįteip rei
kė surinkt keturios deszimts 
vaiku nuo szesziu ligi septynių 
metu senumo, o kad visi butu 
sieratos, neturėtu nei tėvo nei 
motinos, ir reike juos visus nu- 
akbesi in Azija ir kada ateisit 
pas Nikita, tegul jie klaupė 
priesz ji szauke:

— Nikitai, Nikitai, pasi
gailėk mus visus ir musu bro
lius tada Nikitai nusibos klau
syt ju verksmo iripraszymo ta
da jisai ju paklaus:

— Ko reikalaujete, o jie te
gul visi atsako:

— Mielas Nikite! Pasigai
lėk mus gyvenaneziu, gelbekie 
mus nuo smerties, tai yra nuo 
smako praįpuole musu tėvai, o 
neužilgo ir mes pateksime in ta 
nelaime. Tai asz mislinu kad 
in akmenine szirdis butu turė
tu susiminksztyt.

Karatui patiko ta pasaka ir 
tarė:

— Ne 'busi užmirsztas'nuo 
manės, tegul Dievas man pade
da pagal tavo rodą.

Ant rytojaus karalius surin
ko keturios deszimts sierateliu 
pamokino ka turi daryt, ir lei
dosi iii kelione.

Kada pribuvo pas Nikita, 
vaikucziai iszpilde prisakymai;

Dabar turim 
znoka tarp mudviejų žiemiu 
padaryt, tu turėsi vesztie ta

— Teiip jie beardami atarė 
iki mariu, o smakas sustojas 
tarė:

— O kaip mares mudu da.- 
lysimes? Nikitas atsake: 

irKaip žeme teiip ina-

Kada smakas inlipo 
res tuojaus prigėrė, o 
te iszgelbejo.

In kelinta Nedele 
apsipaeziavo su karalaite 
laimingai gyveno.

■--------GALAS--------

m 
karalai-

ma-

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 Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

No.144— Apie Ranka Ap: 
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 pjislapiu, 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.

ir

Pirkie U. S. Bonus

szivincč

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

SKAITYKIT
“SAULE”

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.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargump 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 puslapiu35ę.

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

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi- 
dare 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

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute 
del Kasieriaus

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

180VŽ—Kvitu
Draugystėms,
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

USy3 Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

IF-W* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - JJ. S. A

prisiun-

ir Pim- 
“ visada 
tik ant
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Geležini 
: : ; Vyra

(Tasa)

Per kelis metus volei žmonių 
priviso ir tiek 'buvo kaip ir pir
ma., Viena karia karalius su 
karaliene važiavo in kita ka
ralyste ant 'baliaus, tada, kara
lius paliko jam nuo viso palo- 
ciaus rakta ir lieipc visur vaik- 
szcziot, tiktai in viena pakaju 
neeit. Kada karalius iszvažia- 
vo, o karalaitis likes vienas 
vaikszcziojo per visus pakajus 
ir ateje in ta pakaju, kur kara
liaus 'buvo uždrausta, tada jis 
norėjo 'būtinai pažiūrėt nors 
per langeli, nes kada per lan
geli pažiurėjo, tai nieko nema
tė, tada jis inkiszo per langeli 
ranka, o kada jis isztrauke, tai 
visa ranka buvo auksuota, ta
da jis praust savo ta. ranka, nes 
nieko nepadaro ir teip pasili
ko.

Kada karalius sugryžo isz 
baliaus, o radęs karalaiti ne
paklausanti tada labai perpyko 
ir liepe ji ininest in kalėjimą, 
o po trijų dienu pakart.

— Nelaimingas karalaitis 
vaitojo kalėjime už menka 
daigta, nes atsiminė apie gele
žini vyra, tuojaus stojo jis u' 
velei tarė:

— Szviesiauses karalaiti! 
Ko reikalauji?

— Karalaitis tarė:
— O asz nelaimingas turiu 

but už trijų dienu pakartas. Jis 
velei tarė:

— Nesirūpink karalaiti, eik 
su manjm.

Kada jiedu iszejo isz kalėji
mo ir nuėjo už dvaro, taa gele
žinis vyras tare in karalaiti:

— Da)bar karalaiti eik tuo 
keliu, prieisi kitai karalyste.

Tuos žodžius pasakias, isz
nyko jam isz akiu.

Tada, karalaitis leidosi in 
kelione ir neilgai trukus pri
buvo in kita, karalyste, o kada 
nuėjo in paloci, prasze tarnu, 
kad ji priimtu ant tarnystos 
tada kukorius priėmė ji prie 
saves. Kada jis pabuvo koki 
laika, tada, visi ji pamylėjo ba. 
buvo laibai paklusnus del visu. 
Po keliu metu, iszdave kiti ka
raliai atm karalui kara, kur 
karalaitis gyveno. Tada kara
lius iszisiunte savo visa vaiska 
priesz neprieteliu, o ir pats su 
savo trimi dukterimi nuvažia
vo nors isz tolo pažiūrėt kaip 
vaiska guldys.

Tada karalaitis ir prasze, 
idant ji leistu pažiūrėt kaip 
ant karo muszasi. O kada ku
korius pavelijo jam eit, tada 
jis paėmė lazda in ranka ir isz
ejo isz dvaro, nes kada iszejo 
isz dvaro in pakalne, pamislino 
alpie geležini vyra, o kuris tuo
jaus stojo priesz. ji ir tarė:

— Szviesiauses karalaiti 
ko reikalauji ?

Karalaitis tarė:
— Idant man tuojaus butu 

vaiskas papuosztas sidabru, o
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ir arklis su drapanom del ma
nes.

Kaip tik karalaitis teip pa
sakė, tuojaus viskas stojo, o 
geležinis vyras isznyko jam isz 
akiu. Tada jis apsirėdė sidalb- 
rinais rubais, sėdo ant arklio 
u'žtriktavo visa vaiska ir nujo
jo karalui ant pageltas.

Kada karalius pamate dau
gybe vaisko ateinant isz užpa-

Nekurios musu mergeles, 
Yra tokios nuomones

Kad turėdamos sziek tiek
mokslo, 

J u tinkamiausia vieta 
Butu kur bankoje, sztore 

ar kur kitur. 
Bet ne viena neapsvarsto, 

Kad jos mokslas daugiausia 
Prisiduotu kuknioje arba 

pas siuveczka.
Argi jus mergeles manote 
Kad kuknia, skalbimas, 

siuvimas, 
Negali būti pagerintu?

Ar manote kad raszytojas 
kukoriszku knygų, 

Arba siuveczkos, kurios 
Pasiuva puikiauses szlebes, 

Nepradėjo nuo žemiausio 
laipsnio ?

Atsiminkite tankiai ant 
priežodžio: 

Meisteris negimė meisteriu, 
Tik dasidirbo tai per » 

savo sunku darba.
Jeigu geidi būti gera 

gaspadine, 
Turi pirma būti taFJiaife. 
. Pamažėl i tik iszsilavinsi 

ant gero amato!* * *
Dievas itk viena duoda 

motina,
Ir tik kai’ta ja paima., 
Rodos ant paveizdos, 

Kad silpnoje szirdyje
Žinogas randasi, 

Tik viena karta jausla 
meiles del motinos, 

Ir tik karta turi 
paneszt i skausmą, 

Nes jeigu tai pasiantrytu 
du kartu, 

Tai žmogiszka szirdis 
to nedataikytu.* * *

Perpraszau misiukes mano, 
Kurios mažai iszmano, 

Kad nerugotu, 
Bet mailsziai sau sėdėtu, 

O jeigu katros jaueziates, 
Tai mane szaukites, 

Mat, pabarszkyk in stalai, 
Tuojaus mato savo gala, .

Žirkles aitsiliepe, 
Taip pat su jumis atsitinka, 

Nereikalingai ant manes 
szokat, 

Gero žodelio prakalbėt 
nemokat, 

Geriau tuoj apsimalszykit,
K i tu n e v ar gy k i t!

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. 

kalo labai nusigando, ba raisly- 
jo jog da daugiau ateina vais
ko nt jo. Nes kada karalaitis 
pribuvo ant kares lauko, kur 
stovėjo abidvi szales, tuojaus 
karaliaus vaiska pastate užpa
kalyje, o savo pastate priesz 
neprieteliu karaliaus, akimier- 
koja visa vaiska iszmusze ir at
ėmė visas zbrajas ir kasa su pi
nigais.. Tada prisisėmę pilnus 
kiszenius pinigu, o kitus pali
ko, ir velei sugryžo in ten kur 
ta vaiska gavo nuo geležinio 
vyro atidavė jam ta visa vais
ka ir sugryžo namon. Po tai ka
rai karalius labai džiaugėsi ir 
dėkavojo Dievui; jog jis gavo 
toki neprieteliu kuris už nuka
riavo neprieteliu, nes nežinojo 
kas jisai yra ir isz kur.

O kada karalaitis inejo in jo 
kuknia, iszemes tuosius pini
gus ir barstė po žeme, rodos jis 
apie pinigus nieko ne iszma- 
ne.

— Tarnai pamate ji bars
tant pinigus pradėjo jie visi 
rinkt.

Karalaitis pamatęs juosius 
renkant pinigus tarė:

— Kada asz gryžau namon 
užtikau tokiu skiedriukiu ir 
parnesziau įlaužti, mislyjau, 
jog bus man ugnis prakurt.

Tarnai girdėdami jo kalba 
tarė:

— Jog tos skiedriukes nie
kam rezga duos.

Teip perėjo gera valanda ir 
velei karalius gavo žinia, idant 
jis stotu ant kares.

Tada karalius surinko savo 
visa vaiska. ir nusiuntė priesz 
neprietelu, o pats su savo duk
terimis velei nuvažiavo, nors 
isz tolo pamatyt, kaip ju vais
ka guldis.

Karalaitis velei su pagelta 
geležinio žmogaus iszmusze 
vaiska neprietelaus, nes laike 
kares inszove jam neprietelius 
in koja.

O kada jauniause karalaite 
pamate, jog jo koja kruvina, 
pribėgo ir užriszo jam su szil- 
kine skepetaite, kurioje buvo 
josios varda's ir pravarde. Ta
da jis velei sugryžo, o atida
vęs geležiniai vyrui vaiska su
gryžo namon.

Po tai giluknigai karai, ka
ralius iszkele labai puiku 'ba
lių, ant kurio susivažiavo dau
gybe karalių ir karalaicziu. 
Laike balaus kada jauniause 
karalaite vaikszcziojo po dva
ru, tada tas karalaitis pamatęs 
ja nuriszo nuo kojos ta szilki- 
ne skepetaite ir numėtė ant 
žemes.

Kada karalaite pamate ta 
skepetaite, pakele nuo 'žemes 
ii- pažino jog tai josios skepe
taite, ir jog jis nukariavo nc- 
prietelu. Kada karalaite su
gryžo in paloci, tada karalius 
tare in savo dukterys: <

— Mano mielos dukreles, 
dalbai- iszsirinkie sau po kara-
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laifi, kurie czion randasi ant 
baliaus, ir kurie geidžia paimt 
jum i už pa ežias.

Tada, vyriausios dvi karalai
tes iszsirinko sau po karalaiti 
ir iszejo isz sales in kita paka
ju, o jauniausia karalaite sto
vėjo su trecziu karalaicziu ir 
nieko nekalbėjo in ji.

Karalius matydamas tai, ta
re m ja:

— Alano dukrele ar tu ji 
nepasidaboji ?

— Karalaite atsake:
— Brangus teveli! Veluk 

man eit už mus kukoreziko ne
gu už jo.

Karalaitis iszgirdes tuosius 
žodžius, labai užsigedijo ir tuo
jaus iszvžiaVo in savo karalys- 
4a.

Tada karalius velei tare in 
ja.

— Mano dukrele, jeigu jau 
tu teip nori, gali eit už jo nes 
pažiūrėsiu kaip tu su juom gy
vensi.

Karalaite tarė:
— Kaip Dievas duos teip 

bus ba asz ji labai paihylojau.
Kada karalius iszkele pui

kia veseile ir tuojaus atsibuvo 
szlubas vyriausiu karalaicziu 
su karalaiczais, o jauniausia 
su kukoreziku.

Po veseilei visi svecziai isz- 
važinejo namon, tiktai kara- 
laicziai likos su savo mylimom 
pacziulems. 1

Pagyvenę koki laika važiavo 
namon parveszt pas karalių sa
vo pasoga.

Tada kukorezikas tare in sa
vo pacziule:

— Mano pacziule! AMžuo- 
je jie pasogos parveszt ir asz 
važiuosiu. /

Karalaite tarė:
— Kur tu gausi ta pasoga ?
Jis atsake:
— Dievas duos.
Tada jis atsisveikino su savo 

mylima pacziule, paemes lazda 
in rhnka iszejo isz dvaro. O 
kada jau nebuvo matyt dvaro 
tada pamislijo apie geležini 
vyra, kuris tuojau stojo ir jam 
tarė:

— Szviesiauses karalaiti 
ko reikalauji?

and announcements
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Karalaitis tarė:
— Asz- noriu, idant man 

stotu tuojaus daugybe vaisko 
ir arklys papuoszta auksu ir 
deimantu.

Kaip tik jis teippasakė, tuo
jaus viskas stojo, o geležinis 
vyras isznyko.

Tada karalaitis užsėdo ant 
arklio, o suparedkavojas visa 
vaiska, nukeliavo in ta kara- 
lysta, kur jis smaka užmusze, 
karalui ir karalienei akis in
dėje. Kada pribuvo pas kara
lių, jis labai nusigando ba mis- 
lyjo jog kokis neprietelius ant 
jo Užpuolė.

Nes karalaitis nusėdo nuo 
arklio, inejo in paloci ir parode 
karalui rasztns, jog turi ati
duot puse karalystes ir visko 
po puse, tada, karalius persi
gando ir nežinojo ka daryt, tu
rėjo atiduot puse karalystes ir 
visko po puse, ba jo paties bu
vo pasiraszyta jog turi atiduot 
visko po puse. Karalaitis atsi
ėmęs puse vaisko karalystes ir 
nukeliavo pas savo tęva. Kada 
pribuvo pas tęva, tada ji pri
ėmė su didele paguodone. Ta
da karalaitis tare in karalių:

— Szviesiauses karalau, ar 
jus turėjot sunu?

Tada karalius apsakė jam 
visa atsitikima.

— Karalaitis tarė:
— Szviesiauses karaliau ir 

teve! Asz esmu jusu sūnūs!
Tada buvo neiszpasakytas 

džiaugsmas, iszkele puiku ba
lių.

Po tam baliui užrasze jam 
visa karalysta. Tada atsisvei
kinęs su savo tėvu gryžo pas 
savo mylima pacziule. Kada 
sugryžo namon, karalius pa
matęs daugybe vaisko ir karei
vi papuoszta auksu ir sidabru, 
laibai persigando, ba mislijo, 
jog- tai koks neprietelis, nes 
kada karalaitis užjojo in dva
rą ir nusėdo nuo arklio tada 
karalius pamate jog tai tas 
pats kareivis, ka jo neipriete- 
hus nukariavo, o karalaite 
teipos-gi pažinus savo mylima 
puolė jam ant kaklo, apsikabi
nus bueziavo ir paszaukc:

— Szitas musu iszgelbeto- 
jas po draugei ir mano myli
masis.

Tada karalius prisiartino 
prie jo ir meiliai pasveikino ir 
koki džiaugsma turėjo, tai ne
galima nei apraszyt: Po tam 
aprasze jam visa karalysta, o 
po jo smertai likos karalium, 
turėjo net pustreczios karalys
tes po savim ir laimingai gyve
no su savo mylima pacziule.

----- GALAS-----

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima# 
apie Jezu Kristų.

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

Istorija Apie

ir Nikita
^EKURIUOSE laikuose, ne

toli nuo Kievo atsirado bai
sus smakas. Daugybe žmonių 
neszdami in savo lizdą ir tary
davo. Po kiek metu prisiartino 
toksai laikas, kad turėdavo kas 
menesis duotie pats karalius 
po viena isz savo karalystes.

Karaliavime Vladimiero sū
naus Glebo pradėjo žnionys 
buntavotis, kad karalius Gle
bas nemiclaszridingai žmonis 
savo atiduodavo ant prarijimo 
baisiam smakui. Teipos-gi at
ėjo toksai laikas kad karalius 
Glėbas didelei susirupines ma- 
tvdamas kad negales žmonių t' o
apmalszyt ne kokiu spasabu, 
turėjo pristotie ant juju parei
kalavimu, o reikalavimas žmo
nių buvo' toks:

Kad butu lygiai duodama ir 
isz karaliszkos szeimynos žmo
nis baisiam smakui. Ne buvo 
jokios rodos ant to, ba negalė
jo nei vaisko pei žmonių sylos 
statytis priesz baisumą smako.

Viena karta prisiartino lai
kas atiduotie karaliszka duk
terį in nasrus baisam smakui, 
tada karalius iszdave prisaky
mą, kad visas miestas butu 
gailei iszredytas ir kad žmo- 
ny's melstu Dievo kad iszvalny- 
tu karalaite isz nasrų baisaus 
smako, atitolintu ta nelaime 
nuo visu žmonių tos karalystes. 
Teipos-gi siuntė laiszkas in vi
sus krasztus svieto kad kas at
sirastu toks galinezius, eit ant 
pleciaus su smaku galelis tai 
tam duotu savo vienatine duk
terį užpaezia ir apraszytu visa 
karalysta, vienok matydamas 
kad jau artinasi prapultis jo 
karalystai ir jam nes neatsira
do toks galinezius katras butu 
stojas su tuom baisum smaku.

Tame prisiartino laikas ku
riame jau reikėjo iszduotie sa
vo mylima dukterį ant prariji
mo 'baisiam smakui, apverkė 
visas miestas tuom tarpu veže 
karietoj nelaiminga karalaite. 
Kada jau atvežė in ta vieta ku
ri buvo paskirta, iszlipo isz ka
rei! ose ir ėjo sėst ant krėslo, o 
mine žiūrėdama ant jos gailės 
aszaras liejo o jijie lenke galva 
atsisveikindama su visais.

Toj smutnoj valandoj iszgir- 
do žmonies dideli drebejima 
žemes visi szalinosi kaip galė
dami ba jau žinojo kad smakas 
ateina, o už valandos iszgirdo 
karalaite dideli kriokimą ir pa
mate visa smaka, tada karalai
te puolė ant žemes ir apmirė, o 
smakas paemes nunesze in sa
vo lizdą, nes ryt neryjo per kė
lės dienas, už tai kad buvo la-
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bai patoga, o da buvo padabin
ta in deimanto vainiką, aukso 
žiedais ir szilku. rubus.

Tuom kart kada ja smakas 
nesze, josios szunelis buvo at
bėgės paskui ja, kuri laikyda
vosi savo pakajuje.

Kožna vakara parbėgdavo 
smakas nakyotie in savo lizdą 
tada karalaite sumislino jo pa
klaust, ar yra toks galingas 
ant svieto, kad galėtu prieszai 
ji stotie. Viena, karta perbėgo 
smakas kriokdamas ir puolėsi 
prie karalienes, o> jijie labai 
persigandus nes smakas tarė:

— Nesibijok, gel'bekie ma
ne, man in gerkle paszinas in- 
lindo o jeigu man isztrauksi 
tai liksi gyva ant visados.

Karalaite net paszoke tai 
iszgirdus, ba gyvastis buvo jai 
miela, ir inkiszus savo ranke
les in gerkle smako ir rado ka- 
reiviszka karabina su bagnietu' 
penkių pėdu ilgio, o isztraukus 
tada tarė:

— Sztai kas tavo gerkleje 
buvo inkluvius, turbut su ko
kiu galingu kareiviu galejaisi, 
o smakas atsake:

— Tai toki pipli užtikau, 
jisai man norėjo su tai adata 
aki indurt tai pajutai tik -uo 
do kandi ir tuojaus intraukiau 
in gerkle ir da turiu toki ži'ban 
ti szonkauli, iszimk lauk. Ka
ralaite iszeme ne szonkauli, bet 
karda su paraszu:

‘Visoczaszji szef polka G-erb'. 
Vladimirovicza.’ Tuojaus paži
no kad vyriausios gvardijos 
karaliszko pulko vado kardas'. 
Tada karalaite prakalbėjo in 
smaka:

— Daug galingas smake, 
tai asz mistinu jog nėra galin
gesnio už tave?

Smakas nusijuokęs tare in 
ja:

— Yra Azijo, už Kaspisku- 
ju mariu garborius, (kuris 
skuras dirba), kaime Kaszmi, 
Nikita Ogli, tai priesz ta nega
lų prieszytis, ha jisai drūtesnis 
už mane.

Karalaite iszgirdus tuos žo
džius labai nudžiugo ir mistino 
kokiu spasabu galėtu duotio 
žinia savo tėvui.

Ant rytojaus smakas iszejo 
o karalaite paėmė balta szilki- 
ni kaspinėli, parasze savo tė
vui kad gyva, kokioj vietoj ir 
kaip ja gali iszgelbet ir užri- 
szus szunelui ant kaklo siuntė 
pas tęva o szunelis buvo pri
pratęs prie jos ir suprato viską 
ka tik jijie kalbėjo.

Nunesze szunelis laiszkeli 
pas tęva, o tėvas1 nieko nelauk
damas leidosi in Azija pas Ni
kita, o kaip Nikita paregėjo 
per Įauga ateinanti karalių su
drėbėjo ir pertrauke dvylika 
skuru kūrės tuom tarpu laike 
rankose, o karalius priejas prie 
Nikitos prasze pakarnaisi 'žo- 
džais kad gelbėtu jo karalyste 
dr vienatine duktere, nes Niki
ta ne apsiėmė, o už tai, kad per 
jo priežaste pertrauke dvylika 
skuru ba jos jam daugiau apė
jo negu jo karalyste.

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines
—j Subato.j priipuolai Szv. 

Anastazo ir Szv. Vincento, o 
Tautiszka Vardine: Ringau
das. Ir ta diena: 1901 m., Ang
lijos Karaliene Viktorija pa
simirė.

— Panedelyje netikėtai nu
mirė savo namuose, Mare Vit
kuviene, nuo 1138 E. Centre 
uly. Velione po tėvais vadino
si Mare Mizeriute. Gimė Malia- 
nojuje. Prigulėjo prie Lietu- 
viszkos parapijos ir Saldž, .Jė
zaus Szirdies draugijos. Pali
ko savo vyra Prana; du sunu: 
Geralda ir Vincą; savo motinė
lė, Ona Mizeriene, mieste; se- 
kanczios seserys: Helena, pati 
James Davidson, mieste; Ag
nieszka, pati Charles Martin, 
Park Crest, ir Konstancija 
mieste, taipgi 'broli Juozą 
mieste. Laidotuves invyko 
Ketverge ryta, su apiegomis 
in Szv. Juozapo bažnyczioje ir 
palaidota in paratpijos kapinė
se. Grabelius L. Traskauskas 
laidojo.

— Ketverge, Sausio-Jan. 
20-ta diena 1955 m., 5-ta valan
da ryte, iszvažiavo in Wilkes- 
Barre, Pa., asztuoni vyrukai 
kurie likos paszaukti del ka- 
riszkos t arny stos. Žemiau pa
duodame vardus kurie apleido 
isz:

Mahanoy City: Robert 1. 
Maurer.

. Moreą: Francis V. Merinsky. 
. .Frackville: James G. Hinkle.

Girardville: Raymond H. 
Wayne ir Francis J. Leister.

Shenandoah: Samuel S. Sut
ler ir John G. Nork.

Ringtown: Douglas A. S. 
Stauffer.

— Kita san vaite: Nedelioj 
pripuola treezia Nedelia po 
trijų. Karalių, Szv. Raimundo 
ir Szv. Emercijono, o Tautisz
ka Vardine: Tosze. Taipgi ta 
diena Menulio atmaina: Jau
nutis; 1880 metuose Amerikos 
mainieriai susiorganizavo, vie
nybe sudarė; 1793 m., baseny- 
'biu ir skerdynių, laikas Pran
cūzijoje, 'baisiai daug žmonių 
iszžudyta, kitiems galvos nu
kirstos.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Timotiejo, o Tautiszka Vardi
ne: Rainis. Ir ta diena: Kinie
cziu Naujuju Metai. Szie metai 
yra “Avinėlio Metai’’ sulyg 
Kiniecziu iszskaitliavimo isz 
žvaigždžių ir isz savo kalendo
riaus, kurie yra Kiniecziu var
ino jamas jau per daugiau kai}) 
keturi tukstaneziai penki sziin- 
tai metu. Szitokie metu užvar- 
dinimai turi Kiniecziams ypa
tingai reikszme. Pavyzdžiui: 
“Gyvaties Metai’’ 1953 reisz- 
ke nelaime ir vargai; “Ark
lio Meteai” 1954 reiszke geres
nius metus. Sziu metu “Avinė
lio“ reiszkia tvarka, taika ir 
ramybe; 1848 m., surado aukso 
Cali forui jos valstijoje; 1939 
m., 'žemes drebėjimas in Chile, 
miestai sugriauti, trisdeszimts 
tukstaneziu žmonių žuvo.

— Utarninke pripuola Szv. 
Povilo atsivertimas, o Tautisz
ka Vardine: Patole. Ir ta die
na: 1932 m., Japonai insibriau- 
ja in Shanghai. Amerika' per
spėja Japonus gerbti Ameri
kos piliecziu teises tame mies
te; 1946 m., mainieriu bosas 
John L. Lewisas su savo unija 
prisijungia prie Darbo Federa
cija, isz kurios jis su savo mai- 
nieriais 'buvo pasitraukęs 1936 
metuose.

— Nelaime atsitiko Sere- 

dos ryta, kai trokas prigulin
tis prie pienininko Seddon isz 
'Locust Valley trenku in Szv. 
Juozapo parapijos seseriu na
rna ant kampo South ir C uly- 
cziu, padarydama iszkados ant 
keletą szimtu doleriu. Tyrinė
jimas 'parodo kad kai trokas 
važiavo nuo C ulyezios, staiga 
troko breikai sugedo ir dreive- 
rys negalėjo suvaldyt t roką, 
trenkdamas in narna.

— Buvus Maizevilles gy
ventojai Dorota. Drumatiene, 
pasimirė Seredos ryta pas savo 
žentą ir duktere Lawrence ir 
Morta Souczakus, 103 S. Cata
wissa, mieste. Velione sirgo 
trumpa laika. Gimė Lietuvoje, 
atvyko in Amerika 1895 m., iii 
Turkey Run, po tam iii Maize- 
villeje, o keletą metu atgal ap
sigyveno Mahanojuje. Jos vy
ras Vincas mirė 1941 m., o apie 
trys menesiai atgal duktė He
lena Stcnskiene isz Gilbertono 
pasimirė. Paliko trys dukterys, 
Mare, pati S. Del Rio, ' Gilber
ton; Agnieszka, pati A. Nowom 
Bayside, L. L, ir Morta, pati L. 
Souchak. Laidos Sulbatos ryta 
su apiegomis in Szv. Liudviko 
■bažnyczioje, Maizeville, devin
ta valanda ir palaidos in para
pijos kapinėse. Grabelius L. 
C h a i k a u s k a s laidos.

Gilberton, Pa. —
Gerai žinomas miesto gyvento
jas, ponas, Petras Garmus nuo 
Main uly., taipgi “Saules“ 
skaitytojas, gydosi in I’otts- 
villes ligon'buteje. Mes visi vė
liname ponui Garmui greito 
pasisveikinto.

Ant Ulyezios

Jonas — Ar važiuoji Pet
rai in Girardville ant ba
liaus?

Petras — Staugk velniai! 
Nekencziu balių!

Jonas — U-gi del ko? Juk 
tu teip mėgai pirma važinėt.

Petras — Teip, taip baliai. 
Ant tokio baliaus pažinau 
Mariute Limpiute ir su ja 
turėjau apsiporuot!

“Saule“, kaip szviete, taip 
ii’ dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule“ palaiko su sa
vo prenumeratais.

a a, Atnesza Piez. Prakalba

Herbert Miller, darbinin
kas Baltuosiuose Kambaruo- 
se ežia nesza visa Preziden
to Eisenhowerio raszta del 
prakalbos, kuria Prezidentas 
pasakė Senatui kaslink Už
sienio biznio ir Amerikos 
pramones. Prezidentas Ei- 
senhoweris nori atidaryti 
musu kraszto pramones du

Shenandoah, Pa. —
Senas angliakasis Antanas 

Kozakas, kuris gyveno pas 
Phil Bush, 108 N. Bowers uly., 

i pasimirė Nedėlios ryta 2:30 
j valanda. Velionis sirgo nuo az- 
į mos. Atvyko isz Lietuvos dau
gelis metu atgal, ir per visa, 

i laika gyveno mieste Slienado- 
i ryje. Buvo angliakasis ir pas
kutini laika dirbo Knickerboc- 

! ker kasyklose. Paliko dvi anu- 
'kes: Ona M illbourne, isz Dės I
Moines , Iowa, ir Mare Rabino
witz, Baltimore, Md., ir antika 
Edvardą Kazoku mieste. Lai
dojo Ketverge ryta,' deszimta 
valanda iii Kalvarijos kapinė
se. Gra'b'orius Snyder laidojo.

JAPONAI PER DAUG
LAIKO PRALEIDŽIA

ANT MUVING
PIKCZIERIU

TOKYO, JAPONIJA. — 
Japonijos Ministerija yra susi- 
rupinus kad Japonai per daug 
laiko praleidžia in muving pik- 
czierius.

Dabar valdžia yra nusta- i 
ežius kad muving pikezieriail 
negali testis ilgiau kaip pustre- 
czios valandos. Iki sziol kai! 
kuriose vietose, buvo rodoma 
net trys ar keturi paveikslai, ir 
Japonai, ypatingai bobos, sė
dėdavo tuose teatruose ketu
rias ar penkias valandas.

KMOUNISTAI UŽĖ
MĖ YIKIANGSHAN

SALAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

_____

Amerikos Sekretorius dar 
vis teigia ir gina kad mes sto
tume in kara jeigu Formosa 
Sala butu užpulta, bet jis sako 
kad ne musu biznis kad Komu
nistai užima Yikiangshan Sa
las, nors tos salos yra labai ar
ti prie Formosa Salos.

Musu Sekretorius sako ir no- 
Į ri mus intikinti kad tas Komu
nistas, Kinietis užpuolikas 
daugiau praras negu pelnys 
užimdamas tas mažas salas. 
Bet jis pamirszta atsiminti kad 
visu tolimųjų rytu krasztai da
bar žiuri in Amerika ir lygina

ris visiems kitiems krasz- 
tams, ir už tai nori kad man
ta, taksos butu sumažintos 
del Užsienio prekybos. Tai 
buvo Prezidento pirmas pra- 
szymas isz Senato. Jis dar 
szeszis kitu panaszius pra- 
szymus ir pareikalavimus 
rengia Senatui pasiunsti.

o o o 

musu jiegomis. Iki sziol visi 
tie žmones mato kad Komunis
tai yra kur kas galingesnis ir 
drąsesni negu Amerikiecziai. 
Reiszkia mes dien in diena ne
tenkame garbes tu žmonių aky
se. Ir tas mums ne in sveikata.

Musu Septintas Laivynas 
butu galejes visus tuos Komu- j 
nistus ant vietos sustabdinti, j 
bet Vaszingtonas jam nepave-l 
lino.

DAKTARO
SHEPPARD TĖVAS

PASIMIRĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

lyn Sheppard buvo nužudinta 
savo lovoje. Jos vyras Dakta
ras Samuel Sheppard buvo in- 
tartas už jos nužudinima ir pa
smerktas in kalėjimą iki gyvos 
galvos.

Daktaro Richard Sheppardo 
žmona, szeszios deszimts ketu- 
riu meteu amžiaus Ethyl nusi
žudė kai jos sūnūs buvo pa
smerktas.

Intartas Daktaras jau kelis 
sykius stengiesi pareikalauti 
naujo tardinimo, vis sakyda- j 
mas kad jis nekaltas, bet net 
ir augszcziausias teismas jo 
praszymo neprieme. Jis vis gi
nasi ir sako kad kokis ten va
gis jo žmona nužudė, ji apdau- i 
že ir apvogė. Bet policijantai' 
rado kad nieko nebuvb pavog- ■ 
ta, ir kad pats Daktaras buvo 
kraujais aptekės kai jis buvo 
suimtas.

Jo brolis, teipgi daktaras, 
buvo po prisieka pasakęs kad 
jis buvo su savo broliu tuo lai
ku kai jo žmona buvo nužudin- 1 
ta, bet vėliau buvo priparodin- j 
ta kad ir jis kad ir po prisieka 
melavo.

of these thirteen years — thirty-seven 
billion dollars worth of them!
Last year -we bought 22% more Bonds 
than the year before; and the figures show 
that we are holding our Bonds for maxi
mum return—three-fourths of all matured 
E Bonds are still being held at interest by 
their original owners.
Yes, it’s a happy anniversary story for 
America’s Bond buying habit.

If you’re not already buying Bonds— 
try the easy Payroll Savings Plan

Save any sum you wish—a couple of dol
lars a payday or as much as you can spare. 
You never miss the money because its 
saved for you—before you even get your 
check. And when enough has accumulated, 
it’s automatically invested in a Series E 
Bond, in your name, and the Bond turned 
over to you. Then your savings begin earn
ing. you a’, average 3% interest, com
pounded semiannually, when the Bonds 
are held to maturity!

The Savings Bond Habit Brings Happy Returns—Buy more in ’54!
The V. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Depart

ment thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

We were just trying to keep otir Country 
strong and prepared when we bought our 
first Defense Bonds. Those were the un
easy days of 1941, thirteen years ago this 
month.
It was only after V-J Day that we began to 
realize that we were doing far more with 
our Bond buying than lending our Coun
try cash for the war effort. Here’s what we 
saw happening:
J/Z over America new homes were be
ing built with Bonds. Farms were pro
ducing more crops with Bond-bought 
machinery. Sons and daughters were 
getting extra schooling. And the dream 
of owning a business of his own teas 
coming true for many a man who hacf 
Bonds to give him a start.
U. S. Savings Bonds have helped Ameri
cans save on a scale brand new in history 
—a record unmatched anywhere in the 
whole world!
Today more Bonds are held in our 
hands than ever before in the history

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. ^Pirkte U. S. Bonus!

Rengias Loszimui

Per Bga kelione isz Cali- 
fornijos in New York mies
tą, dainininke ir loszike Di
nah Shore vartuojo szita ma
ža pijana prisirengti del sa
vo loszimo ir dainų per tele
vizija. Jai ežia padeda jos 
septynių metu dukrele, Mis
sy, kuri skambina ant pija-

_________

PAGAVO I
BAŽNYCZIOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Fromn per radi j a, pasiszauke 
daugiau pagelbos.

Jie vėliau sueziupo vyra ku
ris padavė savo varda kaip Ab
raham Wilson, dvideszimts 
septynių metu amžiaus, nuo 
Berks ir Dvideszimts ulyezios.

Policijantai tos bažnyczios 
skiepe rado szimta trisde
szimts du centu ir maiszeli su 
szesziais doleriais.

Policijantai prikėlė Kunigu - 
ži Harold C. Davis ir jam papa
sakojo apie tuos vagis.

no kai jos motina dainuoja. 
Szalia dukreles sėdi jos tė
vas ir Dinah Shore vyras, 
George Montgomery. Szitas 
paveikslas buvo nutrauktas , 
per traukinio langa, kai 
traukinys invažiavo in New 
York miesto stoti.

L_J O i—l

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ežio “Vilko“ ir kitu pasitrauk
ti nustatytomis sanlygomis in- 
manoma. Seniau prie ūkininku 
dirbusiu darbininku padėtis su 
Kolchozininku padėtimi ne isz 
tolo negalima lygintis. Kad ir 
maista seniau prie ūkininku 
gaudavo su lasziniais ir mesa 
o dabar, tik barszcziai, bulvie
ne, o spirguti tegalima pama
tyti vos retkareziais.

In Kolchozus, tikriau ju 
“gyvenvietes“, dar ne visi 
ūkininkai sukelti isz vienkie
miu. Kai sukels, tada gyveni
mas dar daugiau pasunkės. 
Daugiausia sukolchozinti dva
ru centrai. Vienok pasitaiko ir 
tokiu valstiecziu, kurie, atida
vė Kolchozui viską, ka turėjo, 
b ėga isz j u ir keliasi in miestą. 
Nors tai ir labai sunku, vis dėl
to kai kurie Kolchozai leido, 
net atsiimti trobesius: atsiimk 
juos ir dink. Isz ko in Kolcho
zus suvarytieji darbo valstie- 
cziai iszgyvena, tai pirmoj ei
lėj isz tu jiems leistu savo rei
kalams pasinaudoti 60 aru. 
Vienok ir už juos reikia ati
duoti valstybei nustatytasias 
mėsos, bulviu, kopūstu ir kito- 
ko duokles. Priesz kiek laiko 
Lietuvoj buvo pasklidęs gan
das, kad kažkuris “Kolchozas 
milijonininkas“ Sovietu San- 
jungoje atėmė isz visu Kolcho
zininku tuos 60 aru ir visus 
suvarė in bendra katila. Žmo
nes sznekejo, kad taip busią J 
padaryta ir Lietuvoje, todėl vi
sai nusiminė: isz ko, galvojo, 
reikes gyventi, jeigu isz ju at
ims ir tuos 60 aru, isz kuriu jie 
iki tol, kad ir sunkiai, vis dėlto 
galėdavo dar sziaip taip iszsi- 
versti. Toks gandas tik dar 
daugiau sustiprino bėgimą isz 
Kolchozu. Vienok nubege in 
miestus ten taip pat nieko ge
ro neranda.

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

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 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 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- 
blausia, tai “teisingas atsily
ginimas,“ mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!




