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Isz Amerikos
PREZ. TRUMANAS 
PERSPĖJO STALINA

Jam Pasakė: ‘Ptsirenge 
Su Sprogstancziomis!’

WASHINGTON, D. C. — 
Dipliomatai ir bendrai Kon
gresmenai sutinka kad Prezi
dentas Trumanas gerai pada
re, perspėdamas Sovietu Rusi
jos Premjera, Juozą Stalina, 
staeziai pasakydamas jam, 
kad mes pasirenge pavartuoti 
baisiausias ir didžiausias 
sprogstaneziais bombas jeigu 
kitas karas iszkiltu. Tokis 
perspėjimas, Dipliomatai mis- 
lina, gal priverst Stalina gerai 
apsirokoti, pirm, negu treczia 
pasaulini kara pradėti.

Jie sako, kad Sovietai kitos 
kalbos nežino ir nemoka, kaip 
tik smurtą, grasinimus ir gink
lus. Ir kaip tik tokia kalba 
Prez. Trumanas szita syki in 
Stalina kalbėjo.

Savo atsisveikinimo kalboje 
in Kongresą, Prezidentas Tru
manas pasakė Stalinui, kad 
Amerika dabar turi ne tik ato
minė, bet ir vandenilio, H. 
bomba, kuri yra tukstaneziais 
sykiu baisesne už tas kurios 
sugriovė Japonijos miestus. 
Jis Stalinui pasakė, kad Ame
rika yra <visas tas bombas pa
sirengus paleisti ant Rusijos 
ir ta kraszta visiszkai sunai
kinti.

Szita Trumano paskutine 
kalba in Kongresą beveik vi
siems patiko! Anglijos spauda 
taip pagyre Trumana už toki 
aiszku ir drąsu nusistatymą 
priesz Sovietu Rusija.

JAUNA MERGAITE 
NUŽUDYTA

Policijantai Jieszko 
Žuliko

READING, PA. — Visos 
Pennsylvanijos valstijos poli
cijantai jieszko žuliko, kuris 
iszniekino ir nužudė penkioli- 
kos metu mergaite, Dorothy 
Schlappig.

Mergaite ėjo namo isz Susie
du, apie puse po asztuoniu va
kare. Kai ji neparėjo, jos tėvai 
iszsigando ir pradėjo jos jiesz- 
koti. Apie antra valanda isz 
ryto jos tėvas užtiko jos suža
lota lavonėli ulyczioj.

Ji buvo tu tėvu augytine, 
paimta isz seratnamiu. Jie ja 
augino kaip savo dukrele.

Policijantai buvo suėmė ke
lis vyrus, kurie buvo ąnkseziau 
intarti už prasikaltimus, bet 
paskui visus paleido.

Kai mes szita straipsni ra- 
szome, tai dar jokiu žinių nėra 
apie ta žulika, bet policijantai 
sako kad jie nesiliaus jieszko- 
je jo kol ji suras ir suims. Jie 
praszo visu, kurie toje apylin
kėje gyvena jiems padėti.

Vaszingtone Baltuosiuose 
Kambariuose, I rezidentas 
Harry S. Trumanas, (po 
kairei) ir Gubernatorius 
Ad’.ai Etevensona?, isz Illi

3 JAUNI VAGIAI

Labai Greitai 
Sucziupti

PHILADELPHIA, PA. — 
Trys jauni razbaininkai buvo 
policijos už keliu minueziu su
cziupti, kai jie apvogė sztor- 
ninka ir apmusze dypuka stu
dentą. Sztorninkas, grocernin- 
kas sako kad tie vaikezai gar-

Nauji Szarvai
Kareiviams

Armija yra iszradus leng
vus, szarvuotus drabužius 
kareiviams, per kurios pa
prasta kulka nepereina. Czia 
kareivis parodo tuos naujus 
drabužius, kurie dabar yra 
tiriami ir mėginami Korėjo
je ant karo frunto. Karo 
sztabas sako kad szitokie 
drabužiai iszgelbes daug 
kareiviu, jeigu staeziai ne 
nuo mirties tai nors nuo su
žeidimo nuo mažu kulku ar 
nuo sprogstaneziu bombų.

Prez. Trumanas Ir Gub. Stevensonas

nois valstijos pasitaria kau
link savo part jos ateities. 
Kaip žinote, Gubernatorius 
Adlai Stevensonas buvo per 
f rezidento Rinkimus su-

Į sino ji ir jo szeimyna iszžudyti,! 
jeigu jis jiems neduos daugiau 
pinigu.

Jie kelios minutos priesz tai 
buvo partrenke, apdaužė ir ap
vogė dypuka studentą isz Uk- 

; raino. Jie nuo to studento gavo 
tik dešimts doleriu, bet ji taip į 
baisiai sukule kad jis buvo nu-

I vesztas in Szvento Luko lige- 
i nine.

Suimti jauni vagiai, razbai
ninkai yra, devyniolikos metu 
amžiaus Clarence W. Young, 
jo giminaitis, asztuoniolikos 
metu amžiaus William H. 
Young ir devyniolikos metu 
amžiaus DaLas Batchelor.

Policijantai sako kad szi- 
taip atsitiko: Pirmiausia jie 
užklupo dvdeszimts devynių 

i metu amžiaus Eugene Fyly- 
piw, Ukraina dypuka studentą 
kuris tuo laiku ėjo in Temple 
Universitetą del pamoku.

Jauni žulikai nusistvere jo 
pinigine maszna, kurioje ratio 
lik cieszimts doleriu. Jie ta 
tuszczia maszna numėtė prie 

i sztoininko George Bailey szto- 
ro duriu. Vienas isz ju pasiliko 
lauke ant sargybos, o anie du 

, inejo in sztora, kur sztorninko ' 
sūnūs buvo vienas. Clarence 

į Young iszsitrauke revolveri, ir 
pareixalavo visus pinigus. Kai 
jiedu nerado gana pinigu jiedu 
pareikalavo daugiau, sakyda
mi kad sztore randasi daug 
daugiau pinigu.

Paskui abudu razbaininkai 
inejo in sztorninko namus, kur 
jiedu rado sztorninka, jo žmo
na, marezia ir du vaikucziu: i 
“Mes visus jus suszaudysiaįė, 
jeigu negausime daugiau pini
gu!“ Jiedu suriko, revolve
riais mosikodami.

Sztorninkas atidavė visus 
pinigus kuriuos jis turėjo savo 
kiszeniuose. Tada tiedu žulikai ..
insake visas szviesas užgesin
ti, ir užtrenkdami duris jiedu 
pabėgo.

Sztorninkas tuojaus patele- j 

musztas ir pralaimėjo rinki
mus. Jiedu ežia tariasi jau 
apie 1953 metu prezidento 
linkimus.

o □

fonavo policijai. Policijantai 
in kelias minutas visus tris 
tuos razkaininkus pagavo. Jie 
dar turėjo su savimi visus tuos 
pasivogtus pinigus, deszimts 
doleriu nuo dypuko studento ir 
pusketvirto s-imto nuo to 
sztorninko.

ALIEJAUS TANKE-
RIS PERSKILO

Praszo Pagelbos Isz 
Kitu Laivu

■■SAN FRANCISCO, CALIF. Į •
— Szvedu prekybinis laivas, 
tankeris buvo audru perskeltas 
apie pustreczio szimto myliu I 
nuo Okinawa Sa'os. Kai laivas 
in dvi dalis perskilo, vienuoli
ka žmonių liko ant vienos jo 
dalies, asztuoni ant kitos, o 
dvideszimts vienas mažame 
laive yra audru blaszkomi ir 
daužomi ant maria.

Tuo paežiu sykiu du kiti to
kie laivai yra audru daužomi. 
Vienas laivas visa savo tavora 
isi metes in mares, stengiasi su- 
gryszti in San Irancisco uos
ta.

Ir daug kitu laivu Paclfiko 
vandenyse dabar szaukiasi pa
gelbos, nes audros juos baisiai 
apdaužež ir jiems dabar reikia 
pageltos.

SEATTLE, WASH. — Pa
klydęs ir degantis eroplanas 
nukrito ir sudege apie penkio
lika myliu nuo Seattle. Septy
ni žmones žuvo.

Eroplanas skrido isz Cali- 
fornijos. Jame važiavo trys 
vaikucziai ir dvi moterys. 
Trys vyrai ant to eroplano bu
vo lakūnai.

Eroplanu kompanijos atsto
vai dar nežino, kaip ten atsiti
ko, kad tas eroplanas ne tik 
paklydo, bet ir užsidegė.

AUTOMOBILIUS
KURIO NIEKAS

NENORĖJO

Jame Surasta $21,870

MARSEILLE, PRANCUZI- 
JA. — Buvo surasta trisde- 
szimts du svaro gryno aukso, 
viename automobilyje, kurio 
niekas nenorėjo pirkti. Auto-, 
mobilius buvo parduodamas už 
$1,420, bet niekas jo nenorėjo.

Valdžios policijantai buvo 
ta automobiliu atėmė nuo 
Prancūzu, kurie slaptomis vež
davo auksa skersai rutežiu. 
lokius automobilius valdžia 
paskui parduoda. Bet niekas 
szito automo Lilians nenorėjo 
pirkti.

Kai niekas jo nenorėjo, tai 
buvo paszauktas žmogus, ku
rio darbas nustatyti automobi
liu verte. Jis dar syki ta auto
mobiliu peržiurėjo, ir sztai, už
tiko gryno aukso, kuris yra 
vertas $21,870.

Jeigu kas ta autonpobiliu bu
tu nusipirkęs, tai tas auksas 
jam butu prigulėjęs, o dabar 
valdžia pasisavino ta auksa ir | 
atpigino ta automobiliu ir vėl 
iszleido ant pardavimo.

DEAN ACHESONAS 
ATSISVEIKINA

Kaltina Nedorus
Intarejus

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Sekretorius, Dean 
Achesonas, atsisveikindamas 
su Amerikos dipaomatais, juos 
perspėjo vengti tu “nedoru in- 
tareju“ ir “neteisingu intari- 
mu“.

Vardais neiszvardindamas, 
Amerikos Sekretorius, labai 
asztriai atsikirto visiems tiems 
kurie intarineja va'džics szta- 
bo žmonėms, sakydamas kad 
jie tiesiog yra “nedori žmo
nes“, ir kad jie persekioja val
džios žmones kaip kada buvo 
krikszczionys persekiojami.

Jis szitiems diplic matams 
kalbėjo ir apie Korėjos kara, 
sakydamas, kad visi jie gerai I 
žino kodėl mes tenai kariauja
me, bet kad ims daug laiko kol 
paprasti žmones supras, ka 
mes tenai darome. Jis sake 
kad jis gerai žino kad tas Ko-i 
rėjos karas yra baisus ir bai
siai daug mums kasztuoja, bet 
kad jis yra reikalingas jeigu 
mes norime pasilaikyti savo 
kraszto laisve ir tvarka.

Jis sake jam baisiai gaila 
kad musu Kongresmonai labai 
mažai supranta apie Užsienio 
reikalus, ir taip supykina daug 
kitu tautu.

Jis sako kad, nežiūrint kaip 
jis buvo szmeižiamas ir puola
mas, jis ant nieko nepyksta, ■ 
nes tikisi kad ateitis iszteisins į 
ji ir visiems parodys kuriuo 
keliu jis ėjo ir ka jis nuveikė.

Pirkie U. S. Bonus

IMS DAKTARUS IN
VAISKA

HARRISBURG, PA. — Isz 
Pennsylvanijos va'stijos per į 
ateinanti menesi armija ims in 
vaiska trisdeszimts devynis 
Daktarus ir dvideszimts viena 
Dantistą.

Daktarai bus in vaiska ima
mi, nežiūrint ju metu amžiaus, 
Dantistai, jeigu jie yra isztar- 
nave daugiau kaip devynios 
deszimts dienu ir mažiau kaip 
dvideszimts viena menesi, ne
bus imami in vaiska, jeigu jie 
jau yra sulaukė trisdeszimts 
szesziu metu amžiaus.

I irmiaus'a bus imami tie 
Daktarai ir Dantistai, kuriems 
valdžia parūpino mokslą už 
dyka.

Buvęs Republikonas

Senatorius Wayne Morse, 
Republikonas isz Oregon 
valstijos, kuris aplpeido, pa
liko Republikonu partija 
per Prezidento rinkimus, 
iszrodo gana linksmas per 
CIO nijos seimą in Atlantic 
City, N. J. Jis sako kad jis 
dabar yra neprigulmingas 
ir taip b a1 suos per ateinan- 
czius rinkimus.

Seka Tėvo Pėdomis;
Suaresztuotas

Manilai Gandhi, sūnūs 
Mohatma Gandhi, yra su
aresztuotas, Pietų Afrikoje 
už tai kad jis prieszinosi to 
kraszto instatymams, kurie 
griežtai nustato skirtumus 
tarp žmonių, jis seka savo 
tėvo Mohatma Gandhi pėdo
mis, kuris iszlaisvinp nuo to
kiu instatymu visa Indija.

Meile Ant Pardavimo

Policijos virszininkai 
slaptomis pritaisė intaisus 
prie szitos gražuoles telefo
no, kad jie galėjo ne tik 
iszgirsti, bet ir pasilaikyti 
jos pasikalbėjimus per tele
foną. Ji yra Nancy Hawkins, 
viena isz tu merginu, ku
rios yra intartos su Sam 
Chapman, New York mieste, 
už meiles pirkliavima. Buvo, 
ir be abejo dabar yra gali
ma pasisamdyti gražuole del 
nakties, jeigu turi gana pi
nigu.

LAIVAS NUSKENDO
NETOLI AFRIKOS

Amerikiete Su Duktere
Iszgelbeta

ZAVORA, RYTU AFRIKA.
— Philadelphiete su savo duk
tere buvo iszgelbeta, su szimtu 
dvylika kitu keleiviu, kai ju 
laivas Klipfontein nuskendo 
in Indian juras, netoli nuo Mo
zambique, Portuguese, Rytu 
Afrikoje.

Amerikiete isz Philadelphi- 
jos yra Ponia Henry H. Pease, 
naszle, jos duktes vardas yra 
Panele Famine T. Pease.

Ponios Pease sūnūs sako 
kad jo motina ir sesuo buvo 
iszplaukiusios isz New York 
uosto Rugsėjo (Sept.) menesy
je ant ilgos keliones aplink be
veik visa pasauli.

Jis sako kad kiek jis * žino, 
j c dvi ant to nelemto laivo inli- 
po Amsterdam uoste, Holandi- 
joje. Laivas plauke aplink Af
rika, per Suez Kanala ir Vi
duržemiu juras ir paskui atgal 
in Southampton, Anglija.

Laikrasztiriinkai negalėjo 
gauti visu tu keleiviu vardus, 
ir už tai tikrai nežino kas bu
vo ant to laivo, bet jie tiek ži
no kad visi kurie ant to laivo 
buvo, buvo iszgelbeti.

Anglijos 18,400 tonu Blom- 
fontein Castle laivas plauke la
bai arti to laivo kuris nusken
do ir jis visus keleivius ir ju
rininkus greitai pasiėmė. Lai- ! 
vas nuskendo in keturios de
szimts minueziu.

Visi suspėjo ta laiva apleis
ti, bet negalėjo, nesuspėjo nie
ko pasiimti, nei drabužiu.

Jurininkai buvo lakai pailsę, 
keli senesni žmones buvo bai
siai iszsigande, bet visi sveiki 
ir gyvi, Kapitonas pranesza.
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Kas Girdėt
v Biznieriai pranesza kad biz

nis geras. Jie tikisi kad ir per 
ateinanczius metas viskas 'bus 
gerai (?)

Jeigu ketinate pirktis televi
zija, tai patartina biski pa
laukti. iSztorninkai tiek daug 
yra prisipirkę, kad jie !bus pri
versti už menesio kito juos at
piginti.

Per daug vilties neturėkite 
ir per daug nesi tikekite, kad 
Repulblikonai sumažins jums 
taksas. Nieko gero nematyti.

Sziais metais fabrikai paga
mins apie szeszis milijonus te
levizijos setus. Tai apie puse 
milijono daugiau kaip pernai. 
Už tai mes savo skaitytojams 
patariame, biski palaukti. Jie 
turės atpigti.

1951 metuose 37,000 žmonių 
žuvo ant musu vieszkeliu.

Dar nėra galima tikrai, suži
noti, 'bet jau iszrodo kad per 
1952 metus automobiliams gil
tine susirinks daugiau kaip 
38,000 auk u.

Per Korėjos kara žuvę apie 
20,000 kareiviu. O per ta pati 
laika .ant Amerikos vieszkeliu 
žuvo daugiau kaip 90,000.

Pasirodo kad automobilius 
daibar yra daug pavojingesnis 
negu pasaulinis karas.

Nuo to laiko kai automobi
lius atėjo in mada apie pen
kios d e s z imt s metu atgal, dau
giau kaip 1,000,000 žmonių žu
vo ant musu vieszkeliu.

Jeigu vis Kanados raiteliu 
poliai jautu nariai turėtu sykiu 
joti, tai ant kiekvieno arklio 
turėtu joti po trisdeszimts sep- 
tynius raitelius. Royal Cana
dian Mounted Policija pusan
tro szimto arkliu, o penkis 
tukstanezius szeszis szimtus 
keturios deszimts karininku ir 
pplicijantu.

• •

Eina gandai dabar kad vis
kas dar labiau pabrangs, nes 
Amerikos valdžia rengiasi 
auksa, pabranginti. Ne tik 
Amerika, bet ir kiti krasztai 
tariasi aukso kaina, prekes pa
kelti. Kai auksas bus branges
nis, viskas vėl pabrangs!

■ • •
Bet kiti spėja kad Amerika 

nieko panaszaus nedarys, bent 
ne sziais metais.

Visi spėja apie Anglijos Pre
mier© W. Ohurchillo atsilan- 
kyma pas Dwight Eisenhowe- 
ri, net priesz Eisenbowerio in- 
vezdinimo kaipo musu kraszto 
Prezidentas. Visai neimtu dy- 
vai kad Church ii lis ežia atva
žiavo kaip tik patarti ir ragin
ti, kad musu valdžia auksa pa
brangintu, nes' jis to savo 
kraszte jau dabar reikalauja.

Jeigu auksas butu pabran
gintas tai butu in sveikata vi
sai Užsienio prekybai, bet 
mums namie viskas dar labiau 
pabrangtu.

Nors eina, daug gandu apie 
Eisenbowerio pasikalbę j ima. su 
Stalinu, bet mums iszrodo kad 
ežia tik tiiszti gandai. Nieko 

tokio svarbaus nesimato. Gal 
bus Amerikos, Anglijos ir Ru
sijos Dipliomatu pasikalbėji
mai, bet szitu krasztii vadai, 
vargiai rengiasi in toki mitin
ga.

Dulles, mums iszrodo, bus 
geresnis Diplipmatas: kaipo 
Amerikos Sekretorius, negu 
buvo Dean Achesonas. Jis taip 
greitai uesikarszcziuoja, nesu- 
pyksta ir nekerszina. Jam gal 
geriau pasiseks net ir su Rusi
jos atstovais.

Ir kitas dalykas, tie, kurie 
žino, sako kad Stalinas -labiau 
invertina ir prisibijo Eisenho- 
werio, negu Prez. Trumano. 
Tai jis gal ne taip greitai szoks 
in ginezus ar in kara, kai Ei- 
senhoweris paims musu val
džios vadeles.

Stalinas pažinsta karinin
kus, jis net ir savo karininku 
bijosi. O jis 'žino kad ir Eisen- 
howeris yra karininkas.

Visi spėja, kad kai tik Ei- 
senhoweris paims valdžios va
deles in savo rankas, tai Korė
joje karas padidės. Isz pra
džios mums daug daugiau 
kasztuos, 'bet karas greieziau 
užsibaigs, ar vienaip ar kitaip.

‘ a •
Vaisku reikia’baisiai daug 

slaugiu. Iszrodo kad apie 1,200 
slaugiu bus ipaszaukta atgal in 
vaiska.

Fabrikantai pranesza kad 
žmones prekasi daug nauju au
tomobiliu, kad biznis labai ge
ras.

Dabar, kai Republikonai lai
mėjo Rinkimus ir Republiko
nų Partija susilaukė savo Pre
zidento, valdžia mažiau kiszis 
in biznierių reikalus. Tai 
reiszkia nevaržys nei algas nei 
kasztus.

Pypkes Durnai

KA TAI REISZKIA?

Ka tai reiszkia, kad saulute 
Nebeszddo taip labai, 
Nekrapin’ smagus lietutis 
Ir neblyksi jau žaibai?

Ka tai reiszkia, kad gėlėlės 
Visos liovėsi žydėt,
Ir dar likusiej ’ paukszteliai 
Nebenori nei cziulbet?
Ka tai reiszkia, kad nuo 

medžiu
Staiga lapai nubirej’
Ir kvapsningieji žolynai
Viena diena nurudę j’-
Ka tai reiszkia, kad jau dainos 
Nebeskamba po laukus, 
Girios, pievos, laukai mainos, 
Nėr’ kaimenių po miszkus?
Ka tai reiszkia kad mergeles 
Vainikėliu nebepin’,
Kad — kas nedėlios rytelis 
Savo galvas nedabin’?

Ka tai reiszkia, kad padange 
Apsidengus debesiais, 
Kad musu gamtuže brangi 
Apmirė po puvėsiais?
O tai reiszkia rudenėlio 
Atkeliavima pas mus, 
Ir skaiseziosios vasarėlės 
Iszejima pas kitus.

Pirkie U. S. Bonus!

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 t. t. >
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.

:: JUOKAI ::

-------- e
— Tėvas in Motina: — 

Tai neintiketinas daigtas, in 
sodyba kur esama mažiausia 
penki tukstaneziai žmoge- 
džiu, pasiusti tiktai asztuo- 
ni misijonieriai.

— Mažas Antanukas — 
Eedni žmogedžiai, gal nori
ma juos badu numarinti.

— Mariute, sako moti
na — ko nori savo varduvių 
dienoj?

Mariute, kuri tik ka su 
broliuku susibarė, tuoj aus 
atsako:

s, — Noriu, kad Pranukui 
nors syki butu iszpertas kai
lis.

— Ka, Antanuk, ar ne
sidžiaugsi žaislais, kuriuos 
gavai varduvių dienoj?

— Ka asz ežia turecziau 
džiaugties? Maustau kiek 
rykszcziu gausiu už kiekvie
na sumuszta žaisla.

Viename miesto parke 
girdėta tarp jaunos mergai
tes ir tokio pat vaikuczio se
kanti kalba:

— Kiek turi metu Ma
riute?

— Deszimts!

— Bene teisybe, moters 
visados sau metus sumaži
na!

— Tetule, ar tavo pauk- 
szcziukas tąipgi gražiai gie
da kaip musiszkis?

— Asz neturiu pauksz- 
cziuko, mano vaikeli.

— G del ko vakar tėtis 
pasakė, jog tetule turi 
paukszcziukos galvoj.

— Tėvas vaikszczioja po 
kambarį užsimanstes. Paga
lios sako:

— Žinau kad sziandie 
ryte turėjau ka nors pada
ryti, bet visiszkai užmirszau 
ka.

— Jau asz žinau tėtuli, 
užmirszai ant mamytes pasi
barti i

Pasakyk man Petruk, ar 
jusu gaidys tankiai peszasi 
su viszta?

— Beveik niekados!
— Tas man labai stebė

tina juk tai moteryste!

Klausta szeszui metu mer
gaites: Ko ji norėtu ar kati
no, ar lėlės? Ilgai nenorėjo 

, atsakyti, pagalios prabilo 
ant šienaus:

— Geriau katinas, bet 
praszau apie tai nesakyti lė
lei!

— Juozuk, kuom tu no
rėtum būti?

— Ąsz,... gal kamino- 
rium!

— O tai delko taip?
— Nes ne reikalaucziau 

taip tankiai prausties!

— Na Jonuk, džiaugkis 
garnys tau atnesze maža 
broliuką. Ar nori ji pamaty
ti?

— Et, nelabai teveli! 
Broliuką kaip broliuką, bet 
garni tai ir labai norecziau 
pamatyti!
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(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Monthly. O tu sėdėk nesedejes 
tiesiai, girdi? Tose toliau, 

■ kumszcziodamas slenkanti vėl 
i nuo kėdes lavonu. Mikai, su
mindžiok ugni.

Bet vienuolis buvo jau užsi
ėmęs geresniu darbu. Kuomet 
susmukęs ir drebėdamas * Vil
lon sėdėjo kėdėj, kur da tik 
įpriesz valandėlė jis tvcrebala- 
da, Brolis Mikalojus, priseli
nes, tylomis trauke raszytojui 
isz kiszeuiaus masznele. Mon
thly ir Tabary ženklais reika
lavo, kad grobiui© dalis ir 
jiemdviem hutu duota; ir vie
nuolis galvos linktelėjimu pa
žadėjęs, cziajau iusikiszo masz- 
nele užantin.

Tiesa, kad daugelyje atveju 
dailininko prigimtis aplenkia 
ji. sumoja, reikalinga, praktisz- 
kam gyvenimui. Vos. spėjus 
vagiui savo uždavinį atlikti, 
Villon pasipurtė, paszoko nuo 
kėdės ir puolėsi gelbėti ki
tiems ugni gesinti.

Tuo tarpu Monthly atsargiai 
pravėrė duris ir, galva iszki- 
szes, dairosi in gatve. Aplinkui 
buvo ramu. Inkyriu panakti
niu niekur negirdėt. Nuspręsta 
vistik iszmintingiau bu'sia pa
vieniui prasiszalinus. Ir ka
dangi Villon geide juogrei- 
cziau pabėgti nuo negyvojo 
Teveneno, o kitiems vėl rūpė
jo juogreieziau atsikratyti ra- 
szytoju, kol da jis nepasigedes 
savo maszneles, tai, žinoma, 
visi tris sėbrai noriai sutiko ji 
pirmutini laukan iszsprudinti.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1953

. ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c. 
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

No. 103—V a i d elo t a, a.p y s ak a 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Jjietuviszku 

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
VIa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 

j 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 Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Neva!niū
kė; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

No.128—Dvi isztorijos: Val
dini ieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.129—Keturios istorijos:
No.133—Dvi istorijos: Neuž

mokamas Žiedas, Drūta Alks-
No.132—Trys istorijos: Apie 

Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas* daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Bedat; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.13.4—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

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

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, • E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkac, Ar Paszaukt Te- 
puslapiu, 20c.

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

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

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

•va Zokoninka Bernadina. 61
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, Tanias, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

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

No J 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
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, 2Qc.

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. 17 6—A -B e-Cel a, Pr a d ž i a 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.l78—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

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

. No.l94—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.l96—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Grandui Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197V2, 25c.

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

No. 200—E u s t a k i,j u s z as. 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. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

N o. 203—K n y g u te, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium-. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

ĮĮFVV Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiuu- 
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., - Ų. S. A.



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Isz Gyvenimo Vargu
gUVO tai ‘paskutinėse Lap- 

kriczio menesio, keturiolik
ta szimtu pen»kiosdeszimt sze- 
sztu metu, dienose. Sniegas 
dribo ant Paryžiaus dideliais 
gabalais ir atkakliu patvaru
mu. Kartais pašiaus isz kažin 
kur smarkesnis vėjo pūtis, pa
ke 1 d am as su kuri u-sukuri us,
kartais visai nutils ir, snaiguo- 
le po snaiguoles, krinta isz 
tamsiu nakties daušiu, krinta 
sukdamos, tyliai, nepaliauja
mai. Vargszai žmoneles, žiū
rėdami isz7po»szlapiu antakiu, 
stebėjos, iszkur jo tiek vcr- 
cziasi. Polpieczio metu, smuklė
je prie lango stovėdamas ir 
žiūrėdamas in siauczianczia 
pūga magistras Fransua Vil
lon sumojo, kad tai busią viena 
isz dvieju: arba, pagoniu Jupi
teris Olimpe žąsis peszas, ar
ba szventieji aiiiuolai- tirpsta. 
Jis pats esąs lik varguolis Dai- 
lenybiu Magisttras, o kadangi 
ežia klausimas sziek-tiek pa- 
lieczias dievybe, tai jis nedrys- 
tas ir neapsiimas ji iszriszti. 
Senam pusgalviui, Montaržio 
klebonui, kuris cziajau se'bri- 
joje'buvo, tie juokai ir pasity- 
cziojimai taip patiko, kad jis 
dagi pasikvietė jauna iszdyke- 
1 i prie butelio vyno, prisiekda
mas savo žila 'barzda, buk jis 
patsai, Imdamas Vilione motu, 
buvęs toks-pat nepraustabur
nis, isztvirkelis, kaip ir szisai.

Oras buvo gailus ir szaižus, 
bet nedaug žemiau laipsnio; ir 
snaiguoles buvo dideles, drėg
nos, kur krito, ton prilipo. 
Miestas storai buvo apklotas. 
Visa kariumene butu galėjusi 
pereiti isz vieno kraszto kitan, 
ir menkiausio žingsniu garso 
nubūtu galima buvę iszgirsti. 
Jei kokie vėlyvi paukszcziai da 
tc'beskrajojo dausose, jie galė
jo matyti dideli, iii sala pana-

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszgany tojaus . Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

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

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

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie,Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c., pagal 
Nauja būda 25c.

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

szu balta lopą ir tiltus, kokias 
plonas 'baltas gaires, permes
tas ant juodo upes dugno. Aug- 
sztai virszum galvos katedros 
tarpbokszcziai buvo sniegu už
mesti. Daugelis iszduobu ku
pinai užpustyta; daugelis sto-

Nekuriai Skulkino moterėles 
bedavoja,

Priesz viena kita,
Kad mažai uždirba vyrai, 
Tai negali- atsigert gerai, 
Bedavoja begerdamos alų, 
Tada ir sznektu atsiranda 

begalo, O /
Tai vela vyrus apkalba, 
Kad turi su jais balda.

* *
Tikra teisybe kad žmones 

Kurie apgailestauja tuosius,
Kurie jau ilsisi amžinam 

pakajuje ant kapiniu, 
Geriau padarytu,

Kad ta savo gailesti 
Panaudotu kožna diena del tu, 

Kurie da randasi gyvi, 
Ir draugauja su mumis! 
Niekiname visaip tuos,
Kurie da randasi prie 

gyvasties,
Gailiames ir laistome ant 

numirusiu kapu,
Todėl svietas yra negeresnių, 

Pripil dy tas vei dma i ny s t e,
Apmaudu ir melagystėms.
Taigi, k a įliek apie savo 

artima gerai, 
O kada, numirsi,

Tai nesirūpinsi kad apie tave 
kalbės žmones.

CįS
Nekarini yra tosios nuomones, 

Kad vargsziu neužsimoka 
gyventi ant svieto.

Bet, vargszai turi tiek 
smagumo ant svieto, 

Kad neiszneszioja savo 
drapanų, 

Nepriima jokiu svecziu, 
Niekas jo nepraszo paszialpos, 
Negyvena augszczi’au pagal 

savo uždarbi, 
Nesirūpina apie “taksas,’’ 

Nerupi Jam jok i s 
automobilius, 

() ant galo,
Jeigu turi teisinga prieteli, 

Tai apie tai greitai 
isztyrineja. 

Sztai vienatinis džiaugsmas 
imti vargszu!
* *

Gamta paskyrė kad motere 
turėtu patogumą, 

() vyras iszminti.
Bet tankiai atsitinka, 
Kad gamta kaip kada 

paklysta, 
Nes tankiai matome biauria 

motere, 
Turinezia didele iszminti, 
O patogas vyras turi i uiti ’ 

“tonika”
Del sudrutinimo savo 

iszdžiuvusiu smegenų!

Platinki! “Saule” 

vylu savo szventasis ir darkia- 
sias galvas pasipuosze ilgais 
baltais muturais. Stogu lata
kai pavirto milžiniszkomis 
kumpomis, žemyn nudribusio-, 
mis nosimis. Lapijų puoszme- 
nos turėjo pupsanežiu pagal
viu iszvaizda. Vėjo protarpiuo
se 'buvo girdeties bažnyczios 
apyribej duslus krintanezio 
sniego dūzgimas.

Szv. Jono kapinynas atsi
ėmė savo dali sniego. Kiekvie
nas kapas buvo patogiai ap
dengtas. Augszti trobesiu szel- 
meniai stovėjo aplinkui- bal
tuose rimtybes rūbuose. Ger
biamieji mie s tie ežia i buvo jau 
senai sugulė, pasimovė galvas 
baltomis, lyginai kaip ir ju gy
vatai, kepuraitėmis. Visoj kai
mynijoj žiburiai buvo užge
sinti, tik bažnyczios angoj 
augsztai kabojo, vėjo supama, 
vienintele lempa ir, siūbuoda
ma szian ir ten, neapribotus 
blaszke szeszelius. Deszimta 
valanda musZant praėjo nak- 
cziasargiai, neszini lempa ir 
ragotinėmis, ir lankydami su
stingusias nuo szalczio rankas. 
Ir Szv. Jono kapinyne jie nie
ko i atariamo neinate.

O vienok buvo ten nedidele 
trobele, prisiglaudusi, in kapi
nyno mūra, ir kuomet visoj 
kaimynjoj žmones saldžiai sau 
knarkė, toje trobelėje da budė
ta, ir įbildėta nelabiems tiks
lams.* Iszlauko vargu buvo tai 
pastebėti; tik gerai insižiure- 
jus rasi butu buvę galima in- 
matyti augsztiniu laukan besi- 
veržianezias smalkes, juoda lo
pą- sloge, kame sniegas buvo 
nutirpęs, ir prie duriu keletą 
pusiau iszsitrynusiu pėdu. Bet 
viduryje, už uždarytu . langi
niu, raszytojas, Fransua Villon 
ir keletas kitu vagiliu, su ku
riais jis sebravos, linksmai sau 
smagiuos, leizdami isz ranku 
in rankas buteli.

S kl i a u t notoje pak u ro j dege 
didele žarijų krūva ir leido 
karszta žorinezia szviesa. 
Priesz pakura sėdėjo iszsižer- 
ges Brolis Mikalojus, Pikardi- 
jos vienuolis ir, pasikėlęs 
skvernus, sziĮdėsi atkaltoje sa
vo riebias plikas blauzdas. Mil- 
žiniszkas jo szeszelis skyrė bu
tą in dvi dali; szviesa isz pa
karosi galėjo praeiti tik abiszo- 
niais jo plataus stuomens ir in 
nedideli liūgą tarpe iszskestu 
jo kojų. Jo veidas turėjo dide
lio girtuoklio iszvaizda: isz- 
purtes, suveltas, iszraszytas vi
su tinklu subrinkusiu gyslų, 
paprastai melsvai raudonas, o 
dabar palszai melsvas, nes kad 
ir sėdint nugara in ugni nusi- 
gryžus, szaltis gnaibė kita, jo 
puse. Pusiau užpakalin nusniu- 

■kes jo gaubtuvas turėjo pavi
dalu dvieju kažinkokiu keistu 
ragu, kyszancziu abipus jo sto
ro ir trumpo sprando. Taip sė
dėjo jisai, iszsižerges, urzgeda-SAPNORIUS
I

Su 283 Paveikslais $

160 Puslapiu j!
8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio ![ 
Iszaiszkma sapna ir kas ![ 
ateiteje stosis. Su priedu J; 
planatu ir visokiu burtu.
Knyga in minksztos po- J' 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su <[ 
užsakymu: ]•
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mas ir milžiniszku savo szesze- 
liu skyrė 'butą in dvi dali.

Deszinej 'buvo susispietusiu 
prie pergamento gabalėlio Vil
lon ir Gini Tabary. Villon ra- 
sze balada, kuria jis buvo in- 
vardines “Balada apie Kepta 
Žuvi”, o Tabary žiūrėdamas 
jam per peti, negalėjo atsiste
bėti ir bepaliovoš Liežuviu pla
ke.

Raszytojas buvo vyras isz 
popu nevaromas; pajuodęs, 
mažas, sudžiūvęs, indubusiais 
žandais ir retais juodais garbi
niais. Jis vare jau dvideszimt- 
ketvirtuosius savo neramaus, 
verdanezio gyvenimo metus. 
Godas rukszlemis iszvagojo jo 
paakius, nelabas szaipas isz- 
kraipe jo burna. Jo gymyje ko
vojo iszvien kiaule ir vilkas. 
Buvo tai iszkalbus, asztrus, 
darku's, tamsus, kaip kad že
momis apnesztas veidas. Jo 
rankos mazguotais, ir virve, 
pirsztais, laivo mažos ir graib- 
szczios. Jos nei valandėlės ne
galėjo pabūti ramios: asztriais 
krutėjimais ir raiszkiomis mai- 
vomis jos tuopradem dirbo be
žades kalbos darbai. O kas at- 
seina Tabary: užteko pamatyt 
jo nosis kaip agurkas, jo nuo
latos seilinos lupos, kad paži-, 
nūs vėpla ir pasikakinusi isz 
saves pusgalvi. Virsziausiuoju 
netycziu lėmimu, kurios'rikuo- 
ja. žmoniu-žasu ir žmoniu-asilu 
gyvenimu, jis butu galejes pa
silikti padoriausiasiai miestelė
nas, kaip kad jis patapo vagis..

Po kaires nuo vieiuiolio, 
Montiny ir Tevenen Panset lo- 
sze kailiukais isz pinigu. Nuo 
Montiny ir nuo kokio puolu
siojo aniuolo, d velke tūlas pa
kilaus gimimo ir auklėjimo 
kvapas: tas jo ilgumas, liauna
mas ir mandagumas asmeny j; 
tas eretiszkumas ir santėmis 
veide.

Tevenen, menka dvasele, bu
vo geriausiame upe. Ta diena 
po pietų jam gerai pavyko gal- 
žudos darbas apie Fobiir Sen- 
Žak, o dabar visa nakti jam se
kėsi iszloszti isz Montiny. Sek
lus jo veidas linksmai szypso- 
jos; menuliu szviete plika ma
kaule, apjuosta raudonu susi
vėlusiu garbiniu vainiku. Žer
damas kiszeniūn. iszlosztuosius 
jis tylomis keknojo ir tuomet 
kratos jo pusėtinas iszverstas 
pilvas.

— Lieklygu? Klause Teve
nen.

Montiny piktai krestelejo 
galva.

— “Keldoje turtuolis pie
tauja”—

rasze Villon:
— “Isz sidabro ir aukso 

indu —
“Ir... Ir....
— Ppdek-gi man, Gido!
Tabary kretėjo. •
— “Ir pinigus žarsto jis 

sauja, czirszkino plunks
na Villon.

Vejas lauke vis labiau siau
tėjo, sniegą nesziodamas, kar
tais a t s z i a u r i a i staugė, t ai vėl 
i 11 szokd amas a ugsz t i n i n gaud e 
klaiku szermenii giesmes aidu. 
Su nakezia savo žarų ir szaltis 
daros i ska.udesn i s.

Suglaudęs voluten lupas Vil
lon pamėgdžiojo vėjo staugi
mą, iszduodamas nei tai szvil- 
pimo, nei tai vaitojimo garsa. 
Buvo tai ypatingas, indomus 
raszytojo gabumas. Pikardisz- 
kio vienuolio baisiai nemėgia
mas. Klausiant, darėsi nyku ir 
neramu.

— Ar girdite, kaip galges 
braszka! Tare Villon. Visi jie 
ten ore kabodami ir kojomis 

mataszkuodami velnio kazoka 
szoka. Nei atsispirti nereikia. 
Szokit, szokit kavalieriai tik 
nuo to vis jums szilcziau ne
bus! Tiu-u-u! Koks vejas! Die
važ, kuris-nors ju’bus ka-tik 
žemyn nudribęs! Trikamienia- 
me szliandramedyj vienu 
szliandra mažiau! Girdi, domi
nus Nicolaus, szianakt tur'but 
'bus szalta eiti Szv. Dijonizo 
vieszkeliu? Paklausė jis.

Vienuolis, tarsi kuo pasprin- 
ges, tik akimis mirkeziojo. 
Monfokon, dideles, baisios Pa
ryžiaus kartuves, buvo prie 
pat Szv. Dijonizo vieszkelio, ir 
raszytojo juokai pataikė Bro
liui Mikalojui in pat gyvuoni. 
O Tabary, „tasai pilvą susiėmęs 
kvatojo Jsz sžliandru. Jis da 
niekada nebuvo girdėjęs ka 
nors tokia lengva szirdžia kal
bant apie taip baisius dalykus; 
todėl ir, jis drąsiuos ir garsiai 
juokės. Villon move jam sprik- 
cziu in uosi ir jo juokas greitai 
persike! t e in skaudu kosuli.

— Kretek nekretejes! Tarė 
Villon : pagalvok geriau apie 
rimą musu eilems!

— Liek l ygu ? Prisispyręs 
klausė Montiny.

— -Gerai, gerai! Atsilieipe 
Tevenen.

— A r da Ii ko k as b u tel y j ? 
Paklausė vienuolis.

— Atsikimszk sau kita, ta
rė Villon. Žmogau, begu tau 
rodos gulėsiąs kada-nors prisi
pilti ta savo bosą isz tokiu 
menku indeliu, kaip ve szios 
bonkutes. Indomu, kokiu budu 
tu taries pakliusias dangun? 
Kiek aniuolu Dievui priseitu 
siusti, kad nugabenus viena 
Pikardiszki vienuoli? Ar rasi 
manaisi antruoju.Eliju esąs ir 
Vicszpats Dievas turėsiąs tau 
vežimą prisiųsti ?

— Ilominibus impossibile, 
atsako vienuolis prisipildamas 
stikline.

Tabary juokės, ir drignių 
apsiėdęs.

Villon vėl s'priktelejo jam in 
uosi.

— Juokis, juokis kad tin
kamas, tarė.

— Kad labai juokinga, tei
sinos Tabary.

Villon pasiszielijo in ji.
— Sakiau, galvok apie ri

ma! Tare. Kurioms plynioms 
tau toje Lotinu varža? Matysi 
kaip Paskutinioje Dienoje tu 
bevelysi niekada jos nežinojęs, 
kuomet ateis velnias klieriko 
Gido Tabary vėlės neszties, 
kuprotas,, raudonais .nagais 
velnias. Prisiminus velnią, pri
dūrė jis pasznabždoms, pasi
žiūrėkite in Montiny!

Visi trys nemaezioms dvilk- 
telejo in loszeja. Matyt buvo ji 
laime visai .nepasidžiaugiant. 
Lupos buvo perkreiptos. Viena 
szniurkszle beveik visai už
raukta, antroji labai iszpusta.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

Talmudo Paslaptys
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka 

Per paczta, 25 Centai 
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Saule Publishing Company, 
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SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA .

Motinos Szvencz.

Iszrode lyg patsai nelabasis 
butu sedejes jam ant sprando 
ir smaugte ji smaugęs. Alsavo 
sunkiai, kvapo pritrukdamas.

— Atrodo, kaip 'besiren
giąs peiliu ji pasmeigti, tarė 
pasznabždoms Tabary, akis 
vartydamas. ' ■ >

Vienuoli drebulys nukrėtė, 
ir jis vėl nusisuko in pakura ir 
iszskete rankas priesz žerple- 
janezias pirksznis. Drebulys 
paėjo, žinoma, nuo szalczio, 
visai ne nuo perdidelio Brolio 
Mikalojaus moralinio jautru
mo.

— Gryžkime prie musu ba
lados, tare Villon. Žiūrėsime, 
kaip ji skamba.

Ir muszdamas ranka takta 
jis garsiai pradėjo ja skaityti.

Su ketvirtąją eilute skaity
mas buvo pertrauktas trumpu, 
gašliu bruzdėjimu tarp lo- 
szianeziuju. Loszos baras buvo 
pabaigtas, ir Tevenen ka-tik 
buvo bea,tveriąs burna savo 
naujam laimėjimui apskelbti, 
kaip Montiny staiga paszoko, 
nelyginant vanagas, ir akimo
ju smeige jam peiliu in szirdi. 
Smūgis buvo taip vykęs, kad 
szis nespėjo nei riktelėti, nei 
bepasijudinti. Viena, kita kar
ta patampo meszlmigis, rankos 
tai susigniauže, tai atsileido, 
kulnimis pasispardė, poto gal
va nusviro atgal ant vieno pe
ties, placziai atviromis akimis 
ifTeveneno Pailsėto dvasia su- 
gryžo atgal in*Ta, Kuris buvo 
ja sutveręs.

Visi paszoko isz savo vietų, 
bet dalykas 'buvo jau pabaig
tas. Ir visi keturi gyvieji sto
vėjo dabar, iszibale, ir dairėsi 
in kits-kita. O negyvasis, at
metės per peti galva, baisiom 
iszverstom akim stebeilijos ka
žin kur in pastoges kerte.

— Vieszpatie szventasis! 
Atsiliepe pagalios Tabary, ir 
eme Lotiniszkai melsties.

Villon pasileido ysteriniu 
juoku. Ženges žingsni artyn 
jis keistai nusilenke Tevene- 
nui ir eme da arsziau juokties; 
galiaus sudribo aut kėdės, ir 
maiszas, vis baisiau juokės, 
taip kad rodės ji plysziant.

Montiny atsikvoszejo pir
mas.

— Žiūrėsime, kiek jis turi, 
tarė.

Ir cziajau inpratusia. ranka 
iszgraibes negyvėlio kiszenius, 
rastuosius pinigus paižere sta
lai! ir paskaldo in keturias ly
gias dalis.

— Sztai jums, tarė.
Vienuolis atsiėmė savo dali 

ir giliai 'atsiduso, vogtinai 
dvilktelejes in Teneveno velio
ni, kuris eme leistis ir szonais 
slinkti žemyn nuo kėdės.

— Su tuo ir mes sutinkame 
suszuko Villon, stelbdamas 
džiaugsiu a. Isz tiesu, tai paka
ruoklio darbas, kiekvieno mu

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

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

SAULE PUBLISHING CO., 
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su, kurie ežia esame, neminint 
tu, kuriu ežia nėra!

Ir iszkelta tanka mataszka- 
vo ore, galva szonan permetes 
ir liežuvi iszkiszes, vaizdinda- 
mas tuo, kaip atrodąs in kar
tuves patekės Dievo sutveri- 
mas. Poto jis keletą sykiu pa
sispardė, tartutm norėdamas 
nutirpusiose kojose sujudinti 
gyvesni kraujo bėgimą.

Pagalios atsipeikėjo ir Ta
bary. Pasiėmęs nuo stalo pini
gus jis skubinai insikiszo juos 
kiszeniūn ir atsitraukė kita bu
to- gala.

Montiny priėjo, pasodino ve
lioni tiesiai ikedeje ir isztrau- 
ke durklą. Isz žaizdos iszsiver- 
že smarki kraujo srove.

— Geriau bus, vyrueziai, 
isz ežia pasitraukus, tarė jis, 
szluostydamas kruvina durklą 
in savo aukos szvarka.

— Ir man taip rodos, at
sake Villon, sunkiai seiles ry
damas. Kad velniai ta jo pra
keikta makaule! Suszuko. In- 
strigo galugerklej kai votulas ! 
Kuriems galams nebegyvam 
žmogui da raudoni plaukai?

Ir jis vėl susmuko in kede, ir 
maiszas, insikniaube in delnus.

Montiny ir Brolis Mikalojus 
garsiai susijuokė. Tabary taip
jau eme keknoti.

— Verk, verk, mažulėli! 
Pasziepe ■vienuolis.

— Asz senai sakiau, kad 
jis boba-, ne vyras, tycziojos

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
\

— Gerai žinomas saliunin- 
kas, ponas Benediktas Užupis, 
isz Coaldales, ir jo drangas, p. 
Geo. Harvan, fotografistas isz 
Lansfordo, lankėsi “Saules” 
Redakcija su reikalais taipgi 
atnaujino prenumerata už 
laikraszti “Saule” del savo 
motinėlei ponia Elžbieta Užu- 
piene. — Aeziu už atsilanky
mą.

— Buvęs miesto gyvento
jas, Vaitekus Jusaitis, isz 418 
So. Fourth uly., Darby, Pa., 
arti PhilaSelphijos, kur jis sir
go ir gydėsi in Jefferson li- 
gonbuteje, Philadelphijoje, nu
mirė Ketverge, Sausio 8-ta 
diena. Velionis gimęs Lietuvo
je, atvyko in Amerika, in Ma
hanoy City, 'būdamas da jaunu 
vyruku. Per keliolika metu 
dirbo angliakasyklose, po tam 
pradėjo minksztu gorimu biz
ni, po tam užsidėjo sztora po 
Nr. 406 W. Mahanoy uly., po 
tam apsigy veno Darby, Pa. Ve
lionis paliko dideliame nuliū
dime: savo paczia Teresa; su- 
nu Vaiteku; penkios vedusiu 
duterys: Teresa, Petrone, Al
berta, Saloma ir Katarina, 
taipgi viena seserį. Laidotuves 
ihvyko Panedelyje, Sausio 12- 
ta diena, su apiegomis Szv. 
Alponso (Vokiecziu) bažny- 
czioje, 26-th ir Tasker uly., 
9:30 valanda ryte ir palaidotas 
in Szv. Kryžiaus kapines.

— Seredoj pripuola Szv. 
Hilaro, o Tautine Vardine: 
Laimutis. Ir ta diena: 1943 m., 
Casablanca konferencijoje 'bu
vęs Prezidentas Franklin D. 
Rooseveltas sutinka su Angli- 

> jos Ministeriu Winston Chur
chill pareikalauti isz Vokieti
jos ir Japonijos visiszka pasi- 
davima 'be jokiu sanlygu.

— Ketverge pripuola Szv. 
Povilo, o Tautine Vardine: 
Dailius. Taipgi ta diena: 1759 
m., Anglijos Muziejus atidary
tas; 1936 m., Japonai pasitrau
kia isz Laivyno Konferencijos, 
London, Anglijoje; 1946 m., du 
szimtai tukstaneziu elektros 
d ar b i n i n k u su s trai k a v o.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Marcielo, o Tautine Vardine: 
Javoras. Ir ta diena: 1920 m., 
Amerikos valdžia invede in- 
statyma uždraudžiau t gamini-, 
ma ir pardavima svaiginaneziu 
gėrynių, kaip sznapso, vyno ir 
alaus; 1947 m., Vincent Auriol 
'buvo iszrinktas pirmoju Pre
zidentu naujos Prancūzu val
džios.

— Dabar tęsęsi Desžimtu- 
ku rinkliavas vajus. Vajus da
romas pageTbeti tiems, kurie 
serga paralyžiaus “Polio” li
gomis.

— Petnyczioj apie 1:30 va
landa po pietų, City Shirt fab
rikas užsidegė nuo elcktrikinio 
drato, bet liepsna likos greitai 
užgesinta, per Good American 
komipan i j o s u gn age si a i.

—- Teresa Krasnickiute isz ■i > . ~ /

Liūdesio Valandoj Szaukite

A. V. Yerusaviczius
NAUJAS LIETUVTSZKAS

GRABORIUS
+

Laidoja Kunus Numirėliu; pa
samdo automobilius del Laidotu
vių, Kriksztyniu, Vestuvių ir 
Kitokiams Reikalams.

63 Main St., Pottsville, Pa.
Telefonas, Pottsville 856

Seltzer City ir Paul Panososky 
kareivis isz Philadelphia, Pa., 
iszeme laisnus del apsivedimo.

-- Seredoj Sausio (Jan.) 
14-ta diena, 6:15 valanda ryte, 
62 vyruku iszvažiuos in Wil
kes-Barre Pa., del daktariszko 
peržiūrėjimo, del kariszkos 
tarnystes, isz sekaneziu mies
te] in:

Mahanoy City: Ed. Scheirer, 
Ken. Beynon, Root. Kufrovich, 
Jos. Brown, Roland Almonti, 
Robert Babcock, Louis Dasey, 
Richard Northey, Ed. Setca- 
vage, Andrew Soltis, Stanley 
Rzeplinski, Ronald Smith.

New Boston: Peter Fecko.
Morea: Michael Cominsky,

Bowmans: Ed. El savage.
Craigs: Joseph Sevelan, Jr.

Jr.
Jacksons: Eugene Hillibush, 

Wm. Streisel.
St. Nicholas: Gerald Frock.
Frackville: Ralph Trogem- 

bo, Bernard Dougert, Benja
min Craig, Stephen Tynio, 
John Bronick, Joseph Stoppi, 
Emil Micun, Roy Mengel, Ja
mes Beocroft, Daniel Drag.

Connerton: Wm. Aushman.
Big Mine Run: John Can

non.
Homesville: Lawrence Fran

cis O’Connell.
Rappahannock: Algird Soc- 

ker.
Girardville: Joseph Carey, 

John McDonald, Albert Gor
inas, John Bresnock, Wm. Mo
naghan, Robert Neai\y, Joseph 
Lockner, Dennis Dougherty, 
Francis Woods, Jere Wolf
gang.

Ashland: Stephen Demko, 
Ronald Zerby, Robert Hovcn- 
stine, Wm. Birster, Robt. Reis- 
miller, Wilmer Trathen, John

Meszkoms Nepatinka

Chicagos Brookfield Zoo, 
meszkcs lerma kelia už tai 
kad joms szia žiema per szil- 
ta. Jos* atvežtos isz labai 
szaltu krasztu ir negali pa
kęsti szilumos. Kiek laik-

Sieniniai Kalendoriai 1953m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col, ilgio 

Po 40< arba 3 už $1.00 
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SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

Hornung, Harold Horbach,
James Grady. i

Lavelle: Richard Paul.
Locust Dale: Frank Kehler.
Middleport: Ed. Sabisky,

Cumbola.: Eugene Baransky,

t op py.

Andrew

Ehenandoah, Pa. — Ona Ma
rio, devynių metu amžiaus my- 

no, nuo 107 So. Grant uly., ku
ri sirgo per keliolika menesiu,, 
ir g\ dėsi Locust Mt. ligonbute- 
je, pasimirė Nedėlios ryta, 
Sausio 4-ta diena, apie 3 va
landa. Paliko savo tėvelius 
pons. Peter Banio; dvi sesutes: 
Patricija ir Helena namie. Lai

mis Szv. Jurgio bažnyczioje 9 
valanda ryte, ir palaidota, in 
parapijos kapinėse. Graboriai 
Oravitz laidojo.

— Žinios pranesza, buk 
buvęs miesto gyventojas, juri
ninkas Antanas E. Balczius, 
staiga susirgo szirdies liga, ir 
pasimirė U tarn i ūke, Sausio 6 
diena, in Aberdeen Iigonbute, 
Aberdeen, AVashingtone. Ve
lionis buvo narys U. S. Mer
chant Marinu per dvideszimts 
metu, ir buvo firemonu ant lai
vo “SS. Yorkmar” prigulintis 
prie Calmar Steamship Corp., 
Now York. Velionis gimė mies
te Shenadoryje. Instojo in 
Merchant Mariniu 1933 metuo
se. Paliko trys seserys; Ona,, 
pati Charles Yeager, ir Violet, 
pati Albert Schwalm isz mios- ’ 
to ir Margareta, pati James 
Thomatos, New York. Kūnas 
likos parvežtas in miestą, ir

raszeziai ezia pranesza tai 
dar kelias sanvaites bus ne 
.taip szalta. Žmonėms szito- 
kis oras patinka, bet ne szi- 
toms meszkoms. 

paszarvotas pas Gralboriu L. 
Chaikowsky koplyczioje, 318 
E. Centre uly. Laidojo Utar- 
ninke Sausio 13-ta, deszimta 
valanda ryte, ir palaidotas in 
Kalvarijos kalno kapines.

— Petras Subaczius isz 
miesto turėjo operacija Locust 
M t. ligon būtoje.

MOKYTOJAI
GAVO “SAKTI”

Intarti Del Komunizmo
/

NEW YORK, N. Y. — Sep
tyni mokytojai ir mokytojos 
gavo sakti, kai jie nesutiko at
sakyti in klausimus kaslink j u 
santykiu su Komunistais. Nei 
vienas neatsake in ta staeziai 
užklausta klausima, ar tu esi 
ar buvai Komunistu Partijos 
narys?

New York mokslo sztabo na
riai vienbalsiai nubalsavo vi
sus septynis iszmesti.

Kad daugiau tokiu mokslo 
sztabo drąsuoliu atsirastu ir 
kitose valstijose, tai butu vi
sam krasztui in sveikata. Juk 
ežia ne kraszto laisves klausi
mas, bet musu kraszto gyvas
ties klausimas, nes Komunistai 
mokina ir darbuojasi musu 
valdžia nuversti ir Rusijos Ko
munizmą užvesti musu krasz- 
te. Tokiems ne tik'mokyklose, 
bet ir niekur kitur neturėtu 
būti vietos.

MUSU
SKAITYTOJAMS

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 
ja vis skaityti!

w w W WW

Dideliose lenktynėse, Can
field, Australijoje, raitelis, 
Jockey A. Anderson nukri
to nuo savo suklupusio ark
lio, Igeree. Nelaime atsitiko

ISZ VOKIETIJOS

Biurai, Kurie Tikrins 
Tremtiniu Pretenzijas

Remiantis jau ankseziau isz- 
leistu ‘‘nasztu iszlyginimo in-

Let us show you the

form of these invitations with people who 
really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line ,"

Naturally, they're important to you! That's why we want you 

to see these invitations for yourself. And please don i let that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of ihese 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect

) r'
me .

created by (_y\,egency !

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

enclosure card®’ 
match1**

inform*'6 •___

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

Nelaime Lenktynėse

kai tik lenktynes prasidėjo 
prie pirmo szokimo, kur Ta
ra arkliu lenktynes yra kas 
metai laikomos. Nei arklys 
nei raitelis ežia nesusižeide.

statymu” (Lastenausgleich), 
invairiose Vak. Vokietijos vie
tose dabar inrengiami infor
macijų biurai, kuriu uždavinys 
b us parūpinti ir tvirtinti trem
tiniu suteiktas žinias apie pra
rastus tevszkeje turtus, nusta
tant j u pretenzijas pagal nasz- 

Iszrodo kad arklys stengiasi 
kuo žemiausiai savo galva 
nulenkti kad raitelis ne taip 
smarkiai duotu in žeme.

tu iszlyginimo instątyma. 
“Klaipėdos kraszto ir Gumbi
nes apygardos” pabėgėliu da- 
neszimu biuras yra instaigoje 
“Lastenaus-gleichsamt Schles
wig Holstein”, Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos krasztu Vokie- 
cziu-pabegeliu instaigoje ‘Las- 
tenausgleichsamt Hessen.’
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