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Rūpestis Biski Per Vėlai

Policijantas sulaiko szita 
žmogų, Irving Diamond, ku
ris pamirszo apie savo žaiz
das ir stengiesi prisiartinti 
prie savo žmonos, kuri ant 
žemes guli, ir kuriai kojos

Isz Amerikos
KAS MOKA TAKSAS

Pusantro Milijono Do
leriu Nieko Nereiszkia

WASHINGTON, D. C. - 
Dabar, kai visi mes sanžiningai 
ir baimingai užsimokėjome sa
vo taksas Vaszingtonui, iszeina 
mums visai gerai žinomos ži
nios, kad paprastas darbo žmo
gelis daugiausia tu taksu už
mokėjo. Kai kurios kompanijos 
užsimokėjo daugiau kaip pus
antro milijono doleriu, bet tai 
nieko nereiszkia, prilyginus 
kiek paprastas darbo žmogelis 
iszmokejo. Mat, tos kompani
jos turi geriausius advokatus, 
kurie iszrokoja iki paskutinio 
cento kiek tie ponai, fabrikan
tai, bagocziai turi mokėti. O 
paprastas darbo žmogelis, pasi
skaito, peržiūri, gal ir maldele 
sukalba ir iszpildo tuos taksu 
rasztus pats vienas be jokio 
advokato pagelbos ir gal 
dvigubai ar trigubai daugiau' 
užsimoka, negu jis turėtu mo-'
keti, vien tik del to kad jis ne- 
iszgali tokiu mokintu advoka
tu pasisamdyti.

TRAUKININKAI 
RENGIA STRA1KAS

Nepaiso Valdžios 
Pasiulinimn

ATLANTA, GA. — Darbi- 
ninkai ant Louisville ir Nash
ville geležinkeliu per trylika 
valstijų nutarė straikuoti, ne
žiūrint kad valdžios atstovai 
visomis galiomis stengiesi vi
sus sutaiikinti, kai daugiau 
kaip dvideszimts penki tuks- 

buvo sužeistos ir krutinę su
trinta, autcmohiliaus nelai
mėje, ant Parkway in Brook
lyn, N. Y. Jos vyrui buvo 
žandas praskeltas ir koja nu
laužta.

' tancziai darbininku sustraika- 
! vo penkios sanvaites atgal.

Czia tik dalis bendru straiku 
rytuose ir pietuose. Tarp ke
turios deszimts ir penkios de
szimts tukstancziu darbininku, 
kurie dirba del telefono kom
panijos sustraikavo, ir jau 
szeszta sanvaite kai nedirba. Ir 
Naujoje Anglijoje daugiau 
kaip dvideszimts penki tuks- 
lancziai fabriku darbininkai 
yra sustraikave.

Ketvirtos straikos prasidėjo 
ana sanvaite in Buffalo N. Y., 
kai apie keturi szimtai darbi
ninku iszejo ant straiku fabri- 

! kuose.
Juos tuojaus pasekė keli tuks- 

i tancziai darbininku in Bethle- 
j hem plieno fabrikus. Ir kai jie 
I sustraikavo, tai keli tukstan- 
cziai darbininku neteko darbo 
in tos kompanijos Lackawanna 
fabrikus.

PERSPĖJIMAS!

‘Salk’ Liekarstos Pavo
jingos Po Operacijos

INDIANAPOLIS, IND. — 
Daktarai ir ligoninse labai 
greitai iszlcido perspėjimus 
kaslink tu nauju ir beveik ste-1 
buklihgu liekarstu nuo ‘Polio’ j 
paralyžiaus ligos.

Vaikams szitos liekarstos 
' begali būti duodamos jeigu tie 
vaikai neseniai buvo ant ope
racijos del tonseliu, ar ant ko
kios kitos operacijos. Jeigu 

] vaikas karszczio liga yra susir- 
į ges, jam. teipgi butu pavojinga 
duoti szitas liekarstas.

Daktarai pataria kad ir po 
mažos operacijos vaikas turė
tu apie septynias dienas pa- i 
laukti kol jis imtu szitas ‘Salk’ 
liekarstas. Valdžia teipgi pri
taria szitam perspėjimui.

PLATINKIT “SAULE”

GARSUS
MbKSLINCZIUS

PASIMIRĖ

Atomines Bombos
Iszradcjas, Einstein Kauno ir Vilniaus miestu au

tobusai dažyti raudonai ir gel-i
PRINCETON, N. J. — Gal tenai. Ant autobusu sienų isz 

garsiausias szios gadynes lauko iszraszyti partijos szu- 
mokslinczius, Profesorius Ein- kiai. 
Stein, pasimirė in Princeton li
gonine. Jis buvo septynios de- 
Szimts szesziu metu amžiaus.

Penkios de-zimts metu atgal, i autobusu linijų. Rotusze: Pa-
° ’ . . JA VCAiA^VAAAA UU/VUU. A JkAAAM V AAAA AA AVCA/A

kai jis buvo tik dvideszimts nemunes tiltas (Szancziuosc) s;ina drabužius ir batus tur- 
szesziu metu amžiaus, Profe- kasztuoja 1 rubli ir 50 kap., Ro į Turguje auliniai batai 
sorius Albert Einstein iszrado tusze, Mėsos kombinatas kaS2tuoja qgO ligi 700 rubliu.

tarankiai
Paskutiniais metais krautu

vėse atsirado ir inrankiu: pink
lu, replių, kirviu ir kitu. Vie
nok visi inrankiai labai blo-

pradžią viso to mokslo kaslink (‘Maistas’ Aleksote) GO kap., 
“Atomines Bombos.” į Rotusze, Garliava 3 rub., Ro-!

Tik praeito Kovo menesio 1usze Marvele 90 kap., Rotusze, 
keturiolikta diena jis apvaiksz- Fbeda 90 kap., Didžiosios Kli-

Rotusze, Garliava 3 rub., Ro- 
i lusze Marvele 90 kap., Rotusze, 
Freda 90 kap., Didžiosios Kli- 

cziojo savo septynios deszimts n^os “Atrama” (Vilijampole- 
szeszta gimtadieni. Jis ta diena Je> ties 
labai ramiai ir kukliai praleido Klinikos 
nesutikdamas nei su laikrasz- (Vilijampolėje), Inkaras, Lam- vartojant 
tininkais pasikalbėti. pėdžiai, Sziauliu ulyczia, Pet-

rasziunai (szia linija naudoja- 
ir masi važiuojant ir in A. Szan- 

įežius), Ingulos bažnyczia Tyri
mu laboratorijos (vaikszto du 
maži autobusiukai) ir kt.

Taksi automobiliu nedaug. 
Pasinaudojimas; brangus. Už 
kilometrą kelio įima po du rub-i mas laikrasztis, už kuri pas
ijus. Pavyzdis: kelione taksiu kiau iszlaikoma isz atlyginimo, 
nuo geležinkelio stoties in Ža- ! Spauda, palyginti, yra labai 
liaji kaina ateina apie 10 rub. brangi. Žmones iszsisukineja, 
Užgyventojos Lietuvos gyve-j kiek gali, nes ji jiems visai ne- 
nimo tai jau labai brangu. Net naudinga.

į ir autobusu kainos daugeliui 
! yra per brangios. Del tos prie
žasties daugelis žmonių negali 

i kasdien net autobusais pasi- 
i naudoti. Užmiestinis susisieki-
mas 1954 m., Vasara buvo kiek 
atpigintas.

Radijo Stotys 
Praeiviai mato radijo stoeziu 

stiebus Kaune ir ties Iszlaužu. 
Apie puse kilometro nuo plento 
(Kaunas, Prienai) nuvesta 
plento szaka. Jos gale pastaty
ta apie deszimts nauju trijų

Profesorius Einstein gimė ir i 
užaugo labai paprastoje ir j 
biednoje szeimyneleje. Jo tėvas 
Vokietis, dirbo fabrike. Pats į 
Einstein buvo labai nerangus 
moksle. Jis negalėjo nei žodžio 
kalbėti kai jis buvo trijų metu; i 
jo mokytiniai pradinėje mo
kykloje ji stumdė ir stramuži- 
no už tai kad jiis buvo tokis 
durnas.

Bęt už keliu metu jis visa 
svietą nustebino savo mokslu. 
Jis net ir savo prieszu yra pri
pažintas kaipo didžiausias 
mokslinczius viso szio szimt- 
meczio, visos szios gadynes.

Profesorius Einstein, būda-! 
mas tik dvideszimts szesziu 
metu amžiaus viso pasaulio 
mokslinczius nustebino su savo 
mokslu! Jis neužginezyjamai ‘ 
priparodine kad nėra jokio 
skirtumo tarp jiegos ir medžia
gos, kad laikas yra tik prilygi
namas dalykas ir tikrai nieko 
nereiszkia gyvenime. Jis per 
savo mokslą priparodino kaip auksztu trobesiu. Priesz kiek 
galima jiega permainyti in me- laiko Kaune pastatyta dideli 
dž;aga, ir taip pat su laiku. radijo stoties stulpai toje pa-

Kai augszcziausu Universi- ežioje vietoje, kur buvo ir se- 
tetu mokslincziai ir profesoriai niau. Stiebai yra auksztesni 
vieszai prisipažino kad jie ne-1 kaip seniau, in virszu užsibai- 
supranta jo mokslo apie kaip gia dviszakiu. Isz viso yra trys 

(Tasa Ant 4 Puslapio) Į vienodo aukszczio stiebai.

Vienas laikrasztininkas, 
insitaises paveikslu traukia
mąja maszinele su nepapras
tai dideliais stiklais, galėjo 
szita cirkos paveiksią nu

Isz Pavergtos Tėvynės
•--------------- o----------- ----

“PRAVDA” Į 4 JURININKAI ŽUVO
NUSISKUNDŽIA’ 7 SUŽEISTI

! ■ 
--------------- Į ---------------

Dabartinis Gyvenimas 
Kaune

Kauno susisiekimas palaiko
mas autobusais ir taksi auto
mobiliais. Mieste yra keletas

Inkaru”), Didžiosio
Demokratu gatve gos kokybes. Kirviai spižiniai, 

asmenys trupa, o 
kalant vini, plaktukas suskyla.

Spauda visa Komunistine. 
Ja platina Sojuzpeczat, Mask
vine instaiga. Darbovietese 
spauda platina invairus par
torgai, komsorgai ir j u paskir
ti asmens. Darbovietese ji pla
tinama priverstinai. Užraszo-

Nepaprastas Paveikslas

traukti ant vieno sykio in 
Ringling Brothers Barnum 
and Bailey Circus. Czia ma
toma trys visai atskiri loszi- 
mai ant vieno sykio. Dabar

Amatininkai
Savarankiiszkai veikianeziu 

amatininku oficialiai nėra. Bu
vę amatininkai injungti in ar
teles ir tne dirba kaip darbi
ninkai. Vienok amatininkai ki
tiems patarnauja atspėjamu 
laiku, dirbdami savo namuose. 
Jie siuva drabužius ir batus. 
Kostiumo pasiuvimas, davus 
medžiaga, kasztuoja 150 ligi 
300 rubliu. Panasziai siuvami 

; ir taisomi batai. Amatininkai

Laiszkai
Žmones stengiasi mažiau 

laiszku raszyti, nes ž.’no, kad 
laiszkus Rusai cenzūruoja. Be 
to, laiszkai labai ilgai eina. Ge
rai, jei isz Sziauliu iszsiustas 
laiszkas per tris dienas ateina. 
In Sibirą isztremtiems laiszku 
maža teraszoma, nes tai pri
klauso nuo tremtinio apsanly- 
gojimo, t.t., kiek jam leidžiama 
laiszku tam tikru laikotarpiu 
paraszyti ir kiek gauti. Be to, 
tokie laiszkai dažniausiai reisz- 
kia ne ka kita, kaip trafaretini 
laiszkais pasikeitimą.

Isz Užsienio laiszko gavimas 
yra labai blogas ženklas gavė
jui. Jis jam reiszkia, kad jis 
jau yra intrauktas in tremtinu- 
ju in Sibirą sanraszus. Užsie- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ir kiti laikrasztininkai tokiu 
maszineliu nori, kad jie ga
lėtu kelis paveikslus ant sy
kio nutraukti.

□ □ □

Ūkiai Prasti; Ūkininkai;
Nenori Dirbti

LONDON, ANGLIJA. — ' 
Sovietu Unija, per savo laik-' 
raszti “Pravda” prisipažinsta 
kad ne viskas tvarkoj ant far- į 
mu, ukiu; kad farmeriai ne 
tiek valdžiai prieszinasi, kaip 
tyczia tinginiauja ir visai apie 
savo ukus nepaiso. Ir taip vi
siems trumpa ir trūksta mais
to.

Sovietu laikrasztis “Prav
da” ant pirmo puslapio net dvi 
skiltis paskyrė ilgam straips
niui apie tuos ūkininkus, kurie,' 
anot “Pravdos” savo tinginta-s 
vimu ir nieko nepaisinimu vai-į 
džios tvarka ardo ir trukdo.! 
Visi kiti Rusijos laikraszežiai, 
kaip isztikimi padupezninkai, 
tuojaus ta paezia, daina eme 
riesti.

Pravda raszo: daug ukiu ir 
ūkininku dabar neiszpildo 
jiems nustatytus reikalavimus, 
kiek maisto jie turi duoti. Del 
tokio tinginiavimo, kuris yra 
priesz valdžios gerove, dabar 
visur trumpa ir trūksta kvie-

Kuris Lenktynes Laimėjo?

Buvo tikrai nepaprasta 
diena ir neprastos arkliuku 
lenktynes in Gulfstream 
Park, Floridoje. Ir po lenk- \ 
tyniu visi szitic raiteliai 
draugiszkai viens kita pa
sveikino. Ar galėtume isz- 
rinkti isz szito paveikslo, ku
ris isz ju laimėjo tas lenkty
nes? Labai lengva, tas kuris 
yra czystąs, antras isz kaires 
Watson. Visi kiti yra dumb-

J AUNAS
ŽMOGŽUD Į S

> Nuteistas Iki Gyvos 
Galvos

DEDHAM. MASS. — Sze- 
sziolikos metu amžiaus Petras 
Makareviczius, isz Dedham,

Eroplaiias Sudužo

NORFOLK, VA. — Keturi 
jurininkai žuvo ir septyni kiti 
buvo sužeisti, kai j u eroplanas 
sudužo ir nukrito in mares, ne
toli nuo Norfolk, Virginai.

Žuvusieji buvo: Claude F. 
Howell, isz Norfolk; John C. 
Pustinger, isz Winsted, Conn; 
Richard J. Coughlin isz Con
cord, N. H., ir Joseph M. Bar
nes, ir.z Russell Springs, Ken
tucky.

Sužeistųjų tarpe yra John J. 
Shughrou, isz Williamsport, 
Pennsylvania.

ežiu, ugiu, pieno, mėsos, bul
vių ir kitu daržovių.

Tas laikrasztis toliau raszo 
kad tokie ūkininkai gauna 
daugiau pagelbos ir paramos 
isz valdžios, negu jie valdžiai 
sugražina. Tas straipsnis užsi
baigia su pagarsinimu, kad to
kie ūkininkai, kurie dabar 
priesz valdžia taip stoja ir re
mia prakeiktus kapitalistus 
bus tinkamai nubausti.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

lu apdribę purvini ir szlapi, 
nes kai jie kitus raitelius se- 
ke, arkliai, beklumpuodami 
per purvyną, juos puikiai nu
dažė. O Watson, per lenkty
nes laikydamas pirma vieta, 
kitus padrabste purvu, bet 
past neparagavo to dumblo 
ar purvyno. Kiti, kurie ne
buvo tokie laimingi, yra Bil
ly Phelps, Milton Daigo ir 
Henry Ramistella.

Mass., buvo nuteistas iki gyvos 
galvos in kalėjimą už nužudi- 
nima jaunos mergaites. Jis iki 
paskutinuju gynėsi kad jis ne
kaltas ir stengiesi nuo polici- 
jantu pasprukti, kai iszgirdo 
savo pasmerkimą. Policijantai 
Del Turner ir Edwin Downes 
turėjo ji beveik vilkte iszvilkti 
isz teismo kambariu.

o o l_J



* * $ a v L r • m a HAKOt om m

Kas Girdėt
Eina gandai, kad ne už ilgo 

galėsime televizijos programas 
gauti isz Europos, kaip isz Pa
ryžiaus ar isz Londono.

pasitrauksime isz Formosa sa
lų, bet pirmiau gal pareikalau
kime kad Komunistai paleistu 
tuos musu lakūnus, kurie yra 
nelaisvėje laikomi.

APGLOBOJA DIEVO

Apie 1965 metais, mes ant 
musu vieszkeliu ir ulycziu tu
rėsime daugiau kaip septynios 
deszimts' penkis milijonus au- /
tomo'biliu. Dabar ant tu viesz
keliu ir ulycziu ūžia apie ketu
rios deszimts devyni milijonai 
automobiliu. O 1980 metuose 
jau tu automobiliu bus 'suvirsz 
pusantro szimto milijonu. O 
musu vieszkeliu statymo pro
grama jokiu budu negali pasi
vyti ta automobiliu skaicziu. 
Musu vieszkeliai jau dabar isz 
mados iszeje, del tu nauju, di
deliu ii- baisiai greitu automo
biliu.

Kol kas, paprastas Ameri
kietis mažai ka žino ar supran
ta apie tas salas ar apie Kini
ja, ir jis nenori už mažai jam 
žinomus ar suprantamus tiks
lus, galva paguldyti.

Szi pavasari biznis eina la
bai gerai sztorninkams ir fab- 
rikantaims. Visi, rodos viską 
perkasi.

Tos naujos “Salk” liekars
tos nuo “Polio” paralyžiaus,’ 
iszrodo tikrai geros. Per kelis 
menesius dar 'bus sunku ju 
pirktis, bet daktarai ir ligoni
nes jau dabar ima nors biskuti 
tu liekarstu gauti.

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

jaus užlaikyti. Vargas ten buvo 
didelis, nes szvarumas užlaiky
tas; asla iszszluota ir smilte
lėm isžbarstyta, langelei nu
mazgoti, lova balta paklodia

Kai mokėjote taksas, ar pa- 
temyjote kiek jusu žmona yra 
verta? Tik szeszis 'szimtus do
leriu, jus galėjote atrokuoti 
nuo savo taksu.

Ėjo gandai kad 'bus investa 
byla in Kongresą, pakelti Ge
nerolą MacArthur in garbes 
vieta, kaipo “Armijų Genero
las”. Bet tai tik gandai, ir vis
kas.

Daktaras Salk, tu liekarstu 
iszradejas sako kad dar daug 
darbo liko iki tos liekarstos bus 
visiszkai geros priesz to liga. 
Jis sako kad dabar tos liekars
tos yra asztuonios deszimto 
procento geros ir naudingos. 
Bet jis nori kad jos butu visisz
kai naudingos visiems.o

Valdžia yra paskyrus ir da
bar daug skiria pinigu del nau
ju namu statymo. Bet dalbar 
jau atsargiau su tokiais pini
gais, nes valdžia bijosi kad jau 
ne taip greitai 'žmones perkasi 
naujus namus.

Demokratai jau rengiasi prie 
rinkimu. Jie jaueziasi kad jie 
dabar turi pultis ant Prez. Ei- 
senhowerio. Jie ketina pultis 
ne tiek ant Eisenhowerio as
mens, kiek ant tu žmonių, ku
rie yra jam atsakomi ugi. De
mokratai stengsis parodyti tu 
žmonių klaidos ir kaltins Ei- 
senhoweri. x

Dalbar tik staiga musu valdi
ninkai patys dažinojo ir mums 
vieszai pranesza, kad pavojus 
Kinijoje yra tikrai didelis. Kur 
jie iki sziol buvo ir ka jie darė 
kad jie tik dabar ima dažinoti 
kas tenai darosi ?

Kelios sanvaites atgal vienas 
augsztas Laivyno karininkas, 
buvo laikrasztininkams pana- 
sziai pasakęs, ir už tai jis gavo 
gerai iszbarti, Vaszingtone.

Dalbar mums musu vadai 
pranesza kad Komunistai Ki- 
niecziai yra inrenge greitiems 
“Jet” eroplanams vietas, taip 
arti, kad jie gali labai lengvai 
pultis ant visu Formosa salų.

Bet musu dipliomatai vis sa
ko kad 'susikirtimas Kinijoje, 
nereiksztu kad jau Trecziais 
Pasaulinis karas prasidėtu. Jie 
vis gina ir sako kad Rusija dar 
pilnai neprisirengus del tokio 
karo.

Daug-uma musu alijantu, 
draugiszku vieszpatyscziu, no
ri kad Chiang Kai-shekas tuo- 
jaus pasitrauktu isz Formosa 
salosj ir paliktu jai Komunis
tams. Bet Amerika ežia nenori 
nusileisti, nes ežia klausimas 
ne vien tik del tu mažu salų, 
bet del viso Azijos kraszto.

Laikrasztininkai sako kad 
Formosa salos žmones baisiai 
neaipkenezia Chiang Kai-sheko.

Jeigu Komunistiszka Kinija 
dabar nustotu peszusi ir karia
vusi, tai beveik tikrai butu ga
lima sakyti kad ji butu pripa
žinta ir priimta in Tautu San- 
junga.

Ant visko iszrodo kad' mes

Jeigu Eisenhoweris vėl stos 
in rinkinius, mažai kas abejoja 
kad jis laimes. Bet daug kitu 
Rcpiibl ikonų 'bus sumuszta per 
ateinancziu’s rinkimus. Bent 
tailp politikieriai dabar szneka.

Pypkes Durnai

Vincas past o vejasi valandėlė 
ant vidurio aslos, pakasė gal- 
vo i.r gražiai prakalbėjo in Jie
vuka:

— Tu priesz saules tekėji
mą nekelk, o kaip atsikelsi, tai 
neiszleisk szunelio per vartus 
laukan, tegul kiemelio sergsti. 
Asz biskuti pramigsiu dar'ži- 
niateja ir netrukus eisiu in 
miestą; tiktai pajieszkok man 
gala virves del vedimo kiau
laites.

Užsismaukė kepure ant ausu 
ir iszejo isz grinezios.

Jievuka apsidairius ludnai 
po grinczele; nieko daugiau ne
buvo, tiktai ji jie viena. Motinė
lė nuo keliu dieneliu po žeme, o 
sunkus gyvenimas sierateliai! 
Nei prieteliaus, nei apglobe- 
jaus, vienas tik brolelis' Vincu
kas, giedras vyrukas, ir darb- 
szus, nes greitas ir stragus, o 
piktas kai]) szirsze.

Paėmė skepetele, nuo varge
lio suriszo sau galva, szuniui 
liepe gult in kampeli.

Užgesino žibintaite, ir papo
teriavus atsiduso, už duszia 
motinėlės ir saldum miegu už
migo.

Vos saule pradėjo teketi, 
Vincas paszoko nuo 'sziaudu, 
persižegnojo, apsivilko su ser
mėga, apsijuosę su dirželu, pa
davė karvelei ipluoszteli žoles, 
nusidavė pamažėl i in t va rteli, 
užriszo gulintai kiautai už ko
jos, paskui prisilenkęs prie fu- 
pinezios visztos ant karteles, 
paėmė ir in anti insikiszo.
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Pasakyki Panele
Pasakyki panele ar tu 

mane myli,
Kiek jau kartu tavęs 

klausiau,
O tu tai vis tyli,
Kurioj dienoj savo miela 

galiu pamatyti.
Nemainycziau tos valandos 

ant turtu didžiausiu,
Kada imamas už rankeles 

savo mielos klausiu:
Ar tu sveika, ar linksma 

man aniuoleli?
Ar ne ilgu tau be manes 

tu mano kvietkeli,
O kaip asz tavęs iszsiilgau 

baltoji gulbele!
Senei, senei jau skambėjo 

tarp musu dainele.
Tegul skamba, balsiai
Skamba tarp musu 

daineles,
O kaip linksma yra dainuoti 

prie savo paneles!
Oi tai meile szirdies mano 

ir skarbas szio svieto, 
Pasakyk ar szirdyje tavo 

yra del manes vieta?
Oi te tavęs paneles, asz 

negaliu būti,
Kuria diena tave nematau 

reikia man pražūti. .
Kaip kvietkelis pavasari 

linksmai pražydėjo,
Kaipo jauna panele su 

manim kalbėjo.

At laure Kiemelio vartus ir 
paemes virves gala, iszvare 
kiaulele isz tvarto. Isz pradžios 
spardėsi ir kelis kartus su
žviegė, nes Supratus kad ne isz- 
truks apsimalszino.

Žydas, szinkoris teipos-gi

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.

rengesi ant joinarko ir jau bu
vo pabudęs, žiovavo iszejes isz 
grinezios ir pamate Vinca va
rantis! kiaule.

Perbėgus Žydai suprato, jog 
pas Vincą, ne kas giszeftas, jei
gu paskutine kiaule varo ant 
joinarko: Su Vokieicziu Gotlibu 
turtingu koloninku labai sutei
kė ir abudu suktybe elgesi.

Abudu dideliai suteikinėjo ir 
vienas antram prigelbinejo ap
sakinėti aplinkines gaspade- 
rius.

Vėsus vejalis priesz ausztant 
aptraukė rasa kareziamos lan
gus; Žydas prisiartinęs, bruk- 
sztelejo su pirsztais per Įauga 
ir marmėjo savo borukus.

Užsimėtė ant saves balakona 
ir užsidėjus pantaplus, lapsėjo 
pas Gotliba.

■— Gotlib, Gotlib, suvarva- 
lavo Žydiszkai. Vincas kiaule 
nuvedė in mies-ta, parduos ja; 
pinigus praleis, o kas bus, kaip 
tau skoles neatiduos.?

— Vais! Na jo, tam kiaule 
užmano, del nupieš priguli 

mein geld!
— Er ist schon veit.
— Ach Rerr jei! Tai asz

jam karve paimsiu klike Got-

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
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!
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— Šie haben recht, as tik
tai juras pasakai, darykite kaip 
norite, užbaigė Žydas, sukda
masis atgal eiti, kad in tai ne- 
simaiszyti ir kad iszsisaugoti 
Vincaus ranku.

Vokietis apsisuko stulboja, 
paėmė jekia, apvyniojo kakta 
su vilnoniu szaliku, in sineli in 
szlures ir paemes savo purcele- 
uinia pypke insikando in dan
tis ir nulapstejo pas Vinca kur 
tiktai jo sesute viena buvo.

Tykumą da vieszpatavo le
nais, tiktai keletas vos žvirbliu 
ant stogo czripino. iSzuo tiktai 
iszleistas priesz valanda per 
Jievuka, sukinosi ant kiemelio, 
urzgdamas patykele ir uosda
mas in szali, in kuria nusidavė 
Vincas.

Sztai pamate užvartų Gotli
ba, ir pradėjo loti kaip rodos 
ant vilko.

Vokietis stojo iY žiurėjo in 
kiemeli. Nes nepoilgam pasi-

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy- ; 
mas, 202 pus, 50c. |

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 

I 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 Eiuiki 

Į ir kiti szposeliai, 20c.
No.116—Istorija ape Siera- 

į ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

9
No.120—Dvi istorijos apie

lenke paiimti akmeni ir palei
do in szujii. Nepataikė akmuo ; 
nusirito net toli in kiemeli, o 
szuo su smarkumu mėtėsi ant 
Gotlibo.

Akmuo aitsimusze in rentini 
szulinelio, žvirbliai ant stogo 
suczirpejo, o karveliai iszkisze 
galveles isz pastrikio prisižiu- 
rinejo tam visam.

Jievuke klūpojo prie loveles 
ir meldėsi.

Iszgiirdus ta sumiszima, pa
szoko ant ligiu kojų ir sp bai
me dirstelėjo per langeli. Už 
jokius pinigus nėbutu peržen
gus slenksti stybeles; pama
ezius Gotliba, net sudrėbėjo, 
stojo szaile langelio prie sienos Į 
prisiglaudus ir žiurėjo kas 
ezion toliau dėsis.

Gotlibas neturėdamas ranko
je jokio ginklo su kuriuom ga
lėtu nuo szunies atsiginti, ne- 
dryso užeiti ant kiemelio.

Pradėjo dairytis ir pamate 
pagaikszti pas tvora, pamesta, 
pagriebė ir ėjo drąsiai ant kie
melio szvituodaimasi apie save. 
Szuo lojo baisiai, nes nesiarti
no. Su pagelba tojo pagaiksz- 
czio, dasiire Gotlibas prie dore
liu tvartelio, o vis su pagaiksz- 
cziu mosuodamas, atidarė tvar- Į Valukas isz girios; Ant nemu- 
teli, spyrė su szlure in gulinto Q0. 58 pus., 20c.
karvute, toji nusigandus pa- No.127—Trys istorijos apie
szoko, ba da niekad to nebuvo mukte Pustyniu; Peleniute; 
datyrus nuo Žmonių. Szuo nu- Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. 
stojo smarkavęs. Gotlibas airi- No.128—Dvi isztorijos: Val-
szo saita nuo vagio Ar pradėjo c]imieras. Bedali. pu8„ 20c
temti sipyrentese karvute prie AT _.oc. m , .. . ., . . , . . , . No.132—Trys istorijos: Apieduriu ir vede per kiemą kaip . , . T, , . .'Anglorius isz Valencziojs, Ko

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

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

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

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki- mislinimo Kanczios Viesz. Mu- 
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 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, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

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

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

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

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
na^ymai; 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

Szunelis isz naujo, kaip pa
dūkęs mėtėsi ant Vokieczio, 
kibdamas prie skvernu Vokie
cziui, gynėsi kaip galėdamas, o 
ežia karvuke spyrėsi, nenorė
dama eiti. Szuo isz paszaliu 
prisiartinęs inleido baltus dan
tis in blauzda Vokiecziui.

Suriko baisiai nuo skaudėji
mo, laikydamas už sukruvin
tos kojos, karve szoku szuolu, 
Vkoieti ant žemes pargulde, 
'bet Crotlibas saito nepaleido, 
paszoko ir su karvele leidosi in 
laukus in savo sodyba. Ant kie
melio liko keli sklipai nuplesz- 
ti per szuni nuo trynieziu, vie
na. szlure ir pypke purcalenine, 
kuri Vokiecziui isz dantų isz-

Nutilo viskas. Sugirgždėjo 
priemenis dureles ir pasirodė 
galvele Jievukes, kuri dairosi 
in visas szales; buvo veidas 
isžbliszkes kaip drobe.

Pridėjus delną prie aszarotu 
akiu, o pamaezius gryžtanti 
szuni, kuris buvo iszlydejas 
Vokieti, tada iszejo Jievuke 
pricmenios.

Sztai ir karvute inbega 
kiemeli uodega pakėlus!

Mat, pasiseko nuo Vokieczio 
isztrukte ir su smarkumu in- 
bego in tvarteli, o gaidys nuo 
džiaugsmo, jog karvute par
bėgo, užlekes ant tvoros užgie-

— BUS DAUGIAU —
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III

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas is* 
szito Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

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

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

180 V2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ,ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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 Jcruzolima. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

y^NT svieto ne yra didesnes 
sunkenybes, kaip aszaros 

biedniokelio, kurie nuskriaudė. 
Ant dideles varstės gyvenimo 
žmogiszko, kuria Vieszlpats lai
ko savo rankoje, teip tosios 
aszaros puola, kaip akmeniai, 
ir daug auku, daug kentejimu 
ir (pakramtu ant kitos svarstės 
turi padėti, kol viena aszara 
nuskriaustojo atsversi. Toji 
aszara per visa gyveninio var
gins, apkartis saldybes, so,pa
lais sutepines tavo linksmybes. 
Tos aszaros aptrauks tokia ga- 
za jog spindulis ramybes Die
vo ne persi'musz per jaja.

Jadviga, karaliene kuri pa- 
szvente viską savo sklypui, ka 
turėjo brangiausio: ba žmogų, 
kuri mylėjo; kada ulžtaravo už 
nuskriaustus, iszgirdo nuo ka
raliaus savo vyro, jog skriau
da padaryta Ims atlyginta, pa- 
szauke su skausmu: O kas 
jiems aszaras sugražins ?

Daug labai metu praėjo, o ne 
vienas 'žmogus nebuvo tuju 
szventu žodžiu pasakias; ba tai 
ka szirdis dorans žmogaus jau- 
czia, yra szventu ir dideliu 
daigiu per visus laikus. Niekas 
del nuskriaustuju aszaru nesu- 
gralžins; ir teisybe, viską gali 
atlyginti, nes aszaru iszlietu ne 
sugražinsi.

Už laiku Kazimierio Didžio 
gyveno turtingi ponai: Petras 
Pszonka ir Ottonas Toporczi
kas, o, gyveno savo dvare tarp 
baudžiauninku. Buvo paskuti
niai rakaliai bedniokeliu; nei 
szirdyse juju. susimylejimo, nei 
teisingystes. Juokėsi isz žmo- 
niszkos skriaudos, verksmas 
varguoliu buvo del juju 
džiaugsmu, dare su žmonimi ka 
ir kaip norėjo. Nes kas su 
kuom kariauja tokia pabaiga 
gauna.

Viena karta, buvo tai ant 
pradžios vasaros ir pagadlyvo- 
je dienoje, javai ant lauku pui
kiai iszrode, o varpos pilnas 
grudu karojo nulinkia. Už ke
liu dienu ketino rugius kirsti ir 
jau kluonuose darinėjo vieta, 
o 'berniukai ir merginos dai
nuodami sau po nose linksmai, 
gelendo pjautuvus. Tuoni laik 
abiem ponam atėjo ant misles 
medžiokle. Tarėsi didelis pul
kas medeju, varytoju: ir szuniu 
visokio sztamo, sėda medejiai 
ant arkliu; per laukus, per ja
vus leidosi paskui 'žvėris, min
džiojo dovana Dievo, naikino 
visa, vargavę kaimuoeziu su 
verksniu ir kliksimu užibegineje 
jiems kaimuocziai ir moteres, 
puola in kojas, meldžia susimy- 
lejimo; praszo juju, idant pasi
gailėtu vargdieniu vardan Die
vo. Iszpradžios juokėsi mede

jiai; nes ant galo neteko jiems 
kantrybes, ir pradėjo 'žmonis 
niuszti su kulczais ir lazdomi; 
medžiojo po rugius ir vasaro
jų nepaisedami aut verksnio 
žmonių.

Ne trukus pribuvo Kazimie
ras karalius in ta ja apylinke, ir 
kada pradėjo nuo visu priimi
nėti visokius skundus nuo viso
kiu, nuo ponu ir mužikėliu. Pa
gal jo paipratima, visada pir-
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Žmogus kuris nuolatos 
turi linksma būda, 

Toliaus nueina kaip tas 
Kuris turi apsiniaukusi 

veidą, 
Kaip tas kuris laidoja 

numirėlius.
Tokis žmogus turi mažai 

prieteliu,
Nes nuo jo visi szalinasi. 
Geriausia būti linksmu, 

Nes tokis žmogus 
Pritraukia prie saves 

žmones, 
Ir turi geresni pasisekimą 

gyvenimo.* * *
Aplaikau žinute isz vieno 

miestelio, 
Kuris randasi Peniisylvanijos 

valstijoje,
Ir szilaip. skamba;

Jauna mergele kaip sumanė, 
Puoszeszi ir dabinos, 

Kad atkreipti jau atyda 
Koks dailus vaikinas;
Ji norėjo kad vaikinai 

Tik in ja žiurctu,
Ir kur butu puikiauses, 

Ja namo lydėtu.
Taip ir karta palydėjo 
8p or t iszkas v ai kinas, 

Kuris save taipgi puosze 
Kad patikt merginom, 
In viena vieta ji nuėjo, 

.'Kur juokės ir mylavęs,
Viens kitam laibai patiko- 

Spaudės ir• bucziavos.
Prie buczkiu ir daugiau ten 

Daro kas jiems patiko,
Bet sportelis isz tos laimes 

Mergele vesti sutiko,
Po kokiam laikui mergele 

Jau pradėjo jausti,"'
Kad už meile garnys žada 

Ja rėksniu nubausti 
Ji primine tai siporteliui

SAPNOR1US

I
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu ]'
8 col. ilgio, 5% col. ploczio Įj 
Iszaiszkina sapna ir kas j 
ateitoje stosis. Su priedu p 
planatu ir visokiu burtu. J 
Knyga in minksztoe po- Įi 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su Į i 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 į 

Saule Publishing Co., J; 
Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

Kad laikas jau ja vesti, 
Kad nuo žmonių pajuokos 

Neprisieitu jai kensti;
Bet sportelis nuo to sykio 

Pas mergele jau neejo, 
Dingo lyg butu isznesztas 

Velnio ar vėjo.
Sztai, mergele pasilikus, 

Graudžiai verke ir dejavo 
Linksmu dienu neturėjo 

gyvenime savo,
Už buczkius ir saldybes 

Kas sportelis teike, 
Greit verkenezia dovanele 

garnys ja apteikė.

Platinkit “Saule”

minuse mužikus priiminėjo su 
praszimais ir skundais. Atėjo 
isz paeiles mužikai isz Szczeka- 
ravo ir apsakė kaip su jais po
nai padare. Paszoku su pasi- 
baiseimu karalius Kazamieras 
ir liepe ant tu pėdu stoti abiem 
ponam.

Dantimi sugriežė isz .piktu
mo;-nes ka daryti, karaliui ne- 
pasiprieszins, reike klausyti ir 
iszsi'teiseti norint su mėliu. Ka
ralius valandėlė pamislino, ant 
galo toki iszdave viroka:

— Blede, kokia papildete, 
turite lig vienam skatikui at
lyginti, o to dažiures mano t/ O /
dvarokai, idant teisingai butu 
iszpildinta; o už bausme ‘žmo
nių skriaudos ir už niekinimą 
Dievo dovanos, kolžnąs, isz jusu 
baudžiauninku duos po ypa per 
pasturgali su taja paezia laz
da su kuria juos- muszete netei- 
singail

Iszpilde viroka ligi krislui; 
net siuto isz .piktumo puikus 
poneliai. O reike žinoti, jog tie- 
je ypai per pasturgali duoti su 
ranka, 'mužiko, buvo baisiai 
skaudus, jog net skistu paleido. 
Žiūrėkite ka jie per piktumą 
.padare.

Palei Lietuvos ruibeži gyve
no turtingas Lietuvis, kuris da 
garbino savo dievaiezius. Lie
tuviai da tada buvo laukiniai 
ir labai narsus, negalėjo isztu- 
noti namieje ir kaskartas inbe- 
ginejo in Lenkija paslapta, 
pleszti 'bažnyczias ir dvarus, 
paimdami žmonis in nevale ir 
visa turtą, ka tiktai pakeliui 
užtiko. Buvo tai didžiause ple- 
ga Lenkijoj; užbeginejo Kazi
mieras karalius, su Lietuvos 
kunigaikszczais gyveno sutiki
me, nes vis vaiska turėjo pa
rengta, ba pagonams ne iszti- 
kejo. Toporczikas su savo 
draugu buvo isz jaunumenes 
sulpratia su Lietuvais; žinojo 
kaip jie yra godus ant pleszi- 
mu, tada nusidavė in Lietuva 
ir pradėjo prikalbinėti, idant 
užkluptu aut Lenkijos, aut sa
vo locno sklypo4

Ilgai nereikejo Lietuviu pra- 
szyti; tuojaus paleido krivulę, 
susirinko Lietuviu kaip amaro, 
o tai ant visokiu prižadėjimu 
tu dvieju Lenkeliu ir da nespė
jo karalius Kazimieras apsižiū
rėti, jau Lietuviai stojo prie 
ru'bežiaus. Ant rubežiaus buvo 
gile upe, kuria reikėjo per
plaukti. Mėgina szen ir ten, 
visur gilu, pereiti negali, o 
spraunas vanduo pagriebi ne je 
arklius iii sukuri, nesza ir žmo
nis skandina. Rodavojesi, ka 
pradėti. 'Sztai atsilepe Topor
czikas :

— Duokite mudviem viena 
diena laiko, o mudu brasta isz- 
jieszkosime, per kuria be pavo
jaus pereisita. Patikrino tuo
sius žodžius antrasis ir priža
dėjo, jog brasta, su smaigelais 
paženklins. Nudžiugo Lietu- 
viai, o Lenkeliai surado negile 
brasta, ir kaip kalbėjo, teip pa
dare, su smaigelais paženklino.

Ne žinojo nabagėliai, jog 
Lenku pusėje 'buvo tokis, ka 
viską mate, kaip tiedu Lenke
liai u'žmeiginejo smaigelius per 
upe ir ka padare tokiu jau 
smaigeliu, tik žinoma ilgu, nu- 
siire ant gilumos už,smeigi 
skersai upes, o tuo-sus pirmuti
nius, ka tiedu iszdavikai inki- 
szo, isztrauke.

Tiedu-gi nusidavė tuojaus 
pas vyresniuosius Lietuvius; 
apsako jog rado brasta negile, 
kad gali be pavojaus perbristi. 
Nudžiugo visi abaze. Vadas ap
skelbei, jog ryto priesz diena 
trauks in Lenkija, tuojaus pa-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys ju nuliūdima.

♦

Pirkie U. S. Bonus
Trys Istorijos
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Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias, 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
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SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.
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Apgloboja Dievo
/ X

ĄNT dangaus blizgėjo. mili
jonai Žvaigždžiu; vienos 

mažesnes, kitos didesnes.
Jokio debeselo ant dangaus 

nebuvo. Miglos isz drėgnu vie
tų buvo pasikelia, kaip baltos 
drobules. Tykumą visur.

Gale kaiiųo, ant smiltinio 
kalnelio, 'buvo kaimines kapi
nėlės, ant kuriu keletas pusziu 
siūbavo.

Sugirgždėjo varteliai kapi
niu ant senu kaboeziu ir du 
tamsus szeszeliai iszeitinejo; 
pasuku in kelia, laikydamiesi 
užranku.

Ant galo kaimo, stovėjo 
prastas namelis, su szaudiniu 
stogu; nuo veju buvo pasisziau- 
szias, langeliai maži konia prie 
žemes.

Priesz duris tojo namelio gu
lėjo szuo isztieses ant pilvo, pa

sidėjai snuki ant pirmutiniu 
kojų, nuo laiko lig laiko kruti
no ausimi, kas buvo ženklu, jog 
sergsti, ne užkisztas dureles 
namelio.

Ant kart stojo, pasiraivė su- 
žiovavo, rodos kad jam nubo
do laukti savo duondaviu; mat 
szunelui butu malonu palaks
tyti ant nlyczios.

— O, szuneli! Tai mudu su- 
gryžtam, geras szunelis, sergs1- 
ti stubeles, atsiliepe szviežes 
balselis, nes balselis drebantis, 
rodos pro verksmus.

— Eikime Jievuk, nevil- 
kinkime. Jau vėlu, pažaras ro
dosi, o as z d a (priesz diena no
rėjau, kol saule neužtekęs, leisi- 
tis in miseta, kol Gotlibas ne- 
atsikele, prakalbėjo vyriszkas 
balsas. Buvo tai Vincas.

— Kas isz to, jog isznesze

dare ban kieta, ant kurio užpra- 
sze abudu Lenkus.

(Praėję ant lebes naktis iir 
pradėjo auszti. Jau visas aba
zas buvo pasirengęs. Vadas lie
pe skubiai traukt, idant kara
lius Kazimieras nedažinotu. 
Toporczikas su savo draugu 
tikrino, jog brasta gana plati 
ir gales leistis per vandeni pla- 
cziom glitom, o už gilukninga 
pereiima savo gyivastmei atsa
ko.

Girdėdami tai Lietuviai lei
džiasi in upe su staigumu, nes 
tuojaus sūkuriai pagriebė pir
mutinius, pradėjo sukti arklius 
ir žmonis. Suriko dideliu balsu 
Lietuviai:

— Prigavo mus! Prigavo!
Skensta Lietuviai, susimai- 

sze arkliai su žmonimi, vieni 
kitus stūmė in giluma, sken
duoliai griebėsi už vieni kitu. 
Baisus regėjimas persistato; 
ežia vanduo da pradėjo tvinti 
ir be susimylejimo žmonis nesz 
ti.

Pabalo Lenkeliai, ba suprato 
bausme Dievo: vadai Lietu- 
viszki su dideliu indukimu mė
tėsi ant Lenkeliu ir in szniote- 
litis sukapojo. Tokia tai buvo 
pabaiga tuju, ka juokėsi isz 
skriaudos žmonių, o kuriu.asz
aros iszlietos. gavosi/ net in 
Dieva.

— GALAS —

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka 

Per paczta, 25 Centai 
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- lou KNOW HIS NAME as well as your owtu

He invented the swivel chair, a plow, the shooting 
stick, and an indoor weather vane.
As a Congressman, he wrote a suggestion for a deci
mal monetary system which gave us the penny, the 
dime, and the dollar—yet strangely enough, his face 
appears on the two money units he did ndt suggest. 
They are the nickle and the two-dollar bill. And 
now you know him —Thomas Jefferson, born 212 
years ago.
You might think it strange that this busy man whose 
mind was engaged with so many practical things 
should also have written the most inspiring words- 
in American history—our Declaration of Independ
ence. But Thomas Jefferson knew that independence 
is a practical thing.
You know it, too. And you are acting in the spirit 
of Jefferson every time you invest another dollar in 
our nation’s Series E Savings Bonds. For Savings 
Bonds can be your personal Declaration of Inde
pendence. They offer you one of the world’s surest 
ways to save. And they pay good interest—3% com
pounded semiannually when held to maturity.
Don’t let all of Thomas Jefferson’s good dollars you 
receive slip through your fingers! Take the first step 
toward security and financial independence today by 
joining the Payroll Savings Plan at your company* 
Or invest in Savings Bonds regularly where you bank!

Want your interest paid as current 
income? Invest in 3% Series H

United States (government Series H Bonds are new cur
rent income Bonds in denominations of $500 to $10,000. 
Redeemable at par after 6 months and on one month’s 
notice. Mature in 9 years, 8 months and pay an average 
of 3% Per annum if held to maturity. Interest paid semi
annually by Treasury check. Series H may be purchased 
through any bank. Annual limit: $20,000. •

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

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

mano paskutine visztele ir 
kiaulele užauginta iper nebasz- 
ninke motinėlė, isz kurios bū
tume susilaukė parszeliu. Par
duot greitai parduosi, o Gotli
bas kaip suvuosi, jog pardavėm 
ir turime kelis skatikus, tai 
prislpirines, kad jam skola ati
duot.

— U-gi tegul laukia pra
keiktas, neprapuls! Kaip vasa
ros darbai atsiras, nueisu su 
dalgiu in dvara, darbelis, tai 
pinigu bus ir atiduosiu skola, 
Prūseliu, ka ant szermeniu mo- 
tineles: paskolinau, ir da tau 
koki drabužėli nupirksu, kryt- 
žiu ant kapo pastatysu, o kas 
liks, tai padėsime in. skrynele, 
kad turėtume kuom per žiema 
maitintis.

— Oi, tu varge, vargeli! 
Tasai pagonas ant kulniu mi
na! Kerszina, jog kaip neati- 
duosime už sanvaites tai ipais- 
iutine karve paims.

— Tegul ji velniai! Ne duo
siu ir atlikta!

Inejo in stubele, o paskui 
juodu ir szunelis Margius in- 
slinko, ar negaus ka palaižyti.

Viduryje grinczeles vargin
gai iszrode kerezioje stovėjo! 
ova ir skryne drabužiams.

Prie duriu Szaukszdetis su 
lentynėle bludams, o ant žemes 
viedrelisi su vandeniu ir kau- 
s'zelis. Prie pelcziaus suolelis, 
ant langes Spingsojo 'žibintai- 
te. Užstalejo ant sienos keli ab- 
rozai szventuju.

Jievuka ant kamino žiuri in 
gestante ugnele, kad lig ryto-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

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

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

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

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

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

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge 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 
j a vis skaityti! 



“SAULI” MAHAWY (UTT, PJL

Žinios Vietines
— Ponas Bernardas Szerk- 

sznis, isz Shenadoro, motoravo 
in miestą su reikalais, taipgi 
atlankė “Saules” Redakcija, 
atnaujinti prenumerata del sa
vo tevelems, pons. Mykolams 
Szerksznams kurie skaito 
“Saule” nuo daugelis metu. 
Dėkojame Bernardui už atsi- 
lankynia.

— Seredoj pripuola Szven- 
to Juozapo Sold., ir Szv, Zitos, 
o Tautiszka. Vardine : Auszrele. 
Ir ta diena: Konfederacijos at
minimas apvaikszcziojamas 
Alabama, Florida, Georgia ir 
Lo i ii s i am a valstijose.

—■ Ketverge pripuola Szv. 
Povilo nuo kryžiaus, O' Tautisz- 
ka Vardine: Rimgaile. Taipgi 
ta diena: 1512 metuose Lietu
viai pergalėjo Tatorius ties 
Vilnių; 1758 m., gimė James 
Monroe, penktas Amerikos 
Prezidentas, jis invede ta Ame
rikos Instatyma: “Kad nei vie
nam Europos krasztui nevalia 
kisz'ti in Amerikos' kraszto rei
kalus, ir kad Europos krasz- 
tam nevalia nei in Pietų Ame
rika lysti; 1945m., Italijos va
das Diktatorius Benito Muso
linį 'buvo nužudytas su savo 
meiluže Clara Petacci; Japoni
jos užkariavimas užsibaigė 
9:30 valanda ryte. Amerikos 
Generolas Matthew B. Ridg
way, atsisveikindamas su Ja
ponijos valdžia, iszreiszke vilti 
kad ne už ilgo ’bus galima isz- 
t raukt i visus Amerikos karei
vius isz Japonijos ir palikti ta 
kraszta save valdyti.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Petro Lankytojo, o Tauitiszka 
Vardine: Sengalio.

— Kita Nedelia pripuola 
pirma diena Gegužio-May. Me- 
nesis paszvenstas ant Garbes 
Szvencziausia Paneles Marijos. 
Pamaldos ant gabbes Motinos 
Dievo, per menesi Gegužio bus 
laikomos visose Katalikiszkos 
bažnycziose.

— Readingo kasykliu kom
panija pranesza kad kainos, 
prekes ant anglių likos atpigin
tos ant tono: Broken egg $2.10; 
Egg $2.35; Stove $2.40; 'Chest
nut $1.90; Pea 75^; Buckwheat 
45^; Rice 5ę“ Barley 25c., ir 
Briquets 60^ ant tono.

Laidojo Panedelio ryta 10:30 
valanda isz G raiboriaus Snyde- 
rio koplyczios, 215 E. Centre 
uly., in Kalvarijos kalno kapi
nes.

UZSNUDO PRIE
RATO

Užsimusze; Automobi
lius Nuo Vieszkelio
MUNICH, IND. — Devynio

likos metu amžiaus Milton G. 
Pritchard isz Gaston, užsnūdo 
prie savo automobiliaus rato, 
bevažiuodamas nakezia. Jo au
tomobilius nulėkė nuo vieszke- 
lio ir sudužo. Jaunas draiverys 
jau buvo mires kai policijantai 
isztrauke ji isz jo sudužusio 
laužo.

Policijantai tikrai nežino, 
bet jie spėja kad tas draiverys 
isz nuovargio ir nemigo, užmi
go bedraivindamas savo auto
mobiliu ir taip ta nelaime atsi
tiko.

savo automobiliu ir nužudinti 
briedi. Paprastai automobiliui 
daugiau iszkados būva pada- 
rinta negu tas briedis yra ver
tas. Jeigu valdžia jaueziasi kad 
ji turi apsaugoti tuos briedžius, 
tai tegu valdžia ir atsako kai 
tokis briedis pasisuka ant 
vieszkelio ir automobiliu su
daužo. Czia, mums rodos, kad 
valdžia o ne tie jaunuoliai yra 
kalti, ir valdžia turėtu užmokė
ti už ju sudužusi automobiliu. 
Jeigu tie briedžiai yra valdžios 
nuosavybe,, tai tegu valdžia už 
juos ir atsako.

GARSUS
MOKSLINCZIUS

PASIMIRĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

APVOGĖ NASZLE

Du Razbaininkai Ja
Apmuszc; Pabėgo

EFFINGHAM, ILL. — Du 
vagiai, razbaininkai labai isz- 
gazdino ir apdaužė asztuoniso 
deszimts metu senele, naszle ir 
jos namus iszvarte, iszkrauste 
ir pasivogė apie asztuonios de
szimts doleriu, ir sena ir bran
gu laikrodėli.

Policijos virszininkas, She- 
riffas Tom McDevitt sako kad 
tos senutes rankos buvo labai 
sužeistos ir apdraskytos. Ji 
yra Ponia Minnie Cronk. Ji ne
galėjo polici j autams nieko pa
sakyti apie savo užpuolikus, 
apart to kad buvo du vyrai 
burliokai.

BRIEDŽIO MESA 
BRANGI

$5.12 Ant Svaro

Shenandoah, Pa.—
Juozas Kulczinskas, 'bekojis, 
nuo 115 E. 'Centre uly., numirė 
pareita Petnyczios ryta 5:30 
valanda in Locust Mt. ligonbu- 
eje, kuris likos priimtas in mi
nėta ligonlbute del gydymo. Ty
rinėjimas parodo kad velionis 
nesveika.vo per keletą metu,,ir 
nubostino jam gyveide ant szio 
svieto, pasiėmęs revolveri sa
vo miegamoji kąmlbaryje, pa
leido szuvi in galva, likos 
pavojingai sužeistas, nuo ko 
mirė. Gimė William Penn kai
melyje, po tam apsigyveno 
Shenadoryje. Paliko savo pa
ezia Violeta (Tamulioniute).

MANUET, N. Y. — Trys 
jaunuoliai dažinojo, biski per 
vėlai, kad briedžio mesa gali 
gana brangiai atseiti. Visi trys 
in Clarkstown užsimokėjo po 
penkis dolerius ir dvylika cen
tu ant svaro to briedžio, kuri 
jie buvo parsivežė namo, kai 
jie ta briei buvo užmusze ant 
vieszkelio su savo automobiliu.

Dvideszimts septynių metu 
amžiaus Walter Bennet ir dvi
deszimts penkių metu amžiaus 
Nick Pallassino, isz Nanuet, ir 
devyniolikos metu amžiaus Ar
nold Birchvale, isz Pearl River 
buvo Clarkston policijos susek
ti, kai jie ta užmuszta briedi 
pasidalino. Ta briedi jie buvo 
netyczia užmusze su 
tomobiliu netoli nuo 
miesto.

Teismo instatymai
nevalia pasisavinti tokia mc- 
siena, nežiūrint kaip ji papuo
la in kieno rankas.

Jie sutiko nestoti in teismą, 
bet visus kasztus užsimokėti. 
Kiekvienas turi užsimokė
ti po szimta du doleriu ir pen
kios deszimts centu. Ir visi tu
ri visa ta briediena sugražinti 
valdžiai.

savo au-
Congers

sako kad
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Jati ežia mums iszrodo tikra 
skriauda ant paprasto pilie- 
czio. Niekas nenori medžioti su

laikas gali būti tik prilygina
ma miera, jis, nusijuokdamas 
jiems labai lengvai paaiszkino. 
Jis jiems davė szita prilygini
mą: “Kai jaunas vyrukas pra
leidžia dvi valandas su savo 
mylimąją, tai jam iszrodo kad 
lai buvo tik trumpa minuta; 
bet kai tas pats kavalierius už
sisėda ant karszto pecziaus ir 
nusidegina sau siedyne, jam 
viena minuta iszrodo kaip ke
lios valandos. ’ ’

Jis praleido daugiau kaip 
keturios deszimts metu, steng
damas iszspresti pasaulio pa
slaptį; jis tikėjo kad turi kur 
nors būti paaiszkinimas visu 
pasaulio bedu ir vargu. Ir czia 
jis suklupo, nes czia jau nebu
vo jo amatas.

Bet jis Prezidentą Roosevel- 
ta taip iszgazdino, kai jis pa
aiszkino kad tokia atomine 
bomba gali būti pagaminta, ir 
kad Vokiecziai, Naciai ja net ir 
tada jau stengiesi pagaminti. 
Tada Rooseveltas, kad ir slap
tomis paskyrė kelis bilijonus 
doleriu tokia bomba musu 
krasztui pagaminti. Tai buvo 
net 1933 metuose, kai niekas 
dar nebuvo nei susapnavęs 
apie kokia ten atomine bomba.

Kai tokios bombos buvo pa
leistos ant Hiroshima ir Naga
saki miestu, Profesorius Ein
stein pradėjo jau garsiai ir vie- 
szai rūpintis ir parodinti kad 
jam jo sanžine graužia.

Jis nesutiko su musu valdi
ninkais kaslink spaudos ir bal
so laisves. Jis sake ir teige kad 
daugumos balsas nieko nereisz- 
kia ir neparodo kur teisybe 
randasi. Už tai jis tankiai puo- 
lisei ant tu kurie puolėsi ant 
Komunistu. Jis sake kad Ko
munistai turi turėti pilna lais
ve savo klaidas skelbti, kaip 
Kunigas turi teise teisybe 
skelbti. Jis keletą kartu buvo 
užsipuoles ant Senatoriaus Mc
Carthy kaip tik už tai kad Sen. 
McCarthy norėjo ir nori Komu
nistėms burnas užeziaupti. 
Profesorius Einstein sakydavo 
kad Komunistai jokios žalos ar 
iszkados negali padaryti musu 
krasztui, jeigu jie vis melagys
tes skelbs. Jeigu jie nori tas 
melagystes skelbti, tai musu 
konstitucija jiems pilna laisve 
duoda taip durnavoti.

Jis buvo priverstas pabėgti 
isz Vokietijos, savo gimtines, 
kai Hitleris Vokietija užėmė. 
Būdamas Žydo vaikas, jis buvo 
Hitlerio neapkeneziamas. Bet 
aeziu Hitleriui, kad jis toki 
mokslincziu isztreme ir mums 
pasiuntė. Jeigu Hitleris nebutu 
Profesorių Einstein isztremes 
isz Vokietijos, tai vargiai kad
ir sziandien mes turėtume ta j

atomine bomba, kurios Sovie
tai taip baisiai bijosi.

Profesorius Einstein nieka
dos nieko nepaisė apie pinigus. 
Jam pinigai buvo niekam ver
ti. Jo draugai pasakoja kaip jis 
per kelis metu laike pusantro 
tukstanezio doleriu czeki, ne- 
iszsimainydamas, kaipo ženk
leli vienoje savo knygų ir pas
kui ta czeki ir ta knyga kam 
atidavė ir pats nežino kas su 
tuo czekiu atsitiko.

Yra sakoma kad tik dvylika 
kitu mokslincziu suprato jo pa- 
aiszkinima kaslink mežiagos, 
jiegos ir laiko. Bet pats Ein
stein pasijuokdamas sakydavo 
kad nei jis pats pilnai nesu
pranta savo paaiszkinimu.

Jis paliko savo žmona ir du 
sunu ir augytine dukrele. Jo 
szeimynele nepaskelbe nei die
nos, nei vietos kada jis buvo 
paszarvuotas ar palaidotas, nes 
jis taip norėjo.

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

laiszko, kaip kokios nelai-nio
mes, žmones bijo. Ne vienas in 
isz Užsienio gauta laiszka žiuri 
kaip in koki kerszta. Niekas

Liaudies teisėjai ir tarėjai ren
kami. Kandidatus pasiūlo Ko
munistu partija, isz labiausiai 
patikimu arba Komunistu tar
po. Teismuose bylos nagrinė
jamos Rusu ir Lietuviu kalbo
mis, pagal bylininku tautybes. 
Prokuroras, bet ne instatymai 
ar teisėju sanžine, bylos spren
dimą nulemia.

Kandidatu in teisėjus ir “ta
rėjus” tik 'tiek pasiūloma, 
kiek j u reikia iszrinkti. Nere-

tokiu laiszku nesidžiaugia, I 
dažnas perpykęs grasina, kad 
už toki meszkos patarnavima 
siuntėjui verta panasziai atsi
lyginti.

Pasakotojas inspejo laisvam 
pasaulyje gyvenanezius laisz
ku raszytojus, kad jie savo 
laiszkais nedidintu kaneziu sa
vo tautiecziams. Jis mano, kad 
nedekingesnio darbo negalima 
užgyventoje Lietuvoje gyve- 
naneziam tautiecziui padaryti,
kaip isz Užsienio paraszyti jam tai pasitaiko, kad siūlomas in 
laiszka.

Kauno Administracinis
Suskirstymas

Miestas suskirstytas admi
nistraciniais rajonais. Prane- 
szejas atsimena tris rajonu pa
vadinimus. Lenino rajonui pri
klauso: Senamiestis, Aleksotas 
Linksmadvaris, N. Marvele, 
Julijanava I ir II, Birutes I, 
Yliszkiu kaimas. Požėlos rajo
nui priklauso: Birute II, abi 
Fredos, Jiesios kaimas, A. Pa
nemune, A ir Ž Szancziai. Sta
lino rajonui tenka: miesto cen
tras, Žaliakalnis, Vilijampole.

Milicijos nuovados isz viso 
szeszios. Jos turi savo rajonus.

Liaudies Teismai
Jie skirstomi pagal rajonus 

ir rajono apylinkes. Teisia tei
sėjas su dviem “tarėjais”. Bu
na dar sekretore ir prokuroras.

SUNKUS - KEISTAS 
TESTAMENTAS

VICTORIA, B. C. — Vienas 
žmogus paliko szimta septy
nios deszimts labai brangiu 
knygų vieszam miesto knygu- 
nui. Bet jis indejo in savo ta 
paskutini testamenta kad vien 
tik žmones su czystomis ranko
mis gali pasinauduoti tomis jo 
paliktomis knygomis Dabar 
knygyno virszininikai nežino 
kaip jie gales priversti visus 
nusimazgoti savo rankas pirm 
negu jie ims in savo rankas tas 
knygas.

VAGIAI
TOKYO, JAPONIJA. — 

Kai restauranto savininkas pa
rėjo namo isz darbo, isz savo 
restauranto, Shizumasa Saita 
rado kad du vagiai jo lauke. 
Tiedu vagiai atėmė isz jo ketu
ris szimtus ir dvideszimts do
leriu. Bet paskui tas restauran
to savininkas dažinojo kad tie
du vagiai buvo labai mandagiai 
ir gražiai paguldė jo dvylikos 
metu sūneli, kai jiedu lauke jo 
pareinant isz darbo.

M Pirkie U. S. Bonus!

spalvos, 
Rusu ir 

savininko

teisėjus iszrinkti kandidatas be 
rinkimu jau kelis menesius tei
sėjauja. Taip pavyzdis: Kaune 
su Liaugaudu ir Žvirbliu.

Pasai
Tamsiai žalsvos 

knygutes pavidalo, 
Lietuviu kalba, su
fotografija. Naujo paso bileto 
gavimas yra susietas su ilga 
veikimo budo. Kiszenvagiu pa
vogtus pasus nuovados verezia 
pridengti kita dingimo forma 
dažniausiai, pametimiu. Už pa
so pametimą savininka bau
džia nuo 50 iki 100 ir daugiau 
rubliu. Pasu vogimo teisybes 
slepiami del to, kad daugumas 
kiszenvagiu yra Rusai.

Iszkabos
Gatvių vardai užraszyti 

dviem ir viena kalba. Buna 
Lietuyiszkai ir Rusiszkai, Ru- 
siszkai ir Lietuviszkai, kitur

AUTOMOBILIUS
IN STULPĄ

Motcriszke Užsimusze
HARRISBURG, ILL. — 

Dvideszimts trijų metu am
žiaus moteriszke isz Shawnee
town užsimusze ir vyras buvo 
labai sužeistas, kai jųdviejų 
automobilius atsimusze in stul
pą netoli Harrisburg miesto.

Dvideszimts trijų metu Bet
ty Wentzel pasimirė in Harris
burg ligonine. Trisdeszimts 
szesziu metu amžiaus Bronzel 
Johns, to automobiliaus drai
verys, kuriame abudu važiavo, 
yra palaikytas ligoninėje; nes 
jam pecziai yra sulaužyti.

KINIECZIU SLASTUS

Nori Derintis Su Mumis
BANDUNG, INDONESIA.— 

Kiniecziu Komunistu Premje
ras Chou En-lai, sako kad Ko- 
munistiszka Kinija dabar pasi
rengus derintis su Amerika ir 
sudaryti nors kokia sutarti kas 
link Formosa salos.

Tai ežia tie Kiniecziai Ko
munistai augsztelninkai apsi
vertė, kaslink ju Užsienio nu-

sistatymo su Amerika. Iki 
sziol szitas Komunistu vadas, 
buvo griesztai nusistatęs prie- 
sz Amerika ir buvo grasinės su 
smurtu paimti Formosa salas.

Chou En-lai paskelbimas nu
stebino visus dvideszimts de
vynių valstybių atstovus toje 
konferencijoje. Jo tas paskel
bimas buvo visiems delega
tams iszdalintas per viena po
sėdi.

Chou tame savo pareiszkime 
sako: “Mes Kiniecziai visados 
norėjome ir norime draugisz- 
kai sugyventi su Amerikie- 
cziais. ’ ’ Szitas j o paskelbi
mas buvo per Tokyo radijus 
per visa diena skelbiamas. Ko
munistu radijas sako kad Ko
munistai pasirenge draugisz- 
kai atsisėsti prie taikos stalo ir 
susitaikinti su Amerikiecziais.

Musu laikrasztininkai spėja 
kad už keliu dienu tie Komu
nistai Kiniecziai paleis isz ne
laisvės visus suimtus Ameri- 
kieczius lakūnus.

Bet visa tai parodo, kad Ko
munistai czia ka nors rengia, 
peria. Jie tai nedaro musu ge
roves ar meiles. Prezidentas 
Eisenhoweris, iszvažiaves isz 
Vaszingtono in savo namus in 
Gettysburg, Pa. su savo paezia 
laikrasztininkams nesiskubina 
bet ka pasakyti. Jis laukia 
pažiūrėti isz kurios puses vejas 
dabar puczia.

INVITATIIHS
and announcements

tik Lietuviszkai, o kitur tik 
Rpsiszkai. Beveik panasziai ir 
su iszkabomis. Maskvai tiesiai 
priklausancziu instaigu ar in- 
monu iszkabos buna tik Rusu 
kalba raszytos.

Kalbu Vartojimas
Lietuviai kalba tik Lietuvisz 

kai o Rusai su Rusais, žinoma, 
tik Rusiszkai. Lietuviai, kal
bėdami su Rusais, priversti 
kalbėti Rusiszkai. Instaigoje, 
kur daugiau Rusu virszininku, 
vyrauja Rusu kalba, kur ju 
mažiau, abi. Vienok yra ma
žesniu instaigu, kaip arteles, 
kur vartojama tik Lietuviu 
kalba.

Vieszasis Telefonas
Telefono automato budeliu 

ulycziose nėra. Vieszasis tele
fonas yra tik paszto instaigose, 
gal dar kur kitur. Kitas pasa
kotojas ankseziau pareiszke, 
kad vieszieji telefonai Kaune 
yra ne tik paszto instaigose, 
bet ir kai kuriuose kitokuose 
ir net restorantuose. Vienok 
tie aparatai, kurie skirti vic- 
szai naudotis paszte, yra prira
kinti grandinėmis, tam, kad 
negalima butu pavogti ne tik 
telefono ragelio, bet ir viso 
aparato. Jei kas privaeziu žmo
nių telefonu kalba, tai daugiau
sia su kuria instaiga. Kaune 
pasikalbę j ima gauti dar ne 
taip sunku, bet pasikalbėjimo 
su Vilniumi reikia laukti labai 
ilgai, kartais ta paezia diena ir 
negalima sulaukti. Isz priva
eziu asmenų telefonus turi tik 
valdžios pareigūnai. Tokiu as
menų, kurie savo butuose tele
fonus turi ir kuriu pavardes in 
telefono knygute inraszyta/yra 
labai nedaug. Svarbesniųjų pa
reigūnu telefono numeriai yra 
valstybines paslaptis.

Gydytojai
Kaune yra Lietuviu ir Rusu 

gydytoju. Privaczia praktika 
normaliai jie negali verstis. 
Ambulatorijose Lietuviai sten
giasi patekti pas Lietuvius gy
dytojus, nes jais daugiau pa
sitiki, kaip Rusais.

Vaistai
Vaistu labai trūksta, ypacz 

reikalingiausiu. Žmones ne
gavę vaistu vaistinėse, eina ju 
jieszkoti in turgu.

Kauno Paszte
Dar daug yra tarnautoju 

Lietuviu, bet virszininkai, Ru
sai. Daugumas Kauno laiszki- 
ninku, dar Lietuviai.

Krautuves Labai
Saugomos

Nakties laiku didesne krau
tuve saugo vienas sargas, o ma
žesnes, keli. Saugo nuo apvogi
mo. Krautuvių langai buna ar
ba geležinėm durim uždaromi, 
arba geležiniais grotais užkal
ti. Nakti krautuves apszvie- 
cziamos ne tiek reklamos, kiek 
saugumo sumetimais, kad insi- 
lauželi lengviau galima butu 
pamatyti. Apipleszimu dažnai 
pasitaiko. Apipleszia krautu
ves ir barus, nes juose yra gė
rimu.
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