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Operacija Szirdies Ant Televizijos 40 DINGO
Į POTVANIUOSE

i 40,000 Be Namu 
Australijoje

SYDNEY, AUSTRALIJA.- 
Daugiau kaip keturios desz- 
imts žmonių žuvo ar dingo pot- 
vaniuose, in New South Wales. 
Apie keturios deszimts tukstan 
ežiu likosi be namu in trisde- 
szimts miestu.

Virszininkai pranesza kad 
dabar yra pavojus nuo užkre- 
cziam ligų ir nuo bado. Szto- 
rai, buezernes ir fabrikai buvo 
ligi pirmo augszto užsemti. 
Žmones neturi nei gazo, nei 
elektros.

Armija, Laivynas ir Lakunu 
Sztabas greitai stojo in talka 
padėti tiems kurie iszliko gy
vi. ' Eroplanai isz padangių 

' nuleido maisto ir reikalingu 
į liekarstu, tiems žmonėms prie 
' kuriu nebuvo galima prieiti. 
Bet lakūnai pranesza kad ne

Trys daktarai padare ope
racija ant septyniolikos me
tu amžiaus vaiko szirdies, 
in Los Angeles General li
gonine, kai tukstaneziai 
žmonių galėjo ta operacija 
pamatyti per televizija.

American Heart Association 
parūpino televizijos intai- 
sus del tos operecijos kad vi
si galėtu pamatyti, ir pama
te, daugiau prisidėtu prie 
vedamo vajaus del szirdies 
ligų fondo.

visur jie gali pristatyti maisto 
j kad ir su eroplanais.

Didžiausia iszkados buvo 
; padaryta in Maitland, kuris 
randasi apie szimta dvide- 
szimts myliu nuo Sydney mies
to, in Hunter River slėni. Czia 
apie dvideszimts tukstaneziu

Isz Amerikos
MOKSLAS PIGUS

Mokslincziai Neinver- 
tinami Amerikoje

jaunimą mokintis ant mokyto
ju, kai jie mato kad bemokslis, 
darbo žmogelis, keliu klasių 
mergina, fabrike, mainose ar 
kitame amate kelis sykius dau
giau uždirba negu mokycziau- 
sias mokytojas.

Mokytojo alga turėtu būti 
lygi su daktara, advokata ar

į žmonių neteko savo namu.
Baisiai daug galviju prigėrė 

ir viskas nuo ukiu, farmu nu- 
neszta, iszplauta ir iszardyta.

Per tris dienas ir per tris 
naktis lijo be jokio sustojimo 
ir visos upes baisiai patvino ir 
virsz krantu iszsiliejo po visa 
apylinke. Niekas dar negali

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Hollis L. Caswell, Columbia 
Universiteto’ Prezidentas, per 
mokytoju seimą in Atlantic 
City pasakė, kad Amerikoje 
mokslinczius nėra gana inver- 
tinamas.

Jis sako kad visuose Euro- > 
pos krasztuose Profesoriaus 
vardas labai augsztai stovi, bet 
Amerikoje Profesorius yra ly
gus su szundaktarui ar kara-, 
belninku.

Prezidentas Hollis L. Cas •

klebono; bet Amerikoje to na- i 
b a go mokytojo alga gal biski; 
didesne už ubago iszmalda.

19 ŽUVO ANT
AUTOBUSO

SEOUL, KORĖJA. — Orei- 
tas traukinys sumusze autobu- 
si ant kryžkelio, apie dvi my
lios nuo Pusan miesto. Devy
niolika Koriecziu žuvo ant vie
tos, szesziolika Koriecziu buvo 
sužeisti toje nelaimėje.

well kalbėjo in keturis tuks- ■ Autobuso draiverys buvo už-i 
tanezius mokslincziu ir moky- i musztas toje nelaimėje ir už tai] 
toju. Jis sake kad Amerikie- negalima pasakyti kaip ir ko-! 
ežiams labiau rupi puosznios ir del ta nelaime atsitiko. Bet ge-| 
brangios mokyklos, negu geri ležinkelio kompanijos atstovai 
mokytojai. spėja kad tas draiverys neuž- j

Jis toliau priparodino, kad mate atvažiuojanti traukini ir 
Amerikoje, bemokslis beisbo- važiavo skersai ta kryžkeli, kai | 
liniukas, raumeningas futboli- tas traukinys, visu savo grei-j 
ninkas, lepsze loszike, daug 
daugiau per menesi uždirba, 
negu geriausio universiteto 
Profesorius.

Kiti kalbėtojai, kaip Dakta
ras Wilton M. Krogman, isz 
University of Pennsylvania,
priparodino kad senelis, kuris i WASHINGTON, D. C. — 
universiteto kambarius isz- j Prez. Eisenhoweris dabar Kon- 
szluoja, gauna daugiau negu gresui siulina byla, paskirti bi
tas kuris tuose kambariuose lijonus doleriu nauju vieszke- 
musu vaikus mokina. ]]iu statymui. Szitokis žygis, ir!

Už tai, dabar mums trumpa darbas kasztuotu daugiau kaip 
ir trūksta ne tik profesorių, bet; du szimtu milijonu doleriu. Ir 
ir mokytoju. Sziandien sunku! tas darbas užimtu apie de- 
prikalbinti ar privilioti musu (Tasa Ant 4 Puslapio)

tumu privažiavo prie to kryz- 
kelio.

BILIJONAI DOLERIU] 

DEL VIESZKELIU

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nieko Neturi Paslėpti

Ann Corio, kuri pati save 
vadina loszike, kuri per lo- 
szimus beveik visai nuogai 
nusirengdavo, dabar teisme 
skundžiasi kad telefono 
kompanijos darbininkai, 
slaptomis klausydavosi kai 
ji per telefoną^ kalbėdavo. 
Keli darbininkai ‘sakti’ ga
vo. O ji sako kad ji neturi 
nieko paslaptį, bet pyksta 
kad kiti savo nosis kisza in 
jos ‘bizni.’

3 MILIJONU UŽSIE-] 

' NIECZIU LIKIMAS
ARGENTINOJE

Kaip žinoma, 1954 m., Rug
sėjo 28 d., Argentinos Parla
mentas -priėmė nauja piliety
bes instatyma, kuris palieczia 
visus Argentinoje gyvenan- 
czius svetimszalius, tarp ju, ir j 

’visus tenykszczius Lietuvius.] 
į Del kai kuriu szio instatymo] 
nuostatu pasisakė visa eile Už- j 
sienio spaudos organu. Gauto- ] 
siomis žiniomis, instatymas 

i priimtas vykdant Argentinos 
1949 m., Kovo 11 d., konstitu
cijos 31 straipsni, kurio teks
tas taip skamba: “Svetimsza- 
liai, kurie atvyksta in kraszta 
(suprantama Argentina) nesu
laužydami instatymu, naudo-1 
jasi visomis civilinėmis Argen- ] 
tiniecziu teisėmis, o taip pat 
ir politinėmis teisėmis, po pen- 
keriu metu gave tautybe (natu- 
ralizavesi). Jie gali praszyti 
naturalizuotis po to, kai isz- ] 
gyvens isztisai dvejus metus 
valstybes teritorijoje ir auto- 
matiszkai ingaus tautybe po ] 
penkeriu nuolatinio gyvenimo ] 
metu, iszikyrus tuos atvejus, 
kai padaromas aiszkiai prie- 
szingas pareiszkimas. Insta- i 
tymas nustatys priežastis, ir] 

i sanlygas tautybei suteikti ir! 
jai atimti, taip pat svetimsza- 1 
liams isz kraszto isztremti.” jr !

Instatymas skiria tautybe ir 
pilietybe. Vienok jame tauty- į 
bes sąvoką neseutinka su Lie-i 
tuvoj vartota inprastine sąvo
ką. Visi Argentiniecziai turi 

i tautybe, ar Argentinoje gimė, i 
ar naturalizavesi. Vienok pilie- 

: tybe turi tik tie isz j u, kurie tu
ri politines teisei, tai yra, ku
rie gali balsuoti ir gali būti 
renkami. Taigi Argentinieczio i 
sąvoką platesne, o Argentinos 
pilieczio, siauresne. Naturali
zuotis galima arba savo pra- 
szymu, arba automatiszkai. 
Svetimszaliai, iszgyvene Ar
gentinoje be pertraukos dve
jus metus, gali praszyti Argen- 

! tinos tautybes. 8 ir 9 straips
niai nurodo, kad iszgyvene 5 
metus be pertraukos automa-; 
tiszkai tampa Argentiniecziais.! 
Fraszantieji natūralizacijos tu
ri atlikti sziuos reikalavimus: 
a) turėti elementarini nusima-! 
nyma apie tautos kalba, b) tu-; 
reti elementariniu žinių apie 
Argentinos tautos politine ir 
socialine organizacija, jos is
torija ir geografija, c) neturi 
būti neteke teisiu del psiciniu ! 
ligų, d) būti gero elgesio ir 
verstis garbingu pragyveni-! 
mu, e) nebūti poliecziai tos ' 
valstybes, kuri butu karo pa-1 

! dėty su Argentinos respublika, 
f) nedaryti konstitucijos 15 ir 
25 straipsniais pasmerktu veik
smu (tai yra, neturi siekti jie- 
ga pakeisti konstitucija), g) 
neturi būti nustoję Argentinos 
tautybes, nebent ji butu po 3 
m., vykdomosios valdžios vėl 
jiems gražinta. Tie patys rei
kalavimai, iszskyrus a ir b at
vejus, statomi ir automatisz-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Į

Laimėjo Premija

Moksliszkas žingeidumas 
apie anglis ir apie kasyklas, i
mainas, atnesze netikėta lai
me, premija in kolegija szi- 
tai gražuolei, studentei, sep
tyniolikos metu amžiaus Ca
rol Irene Hawkins, isz South 
Hawkins, isz Soulth Char
leston, West Virginia. Ji 
ežiais metais baigs augsztes- 
niaja mokykla savo mieste.

DU BROLIAI ŽUVO

Mažas Eroplanas
Sudužo

DEER PARK, L. L, N. Y. — 
Mažas, vieno inžino eroplanas 
nukrito ir sudužo, pirm regu 
jis suspėjo pasikelti nuo žemes, į 
in Deer Park, Long Island.

Tas mažas eroplanas sudužo 
ir sudege. Mažai kas liko isz to i °
eroplano liekanų.

_ w I
Toje nelaimėje žuvo du bro-! 

liai, dvideszimts keturiu metu! 
amžiaus Richard ir dvide
szimts asztuoniu metu amžiaus 
Joseph, dvieju vaikucziu tėvas.

Jųdviejų mažas eroplanas,] 
kad tik biski butu nukritęs sta-j 
ežiai ant keliu namu, toje apy-:
linkeje.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Už Geležines Uždangos
(Tasa) ■ Balso praneszimus ir isz Muen- 

cheno ir isz New Yorko Lietu-

Ar Ilgai Gales Lietuviai 
Priesz Apemejus i 

Spirtis?
----------- i

IPaeižiurekime m paežius i 
Rusus, kaip ilgai jie galėjo 
Bolszevikiniam režimui spir- i 
tis. Su kiekviena naujai iszauk-1 
lėta karta Bolszevikai laimi 
‘am tikra procentą in savo pu- ] 
se. Ir dabar, jeigu ne tos viltys 
su szaltuoju karu ir ateityje 
numatomu karsztuoju karu, i 
‘ai didesnis ir musu tautiecziu! 
procentas butu ęuejes “pavan
deniui’’. Taigi pasiprieszinimo 
stiprumas priklauso ne tik nuo 
vidaus padėties, bet ir nuo pa
ramos isz svetur. Kai ka isz pa- 
czios jauniausios kartos yra 
paviliojęs ir Komunizmas. Tar
minis materializmas su visa] 
Bolszevikine filosofija ir spau-i 
dimu, sziaip ar taip, apsuka 
galvas tam tikrai žmonių da
liai, o ypacz nesugebeneziam 
kritiszkiau visko vertinti jau
nimui; szio dalis ima tikėti ju 
apsvartinima. Jeigu butu pri
einama Vakaru spauda ir lais

vi zkai, taip pat praneszimus 
Ruslszkai ir Vokiszkai. Ameri
kos Balsas girdimas gerai, 
Ypacz gerai girdimi Lietuvoje 
praneszimai Rusu kalba. ’’Už
sienio radijo pranešimu pasi
klauso, kas tik turi radijo apa
ratus. Vatikanas kažin kodėl 
girdėti blogiau. Spaudos isz 
Vakaru negaunama jokios, net 
ir Leningrado visokuose nete
ko pastebėti užsieniniu laik- 
raszcziu kad ir isz “liaudies 
demokratijų.’’ Tuo tarpu to
kioj Prahoj, kiek žinoma, ga
lima gauti Prancūzu kp oficio
zą ir kitokiu leidinui. Vadinasi 
ten ir sziuo atžvilgiu yra kitaip 
negu Lietuvoje. Lietuvoje ga
lima gauti nebent svetimomis 
kalbomis tik Maskvoje iszleis- 
tu leidiniu. Parodoma ir sveti-' 
mu krutamu paveiksliu viena 
kita, apie Afrika, Tarzana, 
“Kareivio likimą Amerikoje” 
ir kt. Kuri laika su pamėgimu 
rodytos vad. “trofėjinės pa- 
veikslos” isz Berlyno, tai tos, 
kurios Rusu, kaip nugalėtoju, 
buvo “paimtos” in nelaisve 
Berlyne ir paskum apskelbtos 
“trofėjinėmis”. Rodomas ir

vas susižinojimas, tai tarminio 
materializmo insrava nebutu 
tokia didele. Isz dabartiniu 
sanlygu darant iszvada, betek
tu galvoti, kad radijo klausy
mas galėtu Luti užgniaužtas. 
Jo, netenka abejoti, dažnai pa
siklauso ir patys Komunistai, 
norėdami turėti “reikalingu 
daneszimu. ” Krasztutiniu ver
tinimu, isz musu paeziojo ma
žojo ir brenstanezio jaunimo 
tikrai sukomunistejusiu ar nu
ėjusiu su apemejantais, mano 
insitikinimu, sako V. Mironą", 
tus gal kokis lfv. Taigi isz es
mes sukomunistinta ir surusin
ta ju dar labai maža.

Užsienio radijo stoeziu klau-

Chaplinas. Kai leidžia “Tarza
na”, tai eiles didesnes nei prie 
duonos.

Ko Daugiausia 
Trūksta

. •---------------f

Ne vienos prekes nėra per 
daug. Pvz. odiniu puspadžiu 
tegalima gauti tik juodoje rin
koje. Priesz Gegužes pirmąją 
vitrinose visur raudonuoja isz- 
statytas raudonas satinas. Isz 
Užsieniniu prekių galima gau
ti Szvediszku škutimosi peiliu
ku, Czekoslovakiszku batu, Vo
kietintu raszomuju maszineliu 
ir BMV motociklu ir kitokiu

sytojai gali būti nubausti už daigtu.
'“antitarybine” propaganda. į ---------------- —-—
! Asz pats esu girdėjęs Amerikos Pirkie U. S. Bonus Sziandien’.

Inpumpuoja Oro In Submarina

Darbininkai greitai pri
buvo su savo naujausiais in
takais ir inpumpavo oro in 
submarina * ‘ Pomodon, ’ ’ in 
San Francisco Navai Base,

kur to submarino inžinai su
sprogo. Du jurininkai žuvo 
toje nelaimėje, trys dingo ir 
keturi kiti buvo labai su
žeisti. Kai tas susprogimas

atsitiko, tas submarinas bu
vo uoste kad savo inžinus 
pertikrintu priesz kelione.

□ o a
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Kas Girdėt Sieniniai Kalendoriai 1955m. ežia mes haiku nekrecziame.

Erolplanu kompanijos dabar 
milijonus doleriu įpila in Vasz- 
ingtona. Tos kompanijos nori 
kad valdžia paskirtu joms kon
traktus del invairiu kelionių 
tarp invairiu miestu. Kompa
nijoms tokie kontraktai verti 
milijonus doleriu kas sanvaite.

ISzitos kompanijos pąsiren- 
igusios iszleisti kad ir,milijonus 
doleriu del i n takos ar del pa
pirkimu, kad tik jos szitus 
kontraktus gautu.

Demokratai dabar Kazoka 
szoka, kad Prez. Eisenhoweris 
nori investi instatyma, kad at
skiros valstijos rūpintųsi apie 
paremina visu mokyklų, o ne 
valdžia, ne Vaszingtonas, kaip 
iki sziol yra daroma.

Demokratai tikisi kad vieszu 
privatiniu ir Kataliku mokyk
lų vadai 'baisu lerma iszkels 
priesz toki Prez. Eisenhowerio 
ir Reipubl ikonų partijos nusi
statymą. .

‘ 1 r • •

Eina gandai kad Demokratai 
rengiasi vieszai paskelbti i r pa
rodyti kaip Reipublikonai sau 
nemažus turtelius kraunasi isz 
valdžios kariszku kontraktu.

15 col., ploczio x 23-3/4 co!., ilgio 
gr1 Po 4()< arba 3 už $1.00
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Anglams nepatinka x musu 
nusistatymais ginti Formosa, 
Quemoy ir Matsu salas. Jie no
rėtu nusikratyti Kiniecziu tau- 
tiecziu vado Chiang Kai-sheko. 
Bet jie pamirszta ar nenori su
prasti kad, jeigu mes tas salas 
apginsime, tai jiems nebus pa
vojaus in Malaya, ir Australija 
ir nauja Zealaiiidija jausis daug 
saugiau.

su kraszto Augszcziausias 
geismas negali nieko bendra 
turėti su politikieriais ar su

juo susidraugavo. Eina gandai 
kad Eisenhoweris rengiasi pa- 
raszyti Zhukovui draugiszka 
laiszka, be jokiu dipliomatiniu 
rysziu.i *

FBI policija buvo paszaukta 
isztirti kaip tas, dar tik stato
mas, L a i v y n o didžiausias, 
sprogstaneziu bombų, mares© 
jieszikotojas, užsidegė. Eina 
gandai kad jis buvo tyczia pa
degtas.

Szitas laivas yra statomas ir 
taip intaisomas, kad jis galėtu 
apsidirbti su Sovietu siprogs- 
tanicziomis, povandeninėmis 
bombomis. Sovietai giriasi ir 
didžiuojasi, kad ju naujoms 
bomboms, mainoms niekas ke
lia nepastos.

Anglijos karininkai dabar 
nori žinoti, jeigu kitas karas 
iszkiltu, ar Amerika sutiktu 
jiems pristatyti gana atominiu 
sprogsianezi u. bombų.

-Daug žmonių Anglijoje saiko 
kad Amerikiecziai yra beprote 
ir be razumo, kariaudami už 
kelias mažas salas,sizeszi tuks
taneziai myliu nuo musu kran
to ir tik szeszios mylios nuo Ki
nijos kraszto.

'Ne viskas tvarkoj Atomines 
JiegO's Komisijoje. Pirminin
kas Strauss yra atžagariai su
sikirte®. su savo tos komisijos 
Komisijonieriu Thomas Mur
ray.

Tos atomines’ jiegos moks- 
lincziai jau dabar baisiai pyks
ta, kad jie yra taip varžomi ir 
intariami, o Pirm. Strauss no
ri invest! dar daugiau tokiu 
suvaržinimu ir tardinimu.

Jeigu Republikonai pralai
mės ateinanezius rinkimus del 
Prezidento vietos, tai jie nie
ko kito negales kaltinti kaip 
save ir savo vadus. Jie visa sa
vo partija susilipai i no, kai jie 
supjudino Republikonu Sena
torių Joseph McCarthy ir Re- 
publikona Prezidentą Dwight 
D. Eisenhoweri. Szitas susikir
timas ir nesusipratimas buvo 
visai nereikalingas.

Laivynas dabar rengia spau
dai dar vieena knyga apie 
Pearl Harbor užpuolimą. Szito- 
je knygoje Laivynas kaltina 
Generolą George C. Marshall ir 
Armijos Sztaba. Szita knyga 
stengsis priiparodinti, kad Ar
mija, butu galėjus isz anksto vi
sus perspėti kad Japonai ren
giasi ant musu Laivyno užsi
pulti ant Pearl Haifoor.

Nei musu gadyne, nei musu 
anuku gadyne tikros teisybes 
apie szita nelaime nedažinos.

asz-
nuo

Kongresas dabar nori inves
ti inneszima, kad musu kraszto 
Augszioziausiojo Teismo Vy
riausias Teisėjas, kas metai, 
Kongresui iszduotu pilna ra
portą. Szito Augszcziausiojo, 1 . * Teismo Teisėjai jauczia kad fo
lds raportas visus juos inveltu 
in politika. O jie sako, kad mu-

Price $2.50 s**"’ “Tl‘
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Visai arti Si birijos rube’žiaus 
ir sziaurine Japonijos dali, 
randasi Amerikos Lakūnu ae
rodromas su visais intaisais, 
po žeme. Czia Amerikos Lakū
nu Sztalbas turi daugiau bomlb- 
nesziu, bombų ir kitu ginklu, 
negu mes ir prioszas turėjom 
per visa Antra Pasaulini Kara.

Dean Aehesonas, buvęs Ame
rikos Sekretorius, ipo Trumano 
valdyba, sako kad iszitas Sek
retorius John Foster Dulles nė
ra taip nusistatęs priesz Ko
munistus, kai;p jis buvo nusi
statęs. Jis sako, kad Republi- 
konai per daug pataikauja Ko
munistams.

Rdpulblikonai dabar beveik 
vienbalsiai sako kad ju kandi
datas del Prezidento vietos, at- 
einaneziais metais, vėl 'bus Ei- 
senhoweris.

Adomulis pabalo kaip drobe, 
tuojaus atėjo jam ant mįsles 
pati gal laibai serga. Su dideliu 
stengimu nuryjo skilandi, pasi- 
raszo, jog priėmė, užmoka, su 
nekantrumu atidaro telegra
ma, pradeda po biski nuo bai
mes anvesti ir paszokai nuo kė
dės kaip bites ingiltaš, ir pa- 
szauke:

— Del Dievo, jau gana to
sios dovanos Dievo! Ir pradėjo 
po stuba lakstyti ir raukomi 
sz vetuoti.

Bet tie patys Anglai jau se
niai kai kariauja palaikyti vie
nas salas, kurios randasi 
tuoni tukstaneziai myliu
Anglijos ir tik viena myle nuo 
Kinijos kraszto. Szitos salos 
yra Hong Kong. Kiniecziai nuo 
senovės pyksta ant Anglijos už 
szita tu salų užkariavima.

IR VĖL VAIKIUKAS
(Tasa nuo 3-czio puslapio)
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apraszy-

apysaka 
szimtme-

— U-gi kas y ra, ponas 
Adomuli! Paklau.se gaspadine.

— Ar kas man yra? Turiu 
dvynukus: ve! vaikas užgimė ir 
lielpe parvažiuoto, skaityk po
nia! Teve 'dangiszkus, jau Tu 
mane per daug apdovanoji, de
javo nelaimingas.

— įSarmatykis 'žmogau taip 
piktarauti! Privalai džiaugtis 
ir būti isz to linksmas! Žiūrėk, 
asz turiu puse tuzino vaikiuku, 
o visi auga, kaip ant mielu ir 

žinai 
aut

sveiki kaip putinai. Ar 
jog ne kožnas turi giluki 
dvynu.

Apsimalszimo ir jau už 
landos važiavo namon.

— Na> kaip laikaisi, szir- 
džiuk, kas tave sziandien ipar- 
vyjo? Klause pati sveikindama 
savo vyra. () tas nieko nekal
bėdamas, bėga pas lopszi, o ra
dęs liktai viena, klausė:

— ()»kur antras vaikiukas, 
asz tiktai viena matau?

— Kokis antras ? Nesu
prantu tavęs.

va-

butu
na-

MtfNUU* »U|

Saule Publishing Co.,

Prez. Eisenhoweris savo 
draugams aiszkina, kad jis jau- 
czia kad visiems mums in svei
kata, kad Marshal Georgi Zhu
kovas yra Sovietu Rusijos Ap
saugos Ministeris. Jis aiszkina 
kad Zhukovas 'gerai invertina 
musu jiegas, ir negreitai isz- 
drystuisu mumis susikirsti.

Prez. Eisenhoweris per kara 
susipažino su Zhukovu ir su

Pypkes Durnai

Alus Ir Pienas
Linksmas, lengvas kaip mintis, 
Ujo pieno ansotis.
Prieszai tinginiu atplūdo 
Butely s alų ežio rudo.
Pasisveikinę rimtai, 
Jie kalbėjosi ilgai,
Kaip kelione jiems patyko, 
Ka jie mate, ka sutiko.
Ansotis-gi pagalinus 
Klausia butelio alaus: 
“ Kur kelione savo tiesi, 
Kam smagumą tujen liesi?” 
Jam atsako butelys: 
“Pakvietė mane pylys, 
Vyrams teiksiu puota slauna, 
Juš malone kur keliauna?”
Ansotas atsako:
“Nu, asz senon pirkion einu, 
Kur ant žemes neapklotas 
Guli kūdikis ligotas.

Mahanoy City, Pa. - Ų. S. A'.

Jeigu Eisenhoweris ~ tikrai 
vėl bus kandidatas, tai bus 
sunku ji sumuszti.

Komuhistiszka Kinija yra 
bejiege be Rusijos paramos. O 
Rusija dabar pati turi gana sa
vo bedu. Už tai Komunistiszka 
Kinija, per drąsiai neszoks 
Amerikai in akis.

Komunistai Kinijoje mato kad 
Beveik kasdien Amerika, 

siunezia daugiau ir daugiau 
vaisko in Formosa, ir dabar

VIENAS SKAITO,
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo? Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, kada 
žinios ateina isz Korėjos ir Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

kas, nesigink!
— Kas tau in galva parėjo? 

Žmogau!
— Nu-gi asz priesz kėlės 

vtltndts gavau telegrama, 
sztai, 'žiūrėk! Pati skaito.

Ir tai tu da tik sziandien ga
vai? Juk jis buvo priesz kėlės 
dienas iszsiunstas. Kur Katriu
ka? Katriuk, Katriuk, eikie 
szen.

Atėjo Katriuka ir viakas isz- 
siaiszkimo.

Adomuliene pabare merginai, 
ir pasakė, jog jeigu da teip pa
darys, tai liks nuo tarnystes 
pavaryta.

Džiaugėsi Adomulis ir ne 
trukus vėl gryžo atgal in dar
bą, o norint gaslpadine isz jo 
tankiai pasijuokė, nes jis ant 
to nepaiso, tiktai valgė barsz- 
telius su skilandžiu.

— GALAS —

mer
ai! t

kva

O paskui tare in .slūgine: Ka
iri uk; nuneszk ta telegrama in 
miestą paduosi kancelarijoje 
telegramų ir da. szi ta isz. mies
to iparneszi.

Katriuka buvo greita mer
gaite, nes da nuo trijų menesiu 
ant tarnystes. Kada nuėjo in 
miestai, bėgtojo nuo ui y ežios in 
ulyczia, nuo kromo in kroma, 
kad pirkt kas 'buvo insakyta, 
pridėjo pilna guiibeli ir 
telegrama užmirszo! Ir 
nusitarsze.

Tuom laik, Adomulis 
apie tai nedažinojas, kas
mieje atsitiko, jeigu nebūta ta
rėjas reikalą in miestą. Prirei
kė jum kokios ton noezinos ir 
pa r važiavo n amoni.

O-gi tarėjo ne maža džiangs- 
ma! Ir vėl suims! O-gi viruti 
isz to puszinosi ir tuojaius nusi
davė pas kunigą, kad pakrik- 
sztytu sūneli.

Po kriksztyniu vėl nuvažia
vo ini savo dauba. Apie telegra
ma .niekas nei u’žsimyne.

In treczia diena, paėmė Ka
iriu ka vėl savo gurbe! i ir nu
sidavė in miestą su pirkinais. 
Kada buvo krome, nužvelgė 
biedna. mergina, ant dugno gu
linto popierelę su telegramų. 
Dievui dėkui, pamislino 
gina, sziandien nunesziu 
telegramo.

Adomulis sėdėjo savo
tieroje, netoli bravoro, sėdėjo 
prie stalo ir žiurėjo in laikrasz- 
ti, kol ne paduos pietus, sztai 
ateina gaspadine ir tarė:

— Sziandien iszviriau bar- /
sztelu su skilandžiu, asz migli
nu jog gardžiai valgisi.

— Tai gerai poniute, tarė 
Adomulis su džiaugsmu, jeigu 
mane pone tei'p szersi, tai asz 
isz ezion neiszeisiu.

O vaikine pucavo skilandi, 
net taukai per 'barzda varvėjo.

Tame, kada turėjo pilna bur
na skilandžio, ineina telegrapi- 
nis siuntinys ir klauso ar czia 
gyvena ponas Adomulis?

Adomulis negali szneketi, tu
rėdamas burna užkimszta.

— Ar gal ponas juom esi, 
tarė siulinys. Turiu telegrama 
del pono, turi pasiraszyti, jog 
priėmei ir užmokėti trisde- 
szimts kapeikų ulž telegrama.

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.

į L TRASKAUSKAS2
J LIETU VISZKAS j 
į GRABORIUS ¥
* Laidoja Kunus Numirėliu. * 
J Pasamdo Automobilius Del J 
t Laidotuvių, Kriksztyniu ¥
* Vestuvių Ir Kitokiams 1

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; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—ApieJDukte Mariu; 
SruolisTsz 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.

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

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

No.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;z Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valcncziojs, 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, Nuopoloi Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Ncdaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 
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.

Kitokios Knygos

arba Kai-
Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

No.180—Kvitu K n y g u t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinpnas
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:

¥
¥ 
¥ 
¥

¥¥¥*
*535 WEST CENTRE STREET
* Telefonas Nr. 78
* MAHANOY CITY, PENNA.
K*******-K*-K**K**-K********-¥

‘ Reikalams
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
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¥

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

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., - ĮJ. S. &

prisiun-

ir Pim- 
“ visada 
tik ant

Paklau.se


t
• • S A B L K ' • MAHAMOT OTTT, M

MARUDA nJ
ĮKARTA nusiuntė Die vaši — Tegul bus pagarbintas! 

anliuola ant žemes, kuris d'a — Ant amžio amžinųjų, at- 
niekad nebuvo buvęs ant jo- sake Maruda.
sios. Žiurėjo tiktai isz augszto 
o girdėjo visokius skundus ir 
dejavimus. Akyvas buvo isz 
arties prisižiūrėti ant tos asza- 
ru pakalnies. .Reikalas, su kū
mom Dievas ji iszsiunte nebu
vo teip labai svarbus, nes pa
vėlino jam Dievas ilgiau už
trukti ant žemes ir prisižiūrėti 
ant visko.

.Kada Aniuolas, pasivertęs 
žmogum stojo vienoje apylin
kėje, aplinkui gildomi apsiaub
ta, per kuria plauke sriaunus 
upelis, o buvo tai pavasario lai
kas; paukszcziai visoiki terp 
medžiu, ant pievos, ore savo 
cziulbimu svietą linksmino, 
žiedai žydėjo ir kvapsni orą 
pripildinejo, laibai jam ant že
mes patiko. Džiaugėsi isz jo
sios, kalbėdamas in save, jog 
žmonis turi būti laibai nedorus, 
jog t ei Į) labai rugoja būdami 
tame rojuje, ba žeme jam nuda
vė rojum. Pradėjo vienok dai
rytis aplinkui ir paregėjo vilką 
kuris selino isz krūmu, szoko 
ant avies, užsmaugė ja ir su
ede. Tas jam nepatiko. Bisikuti 
toliau lape, tu|pedama prie savo 
olos, triuszkino viszta, ka tik 
nutverta. Ant medžio vanagas 
drasko karveli, o ant szaku vo
ras selina prie mušiu. Krūmai 
po aržuolu skundėsi, jog nie
kad drėgnumo ne turi, nes ar- 
žuolo szakos nedaleidžia lie
taus; Senas aržuolas ružino 
ant pieniniu, jog tiejei ilgui 
szale jo kūrina, o szakos suma
nomai apauga, jog vejei blasz- 
ko; žoles ir auguoles skundėsi, 
jog gyvuliai nuedineja ir mer
gos vainikus isz auguolu ir žie
du pinasi. Net ir akmenai ru
gojo, jog juostis isz vietų judi
ni ir skaldo ant szmotu paskui 
kemsza ipo triolbom. Žodžiu kal
bant., niekas isz savo buvimo 
nesidžiaugė.

Nes aniuolas nepaiso anlt tu 
visu rugoniu ir skundu, ba tai 
buvo neiszmintingi sutvėrimai. 
Ėjo tada du aiksėdamas per gi
ne, nes jau jam žeme tokiam ro
jum neiszsidavinejo, kaip isz- 
pradžios.

Pakrasztija girios užėjo ant 
menkos grinczeles. Gyveno jo
je vargingas žmogelis, kuris 
užsiminėjo degininiu smalos o 
vadinosi Maruda. Buvo tai la- ■ •bai biednas žmogelis. Buvo ka 
tik atneszes viedra vandenio, 
skaldi smalingus kelmelius 
smalai; buvo nuskuręs, lopas 
ant lopo, o marszkiniai pakuli- ' 
niai, iszrode kaip maiszas, juo
di; plaukai neszukuoti, su mu
res, stenėjo ir rugojo ant savo 
vargo.

Prisiartino aniuolas ir tarė:

— Na ir kas pas’tave gir
dėti? Paklausė, kaip tau eina
si darbe ir namie?

— O! Norėtum žinoti! At
sake Maruda: vargas ir atlik
ta, kas kartas didesni skurdą, 
kas metas sunkiau duonele už
dirbti, pajiegos žmogaus mąž
ta o atilsio nei valandėlės žmo
gus neturi.

— Kas tau labiause ken

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais 11

160 Puslapiu Į
8 col. iXglo, 5y2 col. ploczio | į 
Iszaiszkma sapna ir kas / 
ateiteje stosis. Su priedu ; 
planatu ir visokiu burtu. Įi 
Knyga in minksztos po- Į> 
pieros virszeliuose. :: :: Į>

Pinigai reikia siusti su | j 
užsakymu:

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

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

Kiek tai kartu laikraszcziai 
Persergsti apie jaunuomene 

Kurie vedžioję su 
ne savo tautos, 

Mergina ar jaunikaieziais.
Kiek tai kartu galima 

iszgirsti ant pamokslu, 
Kaip kunigas persergsti, 
Kad musu jaunuomene 
Poruotusi tik su savo 

Tautos mergina ar 
jaunikaieziu.

Bet vis jie neklauso ir 
Daro pagal savo nuomones, 
O tankiausia kad yra prie 

i to priversti.
Girdėjau kaip nekurios 

Lietuvaites k a IT) e j o, 
Kad jeigu apsives su 

svetimtaueziu, 
Tai bus laimingos be galo, 

Gales žiūrėti su 
pasisziauszimu 

Ant savo draugiu kurios 
Apsivedė su savisžkiais 

“overals inoziz.
Tokios sau mano po 

isztekejimui, 
Kad perdirbs vyra ant 

savo kurpali aus, 
Vaikus iszmokys

Lietuviszkai, 
Bus guodotos iv įlįstos iii 

Amerikos draugijos.
Via tai tiktai svajone, 

apsigavimas ir sapnas.
Turime tokiu poru kurios 

Apsiveda su svetim-taueziais, 
Gyvena pavyzdingai ir 

laimingai, 
Bet jais galima suskaityti 

ant pirsztu.
Tokios maiszytos poreles 

Paprastai yra nelaimingos ir 
gyvena nesutikime.

Kada pareina ju tasai 
karsztis,

Ant galo pasirodo kad 
Abudu mažai rūpinasi 

vienas apie kita, 
Jo tėvai arba jos tėvai 

nėkenezia jos ar jo
Nei ju giminiu, nes tas 

Ka užimtu paezia, 
Yra nealpkeneziamu del jos 

vyros arba moteriai.
Žinote kad kitokis kraujas, 

Papratimai, kitokios pažiūros, 
Kitoki jausmai, tikėjimas 

ir aplinkybes.
Kada vaikai ateina ant 

svieto, 
Tai ne visados motina gali 
Inkveipti savo pajautimus, 

In tuos savo mylimus 
, vaikuczius.

Tėvas, jo tautis’zkumas ir 
Gimimas turi pirmybe.

’Ir toji motina tankiai 
Liekasi svetima del 

savo vaiku.
N e jieszkoki te vidur-miesty je 

Vyru jr paežiu del saves.
Nes turite užtektinai, 

kandidatu ir kandidacziu 
Tarp saves del aipsivedimo.

kia? Klausinėjo aniuolas. Pa
sakyk teisingai!

— Kas? Viskas! Pradėjo 
Maruda: Dirbu ir dirbu, nie
kad nepabaigiu ir vis nieko ne
turiu !

— Juk ant meto yra. daug 
dienu, ka gali ilsėtis!

Maruda pradėjo juoktis ir 
tarė: Isz kur tu atsiradai, jog! 
žmonių gyvenimo nežinai. Atil-1 
šio žmogus neturi, kol gyvas. 
Žiemos laike reike kulti, vėty
ti, gyvulėlius apžiūrėti, o kiek 
tai žiema, priszali! Ir tai atil
sis! Czia vėlai pavasaris; vos 
sniegas nueina, turi skubinti in 
laukus kad, arti, sėti ir akėti, o 
ežia jeigu ne uždera ir d a lėtai 
iszmusza, tai žmogus turi di
džiausia rūpesti. Ir teip per vi
sa miela vasarėlė žmogus kaip 
gyvulys p r i s i te r i e j i.

— Tai jau tau darbas 'bai
siai insiįpyko ? Paklausė aniuo
las.

— Žinoma kad insipyko! 
Atsake Maruda, ba nuo mažo 
kūdikio atilsio nedatyriau.

Aniuolas valandėlė pamisli- 
no, ir tarė:

— Žmogeli brangus, gaila 
man tavęs. Ar žinai ka? Sztai 
asz tau duosiu maiszeli aukso, 
ar .supranti ? Tiktai po ta,ja isz- 
liga, idant sau malsziai gyven
tum ir kad nieko, o nieko ne
veiktum.

Maruda net lig žemei pasi- 
kloniojo, bueziuodamas jam 
kojas ir iszganytojum savo va
dindamas, o kad tom padeka- 
vonem galo nebuvo, aniuolas 
stojo ir skubai atsitolino. Tik
tai atsitraukdamas da karta 
pasakė jam jog dabar nevalo 
nieko o nieko dirbti.

Ir teip tas Maruda stojosi 
ponu ir viską turėjo, dekavo- 
damas Dievui. Turėjo jau ir 
bernus ir dažiuretojus, kaip

- B - CELA^ 
t arba pradžia ?

SKAITYMO
I' ...ir...'

RASZYMO •: 
;! 64 pus. Did. 5x7 col.; 

I Dabar Po 25c. i 
! Saule Publishing Co., 
I Mahanoy City, Pa., U.S.A, b

sau norėjo, o pats užlpeczkyje 
sėdėjo, laszinius su duona val
gė, aluti gere: labai jam gerai 
buvo ir visame sekesi gerai.

Atėjo žiema, turėjo malku 
invales, grinezioja buvo szilta, 
o Maruda vartėsi užpeczkyje, 
Dieva garbindamas. Tame in 
neilga laika pradėjo bodėtis ir 
žiovauti. Žiovauja, žiovauja, 
net jam žandai braszka. Misti
ną sau: kelsiuosi. Dasivilko 
prie lango, sėdo ant suolo, žiu
rėjo sau per Įauga ant kiemo 
susnudes. Buvo jam nuobodu.

Jau ir prasidėjo antras pa
vasaris; kas gyvas, judinėsi, 
triusesi apie padarus linksniai. 
Maruda žiovauja ir mislina; 
Dėkui Dievui, jog asz nereika
lauju nieko dirbti, tai nors už 
visus metus pasilsėsiu.

Na ir žiovavo, buvo jam nuo
bodu.

Iszejas lauke pasėdėdavo 
prie grinezios, o czion vyrai su 
merginom! sukinėjasi prie dar
bo, vyrai su žagremi ketau ja in 
laukus, merginos apie gyvu
lius triušę. Maruda sau sėdi, 
panikas pasibrukęs, ir žiovauja 
ir sako: Gerai man teip!

Atėjo vakaras, jis volei in 
užpeezki. O kad per visa diena 
snuduriavo, negalėjo užmigti. 
Miegas nekimba, vartėsi lig 
rytui.

y<-' SS

J ;
v

' H

—- Duokite valgyti! Pa- 
szauke ant mergų.

Atnesze dideli bliuda su Ibul- 
vinais kukulais, pradėjo' val
gyt, valgis nelenda. Rodosi jam 
jog prisvilę kukuliai, ar neda- 
sudyti; inberi druskos, buvo 
per suru, nelenda per gerkle.

Dienos nudavė jam ilgos, 
teip, jog vakaro negalėjo su
laukti, užėjo naktis, miegoti 
negali.

Ir mislina sau: Kas tai po 
budeliu? Visko turiu invales, 
ko tik duszia trokszta, o niekas 
man nemiela. Ka ežia daryti ? 
O ka, jau pradėjo jam norėtis 
kuom užsiminėti, nors malku 
p r Įkirsti, nes sarmatinosi, o 
volei nenorėjo, žodi duota su
laužyti.

Rugojo tada volai, jog yra 
baisiai nelaimingas ir spjaudė 
ir plūdo. Jau velei ruduo užėjo, 
negalėjo isz nuolbodumo del sa
ves vietos rasti.

Kada dirbdavo, ,'buvo kaip 
rubuilys apvalus, o dabar su
džiūvo, pagelto ir vos aut kojų 
laikosi. Atėjo ant pagalos tas, 
jog pradėjo gailėtis senovės 
gyvenimo.

— Kvailas buvau, kalbėjo 
in save.

Kada teip kankinasi nuo- 
buodumu, pamate einanti ta 
pati žmogų, ka ji auksu aptei
kė.

— Tegul bus pagarbintas!
— Ant amžio amžinųjų!
— (J kas pas tave girdėti
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doras Maruda? Asz mislinu, 
jog esi laimingu dabar, ba ka 
norėjai, tai turi!

Maruda pasikasė galva, ne- 
dryso prisipažinti, jog jam jau 
atsinorejo gerbūvio ir atsake:

— Juk man gerai, isz tavo 
malones, tarė dūsaudamas per 
puse lupu, tiktai, tiktai neži
nau kas man yra.

— O kas tau yra, paklausė 
aniuolas.

— Sztai, laikais norėsi man 
dirbti, ba laibai nuobodu.

— Nu-gi juk esi ponu, tai 
dirbti nereikalauji, tarė aniuo
las. Juk norėjai būti ponu ir 
tureli pasilsi, tai dabar turi!

Marudai teip bedarbe ir ne
miga davėsi iii ženklus, jog il
gai nelaukdamas, mėtėsi in ko
jas geradejui!

— Atimk nuo manės ta vis
ką! Tarė. Jau man ponystes at
sinorejo! Niekas man in gerkle 
nelenda, miegas neima, džius- 
tu ir nykstu.

Kas man isz turtu, jeigu lai
mes neduoda. Veluk busiu 
vargsziu kaip prięgsz tai.

Aniuolui pagailo žmogelio 
ir persimainęs ant aniuolo ta
re:

— Žmogau mano! Tegul 
teip stojasi kaip nori: nes ži- 
noke apie tai, jog ant žemes vi
sos laimes niekur ne yra. Die
vas žmogui davė procia, idant 
jam palengvinti gyvenimą. 
Melskis ir dirbk!
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Ant Gavėnios
No. 197 Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c.,

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

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

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa*

IR VĖL VAIKIUKAS
Tikra Teisybe

J^AROLIUS Adomulis gauna 
ilgai pribuvo jaunikiu, net 

jau jam nubodo. Pastanavijo 
aipsipaezuote. Paėmė už paezia 
Barbute, duktė kaimyno.

Pataikė vaikine iszsirinkti, 
ba Barborele, ne tiktai buvo 
patoga, bet ir darbszi niotere. 
Adomulis buvo liendorium, 
amatas ėjo gerai, darbo turėjo 
invales, už tai abiem gerai ėjo
si. Vaikine ir amt veisiamo ne
galėjo bendoris rugoti. Kas me
tas, pavasari atneszdavo gar
nys patamkeli. Ir tai tikrai,

Invest in U. S. Savings Bonds —> 
the best-guarded securities in the world!

Though most Americans like To take a risk now and 
then, everyone wants some money safely tucked 
away for future needs. When you’re saving for yout 
retirement, to put a child through college, for possi
ble emergencies — you want your money in the 
safest possible investment.
That’s U. S. Series E Savings Bonds

Because these Bonds are backed by America — by 
the talent and work of 160 million Americans —there 
is no surer investment in all the world! And, as you 
know, Savings Bonds pay good interest: 3%, com
pounded semiannually, when held to maturity.
Security through Savings Bonds — that’s something 
yju owe yourself, and your family. So invest in 
Bonds steadily — through your bank, or by joining 
the automatic Payroll Savings Plan where you work.
Start now to save for your future- and America's 
future —with U. S. Savings Bonds!
If you want your interest as current income, ask your 
banker about 3% Series H Bonds which pay interest semi
annually by Treasury check.

The U. 5 Government does nut pay fur this advertising. The Treasury Department 
thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

<aip amen poteriuose. O vis ra- 
ralis atneszdavo vaikiuką, lig 

.sziani laikui nei vienos mergiu
kes. Penkis metus buvo susipo- 
ravia ir Adomulis turėjo ketu
ris sūnelius, kaip avinėlius. O 
taip jauniauses baigė meteli, 
arc in savo szvogeri, kuris bu

vo kriksztu tėvu visu jo vaiku:
— Szvogeruk, .pasirengik in 

ruinus, nes ateinanti menesi 
aukiame garnio!

Taji pavasari, Aęloniulis ma
žai namieje buvo. Apėmė darba 
bravore, kėlės states reikėjo 
geležinkeliu važiuoti, o turėjo 
ant vietos dirbti. Tiktai in 
sanvaite parvažiuodavo na
mon.

Garnys ant to nepaisė. Vi- 
dursanrvaiteje atnesze sunuka, 
nepaisedamas ant to, jog tėvo 
nėra namieje.

O ka gali daryti, tokia vale 
Dievo, norint bendoriene gana 
troszko dukreles, džiaugėsi ir 
isz sūnelio, o po draug džiau
gėsi ir kaimymai.

Dabar, reikėjo greitai duoti 
žinia tėvui. Sesuo Adomulienes 
kuri tame atsitikime gaspadi- 
navo grinezioje, pasirūpino po- 
pieros ir juodyilio ir parasze te
legrama szitoki:

— Velei sūnūs. “Paiva- 
žuok tuojaus.”

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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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. ĮU.S.A.
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Žinios Vietines
— Kovais - March.
— iSeredoj pripuola Szv. 

Simplicijo ir Szv. Elenos. Ta 
diena pasninkas. Tautiszka 
Vardine: Almenos. Ir ta diena: 
1949 m., Rumunijos Komunis- 
tiszka valdžia suėmė, konfis
kavo visus didesnius ukius, 
laimus. Ūkis buvo skaitomas 
didelis, jeigu buvo sziinto tris- 
deszimts akeriu ar daugiau; 
1939 m., Kardinolas Pacelli, 
buvęs Kataliku Bažnyczios 
augszcziausios valdžios Sekre
torius, buvo Kardinolu iszrink- 
tas Popiežiumi. Jis pasirinko 
varda Popiežius Pijus Dvylik- 
tasss; 1310 m., Lietuviai, veda
mi Gelažutes, pergalėjo Vo
ki eczius.

— Ketverge pripuola, Szv. 
Kunigundos Ciesorienes, o 
Tautiszka Vardine: Taleinos. 
Ir ta diena: 1847 m., Amerikos 
paicztas pavartuojo pirmuti
nius Paczto Ženklelius, sztem- 
pu'S; 1845 m., Florida priimta 
in Suvienytu Valstijų Unija; 
1311 m., Didysis Lietuvos Ku- 
nigaiksztis Vitenis paveržė isz 
Vokiėcziu armija; 1949 m., Ja
mes Forrestal, Apsaugos Sek
retorius pasitraukė isz savo 
vietos del prastos sveikatos; 
1949 m., Norvegija atmete So
vietu Rusijos pasiniinima ne- 
užsipuolimo sutarties, ir suti
ko pradėti derybes su Vakarais: 
kas] ink Atlant iko Kariszkos 
Sutarties.

— Petnyezioj pripuola Szv. 
Kazimiero, o Tautiszka Vardi
ne: Dainos. Pasninkas. Taipgi 
ta diena: 1863 m., Panaikinta 
baudžiava Lietuvoje; 1944 m., 
Amerikos kariszki eroplanai 
pirma syki užsipuolė ant Ber
lyno; 1789 m., Pirmutinis Ame
rikos Kongresas susirinko New 
York mieste; 1951 m., Ameri
kos Valstybių Prezidento In
auguracija, invesdinimas; 1949 
m., Žydelkaite Judith Coplon 
su Kuškiu Valentin A. Girbit- 
chev ’buvo suimta ir suaresz- 
tuota. Jiedu yra intarti u'ž szni- 
pinejima ir iszdavima daug 
Amerikos paslaipcziu Sovietu 
Rusijai; 1949 m., Andrei Visz- 
inskis užėmė Molotovo vieta, 
kaipo Sovietu Rusijos Užsienio 
Ministeris; Amerikos bomlbne- 
sziai sunaikino dvideszimts du 
Japonu laivus, kuriu tarpe bu
vo deszimts kariszku laivu; 
1933 m., Prez. Franklin D.'Roo- 
seveltas imyezdintas, prižada 
vesti gyva kava priesz bedarbi 
Amerikoje. ~~

— Musu skaitytoja, ponia 
Mare Služiene ir sūnūs Anta
nas, isz GirardvilleS, motorąvo 
in miestą su reikalais, taipgi 
atlankė “Saules” Redakcija 
atnaujinti savo .prenumerata 
už laikraszti. Aeziu už atsilan- 
kvma. v

Gilberton, Pa. —
Vincas Grabauskas, nuo 124 
Back uly., numirė pareita Pet- 
nyczios ryta in Schuylkill pa
vieto ligon'buteje. Velionis ne- 
sveikavo per koki tai laika. Gi
mė Lietuvoje, atvyko in Maize- 
ville kuris buvo angliakasis 
per keliolika metu, po tam už
sidėjo saliuno bizni. Apie sze- 
szi metai atgal dirbo Ham
mond kasyklose. Jo pati Mar- 
gareta mirė Gegužio 30 d., 1949 
m. Paliko du sūnūs: Petra, na
mie ir Juozą, Philadelphia, Pa. 
trys dukterys: Helenai, namie, 
Stela, pati Prano Reijunio, Ma

ha noy City; Berta, pati Jurgio 
Trakio, Somerville, N. J., taip
gi keturis aliukus. Laidos 
Utarninko ryta isz Graboriaus 
Gulick kopl-yczios, Mahanoy 
City, su aipiegoinis in Szv. 
Liudviko ibažhyczioje, Maize- 
villeje, devinta valanda, ir pa
laidos in parapijos kapinėse.

Waterbury, Conn. —
Sena miesto gyventoja, ponia 
Anele (Murskie) Paszukinie- 
ne, taipgi žinoma kaipo ponia 
Kennis, pati pono Petro Pa- 
szukinio, nuo 32 Sylvan Ave., 
numirė Vasario Feb. 14-ta die
na 1955 m., savo namuose. Ve
lione sirgo trumpa laika. Gimė 
Lietuvoje 1794 m., atvyko in 
Amerika iii miesteli Gilberton, 
Pa., in 1885 metuose, o 1897 
m., apsigyveno in Waterbury. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos ir prie bažnytiniu 
moterų draugijų. Paliko dide
liame nu lindime, savo vyra Pet
rą; sunu Alberta; dvi dukterys 
ponios: John J. Stokes ir Mary 
Healtey isz Waterbury. Dvi se
serys, ponios: Rose Brennan, 
isz Frackville, Pa., ir Frances 
Patrick isz Hartford, Conn., 
taipgi asztuonis arnikų ir anū
kes; deszimts pro-anuikus ir ke
letą sesereniu. A. a. Anele Pa- 
szukiniene ’buvo Linksmo 'budo 
moteriszke ir mylėta per visus 
kurie ja pažino. Buvo sena 
“Saules” skaitytoja. Likos pa
laidota su Szv. Misziomis iii 
Szv. Juozapo dažny ežioje ir pa
laidota in parapijos kapinėse. 
“Lai ilsisi amžinam pakajui 
musu sena skaitytoja!” 

SUMAŽINS TAKSAS

Kongresas Sutinka; Ei- 
senhoweris Ne

WASHINGTON, D. C. — 
Kongresas nustebino Preziden
tą Eisenho'weri, kai nutarė ir 
priėmė byla sumažinti visiems 
ineigu taksas po dvideszimts 
doleriu, ateinaneziais metais.

Szia Demokratai daug prisi
dėjo ir reme ta byla. Nelaisin- 
dami Eisenhowerio perspėjimo 
kad tokis žingsnis, sziuo laiko 
butu labai pavojingas, Kon
gresmenai ta byla priėmė per 
balsavima: du szimtai deszimts 
už, ir du szimtai penki priesz.

Szitokis taksu sumažinimas 
iszrodo labai geras ženklas ir 
visiems geros naujienos. Bet 
tikrumoje, ežia viskas nepasa
kyta.

Kongresas nori sau ir Sena
tui padidinti algas, paskirti 
$1,250 isz tu algų kad visai; 
taksu nereikėtų mokėti. Už tai; 
Kongresas nori visiems pasi
gerinti t sumažindami taksas, 
pirm negu jie sau pakeltu al
gas. .

Senatoriai prisimindami kad 
jie turi gryszti in savo miestus 
ir miestelius del rinkimu, nesi
skubina tokia byla priimti. Per 
pirmus balsavimus Senatai at
mete ta byla sau algas pakelti: 
szeszios deszimts du priesz 
septynis.

Jeigu szita byla butu pri
imta, tai Senatoriai ir Kon- 
gresmonai gautu po $23,750 in 
metus. Dabar jie gauna po pen
kiolika tukstaneziu doleriu.

Bet nepamirszkime kad to
kiu Kongresmonu ir Senatorių 
ineigos negali būti tik pini
gais nustatytos. Jie gauna 
daug visokiu “maloniu” ir pa

tarnavimu, visai už dyka. * 
Jiems iszlaidos apmokamos kai 
jie važiuoja isz savo namu in 
Vaszingtona ir atgal, jie gali: 
pasisamdyti kelias sekretorkas 
kurioms valdžia algas apmoka, 
jiems armijos ir laivyno ge
riausi eroplanai visai už dyka, 
kad ir del ilgiausios keliones, 
jiems pacztas už dyka. Tai tik 
kelios tokios malones. Jiems 
maistas Kongreso restaurane 
daug pigesnis, jie apsikirpdina 
plaukus, (jeigu dar nenuplike) 
už puse tiek kiek mums kasz- 
tuoja.

Jeigu visa t a i butu ligi 
paskutinio cento iszrokuota, 
tai beveik butu galima sakyti 
kad jie daugiau kaip du sykiu 
tiek gauna.

Bet, žinoma, suprantamas 
dalykas, ir ju asmenines iszlai
dos yra ne mažos.

ANGLAI BUVO ' 
KOMUNISTU

KANKINAMI

Stengiesi Suvilioti 
Karo Belaisvius

LONDON, ANGLIJA. — 
Apsaugos Ministerija yra isz- 
leidus ilga raportą, kuriame 
yra priparodinima kaip Komu
nistai Kiniecziai ir Sziaures 
Koriecziai kankino Anglijos 
karo belaisvius, norėdami juos 
priversti priimti Komunizmą 
ir savo kraszto iszsižadeti.

Szitam raportui žinios buvo 
renkamos per du metu ir devy
ni szimtai septynios deszimts 
asztuoni buvusieji karo belais
viai buvo iszklausinejami kaip 
Komunistai juos kankino. Be
veik visi szitie buvusieji be
laisviai buvo laikomi lageriuo
se prie Yalu upes.

Komunistai net stengiasi ir 
papirkti szitus belaisvius. Bet 
jie mažai pasisekimo turėjo. 
Tik apie keturios deszimts isz 
visu tu belaisviu buvo atversti 
in Komunizmą bet tas raportas j 
sako kad tai buvo ne tiek isz 
kankinimu ar propagandos, _  
kiek kad jie jau ir priesz nelais 
ve buvo linkę prie Komunizmo.

Isz szimto dvideszimts kari
ninku nelaisvėje, Komunis
tams nepasiseke nei vieno pri
sikalbinti.

Komunistai, inpyke ant vie
nos grupes, kad nei vienas isz 
ju neprieme Komunizmą, pri
vertė visus inbristi in Yalu 
upe, ligi keliu. Tada jie pyle 
szalta vandeni ant .belaisviu 
kol tas vanduo suszalo ant ju 
kunu. Jie turėjo upeje taip 
stovėti per kelias valandas kad 
gerai galėtu apsimislinti ir 
gailėtis už savo “nuodėmės” 
priesz Komunizmą.

Tie kurie priėmė Komuniz
mą, gaudavo daugiau cigaretu, 
geresnio maisto ir galėdavo 
iszeiti in miestą ar taip sau, 
kur jie norėdavo, isz kalėjimo. 
Bet jie turėdavo brangiai užsi
mokėti už tokia “laisve.” Jie 
turėdavo prisipažinti prie ne
būtu prasikaltimu, turėdavo 
raszyti visokias melagystes 
priesz savo virszininkus ir 
priesz visa musu valdžia ir 
kraszta. Dar ir to nebuvo ga
na. Jie turėdavo savo draugus 
kareivius iszduoti, viską isz- 
pasakoti, ka kiti kareiviai da
ro, ka jie sako, net ir ka jie- 
mislina. Tokiu iszdaviku, tas 
raporats sako, mažai buvo Ang 
lijos kareiviu tarpe, ir nei vie
no karininku tarpe.

DU BROLIAI ŽUVO į 
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kas atsitiko su tuo eroplanu 
dar nebuvo paskelbta. Jis su- j 
dužo pirm negu pakilo nuo že-! 
mes.

40 DINGO
POTVANIUOSEI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nei inspeti kiek ežia iszkados 
bus padaryta. i

Keliu miesteliu virszininkai 
per radija pranesze trumpai, 
bet baisiai reikszmingai, kad 
ju miesteliai visiszkai sunai
kinti.

BILIJONAI DOLERIU
DEL VIESZKELIU

szimts metu ir duotu visiems: 
daug darbo ir biznio.

Eisenhoweris aiszkina kad 
tie nauji vieszkeliai yra reika- i 
lingi ne vien tik del žmonių pa
togumo, bet del armijos ir del 
apsaugos. Jis sako kad tiek 
daug žmonių gyvena miestuo
se, kad butu beveik negalima 
jiems pabėgti, jeigu prieszas

Let us show you the

Naturally, they're important to you! That's why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you . . the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."
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(Tasa Nuo 1 Puslapio)

imtu bombarduoti. Jis sako 
kad dabar nėra didesnio reika
lo kaip tie vieszkeliai, nežiū
rint ir nepaisant kiek jie kasz- 
tuotu.

3 MILIJONU UŽSIE- 
NIECZIU LIKIMAS

ARGENTINOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

kai gaunantiems tautybe.
Tautybe suteikia tautinis as

menų registras (vadinasi, ad
ministracine, bet ne teismo in- 
staiga) arba provincijoj, jo pa
vestos policines instaigos. Re
gistro nutarimus galima skusti 
vidaus ir teisingumo ministeri
joms, kuriu sprendimai galuti
ni. Visi svetimszaliai nuo 18 
iki 70 metu, iszgyvene Argen
tinoje 5-rius metus, nustatytu 
laikotarpiu privalo prisistaty
ti ir pareikszti, kad jiems butu 
suteikta Argentinos tautybe, 
arba aiszkiai jos atsisakyti. 
Tautybe suteikiama priesz tai 
prisiekus isztikimybe tautai ir 
pasižadėjus vykdyti konstitu
cija ir kitus instatymus. Natū
ralizacijos budu ingauta tauty
be netenkama del tu paežiu 
priežaseziu, kaip ir ingimtoji, 
be to, dar sziais atvejais: a) jei 
buvo nuslėptos aplinkybes, ku
rios butu neleidusios gauti tau
tybes, b) tautybes netenka, kas 

cūzu, apie 35,000 Lietuviu ir po 
30,000 Portugalu, Siru ir taip 
toliaus. Del padarytosios invai- 
riu valstybių diplomatiniu at
stovu intervencijos Argentinos 
Užsienio reikalu ministerija 
paskelbė deklaracija, kad sve
timszaliai nesą vereziami pri
imti Argentinos tautybe ir gali 
pareikszti, jog pasilaiko savo 
ingimtaja pilietybe. Taip pada
re, jie gales ir toliau gyventi 
Argentinoje kiek norėdami, 
taip pat naudodamiesi visomis 
civilinėmis teisėmis, kurios 
priklauso visiems Argentinos 
gyventojams. Isz lietuviu spau
dos pasisakymu matyti, kad 
Lietuviai vargu galės atsisa
kyti nuo Argentinos tautybes. 
Kas atsisakytu, galėtu būti pa
laikytas blogiausiu atveju ne
pageidaujamu asmeniu ir susi
laukti pasiūlymo iszsikrausty- 
ti, o tuomet, neturėtu kur pasi
dėti. Taip pat negalėtu iszga- 
benti ir savo turto. Apskritai, 
kaip nurodoma, szis instaty
mas iszleistas pamatu Argen
tina tik Argentiniecziams. Jau 
1949 m., Prezidentas Perono 
pasiūlytame konstitucijos vei
kime buvo straipsnis, kad kas 
isz svetimszaliu po penkeriu 
metu nuolatinio buvimo krasz
te atsisakytu nuo Argentinos 
savaimiai teikiamos tautybes, 
turėtu apleisti kraszta. Ar
gentinoje praszalinus Lietu
vos pasiuntinybes veikimą, 
Lietuvos piliecziai turi nemaža 
sunkumu su rasztais ir kelio
nėmis in Užsieni.

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszielįszkai 
brangsta, tavoras, popįera, 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.

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

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

tiesiogiai ar netiesiogiai ver- 
cziasi narkotiku prekyba, bal
tųjų vergiu eksplotacija ir 
pan., atvejais, c) netenka tau
tybes taip pat tas, kas vykdė 
kraszte arba užsienyje tokius 
veiksmus, kurie rodo vykdant 
savo ankstesne tautybe. Pilie
tybe arba tautybe atimama 
vykd. valdžios patvarkymu, 
priesz tai iszklausius suintere
suotąjį asmenį. Vykd. valdžia 
rehabilituoti gali tik po trejų 
metu nuo tautybes ar piliety
bes atėmimo. Užgyvenusieji 
nuolatos penkerius metus 
kraszte ir neprisistate instaty- 

į mo reikalaujamosioms instai- 
goms baudžiami aresztu nuo 10 

’ iki 60 dienu. Kas betgi, atlikęs 
ir szia bausme, vis tiek neprisi- 
statytu, tai bus laikomas netei
sėtai atvykusiu in kraszta, su- 

: laužant atitinkamus instaty
mus ir patvarkymus. Kas in- 
teiktu suklastotus dokumentus 
arba padarytu neteisingu pa- 
reiszkimu, bus baudžiamas nuo 
200 iki 5,000 pezu arba kalėji
mu nuo 1 iki 6 men. Szio insta- 
tymo nuostatai pradės veikti 
nuo 1955 m., Balandžio 17 d.

Užsienio spaudos praneszi- 
mu, szis instatymas spalieczia 
daugiau kaip 3 milijonus Ar
gentinoje gyvenaneziu svetim- 
szaliu, tarp ju 2,100,000 Italu, 

i 830,000 Ispanu, 115,000 Lenku, 
60,000 Vokiėcziu, 36,000 Pran




