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Isz Amerikos RAUDUONAS1S
KRYŽIUS

VELYKŲ PARODA .
IN ATLANTIC CITY

Seniausias Szv. Rasztas

DAINININKAS [
‘SAKTT GAVO

Butu Gavės $100,000 
Už Dvi Sanvaites
LAS VEGAS, NEVADA. — 

Puosznus vieszbutis, “The Ho-į 
tel New Frontier’’ pranesza 
kad dainininko Mario Lanza 
kontraktas yra nutrauktas. To 
vieszbuczio, hotelio savininkai 
sako kad jiems gaila ta kon- j 
trakta paniekinti, bet jie kitos! 
iszeities nemato.

Dainininkas Lanza turėjo te
nai per dvi sanvaites dainuoti, 
bet pirma diena jis atsiprasze, 
sakydamas kad jo daktaras 
jam uždraudė dainuoti. Paskui 
kai kiti daktarai pripažino 
kad jis gali dainuoti ir kad jis 
visai neserga, jis vistiek nepa
sirodė.

Vieszbuczio savininkai sako 
kad ne jie, bet tas dainininkas 

savo kontraktą sulaužė kai jis 
nepasirodė dainuoti. To viesz
buczio savininka isako kad pir
ma vakara jiems kasztavo dau
giau kaip dvideszimts tukstan- 
cziu doleriu, nes jie turėjo vi
siems savo svecziams atmokė
ti ju sumokėtus pinigus, kai 
tas Lanža nepasirodė.

Laikrasztininkai užklausė tu i 
savininku ar jie ketina dabar 
apskusti ta dainininką. Jie sa
ko kad jie nenori dar labiau 
pakenkti tam dainininkui, ir 
jie nieko nedarys, bet jau jam 
durys in ta vieszbuti bus uždą-1 
rytos.

Szitas dainininkas, Mario 
Lnaza, isz biednu tėvu gimęs,' 
vargingai užaugės, staiga pra- 
simusze in pat virszunes muzi
kos ir dainininku eilese. Bet 
iszrodo kad jo garsiau jo var-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Sutinka Ant Bendro 
Vajaus Del Pinigu
PHILADELPHIA. PA. — 

Rauduonojo Kryžiaus atstovai, 
Philadelphijoje, pranesza kad 
jie yra gave pavelinima prisi
dėti prie bandro vajaus del pi
nigu per kolektas, rinkliavas 
kurios yra daromos kas metai.

Arthur H. Clephane, vietines 
Rauduonojo Kryžiaus kuopos 
pirmininkas, sako kad jis nėra 
ingaliotas ka tikro dar dabar 
pasakyti, kol jis dažinos kaip 
tokis bendras vajus bus veda
mas.

Bendro vajaus susirinkimas 
bus devyniolikta diena szio 
menesio. Bet szitas Arthur H. 
Clephane sako kad Rauduono
jo Kryžiaus vadai nenusileis 
nei ant vieno savo pareikalavi
mu, jeigu ir butu nutarta stoti 
in toki bendra vaju del pinigu.

Vaszingtone, Rauduonojo 
Kryžiaus pirmininkas E. Ro
land Harriman nustatė ketu
ris pareikalavimus, ant kuriu 
visi turėtu sutikti, pirm negu 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Sziais metais visoms mergi
noms, moterims ir boboms oras 
saulute ir sziltas, beveik bu- 
cziujantis vėjelis isz mariu, laJ 
bai gražiai patarnavo per ta 
iszkilminga, gražia ir puosznia 
paroda in Atlantic City, kur! 
Velykų popiet visos moterisz- 
kes eina pasivaikszcziot, ne! 
tiek kad jos ka pamatytu, kiek 
kad visi kiti jas pamatytu ir in 
jas žiopsotu.

Autobusai, traukiniai, ero- 
planai ir automobiliai tukstan- 
cziais važiavo in Atlantic City 
del szitos parodos.

Pernai ežia dalyvavo apie 
milijonas dvideszimts penki 
tukstaneziai žmonių; o sziais 
metais spėjama kad du sykiu 
tiek dalyvavo, nes oras buvo 
tokis palankus ir gražus.

Tacony ir Delaware tiltai, 
skersai Delaware upe in Atlan
tic City pranesza kad sziais 
metais daug daugiau automo
biliu ir autobusiu per juos pra
važiavo negu pernai. «

Amerikos Kariuomene
Turi Komunistu 

Paslaptis
Amerikos kariuomene turi 

slapta Komunistu partijos ar
chyvą. Jis rodo partijos veikla 
Rusijoje nuo 1919 ligi 1939 m. 
Archyvą sudaro daugiau kaip 
500 storu bylu. Archyvą yra 
Stalino ir kitu partijos vadu 
mokintojos, sznipu praneszi-j 
m,ai apie Sovietu pilieczius, j 
žmonių nepasitenkinimą ir 1.1. 
Szis archyvas vadinamas Smo
lensko archyvu. Ji dabar atsi
dėję a.psvarstoja, apsipažina 
Amerikos mokslininkai. Dalis 
szio archyvo jau paskelbta. Do
kumentais patvirtinama, • kad 
Sovietine valdžia yra paremta 
vienas kito sznipinejimu, bau
ginimu ir kad Komunistu par
tija yra visagalis vieszpats 
Sov. Sanjungoje. Ano meto do
kumentais atvaizduota Sovieti
nio gyvenimo žiauri tikrove, 
kuri tebe yra ir sziandien.

Iszliko Gyvas

NUĖJO IN
SZERMYNAS

Vagiai Apvogė Namus
—

CAMDEN, N. J. — Kai sze- 
szios deszimts vieno meto Gui- 
do Marcozzi buvo paszarvuo- 
tas, jo szeimyna nuėjo in jo 
szermenis. Kai jie buvo iszeje 
isz savo namu, vagiai insilauže 
in ju namus ir pasivogė septy- 

! nis szimtus doleriu pinigais, 
I daugiau kaip už pustreczio 
tukstanezio valdžios bonu ir 
daug visokiu brangiu žemeziu- 
gu, žiedu ir kitu brangenybių.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Vienas szio archyvo slaptu 
dokumentu yra Stalino ir Mo
lotovo, dabartinio Užsienio rei
kalu ministerio, pasiraszytas. 
Jie siūlo griebtis masinio tero
ro priesz tuos, kurie prieszinsis 
kolchozinti žemes ūki. Vienas 
1933 m., Gegužes 8 d., doku-Į 
mentas sako, kaip 1929-32 m., į 
griežtos priemones buvo varto-j 
jamos ne tik priesz buožes, bet 
ir priesz smulkiuosius ūkinin
kus. Isz vieno Stalino ir Molo
tovo pasiraszyto insakymo ma
tyti, kad tuo metu kalėjimuose 
buvo 800,C00 ūkininką, neskai
tant laikomųjų priverstinio 
darbo stovyklose. Toliau nuro
doma, jog aresztu banga perė
jusi per visa Rusija. Žmones

suiminėjo vietines Komunis- 
tiszkos organizacijos, Kolcho
zu pirmininkai ir kiti Komu
nistiniai pareigūnai.

1936 m., dokumente nurodo
ma apie inprastinius Rusams 
reiszkinius: girtuokliavimą ir 
moterų užpuldinėjimus. Szis 
dokumentas rodo, kaip Maskva 
szeimininkauja, kad ji visur 
skiria net eilinius partijos pa
reigūnus provincijose. Tarp vi
su tu dokumentu yra daug szni
pu praneszimu apie vieno ar ki
to asmens pasisakyma. Prane- 
szimuose dažnai pasiūloma, ko
kia priemone priesz ta asmeni 
reiketu pavartoti. Amerikos 
mokslininkai, Komunistu par
tijos slaptuosius archyvus na
grinėdami, szypsosi. Sako, ge
resniu szaltiniu Sovietiniam 
gyvenimui apsipažinti negali 
būti.

/
Kur Nėra Laisves, Ten

Gyvenimas Kaip
Pragaras

Ryszium su pagal Bolszevi- 
kine režisūra pravestu rinkimi
niu cirku in vad. “darbo žmo
nių deputatu tarybas’’ Komu
nistine spauda ir gineziuotojai 
stengėsi žmonėms inkalbeti ne
samu dalyku. Jie intaigojo pa
vergtuosius musu tautieczius, 
esą, pasiruoszimai rinkimams 
vyko “nepaprasto politinio ir 
gamybinio pakilimo’’ aplinky- 
temis. O isz tikro tebuvo mato
mas tik padidėjęs varovavimas 
greieziau dirbti ir dar lenkty
niauti.

Apėmė j ai padlaižiai intiki- 
nejo, esą, kolchozu baudžiau
ninku atlyginimai ir darbinin
ku uždarbis auga. Pulkai apė
mė j u paleistu melagiu tiek to-

Prez. Eisenhoweris žiuri 
in seniausia Szvento Raszto 
knyga, kuri iki sziol buvo 
surasta. Norman M. Yonan, 
(viduryje) ta sena knyga at- 
nesze in Baltuosius namus. 
S žalia jo stovi Daktaras 
John Shapley, isz Kataliku 
Universiteto, Vaszingtone.

Ta sena Szvento Raszto 
knyga yra vadinama “Yo
nan Codex’’. Spėjama kad ji 
yra apie tukstanezio szesziu

metu senumo. Jos savininkai 
yra apdraudė iszsieme “in
surance’’ ant tos knygos del 
vieno milijono ir penkių 
si imtu tukstaneziu doleriu. 
Bus galima szlta Szvento 
Raszto sena knyga pamatyti 
Kongreso Knygyne nuo Ba
landžio (April) penktos die
nos. Szita knyga susidaro isz. 
dvieju szirntu dvideszimts 
septynių puslapiu.

Bagotas Ūkininkas
KARPINTERYS į

UŽSIMISZE

Automobilius Sudužo
In Tilta

ALLENTOWN, PA. — Lu- 
ther S. Nase, keturios deszimts 
asztuoniu metu amžiaus kar- 
pinterys užsimusze apie pirma 
valanda isz ryto, kai jo auto
mobilius sudužo in tilto stulpą 
in Hanover Township, apie 
trys mylios nuo Allentown 
miesto.

Robert Danner, isz Palmer
ton užtiko jo sudužusi automo
biliu ir greitai nuvažiavo in 
valstijos olicijos ofisus kur po- 
llcijantui Edward Miles ir 
John Maranchik su juo sugry-

Penkios deszimts trijų me
tu amžiaus, Claude Hollister 
isz New York, laikrasztinin- 
kams papasakoja kaip jis su 
kitais keleiviais iszsigelbejo, 
kai ju Pan-American eropla- 
nas nukrito in mares, apie 
trisdeszimts myliu nuo Ore
gon kranto. Jis su savo žmo
na skrido in Indonesia, kur 
jis buvo lakunu ir eroplanu 
kompanijos pasiunstas. Jis 
su savo žmona buvo tu devy
niolikos tarpe kurie iszliko 
gyvi. Keturi žmones žuvo to
je nelaimėje. Visi, kurie bu
vo iszlike gyvi, buvo laivo 
parveszti in Seattle miestą.

— “Saule’’ turi tiek agen 
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai-

Ii nuėjo savo melu pynes bepin- 
dami, jog iszdryso taukszti, 
esą, dabartinis gyvenimas po 
apemejo slegiama letena esąs 
geresnis už ta, koki Lietuviai 
turėjo laisvoje Lietuvoje gy
vendami ir be Kremlinui varo
vu dirbdami. Kai kurie netgi ■ 
pasakojo, kad okupacijoje jau 
geriau gyvenama net kaip 
Amerikos žmonių, nors paverg- ■ 
tos Lietuvos darbininkas sun- v i
kiau dirba ir mažiau uždirba 
ne tik kaip Amerikos, bet ir už! 
Maskvos darbininką. Szis pa
vyzdys geriausiai parodys, 
kiek New Yorko ir kiek Mask
vos darbininkas turi dirbti die
nu ir valandų, kad galėtu rei
kalingiausius dalykus insigyti. 
Pavyzdis. Maskvos darbinin
kas, norėdamas insigyti vilno
ni kostiumą, turi užsidirbti 
1,100 rubliu, arba turi dirbti 47 
dienas. Vadinasi, jis turi dirbti 
16 kartu ilgiau, kaip New Yor- 

į ko darbininkas. Maskviete dar
bininke turi dirbti 22 dienas,! 
kad galėtu insigyti vilnone 
suknele. Tuo tarpu New York-1 
ietei darbininkei pakanka 21 
Valandos.

Vyriszkiems marszkiniams 
nusipirkti Maskvos darbinin
kui reikia dirbti 22 kartus il
giau, kojinėms 10 kartu, ba
tams 12 kartu, apsiaustui: 14 
kartu, kaip New Yorko darbi
ninkui. Panasziai ir del maisto. 
Ruginei duonai užsidirbti dar
bininkas turi dirbti du kartus 
ilgiau, bulvėms 6 kartus, jau
tienai 5 kartus; kiauliniams 
8 kartus, sviestui 10 kartu,

KAIP SU 
MALENKOVU?

Dingo; Pasirodė; Vėl 
Dingo

MASKVA, RUSIJA. — Bu- 
ves Sovietu Rusijos Premieras, 
Georgi Malenkovas, staiga pa
sirodė pokilyje, kur Rauduo- 
nosios Vengrijos pilvužai buvo 
vaiszinami.

Nors vodka plauke kaip van
duo isz krano, mese abejojame 
kad Ponas Malenkovas ežia 
linksmai ta vakara praleido.

Per dvi sanvaites ėjo visokie 
gandai apie Poną Gorgi Ma
le nkc va. Jis buvo dingės, tar
tum žeme butu ji prarijusi. Jis 
nepasirede kai Rusijos Taryba 
turėjo savo posėdi, jo nebuvo 
matyti kai atstovai isz Szvedi- 
jos buvo atvažiavę apžiūrėti 
Rusijos kdriszkus fabrikus. 
Laikrasztininkai tuojaus eme 
putas p’akti, sakydami kad 
Malenkovas yra nugalabintas.

Ru i joje tai butu visai ne 
dyvai. Žmones kurie netenka 
vaidilos malones ne ilgai gyve
na. Malenkovo szirdiesdraugas 
Lavrenti Beria neteko tos ma
lones ir gavo kulka in kakta,

Malenkovo pasirodinimas ta
ms pokilyje parodo yien tik 
kad jis yra dar gyvas, bet nie
ko daugiau. Vakariniu krasztu 
dipliomatai. sako kad jis buvo 

! linksmai nusiteikęs ir gražiai 
ir mandagiai su visais kalbėjo. 
Bet tik tiek. Kur dabar Malen-

žo ir daugiau kaip visa valan
da dirbo kol galėjo ta karpin- 
teri isz jo sudužusio automobi- 
liaus isztraukti.

Jis paliko savo žmona, Ruth 
Irene, dukrele dvylikos metu ir 
sūneli keturiu metu.

tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule’’ bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

Dvylikos vaiku tėvas, far- 
merys Henry Trout, isz Da
mascus, Maryland, savo ran
kose laiko. “Social Securi
ty’’ czekius ir visa jo szei
myna linksmai žiuri in ji ir 
in tuos czekius. Kai jauniau

sias isz jo nemažos szeimy- 
nos susilauks asztuoniolikos 
metu amžiaus, tėvas isz “So
cial Security’’ bus gavės 
apie dvideszimts penkis 
tukstanezius doleriu. Jodu 
turėjo dvideszimts vaiku isz

kuriu szesziolika jiedu mai
tina. Valdžios agentai sako 
kad tai gal didžiausia szei
myna, kuria dabar valdžia 
turi užlaikyti.

□ o o

cukrui net 26 kartus kaip New kovas randasi, kas jo laukia, 
Yorko darbininkas. vien tik ateitis mums pasakys.

Kodėl apemeju padlaižiai Bet ne vien tik Stalino inpedi- 
nepaskelbia, kiek pavergtos niui, Malenkovui, bet ir vi- 
Lietuvos darbininkas turi dirb- šie ms kitiems kitu inpedi- 
ti, kad galėtu insigyti reikalin- niams dabar stojasi vienas 
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Kas Girdėt
Už keliu dienu bus vieszai 

paskelbta, visi laiszkai ir rasz
tai, kuriuos Generolas Douglas 
MacArthuris buvo- paraszes 
valdžios sztalbus ir Armijos 
Sztabui kaslink Ipakvietimo So
vietu Rusijos in. kara priesz 
Japonus.

apskusti. Per teismai, per toki 
apskundima jus1 galite visko 
netekti, nes kai jus apskusite 
apdraudos kompanija, tai jau 
susidursite 'su. geriausiais ad
vokatais, lajeriais, kurie dau
giau pamirszo apie tokias by
las neigti jus bet kada dažinosi- 
te.

Dabar daug biznio yra daro
ma per paczta; daug kompani
jų viską parduoda per paczta, 
ir parduoda daug pigiau negu

ir nebus

Istorija Apie...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

ždžiu, ka jau ant dangaus pra
deda, rodytis.

Rautas laimingiausets ant 
svieto, paėmė mergaites ranke
le ir karsztai pabueziavo. Isz 
pradžios buvo nuludes, jog vie-

Generolas MacArthur atža
gariai užsigina kad jis buvo 
pataręs kad ‘Sovietu pagelba 
buvo tada reikalinga sumuszti 
Japonus. Keli jo sekretoriai ir 
karininkai panasziai sako ir gi
na. . ‘

Bet kuris advokatas mielu 
noru sutiks jus u skundo byla 
invęsti in teismą. Mat, jis vi
sai nepaiso ar jis laimes ar ne; 
jus viistiek turėsite jam už jo 
darba užmokėti.

katas patai

inai n vt i n

kad

resnis po Velykų.

Trys Istorijos

Apie Irlanda arba Nekaltybt 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Pats1 Generolas MacArthur 
sako kad jis ne tik nori, bet 
staeziai reikalauja, kad visi 
tie jo rasztai butu vieszai pa
skelbti, kad visi žinotu kur jis 
tada stovėjo ir kur dabar jis 
stovi.

rasti kelis tuzinus kitu advoka
tu kurie jums užtikrins kad 
verta skusti. Tokiems tik szlpy- 
ga parodykite, nes kas laimes 
tas, bet jie sau turteli susi
kraus ir jus visus kasztus už
simokėsite.

Vaitos konferencijos rasztai 
baisiai daug žalos padare bu
vusio1 Amerikos Prezidento 
Roose velto vairdui ir garbei. 
Bet tie patys rasztai parode 
kad buvęs Anglijos Premjeras 
Sir Winston. Churchillis buvo 

. tikrai didelis ir isztikimas žmo
gus. Tie Vaitos konferencijos 
rasztai dar augszcziau iszkele 
Churchillio varda ir labai pa
žemino' Roosevelto varda.

Daug žmonių dabar tariasi ir 
kalbasi apie iszsikraustinima 
in kitus miestus, kur randasi 
daugiau daibu. Bet pirm negu 
toki žingsni imsite, gerai alpsi- 
rokuokite. Ten kur daugiau 
darbu randasi, teipgi randasi 
ir daug daugiau darbininku; 
ten teipgi viskas baisiai bran
gu, ten ir raudos daug branges
nes. ' •

Jums jusu senas laužas ver
tas kelis szimtus doleriu'; jus 
gavote naujus guminius ratus, 
tajerius, viską ataisete. Ir 
sztai kas nors davė in jusu ta 
automobiliu. Apdraudos1 kom
panija, isz automobiliu kompa
nijos knygų prilparodo kad ju
su visas automobilius yra ver
tas tik penkios deszimts dole
riu. Bet jus iszleidote kelis 
szimtus hint pataisymu. Tai vi
sai nieko nereiszkia. Teisme, 
jusu automobilius vertas tik 
penkios deszimts doleriu. Ir at
liktas kriukis, nežiūrint ka ad- 
vakatai jums sakys ar priža
dės.

mazus, bet no ipigus automo
bilius isz užsienio. Amerikos 
fabrikantai dar nedrysta to
kius mažus- automobilius ga
minti. Jie sako kad jie nesitiki 
kad Amerikiecziams tie maži 
automobiliai patiks. Jie p-rana- 
szauja kad tie kurie tokius ma
žus automobilius dabar perka
si, ne už ilgo ju nusikratys, ir

NEKALTYBE :: ::
:: AR ŽUDINSTA

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

puiosznrus. ir sunkius automo
bilius.

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

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

l^Pirkie U. S. Bonus!

Dabar Daktarai ir visokios 
naujos liekarstos prailgino 
žmogaus gyvenimą. Bet kas isz 
to? Žmogus, susilaukęs ketu
rios deszimts metu amžiaus 
yra jau jokiam darbui netinka
mas. Jis per jaunas gauti pa- 
szelpa ir per senas sau duonos 
užsidirbti.

Dabar daug jaunu szeimynu 
perkasi naujus namus ant isz- 
mokesezio. Jie jauezia kad 
daug pigiau pirktis naujus na
mus su dvideszimts ar trisde- 
szimts-metu morgiezio, negu 
per ta laika randa mokėti. Bet 
gerai reikia apsižiūrėti ir isz- 
rokuoti, kiek nuoszimožiai per 
tiek laiko kasztuos. Ir negali
ma pamirsztd taksas, pataisini- 
mus ir kas svarbiausia: kas ži
no kiek tie namai bus verti po 
tiek metu kai 'jie bus iszmoke- 
ti?

jau žinojo jog nuo tarnystes li
kosi atstatytas.

.— Tai vis per mane, mano 
Rauleli, tarė atsidusiu's. Ar tai 
reikalinga puvo davinėti man 
tasais griuszes?

— Mano Agotėlė! Kas nori 
szuni muszti, tai greitai lazda 
randa. Esmių ne kaltas, tiktai 
nevidonai spendže ant manės!

— Ir kaip dabar bus, mano 
Dieve! Kalbėjo toliaus, tu eisi 
in kur. kitur, o asz pasilikuls 
czion džiusiu isz nuobodumo.

— Visur tas pats Dievas, 
mano mylimiause! Atsake Rau- 
las, gausiu nepertoli vieta, tai 
tankiai pasimatysime ir pra- 
szysiu tavo tėvu, kad leistu už 
manes jeigu nepaniekins mane.

— Jeigu tave niekintu, tai 
sziandien su tavim nekalbetau, 
tai gali isz to suprast, jog tu 
del manes esi brangiausiu.

Winston Churchillis
Pas Savuosius

turiu; vos keturias deszimti t
rubliu, daugiau nieko, kaip tik 
dęszimts 'pirsztu ir supratima 
a^ie sodan ninkysta. O lai da

In -valos, Rauluti, atsake
Agotele, kuri no 
bijūnėlis. .Ink ir mano tevelei 
th 1 savo vienturteles nepasi-

minga, jog teip svarbu žodi 1 
iszgirdo nuo mylimos mergai
tes. Sugry'žinejo namon labai 1 
linksmas ir be jokio rupesczįo.

Praslinko kelios sau vaitos. 
Sniegas szi meta gana anksti 
pabaltino žemo, kad sztai viena ' 
ryla pasklydo, po apylinke 
baisi žinia isz dvaro. Žmones 
baime persieme, jog poną An
taną kas lobis nakties laike 
nužudo!

Niekas da nedasiprotejo, kas 
tAja baisia 'žudinsta, papilde. 
Dabar-tes iszsiaiszkins apie ta 
baisu atsitikima!

Sugry'žkime dabar pas laka- 
ju Foleksa.

Sztai jis, dedievis rakalis, 
pagadytas perdem, insimylojęs 
paleistuvingamę gyvenime ir 
godus ant pinigu, kuris- ap- 
juokdinejo Rauluka, dabar 
staigai reikalavo pinigu.

— Norėjo Agotėlė; szimtui, 
tai juosius turės, teip mislino 
ne viena karta nakti gulėda
mas ant lovos. O paskui dum
sime in tolimus szales. Tąsai 
senas gremėzdas guli ant pini
gu, o kas jam isz ju? Jaunikis; 
kam paliks pinigus? Ar su 
Agute ar be Agutes pinigai vi
sados man prisiduos.

Dienoje priesz žudinsta buvo 
diena varduvių paiczios ponios. 

' O kad turėjo priaugusia dukte- 
re, tai ir szokiai ketino būti, žo
džiu, ketino būti puiki bbsieda.

1 Kada vakaras atėjo saloje 
gimžejo daugybe jaunuves ir 
smagiai szoko. Senesni ponai

i priszaJiname pakajuje užsienio 
kazyravimu. Po vakarienei, 
kada jau stalus nurengė, laka- 

1 jus Feleksas ėmėsi prie apmis- 
1 lyto biauraus darbo. Nužiūrė

jo jis valanda, kada ponas An
tanas da prigulės kaziravo; ta
da, paėmė su savim reples, pie-

pino paslapta iii narna kuriame 
turėjo kvatiera: ponas Antanas,

Kompanijos ir fabrikantai 
sako kad jis negali tokiu “se
nudarbininku samdytis, nes 
jiems alpdrauda tada daug 
brangesne.

Pypkes Dūmai
1

Vasaros Malone
Jeigu jums kada kas nors 

jusu automobiliu sumusz, ir 
jeigu apdraudos kompanija 
jums pasiūlius daug mažiau 
negu jus jauicziateis kad jus 
turėtume gauti, gerai apsižiū
rėkite pirm negu stosite in teis
mą ta apdraudos kompanija

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... >

Viesz. Jėzaus ir ;•
Motinos Szvencz. >

• Sapnas Motinos Szven- 
! cziausios, mieganczios 
! ant kalno Alyvų, žemei 
! Batanijos, bažnyczioj 
! Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Kaip giružes del mus miela, 
Vasario dienoj gražioj, 
Kaip pražydo augumynai, 
Linksma, linksma nuoszirdžiai. 
Kaip medaliai apsirėdė, 
Žaliais lapais kiek žiedu, 
Kaip mums oras czion 

kvėpuoti,
Gardus sveikas net saldu.
Kaip paukszteliai linksmai 

gieda,
Renka smulkus szapelius, 
Kaip jie dailiai czion

poruojas,
Žada krauti lizdelius.
Kaip žiogialiai muzikantai, 
Visiems grajin vestuves, 
Kaip jie gražiai szokineja, 
Po mažiausias szakeles.
Kaip bitukes darbininkes, 
Renka medų po žiedus, 
Jos ant žiemos sau storojas, 
Maistas gardus ir saldus.

teks to did manės ir del mano 
vienatinio brolelio; juk tiktai 
mudu du, daugiau nėra. Tu esi 
darbszius, o ir rankos papratę 
prie darbo, Dievas padės tai ne 
prapulsime.

— O tėvas? O motina? Ar 
uores už manes leisti? Paklau
sė nerami ligai Raidas.

— J u k žinai, mano brangus 
kaip- jie tave myli, ypatingai 
nuo tada, kada mane nuo szuns 
pagedusio atginej. Juk tu pa
meni? Ba asz lyg smert neuž- 
mirsziu!

— O tas laka jus, Feleksas? 
Paklauso volei vaikinau kaip 
manės czion nebus, tai ir tu už- 
mirszi? Ar jis tave szvelnais 
žodžiais neperkalbes? Savo po- 
niszkais apsieimais neprisilai-

ma, patamse iriojo in pakaju, 
kuriame buvo ipridrutyta. prie 
grindų skrynele su pinignis. 
Sžeip teip atsuko szriubus, 
perpielavo geležines sztan'gas, 
atmusze spyna ir palaukes va
landėlė, ar kas ne ateina, inki- 
szo ranka in skrynele, szirdiš 
staigai iii szonkaulus musze, 
sunkiai kvėpavo, szaltas pra
kaitas ant kaktos iszmusze. 
Iszeme isz skrynelėse viena 
sunku krcpsziuka kuriame bu
vo auksiniai pinigai, paskui ki
ta. f) būdamas akyvu ar tikrai 
yra auksas krepsziukose, afri- 
szo viena ir norint tamsumoje 
paregėjo žibanezius geltonus 
Holenderskinius raudonikius!

— BUS DAUGIAU —

Knygos Did. 33/4x5y2 col.
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Anglijos Premieras, Sir 
Winston Churchillis, ežia 
kalta in savo miesto, Wood
ford, žmones. Tai gal bus jo 
paskutine kalba kaipo savo 
kraszto Premieras, vadas., 
Jis visiems palakė kad jis 
dar nepasitrauks, bet vis sa
vo miesto žmones atstovaus 
taryboje. Laikrasztininkai 
spėja kad jeigu Churchillis 
ir pasitrauktu isz Premiero 
vietos, jis vis dar pasiliktu 
taryboje.

— Asz ant jo apredalo ne
paisau, ha turi ■netikusia du- 
szia! Feleksas.nori tave isznai- 
kinti, tai tame nė teisai priesz 
ponstva skundžia! Ba tai jo bu
vo liežuvis, priskunsti ponui 
apie taisais griuszes ir sėklas! 
Ir tas rakalis da prie manės 
turėtu laižytis? Nesulaukimas 
jo!

KATALOGAS
KNYGŲ

Visi
yra negeri.
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

Nr. 1955

pirmieji Katalogai dabar 
Szis Katalogas

dos?

esmių
Į
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Na tai tu mano ant visa

O teip, liktai delttavęs 
ant svieto!
Ar tikrai?
Prisiekiu ant tuja žvaig-

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No J 02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No. 103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
•zio iszimta isz 
užlieku.
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; Ražam 
ežius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
, Anglorius isz Valencziojs, Ko- 

žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
^6 puslapiu. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

apraszy-

apysaka 
szimtme- 

Lietnviszku 
Su paveikslais. 171

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; Arži uolas; Uosis; Bud yno. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

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

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c,

Kitokios Knygos

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

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

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

No.194—Trumpas Kataln
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padeji-f 
mais. 35c. '

I

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Įpgjv3 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.

IHr* 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., - Ų. S. A.

prisiun-

ir Pim- 
“ visada 
tik ant
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Nekaltybe arZudinsta
DRIESZ kelis metus, buvo 

apraszyta Varszavi nose
1 nik raszc z i o se apie 1i epap r a st a 
atsitikima. Buvo teip pat allpin
ta: “Dvare Milon venose, Ke- 
lockoje valstijoje, likosi papil
ti i n t a si apt a. žu di 11 s t a ai 11 broli o 
savininko dvaro, ir paėmė jo 
pinigus. Bet ant susektu ženk
lu, žudintojii suome ir paėmė 
po sargysta.“

Teip buvo patalpinta laik- 
raszczioise. Visa to atsitikimo 
surinkto nuo ypatų žinaneziu 
apie ta žudinsta, iszeina tokia 
apysaka:

Dirstelėkime in Milonieus. 
Yra tonais senas dvaras, da 
medinis isz modru statytas, su 
gimtiniu stogu, samanom ap
augusiu dailinantis isz dvieju 
daliu, rodos sulipintu. Isz sza- 
liu, turi du bokštelius medi
nius, teipos-gi su. gimtais deng
tais su blekincm karumbėm 
girgždantem laike vėjo. Ant 
vienos ir kitos isz tuja karūnė
lių buvo iszkinsta 1701 m., ma
tomai, jog tai buvo tame mete 
dvaras statytas. Zeniimuose 
tnju boksztu kampiniu, viena
me buvo padėjimas valgomu 
daigiu; antrame auginyczia 
kvietku. Senos liepos savo pa
vesi apsia.ubinejo ta dvara.

Ant didelio kiemo, tolinus 
nuo dvariniu pakaju stovėjo 
neperdidelis namas medinis ap- 
lipintas ir pabaltintas, o už to 
namo prasidėjo didelis sodais, 
su puikiais, vaiskiais medžiais. 
Buvo matyt viduryje 'padaryta 
salukie, aplinkui apvesta van
deniu, o ant tosios saleles, teip- 
osgi augo puikus vaisiniai me
džiai.

Tame tai name arba dvarisz- 
kai pavadinus aficinoje, gyve
no nuo senei tasai brolis paties 
pono, kuri paprastinai vadino 
visi '“ponu Antanu“, senas 
jaunikis, žmogus Idas, kuris už , f ‘ ...pąskolintus brolni pinigus tu
rėjo sau smagu gyvam ima. ir 
prie drauges valgė. Buvo tai 
žmogus turtinga,s,' turintis, 
kaip buvo paskalas paleistais, 
da daug pinigu ąžuolinėje 
skrynelėje priszriubuoto prie 
grindų, drueziai apkaustyto. 
Nieko dabar jis neveike tiktai 
skaitė knygas, o kuriu ’ turėjo 
daugybe. Mėgo teipos-gi griež
ti ant skripkos,o grajino labai 
puikiai, jog ne buvo galima at
siklausyti. Ir kada tik užgrai- 
davo, tada kas tik proszali ėjo, 
sustodavo ir klausydavo.

Sodu ir kvietkinyczia užsi
iminėjo jaunas sodauninkas, 25 
metu senumo, szviesus vai kine
lis o ir mokinosis Varszave so- 
dauninkystos ir bitininkystes. 
Isz tonais likosi patrauktas per 
poną in Milonieus, o kursi tu
rėjo paludinima, kaipo- doraus 
gyveninio jaunikaitis. Laike, 

SAPN0R1US

I
 Su 283 Paveikslais t

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% coL ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
at ei te j e stosis. Su priedu Ji 
planatu ir visokiu burtu. Įi 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: Į *

Pinigai reikia siusti su J • 
užsakymu:

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. ]• 

kada, prasideda szita apysaka, 
tasai sodauninkas, vardu Rau- 
linas, jau buvo tame dvare 
p er gyvenęs pora metu.

Szale dvaro Milonicu yra pa
rapine bgžnyczia, prie kurios 
yra kunigas klebonas ir varga
ni istraš. Tasai vargamistras 
turėjo duktere Agota, gana 
argonista. Tasai tai arganista

Tai ir po Velykų, 
Vėl prie darbo.

Sztai rūpinasi musu 
tautiški veikėjai,

Kad nėra kam rūpintis 
Apie- musu jauna 

gentkarte. 
Kad darbszuotis del musu 

jaunuomenes,
Iszrodinet skirtumą tarp 

pikto ir gero,
Kad juos apsaugot nuo 

Iszsitautinimo ir netikystes, 
O taipgi nuo nupuolimo,.
Idant užvesti ant kelio 

kūrinami privalo eiti, 
Neužtenka vien gerk Ii avimas 

laikraszcziu, 
(Via turi isz vien darbuotis 

visi tieji,
Kuriu privalumas tnom 

y ra:
1 )vasiszkieji, mokyklose, 
raštai ir gimtines namas.

Pradžia doraus auginimo 
Vaiku yra pirmutiniu daigiu.

■ Rasztai turi dirbti del 
labo visuomenes,

Užduotis mokyklose yra 
Auginimas ir tobulinimas 

ant geru u kęsu, 
Nes užduotis levu iszvere 

Ant vaiku ateities 
gyvenimo,

Nelygus, bodas tėvo ir 
i motinos,

Prieszingiyste tarp tėvo 
ir motinos, 

Vaidai, musztynes,
Presi skyrimą i apt kožno 

žingsno,
Piktu paveizdis senesniu

■ del vaiku,
Girtavimas, apsiry j imas,

keiksmai, 
Sztai priežastys del kuriu

Dvi-treczdalys vaiku 
Augdami namie be 

’ Priežiūros isz szalies 
tėvo ir motinos,

BunA niekam netikia.
Tėvai nepaiso kaip auga, 

Su kuom draugauja, 
Nepaiso- kad vaikai 

Sūnelis ar dukrele vaikioje-si
Po visokes gėdingas vietas 

Ir ant galo eina ant 
kelio prapulties!

Prie tėvu, geru tėvu, kur 
Negirdėt jokiu keiksmu, 
Kur Dievo baimingysta 

. visados vieszi, 
Teisingysta ir gera 

pavyzdi s, 
Nuo senesniu tai yra 

geriause mokykla 
Del vaiku! “Ka szukute 

nauja pritraukė, 
Tai joki kvepalai 

neištrauks. ’ ’

josios szirdele ant tikro dege 
prie Rauto.

Lakajus iszgirdes apie už- 
muszima padūkusio' szunies 
per Rdula, kalbėjo priesz vi
sus:

— Tai ve, didelio daigto 
užrauszti sveika szuni ir girtis, 
jog pagedusi ulžmusze, kad 
tiktai pasirodyt narsunu priesz 
vargamiseziute. Kvailys, o mer 
gina da kvailesne, jog tiki tam 
apgavikui!

Bet kaimuoeziai kitaip pri
laikė, ba ta diena, tas pats pa
gedęs szuo, ka Raidas užmusze, 
apriejo karve ir ta. in kelinta 
diena pagedo.

Kaip ten buvo, tai gana jog 
Raidas su Ag-otele szirdingai

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.z

garsinga mergaite visoje para
pijoje isz nepaprasto patogu
mo. Mergina buvo vidutinio 
ūgio, tamsiu -plauku ir akiu, 
smulkaus veidelio, o balto kaip 
pienas, prie mažaus raudonu
mo; b a. mat vasaros laike dėvė
jo sziaudine skrybėlaitė namu 
darbo. Priekiam maža nosele 
lig b-iski riesta augsztyn ir lu
peles kaip nukosytoš. Žodžiu 
pasakius buvo tai po toga mer
giuke kaip ainiu oi as . (> kas 
svarbiause, turėjo ka nuoge- 
riau.se szirdele! Mokėjo -skaityt 
ir rąszyt ir buvo darbszi, ba. 
ant ranku buvo galima suprast,1 
jog nesigailėjo bile dar'ba nu
tverti. Priek tam buvo linksma 
kaip pauksztelis, per ka visus 
prie saves pritraukinejo ir ja 
mylėjo, kas tiktai pažinojo, 
juom daugiau, dirbo, labiause 
dainavo visokias daineles.

Ne dainavo daineles meilin
gas, tiktai kudikines, nekaltas.

Galėjo rėdytis in pirktines, 
szlebutcs, nes vėlino namu dar 
bo ncszioti andarokeli ir vište
le, negu isz pirktiniu' ceikiu! 
Karielu turėjo kėlės eiluk.es 
kurie josios balta kakleli dabi
no. Gyveno Agotėle be jokio 

’ . I
rulpesczio.

Ar visados bus teip laiminga 
kaip dabar? Pažiūrėsime.

Dvare tarp tarnu ipono, buvo 
lakajus, gana szvarus, redanti- 
sis kaip miesezionis, turėjo ir 
laikrodėli, galva visada, buvo 
iszszukota su perskyra per vi
durį.

Kas vienok dirstelėdavo te- 
mingaii in jojo akis žibikas, ap
valės, kaip pelėdos, tam ne 
smagiai darėsi. Akys jo laksto 
iii szalis kaip vilko ir niekad 
žmogui iii akis nepažiniojo. 
Jeigu kada nusiszypsodavo, tai 
susi raukdavo kaip kūmo je stip- 
dama ir galejei pažinti, jog ta
sai juokas buvo szetoniszkas. 
Szeip, iszlpavirszausi, iszrode 
gana savanai. O kad mokėjo 
ponstva.i prisilaižyti, tai nevos 
buvo keneziamas dvare.

Sztai tasai lakajus, Felekas 
buvo jo vardas, pradėjo nuo ne- 
kurio laiko t lipinėt i apie var- 
gamiseziute Agute, duoda 
mas del josios pažinti, kaip 
jam j i ji patiko. O ve ne isztolo, 
tiktai tiesok staeziai davinėjo 
suprasti, jog jis josois nori, ta- 
jo nuomonėje, jog jisai dideli 
turi žcnkly varna o ji jie yra nie 
kuom priesz ji, ba ve, jis laka
jus, poniszkai pasirodęs. Mer
gina stebėdamasi žiurėjo ant 
i aka jaus staeziom akimi, ant 
jojo žodžiu žiaunai atsakinėda
ma. O tai ji labai pykino, kaip 
pats mistino, jog jis ja perga
les, na ir ne nuleidinejo josios 
nuo akiu.

Nekaltoje josios szirdėlyje, 
nepajudintoje jokia gilsime 
jausta, ba kaip pražydėjas žie
delis, linksta in saulele, teip jo
sios szirdele pradėjo linkti prie 
Rando, sodauninko. Buvo ne
drąsus vaikinelis isz jo. Kada 
tik pasitaikydavo su Agute, o 
kuri tankiai turėjo reikalą pas 
ji, tai seklu, tai częrpeles kviet
imui, tai vis gražius žodelius 
nuo josios girdėdavo. O kada 
karta a’pgyne ja nuo pagėdu- 
sio szunies; kuris ąipsiputojas.

mylėjosi. Nužiūrėjo karta la
kajus, kaip Raidas per sztakie- 
tus padavinėjo Agutei pluosz- 
teli žiedu ir padavęs da iii ran
ka paibucziavo, tuojaiis perkyt- 
res lakajus pranesze ponstvai. 
O tas da pridedamas, pasakė, 
buk puikia,uses kvietkas davi
nėjo Agotėlei, tai ponstva už 
tai davė sodauninkui primini
ma, ba isz jo. buvo ponas užga- 
nadintas.

Karta susitiko lakajus su 
Agotėlė gryžtant isz baižny- 
czios:

— O mano tn kvietkele, 
man rodos asz Ibiski daugiau 
vertas už ta kaina Raida, o tn 
Agotėlė ant manės kreivai 
tiesok bego ant josios, o jisai 
szeko su szake ir vienu y pu
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— 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.

sznairuoji, rodos kad asz ka 
pikto padariau ?

— Tai ko-gi tu Feleksai 
nuo manės nori ?

— Asz noriu kad turėtumei, 
geresni szirdi ant manes, atsa
ke Felekas.

— Mano szirdis ne del visu, 
atsake trumpai mergina.

— Na juk kada norint ture
li kam taje szirdele atiduoti?

-— Na teip, nes tam, ka bus 
vertas!

— Na-gi ar jau asz tok is ne
tikės esmių? Turiu biskuti pi
nigu sudėtu, tai vargo nebutii, 
jeigu sueitume in pora.

— Tai ve, pinigai! Pinigai! 
Kas isz tu pinigu! Atsake su 
panikeinimu mergina. Del ma- 
szuni perskriodi. Nuo to laiko 
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nes reike keliu szimtu, ne ke
liu desetku, tarė su juokais 
mergina ir atsisukus leidosi 
namon, kaip stirnaite pabaidy
ta, palikus lakmju ant kelio.

— Ha! Szimtu jijie nori! 
Szimtu ? No kvaila., matau, no
rint ir patf.ga, niurnėjo sau po 
nose Felikas. O gal turėtu ir 
szimtus? Hum, tada leistansi 
su ja iii svietą, jeigu teip godi 
ant pinigu. Na, turetąu isz jo
sios patogia pacziule. O bestija 
patoga. Teip baigė in save kak 
bet i.

Buvo tai ruduo, jau nuo lau
ku dvaro visus javus suvalė ir 
jau sodo lapai nuo medžiu nu
puolė. Paskutiniai vortinkliai 
nuo bobų vasaros draikstesi 
ant medžiu, ant langelio varga- 
rnistro vis puikios kvietkeles 
žydėjo. Kada. Raidas jau visus 
vaisius nuo medžiu nukrėtė ir 
patalpino dvaro kelnoreje del 
žiemos, pririnko da nuo medžiu 
likueziu griusziu ir obuoliu nu- 
nesze vargamistai. Agute la
bai džiaugėsi ne tik isz vaisiu, 
kiek isz atsilankymo Raulo, 
darbsztaus vai kinelio, o tėvas 
teipos-gi džiaugėsi isz doraus 
vai kinelio.

Žinojo apie tai Feleksas; pa- 
dvejino jis savo triūsa prie 
mergaites, o kad Raidui da la- 
biaus kenkteti, pradėjo ant 
tikro duobeles'po juom kasti ir 
aut kožno žingsnio' sekti Rauta.

Apie tasais griuszes, tuojaus

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
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Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

ponstva dažinojo. Dažinojo ir 
apie tai, jog visokias sėklas da
vinėjo. O kad da labi aus in- 
kl ampin t i Raula, primelavo, 
jog per visa vasara davinėjo 
vaisius ir visokes daržoves. Ir 
kad pertikrinti ponstva, kalbi
no, kad padaryti krata pas var- 
gamistra.

Ponas kaip teisingas žmogus 
del savo szeimynos ir tarnu1, 
laibai supyko, jeigu katras isz 
juju kalne prasižengė, o ypa
tingai vagystoje. Tuojaus liepe 
paszaukti szaltisziu, kuris pri
buvęs padare krata pas varga- 
mista. Surado tikrai žieminiu 
griusziu ir kitokiu vaisiu isz 
dvarihio sodo. Surado teipos- 
gi biski seklu nuo žiedu. Kada 
paklausė vargamistienes isz 
kur gavo, atsake jog gavo nuo 
sodauninko.

Tasai paszauktas in pakajus
• • v ’ . ♦ • -T.prisipažino, jog davė griuszes, 

katras surinko isz lapu nupuo
lusiu, ka rado grebent lapus1. Ir 
pasakė, jog davė sekliu ba turi 
tiek, ka ne turi kur padėti, tai 
davė kelis žiupsnius vargamis
tai. i

Lakajus nuolatos nevos isz 
nenoru, nevos isz didelio pri
lankomo ponui, skunde be pa
loves Raula. Dabartės po sztai 
kratai liclpe Raului nuo mene
sio pasijieszkoti kur kitur vie
ta. ,

— Na, dabar man ne bus 
ant kelio, pamisimo sau Felek
sas, o dabar iszpalengvo viskas 
pusi dari s ir mergina turės bū
tie mano. Tiktai turiu imtis 
karsztai prie dadbo! Suniurnė
jo in save. Pavakare, ta paezia 
diena susitiko Raulas su Agute 
kuri sugryžinejo isz lauko. Pa- 
maezius ji Agotėlė pravirko, ba

(Tasa Ant 2 Puslapio) 

VIENAS SKAITO^?, 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandieri 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.

riau.se
eiluk.es
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Žinios Vietines
■— Velykos parėjo pas mus 

malsziak,
— Seredoj prapuola Szv. 

Hermegildo ii’ Szv. Teodoro, o 
Taufiszka Vardine: Strutis. Ir 
fa diena: 1906 metuose Califor- 
nija valstija pajuto žemes dre- 
bejima; 1743 m., gimė Thomas 
Jeffersonas, treczias Amerikos 
Prezidentas; 1941 m., Rusija 
sudarė sutarti su Japonija ant 
penkių metu; 1934m., 4,700,030 
szeimynu Amerikoje ima pa- 
szelpa isz valdžios, nes negali 
darbo susirasti.

— Daugiau kaip septyni 
tukstancziai penki szimtai ir 
septynios deszimts mokiniu 
bus paeziepinti priosz vaiku, 
Infantile Paralysis liga, 
Schuylkill apygardoje. Tai bus 
mokiniai pirmame ir antrame 
skyriuje. Tos liekairstos del tu 
cziepinimu turi būti laikomos 
labai szaltai, ir už tai daktarai 
yra. paprasze kad daug sztoru, 
ligoniniu ir buezerniu pavestu 
jiems del keliu dienu savo szal- 
tuvus, refrigeratorius kad bu
tu galima tas liekarstas palai
kyti. Laikas tu cziepinimu in- 
vairiuose miestuose ir mieste
liuose bus vėliau, per laikrasz- 
czius praneszf a.

— Ketverge pripuola Szv. 
Justino ir Szv. Valerijono, o 
Taufiszka Vardine: Visvaldis. 
Taipgi (a diena: 178.) metuose 
sukaktuves uždėjimo miesto 
Harrisburg, Pa. į 1865 m., Pre
zidentas Abrahomas Lincolnas 
likos nužudytas per John Wil
kes Booth.

. — Petnyczioje pripuola Szv. 
Kresentijos, Szv. Anastazijos 
ir Szv. Liudvikos P. L., o Tau
tiszka Vardine: Vaidote. Me
nulio atmaina Dolezia. Ir ta 
dienai; 997 metuose Lietuviai 
nužudė pirmąjį krikszcziony- 
bes skelbėja Vaitiekų.

X Petnyczioj p r a s i d e s 
meszkeriavimas, kuria ta die
na žuvininkai keliaus in vietas 
kur randasi užtektinai žuvy- 
cziu. Daugelis žuvininku turės 
gilinki, bet ir daug bus nusi
minė su blogu giliuku.

Shenandoah, Pa.—
Antanas Ancukaitis, nuo 305 
E. Centre ulyczios, kuris gydo
si in Veteranu ligoributeje 
Wilkes-Barre, Pa., numirė pa
reita Petnyczia. Velionis gimė 
Lietuvoje. Atvyko in Shena- 
doryje. Buvo pngliakasis. Pa
liko įbroli Juozą isz Baltimore, 
Md., ir seserį Veronika II it,'big, 
Manchester, Conn., taipgi ke-

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa 
vo pren ūme ratais.
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lota brolienių ir seserienu. Kū
nas likospaszarvotaspas Crab. 
Gravi t z koplyczio jo, 637 E. 
Centro uly., isz kur laidotuves 
invyko Panedelio ryta su ajpie- 
gomis iu Szv. Jurgio bažny- 
czioje devinta valanda ir palai
dotas in parapijos kapinėse.

Brockway, Pa. —
Keturiolikos metu aklas vaikas j 
žuvo gaisre, kuris priesz Vely-j 
kas isztiko dvieju augsztn na-Į 
mus, in Brockport, arti Brock- . 
way miesto. Deszimts kitu vai- 
kucziu suspėjo iszibegti. Žuvęs 
vaikas buvo Wesley Himes, su-1 
nūs Ponu Ben llimels. Jis buvo 
studentas in Western Pennsyl
vania School for the Blind, 
Pittsburgh mieste. Jis buvo 
parvažiavęs namo del Velyki- 
niu atostogų, kai ta baisi ne
laime atsitiko. Jo tėvas sako 
kad kai gaisras isztiko ir mate 
kad visi kiti isz tu dengancziir 
namu buvo iszlbege, jis mis
tino kad ir jo suims buvo įsibė
gės. Tik kai gaisras buvo užge
sintas ir kai ugniagesiai prade-j 
jo viską kraustyti, kad dažino- 
tu kiek iszkado's 'buvo padary
ta, jie užtiko ta akla .jaunuoli 
sudegusi.

Sclessin, Belgija. —
Teatre kilo gaisras, greit iszsi- 
plete, kad net žmones nesuspė
jo i'szbegti isz deganezios tea
tro, 39 žmonos, daugumoje vai
ku žuvo liepsnose. Teatre bu
vo apie 130 žmonių. Kai tas 
gaisras iszkilo, žmones pradėjo j 
bėgti pro duris. Daug vaiku' ... Įlikos sumindžiota.

*
Tokyo, Japonija.—

Japonijos vyriausybe paskelbė 
kad Užsieniui reikalu Ministe- 
ris, Mamom Szigemicu kuris 
vyksta in Amerika, tartis svar
biais klausimais, 'bet Ameri
kos valstybes Sekretorius Jobu 
Foster Dulles pranesze, kad 
ministeris dabartiniu laiku 
yra sugaiszes ir negales derė
tis su Japonijos Užsienin rei
kalu ministeriu. Japonai no
rėjo dorelis del sumažinimo ju 
imnokejimu Amerikos kariuo
menei Japonijoj iszlaikyti.

London, Anglija.—
LaikraszJcziai neiszeina isz prie 
žasties kad keli szimtai elek
tros darbininkai siraikoje. Lon

Centai Be Vertes

San Francisco Amerikos 
Iždo ir Pinigu Gaminimo Di
rektorius, Ross Buell iszpila 
paskutinius centus, penus, 
kurie buvo szitame mieste 
iszmuszti, pagaminti. Val
džia dabar jauezia kad per 
brangiai atseina ežia isz

done dienraszcziai aptarnauja, 
ir provincijos skaitytojus, to
dėl laikraszcziu sustojimą jau
ezia visas krasztas.

NUĖJO IN
SZERMYNAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Szeimynos nariai sugryžo isz 
szermenu ir rado savo namus 
apvgotus, ir visu kambariu 
daigtai ir sziepu stalcziai isz- 
vartyti. Iszrodo kad tie vagiai 
inlipo per kuknios, virtuves 
langa ir viską iszsinesze.

SOVIETU
DIPLIOMATAS

PASIKORĖ
VIENNA. — Boris Grankow 

keturios deszimts trijų metu 
amžiaus Ruskis, Sovietu dip- 
liomatas pasikorė save viesz- 
hutyje, Viennos mieste. Kiek 
buvo-galima sužinoti, tai jis 
prigulėjo prie dipliomatijos 
sztabo Pietų Amerikoje.

Austrijos policijantai sako 
kad antras Ruskis, kuris gyve
no tame paeziame kambaryje 
užtiko savo drauga, kybo j anti 
nuo lubu ir paskui dingo. Jie 
buvo gave insakyma gryszti in 
Maskva.

Rusijos policija prasze kad 
Austrijos policija padėtu jiems 
surasti ta dingusi dipliomata. 
Jo tik pavarde buvo galima su
žinoti isz keliu laiszku: Mus- 
chik. Jis kiek laiko buvo pra
leidęs in Maracaibo, Venezue
la, kaip ir tas Ruskis kuris pa
sikorė.

RAUDUONASIS
KRYŽIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Rauduonojo Kryžiaus virszi- 
ninkai sutiktu ant tokio bendro 
vajaus.

1—Rauduonojo Kryžiaus 
kuopos visados galėtu nusta
tyti kiek pinigu Rauduonajam 
Kryžiui reikia del kiek laiko ir 
del kuriu tikslu.

2—Raudonojo Kryžiaus 
virszininkai galėtu pasilaikyti 

muszti centus, penus ir pas
kui po visa kraszta in bankas 
juos iszsiuntineti. Dabar in 
San Francisco visi szitie fab
rikai kur pirmiau tie centai 
būdavo iszmuszami bus var- 
tuojams tik kaipo sandelis 
del aukso ir sidabro. 

savo nariu ir rėmėju vardus ir 
galėtu in juos kreiptis kad ir 
kas menesis, jeigu kokis reika
las iszkiltu.

3— Apart to bendro fundo ir 
vajaus, Rauduonajam Kryžiui 
turi būti pavėlinta vesti ypa
tingus vajus, jeigu kur kokia 
didele nelaime atsitinka, kad 
reikia daugiau pinigu.

4— Kad kiekvienas, kuris 
duoda doleri ar daugiau Rau
duonajam Kryžiui, vis gaus 
Rauduonojo Kryžiaus ypatin
ga ženkleli.

Kol kas, vien tik Rauduona
sis Kryžius nesutinka prisidėti 
prie to bendro vajaus, nes jo 
virszininkai jauezia kad jie ga
li gauti daug daugiau pinigu 
kai jie savotiszkai savo vaju 
veda, negu kad jie gautu pa
skirta dali isz tokio bendro va
jaus.

Pernai Rauduonasis Kryžius 
nesutiko eiti sykiu su tokiu 
bendru vaju už tai kad jiems 
nebuvo pavėlinta ta vaju pava
dinti “Suvienytas Fondas ir 
Rauduonasis Kryžius.” To 
bendro vajaus nariai jaute kad 
ir visos kitos labdaringos drau
gijos turėjo tiek pat teises sa

““ _ .. ' t.—i

Svietkas Lovoje

Harry Glos. Pirmas PelL 
cijos Daktaro Pagelbininkas 
ežia savo namuose, in Oak 
Park, Illinois, guli lovoje su 
nulaužtu sprandu. Jis bus 
svietkas, kad ir lovoje, kai 
byla teisme iszkils kaslink 
Montgomery Ward Thorne, 
paskutinio testamento. Po
nia Marion Thorne, mirusio 
Montgomery motina dabar

TRYS BROLIAI
ŽUVO GAISRE

DETROIT, MICH. — Trys 
maži broliukai žuvo, kai ju 
namai sudege in St. Clair 
Shores. Ju jauna motina, Ponia 
Dolores Vanlerberghe, troko 
draiverio žmona, suspėjo isz- 
begti su ketvirtu šuneliu, nors 
ji visomis galiomis stengiesi ir
savo kitus sūnelius iszgelbeti. 
Ji buvo baisiai apdeginta kai 
ji stengiesi iszvesti savo kitus 
sūnelius, kurie žuvo tame gais
re. Žuvusieji vaikucziai buvo 
keturiu metu Thomas, pustre- 
czio meto Richard ir vieno me
to George.

Kaip tas gaisras prasidėjo, 
ugniagesiai ir policijantai sako, 
kad jie dar nežino. Tuo laiku 
tu vaikucziu tėvas buvo darbe.

3 SYKIUS ISZLIKO 
GYVAS

BOSTON, MASS. — Jet Pi- 
lot, lakūnas, Joseph Dolan, isz 

vo varda pagarsinti kaip ir 
Rauduonasis Kryžius.

Dabar biznieriai, sztorninkai 
fabrikantai ir kiti praszo ir 
reikalauja tokio bendro va
jaus, nes jie sako kad jiems in- 
sipyko visos tos kolektos, visi 
tie maldavimai ir visi tie va
jai. Jie sako kad reiketu suda
ryti viena bendra vaju del visu 
metu, ir paskui isz tu surinktu 
pinigu padalinti visoms labda
rybės draugijoms, kad daugiau 
kolektu nebutu.

Iki sziol, Rauduonasis Kry
žius nesutinka ir nori vis savo 
vaju vesti.

DAINININKAS
‘SAKTE GAVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

das pagarsėjo, jo didesne jam 
galva iszsipute ir jie nieko da
bar nepaiso ir visiems szpyga 
rodo. Bet dabar jau matyti kad 
ta szpyga jam sugryszta. Muv- 
ing pikezieriu kompanijos jo 
kontraktus panaikino, televizi
ja jo nenori ir jam beda ir ant 
radijo gauti darba.

teisme nori panaikinti savo 
sunaus paskutini testamenta 
kuriame jis dauguma savo 
dvieju milijonu doleriu tur
to paliko Panelei Maureen 
Ragen/jo sužieduotinei. Glos 
buvo sužeistas, jam sprandas 
buvo nulaužtas automobi- 
liaus nelaimėje pradžioje 
szio menesio.

O O C3

Cambridge, Mass., treczia syki 
iszliko gyvas, kai jo greitas Jet 
eroplanas užsidegė, nukrito ir 
sudužo, ant Logan Airport.

Ambulansai, trokai, Dakta
rai ir slauges greitai pribuvo 
prie tos vietos, kur jie rado ta 
trideszimts trijų metu amžiaus 
lakuna, besedinti prie savo su
dužusio eroplano. Jis nebuvo 
nei biski sužeistas.

Jam jau treczias sykis nu
kristi su deganeziu eroplanu. 
Szita syki net ir ugniagesiai at
siskubino prie to eroplano, nes 
jis taisiai dege, bet kaip per 
koki stebuklą lakūnas Joseph 
Dolan nebuvo nei sukriestas.

KAIP SU
MALENKOVU?

_____
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

klausimas: Kaip ilgai ji viesz- 
pataus, ir kas laukia in j u pė
das stoti?

^Pirkie U. S. Bonus!

Trokas Susimusze Su Autobusu

Valstijos policijantai ir 
pravažiuojantis draiverys 
padeda iszkelti Joan Walker 
isz sudužusio autobuso, ku
ris susikūlė su troku, netoli 
nuo Marin-Sonoma apygar
dos rubežiaus, Californijoje.

UZ GELEŽINES 
. UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gu sau daigtu? Jis niekad ne
paskelbs, nes bijo dar labiau 
susikompromituoti. Vienok 
žmones ir taip gerai žino, kad 
tokio sunkaus, tokio skurdaus 
gyvenimo ir tokios baisios 
priespaudos, kokia Komunistai 
užkorė, niekad niekur nebuvo 
ir dabar nėra. Tik laisve atga
vę gales pavergtieji geriau, 
kulturingiau ir maloniau gy
venti, patys tvarkytis savo gy
venimą kaip norėdami. / 

/

Lietuviu Padirbtus Na
mus Pardavinėja Kaip

Arbūzus
Pavergtieji Lietuviai gerai 

žino, kad jokios paramos nei 
tariamoji “didžioji Rusu tau
ta”, nei “broliszkos respubli
kos” nei jiems nei Lietuvai ne
teikė ir nesiruoszia teikti. At- 
virkszcziai, “placzioji tėvynė” 
Lietuva ir juos paežius nuola
tos apgrobineja. In kur Lietu
vos iszpleszti turtai ir- isz mu
su tautiecziu pagrobto darbo 
vaisiai gabenami, gerai parodo 
kad ir “Sovetskąja Litva” 
Sausio 23 d., indetas žemėlapis. 
Sziemet Lietuva apgrobiama 
ypatingai. Pavyzdis. Tik per 
pirmąsias Sausio men. 20 dienu ■ 
jie isz Lietuvos in “placziaja 
tėvynė” iszgabeno vien misz
ko medžiagos 2,700 vagonu ir
I, 500 vagonu surenkamuju na
mu. Ar tai ir visa kontribucija 
isz Lietuvos “placziajai tėvy
nei”? Kur tau! Vien tik per 
pirmaji sziu metu ketvirti ap- 
emejai isz Lietuvos kėsinasi 
iszgabenti 30,000 vagonu misz
ko medžiagos, tame skaieziuje
II, 000 vagonu surenkamuju 
namu, bendrai per 300,000 kva
dratiniu metru ploto. Vadina
si, tiek namu, kad juose bus 
vietos laisvai apsigyventi 4,000 
szeimynu. Czia duotas tik vie
nas būdingesnis pavyzdys ap- 
ėmėju pleszikiszkumui pavaiz
duoti, o panasziu pavyzdžiu 
yra daugybe. Vienok ir pami-

Greyhound autobuso drai
verys užsimusze, ir vienuo
lika jo keleiviu buvo sužeis
ti. Autobusas važiavo isz 
San Francisco, Calif, in 
Portland.

o o o« ■«

netasis aiszkiai rodo, kaip ta 
vadinamoji “didžioji Rusu 
tauta ir broliszkos respubli
kos” Lietuvai parama teikia.

Kraszte jokia medžio me- 
! „džiagos prekyba neparduoda 
ne tik miszko medžiagos na-i °
maras pasistatyti, bet net lent
galio seniesiems pasitaisyti, 
tuo tarpu Lietuviu padirbti na
mai “placziojoje tevyneje”

j laisvai pardavinėjami, pana- 
sziai, kaip arbūzai. Pavyzdis: 
'“Sovetskaja Litva” Sausio 25 
d., paskelbtis placziosios tevy- 

i nes statybiniu medžiagų pra- 
i mones ministerijos taisykles 
i tokiems namams parduoti jo
kio suvaržymo nenumato. Isz 
Lietuvos miszko padirbtais na
mais gali naudotis ‘ ‘ placziosios
tėvynės” tolimiausiose pasvie- 
tese visokie baszibuzukai, bet

i tik ne Lietuviai. Szie gi moko
mi, kaip isz purvo nusidrėbti 
“Rumus” ir Rusiszkas “žem- 
liankas ’ ’ iszsikasti.

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus. 
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais. 
Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir 1.1.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

SKAITYKIT
“SAULE”=®a

PLATINK IT!




