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Karininkas, Major Tilmon 
B. Cantrell, Lakunu Sztabo 
“liasison“ karininkas ežia 
parodo invairiu kariszku 
eroplanu paveikslus Panelei 
Joan Cross, Federal Civil 
Defense Administracijos at
stovei, kuri veda knygas tai 
administracijai in Battle 
Creek, Michigan.

Ji, kaip ir kiti kurie nepri
guli prie vaisko, bet savava
liai paszvenczia kelias valan
das kasdien besimokindami 
kaip užtikti ir pasekti prie- 
szo eroplanus, kurie pasiro
dytu musu padangėse, moki
nasi ir peržiūri naujausius

Isz Amerikos
12 VAIKU TĖVAS 

NUTEISTAS

12 Metu Kalėjimo; 
Nužudė Savo Žmona

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvylikos vaiku tėvas buvo in 
tartas ir dabar pasmerktas ant 
nuo szesziu iki svylikos metu 
in kalėjimą, in Eastern State 
Penitentiary. Jis buvo nuteis
tas už savo žmonos nužudini- 
ma.

Teisėjas George C. Corson in 
Montgomery County, Norris 
town, pridūrė nepaprasta prie
dą tam pasmerkimui: kad ke
turios deszimts septynių metu 
amžiaus Anthony J. Ferst pa
dėtu penkių tukstaneziu dole
riu kaucija, kad jis per de
szimts metu po tai kada jis bus 
isz kalėjimo paleistas gražiai 
užsilaikys.

Jo žmona pasimirė Rugsėjo, 
dvideszimts septinta diena, 
pernai. Daktarai pripažino kad 
jai galva buvo praskelta. Jos 
vyras prisipažino kad jis buvo 
susimuszes su savo žmona.

Anthony Ferst isz pradžių 
aiszkino kad jo žmona nupuolė
trepais ir taip prasiskėlė sau ■ ka ji žino prie baro saliune, ar 
galva. Bet jųdviejų dvi duktė- per laiszkus, ar per kitokius 
rys teisme, po prisieka sake (Tasa Ant 4 Puslapio)

Bendras Reikalas SUSIKIRTIMAS KOLEGISTAI

eroplanus, kuriuos bet kuris 
krasztas dabar turi ar atei
tyje turės.

Kai raszoma kad karinin
kas yra “Liasison“ karinin
kas, tai reiszkia kad jo dar
bas ir jo pareigos yra susi
siekti su prieszo atstovais ir 
palaikyti gerus santykius su 
savo kraszto invairiomis ka- 
riszkomis szakomis. Jis yra 
kaip geras klumoczius ir 
tarpininkas, kuris gali su in- 
vairomis partijomis ar tai 
kariszkomis ar tai politinė
mis susieiti ir kitiems tarpi
ninkauti. i

• o o o

kad jųdviejų tėvas meluoja, 
kad jis taip sumusze ju motina 
kad ji pasimirė.

Jo advokatas teisėjo papra- 
sze kad Ferst butu paleistas, 
kol bus galima kreiptis in aug- 
sztesni teismą, bet teisėjas ne
sutiko paskirti jam kaucija.

AR TELEFONAS
TOKS BAISUS?

Valdininkai Kiszasi
Kur Jiems Nereikia
WASHINGTON, D. C. —

Ne tik policijos virszininkai ir 
kiti augszti žmones, bet pats 
FBI slaptos policijos virszinin 
kas, J. Edgar Hooveris yra jau 
tiek kartu aiszkines, kaip rei
kalinga visai policijai kad tei
smas ir valdžia pripažintu in- 
redinimus priiesz prasikaltė
lius, žulikus, žmogžudžius, gem 
Herius, iszdavikus ir Komu
nistus, kuriuos inrodinimus 
policija susekia ir gauna per 
telefonus.

Tokie inrodinimai yra val
džios ir teismo uždrausti.

Czia tai tikrai nei valdinin
ku, politikierių ir teisėju biz
nis! Jiems tik turi rūpėti kas 
yra dažinota ir už ka tokie žu

dikai yra intarti. Koks czia 
i skirtumas, ar policija dažinojo

PADANGĖSE

Komunistu MIGs Su 
Amerikos Sabrejets 

2 Komunistu Eroplanai 
Nuszauti; 2 Kiti 

Suszaudinti
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos valdž’a rengiasi pa- 
j reikszti savo pasprieszinima 
I ir f ritrztaravima ka-link to 
j susikirtimo tarp Komunistu 
MIGs kariszku eroplanu su 
musu Sabrejets.

Amerikos lakūnai nuszove 
i du Komunistu eroplanus ir ki- 
; tus du paszove per labai trum
pa laika, per kelias minutas 
kai dvylika ar penkiolika tu 
Komunistu MIGs eroplanu už
sipuolė ant Amerikos asztuo- 
niu Sabrejets eroplanu virsz 
lauko kuris nei vienam, nei ki
tam nepriguli.

Musu lakūnai po prisieka sa
ko jie nieko, kol tie Komunis
tu lakūnai pradėjo in juos 
szaudinti. Tada jie atsisuko 
ir jiem davė su visomis savo 
karabinais.

Komunistiszkos Kinijos val
džia giriasi ir skelbia kad jos 
eroplanai nuszove du Ameri
kos Karo Sztabas sako kad vi
si tie musu eroplanai sugryžo 
sveiki ir kad nei viena kulka 
in juos nepataike.

Nors Amerikos Karo Szta- ’ t 
has sako kad tai teisybe kad 
musu lakūnai susikirto su Ki- ■ 
nijos Komunistu lakūnais, mes 
nieko nereikalaujame ir ant 
nieko nesiskundžiame, nes mu
su lakūnai tiems užpuolikams 
gerai atkerszino. Dabar tik 
Kinijos Komunistai skundžia-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Thailand Premjeras Songgram Vaszingtone

Pibul Songgram, Thailand 
kraszto Premieras yra czia 
draugiszkai pasveikintas
John Puerifoy, Amerikos 
Ambasadorius jo kraszte. 
Premieras Songgram yra

BEDAVUOJA

Mokslas Be Merginu
Tai Ne Baikos!

NEW HAVEN, CONN.
Garsaus Yale Universiteto, 
Mokslo Sztabo Prezidentas, A. 
Whitney Griswold, paleido 
moksline atomine bomba ant 
viso to universiteto, kai jis isz- 
dryso pasakyti kad jis mislina 
kad studentai turėtu universi
tete mokintis, kad ten nėra vie
tos vakaruszkoms, sportams, 
fut lolei, basketbolei, baisbolei 

ideitams ir iszvažiavimams.
Isz kareziamos ir isz saliuno 

i prie to universiteto, pasigirdo 
moksliszka rauda: dingo vaka- 
ruszkos, dingo merginos; czia 
būdavo linksma ir jauku, da
bar liūdna ir smutna.

Studentai visa koscre suspi
go: “Kaip galima Universitete 
gyventi be merginu, be vaka- 
ruszku, be aluezio, be sznapse- 
lio? Mes buvome linksmi po- 
nueziai, alkanas lenkeme ant 
baro ir sau baliavuojome, be- 

| laukdami augszto mokslo ženk 
lo.“

Yale Universiteto profeso
riai, tie pasene žilaplaukiai da
ba rmislina kad knygos univer 
sitetui reikalingos, Ir kas dar 
skaudžiau, jie sako kad kole- 
gistai turėtu iszmokti kaip tas 

|knygas skaityti! Negirdėtas 
daigtas! Prie ko-gi mes dabar 
prieisime? Gal net ir studen
tai turės pradėti mokintis! Tai 
jau butu kaput!

Universiteto Prezidentas da
bar žvairai žiuri in tuos stu
dentus, kurie losze kokius 
sportus, kurie lenktyniauja 
valtelėse ant tos garsios upes, 
kurie pagarsėja kuriose kitose 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

czia atvažiavęs ant Prezi
dento Eisenhowerio pakvie
timo, nes musu Prezidentas 
nori su juo pasitarti kas- 
link jo kraszto reikalu.

o o o

! AUSTRIJOS
TAIKA SUDARYTA

Sovietai Nusileido;
Pasiraszyta Gal

Ncdclioj
VIENNA, AUSTRIJA. — 

Viennos žmones jdabar links
minasi ir net baliavuoja kai da
žinojo kad taikos sutartis jau 
galutinai sudaryta ir visu bus 
y asiraszyta, gal Nedelioj.

Jeigu szita sutartis bus tik
rai .sudaryta ir užbaigta, tai 
kelias bus atdaras del tos jau 
ilgai laukiamos Keturiu Di
džiųjų konferencijos.

Kanceliarijus Julius Raab 
sako: “Mes vėl galėsime 
džiaugtis savo kraszte, virsz 
kurios laisves saulute vėl nu- 
siszypsos.“

Nežiūrint kad Sovietai buvo 
atžagriai nusistatė ant savo 
reikalavimu, jie vėliau nusilei
do ir sutiko su Keturiu Didžių
jų Vieszpatyscziu nusistatymu 
kaslink szitos sutarties.

-Sovietai ne tik ka sutiko ant 
visu tu pareikalavimu, bet sa
vanoriai sutiko dar ir labiau 
nusileisti. Jie sutiko sudaryti 
dar ir trumpesni tos sutarties 
raszta, kad butu galima grei- 
cziau*viską sutvarkyti.

Kai tik szita sutartis bus 
sudaryta, tai Amerikos Sekre
torius, John Foster Dulles, 
Anglijos ir Prancūzijos minis 

i'teriai tuojaus pradės tartis su 
Rusijos Molotovu kaslink kon
ferencijos tarp tu keturiu di
džiųjų vieszpatyscziu valdovu, 
Prez. Eisenhoweriu, Sovietu 
Premieriu Nikolai Bulganin, 
Anglijos Prem. Sir Anthony 
Eden ir Prancūzijos Premieriu 
Edgar Faure. Szitokia konfe
rencija butu laikoma Europoje 
ateinanezia vasara.

Szitie keturi Ambasadoriai 
per keturios des'zimts asztuo- 
nias valandas tarėsi ir peszesi 
ir ginezinosi. Paskui tik staiga 
Austrijos radijas pertrauke vi
sas programas ir pranesze: 
“Keturiu Didžiųjų Vieszpa-i 
tyseziu Ambasadoriai sutiko 
ant sutarties. ’ ’

Amerikos Ambasadorius, 
Llewellyn E. Thompson, Jr., 
pasakė musu laikrasztinin- 
kams: “Derybos nebuvo leng
vos bet viskas ėjo szvelniai, 
draugiszkai, vienas kito insiti-l 
kinimus ir pareikalavimus in- 
vertino.“

Didžiausia kliūtis szitai su- 
tareziai buvo Sovietu pareika
lavimas kad Austrija jiems at
mokėtu už karo kasztus, kad I
jie Rusijai pavestu savo alie
jaus szulinius, ir kelis preky
binius uostus.

Sovietai buvo pareikalavę 
teipgi kad Austrijai butu pa
vėlinta pasilaikyti tik penkios 
deszimts trijų tukstaneziu ar
mija ir tik septynios deszimts 
kariszku eroplanu.

Visi nustebo kai Sovietai, be 
į jokio pasiaiszkinimo, paskelbė

RUSIJA PASKELBIA 8 BILIJONU PASKOLA

Sovietu Bonai, Tai Ne
Amerikos Bonai

MASKVA, RUSIJA.
Sovietu Rusija paskelbė kad 
dabar ji yra iszleidus trisde- 
szimts dvieju bilijonu rubliu, 
(astuoniu bilijonu doleriu) 
paskola, kuri žmonėms bus at

Draugiszkas Susirinkimas

Nors visi susirinko in Va- 
szingtona del daug’ svarbes
niu reikalu ir klausimu, czia 
Ohio valstijos Gubernato
rius, Frank Lausche links
mai pasiszneka su Vice-Pre- 
zidentu Richard M. Nixon, 
(deszineje) ir Prezidento 
pageli įninku Sherman 
Adams, (kairėje) per treczia 

kad jie dabar nusileidžia ir to 
nereikalauja.

Dar ant kito pareikalavimo 
Sovietai staiga nusileido: kad 
Austrijai butu uždrausta dau-' 
giau kariszku ginklu gaminti, 
negu yra reikalinga del pen-! 
kios deszimts trijų tukstaneziu 
kareiviu.

Bet nors visi Austrijos žmo
nes dabar džiaugiasi ir balia
vuoja, ne visi Amerikiecziai 
taip nežiūri, te’p netiki. Laik- 
rasztininkai ir dipliomatai spe- Rusijoje
ja ir pranaszauja kad Sovietai -------
cria gal koki kipsza rengia, gal VARSZAVA, LENKIJA. — 
jie tik nusPeidžia ant szitu Komunit:szka Kinija pasiža- 
mažu pareikalavimu, kad ve-' dėjo kad ji tuojaus stotu Sovie- 
liau jie galėtu kitus dar didės- i tu Rusijai in pagelba, jeigu 
nius ir svarbesnius pareikala-, karas iszkiltu Europoje.
vi mus kuriam? kitame svieto 
kraszte.

5 AMERIKIECZIAI
ŽUVO

REYNOSA, MEXICO. — 
Meksikos valdžia pranesza, 
kaa asztuoni žmones užsimu- 
sze, i ju automobilius nulėks 
nuo vieszkelio ir nukrito in 
upe, kanala, Penki isz ju buvo 
Amerikiecziai.

Nelaime atsitiko ant Meksi
kos vieszkelio, apie vienuolika 
myliu nuo Reynosa miesto, ku
ris randasi skersai Rio Grande

mokėta už dvideszimts metu.
Sovietu Rusijos bonai tai ne 

Amerikos bonai; Sovietai ne
gauna nei cento procento, ir jie 
yra privereziami tuos bonus 
pirkits, nes isz ju. pėdžių, mo
kesčiu dalis yra iszimta kas 
menesi s.

Vienatinis atlyginimas žmo- 
(Tasa Ant 4 rusiapio)

Gubernatorių konferencija 
Vaszingtone.

Prez. Eisenhoweris su- 
szauke szita Gubernatorių 
mitinga ir konferencija in 
Vaszingtona jiems paaisz- 
kinti musu kraszto nusista
tymą kaslink Užsienio rei
kalu, musu kraszto apsaugos 
ir sargybos.

upe prie Hidalgo, Texas.
Automobiliaus vairotojas, 

Ramon E. Lozano isz San Juan, 
Texas, buvo vienatinis iszlikti 
gyvas. Jo žmona ir keturi ju 
vaikucziai žuvo toje nelaimėje,

KINIJA PRIŽADA
REMTI RUSIJA

Jeigu Karas Iszkiltu

I

Peng Tch huai, Komunis- 
tirzko Kinijos apsaugos Minis- 
teris, szitaip pareiszke, Peiping 
valdžios vardu, per susirinki
mą Varszuvoje, kur dabar Ko- 

i munist:szki krasztai stengiasi 
| sudaryti vieszpatyscziu drau- 
! gija, kuri butu didesne ir ga
lingesne už Vakariniu Viesz
patyscziu Atlantiko Draugija.

Szitas Peng teipgi, greięziau- 
sia del propagandos, pasakė 
kad jo valdžia, kaip ir Rusija 
nori tvarkingai ir taikingai su 
visiais kitais sugyventi. Jis 
sako kad jo valdžia pasirengus 
draugiszkai pasitarti kaslink

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
visas milijonas Amerikiecziu 
važiuos in Europa ant atosto
gų.

JUOKAI
Gužute Jau Iszgelbejo Gyvasti

Ir farmeriai ruguoja ir val
džia kaltina, jie priversti viską 
atpiginti, o ju kasztai vis didė
ja.

Tik vienas isz deszimts szitu 
keleiviu važiuos in Pietų Ame
rika. Iszrodo kad Pietų Ame
rika kaž-kodel nepritraukia 
Amerikiecziu.

PARYŽIAUS :: ::
:: :: NUSKURELIS

les pastojo nepaprastas krutu
mas.

Dabar visi turi daug sunkiau 
gauti morgiczius ant nauju 
namu. Bankos ‘bijosi kgd. ne už 
ilgo tokie nauji namai bus pa
leisti ant pardavimo.

Nors nauju automobiliu biz
nis gerai eina, bet pardavėjai 
turi per daug tu nauju automo
biliu, ir dabar stengiasi pigiau 
parduoti, negu kompanija nu
stato. Galima dabar 
naujas automobilius 
szimtais pigiau, negu 
siūtos prekes.

pirktis 
keliais
pagar-

Jeigu pirksite nauja automo
biliu, gerai apsižiūrėkite. Par
davėjai garsina naujus auto
mobilius sulyg kompanijų, nu
statyta preke, bet paskui viso
kiu priedu prikisza, kad naujas 
automobilius kasztuoja kelis 
szimtus doleriu daugiau. Už tai 
jie gali daug daugiau jums 
duoti už jusu sena lauža, kai jie 
paskui du sykiu1 tiek atsiima 
ant visu tu priedu, kuriuos jie 
uždeda ant naujo automobi- 
liau's.

Dabar galima gauti geru an
tru ranku automobiliu, nes vi
si pardavėjai per daug ju turi. 
' Jeigu kas neiszpilde gerai ir 
teisingai savo taksu raportą, 
tai sziais metais galės- gan ge
rai rūpintis, nes taksu szlabas 
dabar turi daug daugiau dar
bininku, ir daug geriau peržiu
ręs beveik visu taksas.

Dabar daug daugiau kasz
tuoja mokslas. Kolegijos ir 
universitetai dabar ima tūks
tanti doleriu ar daugiau del 
metu vien tik už mokslą. Iki 
sziol kasztavo apie asztuonis 
szimtus. Bet tai vien tik už 
mokslą. Burdas, knygos, pra
gyvenimas ir kiti kasztai atski
rai.

Cirkos jau eina isz mados 
Amerikoje. Cirku kompanijos 
sako kad viskas taip pabrango, 
kad jos negali ilgai tverti. Ir 
miestuose cirkonis bieda, mies
tu virszininkai nenori insileis- 
ti cirkas ar tiek raudos reika
lauja už tuszczias vietas kad 
cirkonis per brangu prasimusz- 
ti.

Kiek teko girdėti, tai kava 
atpigs. Brazilijos krasztas tiek 
kavos daliar turi, kad ji turės 
ja atpiginti jeigu uores nors 
kiek jys parduoti.

Amerikos biznieriai ir fabri
kantai kas metai praleidžia 
$8,145,000,000 ant pagarsini
mu. Didieji laikraszcziai dau
giausia szito biznio gauna. Bet, 
televizija vis daugiau ir dan
gau szito biznio traukiasi prie 
saves. Radijo kompanijos la
biausiai dabar nukentejo, nes 
jos daug to biznio dabar neten
ka.

Laikrasztis “‘ Milwaukee 
Journal” daugiausia pagarsi
nimu gauna. “New York 
Times” laikrasztis brangiau
sia ima už pagarsinimus.

Žurnalu tarpe, “New York
er” gauna daugiausia pagarsi
nimu isz vieszbucziu, restau- 
ranu ir visokiu brangesniu 
daigtu.

‘‘Chesterfield” . cigaretu 
kompanija dabar patraukta in 
teismą už neteisingus pagarsi
nimus, kai jie garsino ir gar
sina kad cigaretu rūkymas jo
kios iszkados nedaro žmogaus 
gerklei ar plaucziams.

Jonas — Juk žinai kad tau 
guzute kenkia, o tu ja vis ge
ri!

Petras — Bet žinokie kad 
man guzute iszgelbejo gy
vastį.

Jonas — Kaip tai? Kokiu 
budu?

Petras — Ugi mano uoszve 
mete in mane kirvi, o kad bu
vo girtas, tai nepataikei

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Vyras Ja Apgavo

Sudžia — Tiesiog sakant, 
tavo vyras tave užtiko ant 
karszta darbo su burdingie- 
rium, ir tu ji apgaudinejai?

Motere — Ponas sūdžiau, 
tai ne asz, tiktai mano vyras 
mane apgavo, nes jisai sake 
kad ta vakara’ iszvažiuoja in 
Filadelfija ir man pamelavo!

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

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

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

užsitarnaujentis ant atsiženkli- 
nimo.

Jenerolas iszsieme maža rau
dona knygele ir užsirasze ka 
toki su alave!u.

— Ne užmirszu apie ji pul
kauninke.

— O paskui? Paklausė Izi- 
doris, kada, senelis nustojo ant 
valandėlės.

— Paskui mane nunesze in 
ligonvežimi, kureme ne labai 
man buvo linksma. Ant kėlu 
suolu vežime keli pažeisti, kū
mose apžiūrinėjo keli felszerei 
pasiraitoja rankoves; ba. matai 
ligonvežimai yra-labai ruimin
gi ir panaszus kaip namolei isz 
audimo. Sienos ju ju buvo krau
jais apibrizgia, oras troszkus 
perimtas -— kvapu mesiniezios.

* Tarp daktaru ir felszeriu pa
regėjau ir musu majora dakta
ra.

— Ach, Gavean! Paszauke 
paregėjus mane, ir tu czion? 
Tuojaus imsuosiu už tavęs, tik
tai pabaigsiu po tuoin vargszu.

Už valandos po tuom iszgir- 
dau girgždėjimą puklio ir stau
gimą nelaimingo kareivio.

Ne turėjau noro atsiduot mu
su majorui, ba buvo garsus vi
sam pulke iszsiuntinejime pa
žeisti in ana 'svietą, tai pa- 
sznabždejau mano draugams:

— Perneszkite mane, pra- 
pas kita 

atsi-
szau iii kita vežimą 
daktara, ba da ne noriu

Nors daktaru visur trumpa 
ir trūksta, bet vis mažiau ir 
mažiau jaunuoliu stoja in ta 
mokslą. Per brangiai kasztuo
ja, — apie tris tukstanezius do
leriu ant metu. Tai daug stu
dentu, kurie butu tam luomi 
tinkami, pasirenka kitus, pi
gesnius mokslus. O kai tik bū
va iszkeltas klausimas kad 
valdžia padengtu nors dali szi- 
tu kasztu, visi seni daktarai 
baisu lerma iszkelia, sakydami 
kad valdžia neturi kisztis in 
daktaru reikalus.

/Protestonu bažnyczios ima 
garsinti savo pamaldas ne tik 
per laikraszczius, bet net ir ant 
meczkiu, degtuku konverte- 
lius, kaip saliunai ir kliubai 
garsinasi.

Ir Republikonai dabar turės 
ka nors daryti apie taksas; jas 
kaip nors sumažinti. Jeigu 
Anglija kuriamos su bilijonais 
doleriu szelpiame, gali taksas 
sumažinti, tai kodėl ne mes?

Demokratai dar nerado tin
kamesnio ir intakingesnio kan
didato del Prezidento, kaip 
Adlai Stevenson, kuris buvo 
jau tiek kartu sumusztas.

Sziais metais daugiau kaip
da

li ek

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros vlrszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . H.00 t
Saule Publishing Co., 

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

Komunistai Amerikoje 
bar jau ' nutupo. Jie ne 
puolasi, kiek ginasi. Prilygini
mas tarp muziko Rusijoje ir 
paprasto Amerikieczio ežia 
taip baisiai pasmerkia Komu
nistus, kad jie dabar gali tik 
teisintis, aiszkintis ir meluoti.

Sovietai vis grasina stoti in 
kara, bet musu dipliomatai sa
ko kad tai tik tuszczias grasini
mas, kad Sovietu valdovai pa
tys nežino kur jie stovi savo 
partijoje, kad jie neiszdrystu 
susikirsti su tokiu galingu 
krasztu, kaip Amerika.

Gal kaip tik už tai dabar 
Kinijos Komunistai pareiszkia 
norą derintis ir susitaikinti su 
mumis.

Pypkes Durnai

AIa.no draugai, kamane atne- 
sze, suprato tai ir valandoje, 
kada, daktarai buvo užimtas 
operacija, paėmė mane pama
žėl i su nesziklom ir isznesze ne
matant.

— Kas tau yra? Paklausė 
manės daktaras, matyt szaunas 
žmogus su nuludusiu veidu.

— Turiu sutriuszkinta ko
ja.

— Marszelka Pelicier, tarė 
ty.kium balsu viena isz zoko- 
ninkiu.

Sztai ineina marszelka drau
ge su mano pulkauninku.

Ėjo pamažcli, susilaikydami 
prie kožnos lovos; marszelka 
kalbėjo su kareiviais, apdalinė
damas kryžius ir medelius. 
Szirdis mano suplakė drueziau. 
Ar-gi mane užmirsztu.

Ne, vaikine, szhti prisiarti
no.

— Szeržente Gavean, tarė 
marszelka, pulkauininkas man 
pranesze apie tavo darbus prie 
Malachayo. Tasai yra puikus 
nuopelnas Prancuzinio karei
viaus! Netekai kojos ir stojai- 
si netinkamu tarnystoje. Lai
mingu esmių, 
vo ranka inteiktie 
ant kurios teip garbingai 
pelnei.

Ir padavė man dėžute.
— Medelis, pamislinau 

sijudines.
Atidariau, nes rankos drebė

jo teip labai, jog negalėjau 
nieko padarytie. Net pulkau
ninkas man pamaezino.

— Kryžius! Ar tu tai vai
kine supranti? Tikras kryžius 
Legijos Garbingos, szitai tas!

Ir szeržentas parode ji su 
pirsztu ant savo krutinės pri
segta.

Pasidarė man akyse tamsu.
— Na, na, Gavean', mano 

senas vyre, nebukie tokis lep- 
sze, paszauke pulkauninkas ir 
griebė mane apalpusi in glebi.

Kada atsipeikėjau,, kryžius 
gulėjo ant mano krutinse, o 
asz buvau glėbyje mano vado.

— t Paspausk mane, kalbėjo 
su džiaugsmu ir paibueziavo 
mane in abudu veidu. .

— Puiki, szirdis!
—' O greitai pasveik, kry

žius tai gera gyduole.
Insiverkiau ir pagriebęs 

rankas pulkauninko, drueziai 
suspaudžiau.

— Jeigu norint kiek 
si pasivalkios, tai tegul

jog galu tau sa- 
nagrada, 

nu-

su-

Labas Vakaras
Labas vakaras mergele, 
Oi, ko jieszkai berneli? . 
Oi asz jieszkau žirgelio 
Ir tymelio balnelio!
Klauscziau tavęs mergele, 
Ar ne matei žirgeli?
Tavo bernas žirgelis 
Mano tėvo stanelyje!
Klauscziau tavęs mergele, 
Ka padaro iszkados?
Iszmindžiojo rūteles 
Ir raudonas roželes?
Už rūtele tris szimtus, 
Už rožele du szimtū.
Dek pinigus ant stalo, 
Žveng žirgelis ant dvaro!
Žveng žirgeli avižų, 
Verk bernelis pinigu. 
Tai mat tau uliavot, 
Nei žirgeli saugot.

M Pirkie U. S. Bonus!

NOW>>*

— Pažiūrėsime.
Pereže man kelnių kiszka ii' 

pacziupinejas pažeista koja ta-

Pa-

SU-

su-
(pasidarė

— Ar gana esi drąsus?
— Po szirnts kvarabu! 

klausk ponas pulkauninko.
— Vaikine, turi koja 

trcszkinta in szmotelus,
tvert jos negalima, turi tiktie 
ant- nupjovimo 'kojos.

— Po szimts kartoeziu! 
Prisipažinau, jog man akyse 
pasidarė tamsu. Ne tekt kojos! 
Liktie vienkojų! Ne buvau da 
senu, tai su medine koja nesi
norėjo būtie.

— Ponus daktare, kalbu, ar 
ponas yra tvirtu, jog negali jo
kiu budu sutvert kaulo?

— Ne duodu tau mano žo
di; reike ne atbutinai nupjaut.

— Esmių pasirengęs, ponas 
majorai; gali ponas imtis prie 
darbo, pamislines valandėlė, o 
asz ne neciptlesu, ba ne vertas 
butau vadintis žvavu.

Isz pradžios pajutau szalti, 
paskui skausmą, kraujas plau
ke kaip isz meitelo.

— Nes kas tau, vaikeli? Ir 
senei paėmė už rankos valki
ninko, kuris .pabalo kaip drobe 
ii aritmas buvo apalpimo.

— Ach! Senas kvailis isz 
manės! Kas girdėjo pasakotie 
vaikams ąipie tokius daigtus! 
Apsimalszink Izidoriuk, duo
kle man pabaigt.

In kėlės dienas po tani, kada 
[ da. gulėjau ligonbuteje, ant sa-

poną 
pamena, ponas pulkaunike, jog 
visada esmių pasirengęs ant 
tavo prisakymu.

Juokiausi ir verkiau, toji 
valanda gausiai man užmokėjo 
už keliu . sanvaieziu kanezia. 
Tokiu valandų negali niekados 
užmirsžtie!

Didėlėje 
malsziu.

— Ar tai tik tokia buvo už 
mokestis už ta viską? Paklau
sė Izidorelis.

— Tokia, mano vaikeli, nes 
ne kožnas jaja> aplaiko, atsake 
senelis ir žvaigžde ant krutinės 
paglostė.

— Nes bus gana aut szian
dien, tarė pasikeldamas nuo 
kėdės, pasverk greitai vaikeli, 
ba jeigu da pasitrauks ilgai, 
tai asz supleszysu medine koja 
vaikszcziodamas pas tave.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines, puses 
izio iszimta isz Lietuviszku . 
ažlieku. Su paveikslais. 177 
iideliu puslapiu, 35c. ,

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo- ( 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Ragaiiiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apraszy-

apysaka 
szimtme-

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 pusjapiu35c.

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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 Kristuso 
15c.

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

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

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

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir Pūdymas 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:

fYY 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 
timo kasztu.

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

prisiun-

ir Pim- 
“ visada 
tik ant
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(Tasa)

Isz Gyvenimo Seno Kareivio
Niuo laiko, kada szeržentas 

Gavean pradėjo atlankinct 
Izidorių, zokoninkes, tarnau- 
jantes ligoniams o ir ligoni 
pradėjo prižiurinctie va ikinei i 
ir klausė:

— Ar tai pono vaikinas?
Gavean atsakinėjo kožnam:

— Ne; tai sūnūs vieno isz 
mano senovės draugu.

Nenorėjo idant žinotu, jog 
taisai, kuris -stojosi del jojo 
brangimu, buvo biednu pames
tinuku be giminiu ir pastoges.

Vaikinas tuom laik susiprato 
su juom ant gero ir kada tik 
ateidavo, klausinėjo apie vis
ką.

— Pasakykie man ponas 
kas naujo, kalbėjo, kaip tiktai 
szeržentas sėsdavo prie lovos.

Ir senelis pamislines valan
dėlė, pradėdavo:

—■ Buvp tai Afrikoje, va
karo laike, po vadovyste inar- 
szelko Bugeanden’o. Tai rots 
turėjo gera galva! Lėtas, o po 
szimts karcziu! Ne buvo su 
juom szpo'su. Kaip būdavo su
riko: Vyrai duokite! Tai kad 
ir ant pulko velniu mesdavo-si! 
Taji vakara, po asztuoniu va
landų marszo, didelcme karsz- 
tyje, buvome nuilsia kaip viž
lai. Kas tiktai buvo gyvas, me
te karabina ir puolė ant karsz- 
tu smilcziu.

Musu abazais alipstinejo gi
raite mastikine. Ne dideli tai 
medžiai gali šaky tie kaip bezdu 
krūmai, nes nežinojome, jog už 
juju slapstosi nevidonai. Su- 
valgia virala, ka ant gi lako 
spėjo iszvirt, atsigulėme, kaip 
kas galėjo, atsižadeja visko. 
Miegame kaip užmuszti, kad 
sztai ant kart: Pikszt! Plumpt! 
Pirmiause isz dcszines, paskui 
isz kaires szalies, ant galo isz 
prisizakio! Paszokome ant ligiu 
kojų. Tokiam karte apsirengi
mas ne daug laiko paima, aki- 
mierkoje stojome prie ginklu 
keturkampai, peczais in save, 
su atkisztai's bagnietais, temin
dami ant nevidonu. Tas buvo 
netoli; Judino apie tai kūnai 
užmusztu musu draugu ir de
javimai paszautu.

Naktis buvo szviesi ir aisz- 
kiai matėme augsztirs raitotus 
su baltaiis mantelais, kaip ap- 
siau'binejo mus isz visu szalu. 
Da vadžiojo įpums podpulkau- 
ninkas 'Canrobert, neužmirszk 
sau, vaike, taje pravarde, ir

szeržentas prisidėjo sau du 
pirsztus prie kaktos. Pažinojau 
daugeli narsunu, nes ne vienas 
su juom nesusiligono.

— O Arabai ? Pertrauko 
akyvai Izidoris.

— Prisiartinojo nuolatos 
szaudydanii ir vis suspaudine- 
jo mus, o' kaip rodos buvo juju 
keturis kartus daugiaus, negu 
mus žnavu.

— Na?
— Tada vadas užkaman- 

dieravo: •
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Niekados nekalbėk apie kitus 
blogai,

Nes kuris kitus tik 
Bloguose darbuose atranda, 

Pats mažai vertas turi, 
Ir yra priskaitomas prie 

neteisingu.
Teisingas žmogus greieziau 

Apie kitus gerus darbus kalba, 
Negu kad primena blogas ju

puses,
Per silpnumą suklyduses.

Teisingas žmogus savo artynia 
teip, 

Kaip pats save.
Teisinga žmogų mes galime

Pažinti isz jo kasdieniniu 
visuomeniszku darbu.

Tas teisingu yra vadinamais, 
Kas teisingai visada pasielgia.

Darykim ir mes teisingai, 
0 'busime teisingi!* * *

Ko reikia labiausia vedusioms
poroms,

Idant gyventu sutikime:
Reike geru dantų, , 

Nes nekarta turi kieta dalyka 
sukasti.

Reike geru pirsztu, 
Nes tankiai turi per juos 

žiūrėti.
Reike geru pecziu,

Nes turi paneszti daug 
Sunkenybių savo gyvenime.
Geru viduriu, nes daugeli 

kartu, 
Turi nuryti karcziu kąsneliu,

Trumpai kalbant, 
Reike daugiausia kantrybes, 

Nes vedusiai porai tas 
daugiausia prisiduotu.

* * *

(g^A - B - GĖLAIS 
Iarba pradžia ? 

SKAITYMO
...ir... i;RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. | 
Dabar Po 25c. I; 

Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Pa., U.S.A. <Į

Palaimintas tasai Amerikas, 
Kuriame randasi rojus • 
Visokio sztamo ubagu 

kaip tai:
Tikejimiszku, tautiszku;

Politikiszku ir Dievas žino 
kiek da kitokiu,

Nepraeina dienos kad ant 
Žmogaus neužkluptu koki 

ubagai, 
Kolektoriai, rinkėjai atiku 

ir k i toki.
Vos žmogus iszima ranka isz 

kiszeniaus, 
Tai vela kas baszkina in duris,

Arba sulaiko ant ulyczios 
praszydamas aukos.

Jau nubodo žmoniems tieji 
nuolatiniai ubagavimai, 

Ypatingai kada pinigu stoka 
' yra del pragyvenimo.

— Nustokite szaude ! KlaupL 
kite ant keliu!

Prisakymas likos iszpildin- 
tas, liktai vadas viduryje sto
vėjo, be baimes, teip kaip ir tu 
ant lovos.

Arabai prisiartinejo kas kar
tas areziau, kone nematydamas 
krūmuose, nes kada prisiartino 
ant kokia dvideszimts žings
niu, paszauke vadas Canrober- 
tas:

— Ugni!
Szovcme, sudundėjo, durnai 

užtemdė orą, o- dvideszimts 
Arabu nusiragožiavo nuo- ark
liu ant žemes! Likusieji -pradė
jo-iszsibarstintie in visas sza- 
les. NeJnateme daugiau taji 
n akt i.

— O tiejei ka nupuolė ?
— Tiejei? Buvo tarp juju 

tokie kuriems jau nieko nerei- 
kejo, kitus sudėjome ant veži
mu ir nuvežėm in drutviete.

— O jei tik ir baisus karei
vinis amatas!

— Tai nea amatas, szeszke- 
li, tai kareivio luomas!

— O kokis yra skirtumas 
tarp amato o luomo?

— Skirtumas? Hum, skir
tumas.

Ir szeržentas užsimislino, ne
galėdamas surast atsakimo. 
Ant kart jojo akies -praszvito 
ir pradėjo kalbėt:

— Matai, vaikeli, amatas 
yra tai darbais, ka duoda žmo
gui uždarbi, b luomas, atnesza 
garbe. Tokiu tai yra kareivi
nis luomas. /

Ir nutilo senas kareivis ba 
užsimislino apie praeite. Pra
eitie,, tai brangi prųeite! Kiek 
tai auku, kiek kraujo pralieto! 
Nes ir garbes ne mažai.

— O mano vaike! Vaiske 
greitai gali dasigriebt gąrbes, 
pirmiause, kapralnas, paskui 
szeržentas arba parueznikas ir 
1.1., net? lig pulkauninko, už 
narsa, ir tai apszauke akyse 
visos armijos, o ir dadeczke ko
kiu orderiu apteikė.

• Izidoris tylėjo, ne norėdamas 
pertraukt senelui ir paklau.se, 
kada senis palove kalbėt:,

;— O koja? Ar tai Arabai 
prisitarnavo prie netekimo ko
jos ?

— Ach, koja! Tai kas ki
tas, palikau jaje per Sevasto- 
poline vaina 1853 mete, kur 
net kolos žemes pasikėlė ant 
Mask o lauš, o ir musu, kurioje 
asz radausi. Mat su puslauki- 
nais Arabais tai kas kitas — 
mažas daigtas, nes su regula- 
rine arinije, ka iszlavinta, drū
ta narsi ir pasirengus numirtie 
ant paliepimo vado, ba teip lie
pė privalumas. C) ežia da kete
ra! Žmogus vakare guli svei
kas o ne žinai ar ant rytojaus 
gali atsikelt. Ka kulka neinga- 
li, paima pavietri, szaltis ir ba
das.

— Tai teip kaip po tiltu, 
pamisimo Izidorelis, tiktai po 
tiltu nėužmusza kulka.

Szeržentas ant kart nutilo ir 
dirstelėjo ant vaikino.

— Kvailis isz manes! Pa
misimo. Ar tai tokiu spasabu 
akvatinasi in vaiska?

— Nes del ko žmonis patys 
save užmuszineje ? Paklausė li
gonis su svarbumu, žiūrėdamas 
ant savo prieteliaus?

/J! •
-
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pus, kur buna parakas. Po 
szimts kartoeziu! Tai no szpo- 
sai! Už valandos galime visi 
iszlekt in padangei! Meluosiu 
ant jojo ir persmeigiu ji su 
bagnietu! Likusiejei turėjo pa
siduot. Paruiczninkas Payan 
susijudinęs paduoda man ran
ka, kad sztai vienas isz pažeis
tųjų szauja in mane ir visas 
szuvis sulenda in koja.

— Ach szeržente! Tai ne 
linksmai! Paszauke vaikinas.

— Kaip tai ne linksma? 
Garbe, ingalejimas! Nes da ne 
pabaigiau, o galas gražiauses.

— Kad baisu klausitie. Ir ' 
kas su ponu stojosi ?

— O kas stosis, pasidae ne 
szis ne tas, nes tiktai ant valan
dos. Pasirėmiau in mūra ir 
laukiau. Tame paregėjau jene- 
rola, viena, paskui antra; žiu
ri per žiūronus.

— Ar turite karima? Klau
sia vienas isz juju pulkaunin
ko.

— Turiu karūna mano pul- 
J<o.

— Duokite jaje ka grei- 
cziause, užkiszime ant bokszto.

Pulkauninkas atnesza karū
na. Visi sudeda garbe.

— Visi sako, jog po boksz
tu randasi padėtos' minos, — 
tarė antras jenerolas. Ar tai ge
rai jog palieki ponas savo vy
rus sziezion ant nakvynes?

— Asz apsiimu būtie ant 
sargystes, tarė pulkauninkas.

— Tai ir asz su ponu lik- 
siuoisi, atsake jenarolas.

— Nes reike surankioti pa
žeistus.

Pulkauninkas prisiartino 
prie manes.

— Teip jau neiszejei visas 
nebageli? Esi pažeistas?

— Teip ponas pulkaunin
ke.

— Ar labai?
— Ne žinau; nes kaip rodos 

tai jau niekad neszoksu.
Parucznikas Payna apsaki

nėjo visa atsitikima girdamas 
mane kalbėdamas:

Szeržentas Gavean szgelbejo 
mus visus nuo smertes!

Pulkauninkas szaukia kad 
atnešztu nesztuvius, paskui at- 
sigryžta in jenerola ir tarė:

— Ponas jenerolas pavėlins 
sau perstatyitie szerženta Ga
vean, kalba. Tai yra vienas isz 
geriausiu mano padaficieriu,

(Tasa Ant 2 Puslapio)

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

form of these invitations with people who 
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— Del ko? Kaip tai del ko? 
Del to kad ne nori in užpuola 
nagus patekt ir iszplesztie tė
vynė, o tas yra brangiausiu 
daigių del žmogaus. Kas tojo 
skarbo negina, tasai nevertas 
to turetie, o kas už tėvynė 
krauje praliejo ir gyvaste ati
duoda, tasai turi pirmybe tarp 
visuomenes, Ir del to luomas 
vaiskavas yra geriause! Te gy
nioję Fraiicuizija ir narsus ap
ginto jai josios!

— Te gyvuoje Francuzija! 
Paantrino tikiu balsu Izidoris, 
pats nežinodamas del ko teip 
susijudinęs buvo.

— O koja? Klause prisi
spyręs vaikinas.

—■ Teip koja. Neteau kojos 
apie Malacihovu. Visa menesi 
stovėjome po baisum boksztu, 
negalėdami ju apimtie, o isz 
kurio ne viena isz musiszkiu 
nudėjo. Szimtai ir tukstaneziai 
pražuvo po mūrais, o tasai 
boksztas kaip- rodos tycziavosi 
isz mus. Mus giltose visi jau 
buvo atausze. Tiejei, ka kabi
nosi ant muru, atsisveikinejo 
su draugais, (ba žinojo, jog ne- 
sugrysz. Lauke kožnas ant pa
liepimo vyriausybes, o pats ne- 
sisiule gandint slivas.

—• Kokes slivas? Paklausė 
vaikinelis,» placziai iszvertes 
akis.

— O-lio! Tu mistini, jog tai 
isz tikro slivos ir tai da sal
džios? Ne nesaldžios tiktai

puolanczios gana lankei kul
kos!

Izidoris atsiduso.
Viena nakti girdžiu dundėji

mą beganezio arklo. Viena, 
paskui antra. Buvo tai aficie- 
ras isz sztabo, pribuvęs no pul
kauninko. Vedame ji in mies
tą. Už valandos pasirodė pul
kauninkas baigdamas savo 
mandiera užsiseginet. ■

— Kur. kapitonas Liquevil- 
le? Klause.

— Ant apkasu.
— O paruezninkas Dupuis?
— Yra ponas pulkauninke.
— Eikie greitai raszytie 

prisakymus.
Visas pulkas palindo, isz pa

laikų audiminiu iszlindo gal
vos, aficierei apsiaubė pulkau
ninką ir girdėt buvo sznabžde- 
jimas.

— O-ho! Bus kas naujo! 
Kalbėjo kareiviai.

Noras miego visus parmetė.
— Apie ketvirta, adyna isz 

ryto, adjutantai pulko, atnesza 
naujus prisakymus. Apie sep
tinta mano pulkas pirmutinis

žnavu, jau buvo prie ginklo!

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

Saule Publishing Co.
. Mahanoy City, Pa.

Kad tu būtumei mates, tai rots 
būtumei akis iszvertes! Visa 
divizija sudavadinta kaip rei
ke su karabinu prie kojos isz- 
klause prisakymus. Batalionai 
slenka pirmiause. Sukuopina 
mus vienoje apkasoje. In ady
na paskui maszieruojeme tarp 
birzgęncziu kulku. Po deszinei 
turime, septinta pulką linijava, 
po kairiai 3-czia baltaliona 
strielcziu. Laukiame signalo 
ant pradėjimo. '

Tame pribuna Mac-Mahon- 
as. Peržiurineje aplinkine.

Už penkių minutu duoda 
signola ant uižklupimo ant bok- 
szto ir drutvietes.

— Vaikai' žvavai sumanim!
Isz tukstaneziu krutu suszu- 

ko linksmai hurra! Ir mėtėsi 
ant- piliniu.

Galėjimas (baisus verda, isz 
pradžios antį bagnietu, toliaus 
ant kulbių ir kumszcziu! Krau
jas liejosi, vaitojimas mirsztan- 
cziu, prisakimai vadu, halsas 
komandos. O reikėjo matyt 
musu pulkauninką! Pažeistas, 
krauju papingais, galeosi kajp 
arastas žalnieris, szaukdamas 
kas kart:

— Vaikai ne apsileiskite! 
Vyrai žvavai, tegul buna musu 
virszus!

Gavomesi ant pirmutinio 
virszaus. Tame pareigu milži
nių io ūgio aficiera, kuris tiktai 
pats vienas su kelais kareiviais 
gine duris vedanezos in skie

— “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!

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

I
. . . 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. ] •
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Žinios Vietines
— Pareita Ket vergą, aipie 

2:30 valanda popiet, staiga pa
simirė sena, gyventoja., Veroni
ka. Szerpinskiene, nuo 906 E. 
Market uly. Velione nesvei
ka vo per koki tai laika. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal. Prigulė
jo prie Lietuviszkos parapijos 
ir ’bažnytiniu moterų draugija 
Szv. Kožaneiavos ir Saldžiau
sio Jėzaus Szirdies. Paliko“ sa
vo vyra Jurgi; sunu Joną isz 
Tamaqua; keturios dukterys: 
Ona, pati Juozo Bleszock, Buck 
Mountain; Margareta, pati Al
fonso Sebastian, Philadelphia, 
Pa., Helena, pati Juozo Vasi- 
lauislko, New Boston ir Gene, 
pati Mykolo Sakelio, mieste, 
taipgi tris anukuis. Laidotuves 
invyko Panedelio ryta, su aipie- 
gomis in Szv. Juozapo 'bažny- 
czioje devinta valanda, ir pa
laidota in parapijos kapinėse. 
Gratborius L. Traiskauskas lai
dojo.

— Seredoj pripuola Szv. 
Venancijo ir Szv. Klaudijo, o 
Tautiszka Vardine: Ryte. Ir 
ta diena: 1935 metuose1 Rusijos 
didžiausias erqplanas “Maxim 
Gorky” nukrito ir sudužo ne
toli nuo Maskvos; 1950m., sze- 
sziolika Amerikos lak u nu žuvo 
kai ju eroplanas nukrito iii 
Azores salas1; 1898m., pirmuti
nis Taiptaultinis susirinkimas, 
Hague; 1804m., Napoleonas 
Bonaparte paskelbė kad jis yra 
Prancūzijos Imperatorius.

— Ketverge pripuola Kris
taus Dangun Žengimo Szvente, 
Szesztines, Szv. Petro Celesti
no, o Tautiszka Vardine Skais
tuolio. Taipgi ta diena: 1643 
metuose pirmutine Amerikos 
Konfederacija sudaryta.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Bernardino Sienieto o Tautisz- 
kaVardine: Szviedrio. Taipgi 
ta diena: 1942 metuose Ameri
kos Laivynais ir Marinai pa
skelbė, kad jie ima ir juodukus 
nigierus. Tai pirmas sykis 
Amerikos istorijoje kad juodu
kai 'butu Laivyno imami; 1550 
m., numirė Didžiosios Lietuvos

Mahanoy City Lietuviai
PIRMAM VORDE

Balsuokite Už

Wm. Smigo
Ant Konsclmono

Gabus - Sanžiningas - Jauslus 
Bendradarbis!

Sugražinkite Smigo In Konsel

Praszo Jusu Balso Ir Paramos!

Primary Rinkimai, Utarninke 
Gegužio 17-ta Diena.
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Kunigaikszczio Augusto žmo
nai, Gertule;1946m., Booth Tar
kington, garsus Amerikos ra- 
szy'tojas pasimirė. Ji® buvo su
laukėsi septynios deszimts sze- 
sziu metu; 1750m., gimė Step
han Girard in Bordeaux, Pran
cūzijoje. Jis tapo vienas isz 
bagoczia u si n žino n i u Ameriko
je. Jis insteige mokykla nasz- 
laicziams, sieratams, kuri ir 
sziandien yra viena isz gar
siau visoje Amerikoje. Jis bu
vo Katalikas, 'bet del kokio ten 
nesusipratimo jis susipesze su 
vienu Kunigu ir viską mete! 
Kai jis pasimirė advokatai 
per kelis menesius ar per iszti- 
sus metus skaitė ir svarstė jo 
palikta, testamentą, kuris dar 
ir sziandien iszkelia visokiu 
klausimu ir nesusipratimu. Jo 
paliktas turtas labai daug že
mes užima Pennsylvanijoje; 
1932m,,. Amelia. Earhart Put
nam iszkrido isz Harbor Grace 
Newfoundland, ir nusileido in 
Culmore, Bland. Ji buvo pir
mutine moteriszke perskris’t 
Atlantiko mares viena. Vė
liaus ji dingo Pacifiko vanden
yse ir niekas daugiau apie ja 
ar jos likimą neisžgirdo; 1927 
m., Charles Lindberghas per
skrido Atlantiko mares vienas 
in Paryžių miestas Prancūzijo
je.

Shenandoah, Pa.—
Czia, mieste, baukieriai, moky
toju virsziįlinkai ir tu mokiniu 
tėvai k a visai naujo, ir mes ne
žinome kaip sveiko susimisli- 
no. Jauni, pienburniai moki
niai djrbar gales skolintis pini
gus, nuo penkių ligi penkios 
deszimts doleriu stacziaii isz 
bankos. Vienas bankas paskel
bė kad dabar yra sudaryta 
tvarka su miesto Mokyklų 
Sztabu, kad mokiniai gali sko
lintis pinigus staeziai isz to 
banko. Vienas ar abudu tėvai 
gali patikrinti ta paskola, 'bet 
jis ar jie nebūtu atsakom ingi 
jeigu ju vaikas tos paskolos 
nea’tmoketu. Studentu iszrik- 
ta komisija patikrintu, szita 
patikrintu szita paskola ir 
banka sutiktu ta paskola duo
ti. Banko atstovai sako ir net 
didžiuojasi kad jie szitaip nori 
parodyti kad jie pasitiki savo 
miesto jaunimu. Tie mokiniai 
už 'savo paskolas mokės penkis 
centus kas menesis procento 
ant kiekvienos deszimtines jie 
pasiskolins, ir puse doleriu už 
ta patarnavimu. Gal daug 
žmonių ipagirsi ■szitoki žingsni 
ir sakys kad tai pažanga, bet 
kas mums nesuprantama tai 
kam tiems pienburniams to
kios paskolos reikalingos? Ar 
jau, vaikai dvylikos- penkioli
kos metu amžiaus taip atitolę 
nuo savo levu, kad jie negali 
pas tęva, motina- pasipraszyti 
pinigu, kai jiems tikrai reikia? 
Jeigu tėvai neturi, tai kodėl le
vai negali tokias 'paskolas sau 
pasidaryti? Dabar, jeigu levas 
motina gana pinigu neduos sa
vo aniuoleliui, jis gali nubėgti 
in'banka ir sau iszsitraiukti ar 
penkis ar daugiau pinigu. Al
kas mums paaiszkintu ar pasa
kytu kaip, kam ir kodėl to
kiems jauniems reiketu pen
kios deszimts doleriu? Jeigu 
mokinius mokintu ir ragintu 
pinigus taupinti, mes pirmuti
niai szauktume Valio! Bet to
kiems jauniems duoti pinigus, 
leisti jiems insiskolinti,. . .mes 
turėsime palaukti ir pažiūrėti. 
Mes vis atkartuojame: Kur tė
vai ? Kur tėvu drausme“? Kur 
tėvu tvarka? Jaunuolis turė
tu pirmiaus iszmokti kaip tau-

Trumpiausia Kelione Laivelio ‘Lehi II’ RUSIJA PASKELBIA
BEDAVUOJA 8 BILIJONU PASKOLA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Mažas, namie padarytas 
laivas “Lehi II’’ gal atsižy
mės su trumpiausia kelione 
ant mariu. Jeigu ne trum
piausia tai bent liūdniausia 
kelione. Penki drąsuoliai ke
tino plaukti su szitu laiveliu

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.

pinti pinigus, kaip gyventi su 
savo tėvu i.neigomis, pirm negu 
jis jau pradės in skolai lysti.

— Subatoj, in Locust Mt. 
ligonibnteje, pasimirė Pranas. 
Danius, nevedąs, nuo 625 E. 
Centre uly. Laidojo Utaminko 
ryta deszimta valanda ir palai
dotas in Kalvarijos Kalno ka
ilines. Gralboriai Oravitz lai
dojo.

:— Boleslavas Tamulionis, 
nuo 510 W. Centre uly., kuris 
nesveikavo nuo azinos, numirė 
Subatoje savo namuose. Gimė 
Lietuvoje. Paskutini karta 
dirbo Knickerbocker kasyklo
se. Paliko savo paezia Priebe; 
sunu Czesteri, isz Trenton, N. 
J., duktere, Terese, slauge, isz 
Germantown ligonbute, taipgi 
anūke. Laidos Sercdos ryta su 
aipiegomis iii Szv. Jurgio liaž- 
nyczioje, devinta valanda, ir 
palaidos in parapijos kapines. 
Graboriai Oravitz laidos.

Park Crest, Pa.—
Suibatos ryta, 11 vai., Szv. Ri- 
czardo bažnyczioje Kum John 
Dumi., 'suriszo mazgu moterys
tes, panele Margareta, duktė 
pons. Jonu Aidukaicziu (Ida- 
son) 'isz R.D., Tamaqua, ir 
Vinca J. Gesiskis, suims pons. 
Bolesliu Gesiskiu, isz Philadel
phia, Pa. Svotai buvo: ponia 
B. Grady, sesuo nuotakos, ir 
Filypas Gesiskis, brolis ja’una- 
vedžio. Vestuves invyko in 
Lakeside Grille. Jaunavedžiai 
apsigyvens Larchwood Gar
delis, Philadellphia. Ponia Ge- 
siskiene yra slauge del Ger
mantown ligonbute, o jaunave- 
dis yra studentas ir baigs savo 
mokslą in LaSalle College, Phi
ladelphia., taipgi turi užsiėmi
mą su Penn Fruit Co., Phila
dellphia.

SKAITYKIT
B^=“SAULE”^a

“ s a n l i ” ma®a®ot airy, fa.

isz San Francisco, California 
in Hawaii. Bet tas ju laive
lis vos keturios deszimts ke
turias mylias iszplauke isz 
uosto ir vos pasiekė Monte
rey apylinke, kai dideles 
bangos ji taip sudaužė kad,

Tamaqua, Pa.—
Advokatas D. J. Boyle isz szito 
miesto, yra apskundęs Vetera
nu draugija, V.F.W. szitame' 
užtai •kad jis parpuoladamas 
susižeidė, kai jisi in j u kamba
rius buvo paviestas kaipo sve- 
czias Advokatas Boyle dabar 
iper teismą reikalauja penkio
likos tuk'stancziu doleriu, sa
kydamas kad ta'jo nelaime, ku
ri atsitiko Spalio trisdeszimta 
pirma diena, 1950 metuose. Jis 
sako kad jis taip susižeidė kad 
jis ipatrqtino tiek ar daugiau 
pinigu kol jis (pasveiko ir galė
jo vėl savo pareigas eiti. Jo 
pareikalavimas, skundas buvo 
laikinai atmestais, nes Veter
anu advokatas pastebėjo kad 
tais advokatas nėra pareiškęs 
kur ir kaip jis tiek 'pinigu per 
ta laika butu užsidirbės ir kaip 
tokis mažas susižeidimas butu 
galėjos ji sutstabdinti atlikti 
savo 'pareigas. 'Teisėjas visa, 
byla atidėjo ant tolimesnio lai
ko kol- advokatas galės aisz- 
kiau priparodinti, kodėl jam ta 
nelaime tiek daug yra kaszta-
VUSl.

Chicago, III. —
Lietuvybės Lszlaikymo Tarny
bos PaaiszkinimasjSzimeit Sau
sio 1-ma diena, “Eltos Biulete
nio Nr. 1, indetame LIT Valdy
tojo 'praneszime VLKI’ui PLA 
reikalu buvo paisakyta, kad 
“szia instaga t urėtu ateityje 
perimti musu institucijos JAV 
nes szios instaigos ir patarna
vimais1 galės naudotis tik 8. 
Amerikos gyventojai. ” Szis 
pareiszkimas šukele kai kur 
k 1 a id i iigu iszaiszk i nimas.

8ziuo praneszanm, kad LIT 
Valdytojas savo praneszime 
turėjo galvoje tik szio meto 
emigracijos" sau lygas, kuriose 
PLA medžiaga 'parankiausiai 
gali pasinaudoti Siaurės Ame
rikoje gyvenantieji. Tai vie
nok nelaipsnioja. Pasaulio Lie
tuviu Archyvo in vietine, in- 
'sitaiga, nes ji, kaiip ir jos pava
dinimas rodo, renka apie viso 
pasaulio Lietuvius archyvine 
medžiaga, kuri ateityje bus 
Nepriklausomos Lietuvos vals
tybe s r e i k ai o j e. 8 zj a p r oga v i - i 
si tautiecziai dar syki praszo- 
mi visa turima archyvui tika- 
ma medžiaga siusti: PLA dir., 
V. Liulevicziui, 2601 W. Mar
quette Rd., Chicago 29, Ill.

keleiviai nežiūrint savo drą
sos buvo priversti szauktis 
pagelbos. Laivyno Coast 
Guard laivas greitai pribuvo 
ir paėmė visus penkis tuos 
drąsuolius, szlapius, alkanus 
ir pavargusius.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

AMERIKIETIS
LAIKRASZTININ- 

KAS NUŽUDINTAS
*

Policijantai Visai Ne
paisė; Ji Neiszgelbejo

SINGAPORE. — Valdžios 
raportas sako, kad policijantai 
buvo kitais reikalais užieme ir 
neturėjo laiko pagelbeti tam 
laikrasztininkui, kuris sukilė
liu buvo taip sumsžtas, kad jis 
pasimirė.

‘Singapore Standard’ laik- 
rasztis sako kad Gene Symo
nds, laikrasztininkas isz Uni
ted Press buvo užmusztas 
už tai kad policijantams buvo 
i n sakyta szvelniai pasielgti su 
tais sukilėliais.

Laikrasztininkas Symonds 
buvo palikes American Kliuba 
apie vienuolikta valanda va
kare, ir su taxi nuvažiavo in 
savo vieszbuti, pasiimti pa
veikslams traukti maszinele. 
Paskui jis su ta taxi nuvažiavo 
prie vietos kur policijantai bu
vo susikirte su tais sukilėliais. 
Iszlipdamas isz taxi, jis drai- 
veriui parode savo laikraszti- 
ninko kortele, ir jam insake 
kad jeigu jis tuoj aus nebesu
grysz, kad tas draiverys grei
tai pranesztu policijai. Jis ne
suspėjo kelis žingsnius imti 
nuo tos taxi, kad pasisznekejus 
su tais sukilėliais, kai jie pra
dėjo mesti akmenis in ji. Jis 
atsigryžo bėgti atgal in ta taxi 
bet nesuspėjo. Sukilėliai ji 
partrenke ant žemes ir pradėjo 
muszti su akmenimis, lazdomis 
ir pagaliais. Taxi langai buvo 
iszmuszti, ir draiverys vos isz- 
spruko gyvas.

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

KOLEGISTAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szakosc iszimant knygų moks
le.

Dabar tie kolegistai Lozorių 
gieda, sakydami kad jie buvo 
szaunus kavalieriai, pripratę 
baliavuoti, uliavuoti, naktimis 
baladuotis; o dabar jie privers 
ti nosis in knygas inknibti. Jie 
praszo susimylejimo ir kad kas 
nors juos isz szitos baisios ne
laimes iszgclbti.

Tie kolegistai dabar norėtu 
dainuoti:
Nenorime mokslo, nenorime 

vardo;
i Už viską brangesnis mums 

buczkis gražuoles;
Nepaisome triūso, nebijome 

darbo,
Nes laukiam jos meiles, kaip 

vasara rožes.
Mokino mus raszto, mokino 

mus darbo,
Mokino skaityti, paiszeli 

kramtyti,
Bet duokit mums vyno ir

meiles szampano,
Tu mokslo gudrybių dabar 

nusikratyti.

ARGENTINA
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KLERIKALUS

Ju Tarpe Du Katalikai 
Kunigai

BUENOS AIRES, ARGEN- 
TIA. — Argentinos policija 
suėmė penkios deszimts ketu- 
rius Kataliku bažnyczios kleri
kalus, ana sanvaite, kai bažny
czios procesijos pavirto in po
litinius mitingus ir priesztara- 
vimus priesz valdžia. Ju tar
pe buvo du Kataliku bažny
czios kunigai.

Sukilimai iszkilo ir Katali
kai pradėjo priesztarauti kai 
valdžia nustatė kad nuo dabar 
yra panaikinta visos Kataliku 
mokyklos vaikams, parapijinė
se mokyklose. Tuo paežiu in- 
statymu buvo nustatyta kad 
dabar, nuo szios dienos bažny- 
ežios ir valdžios reikalai yra 
atskirti, ir kad bažnyczia nie
ko bendra neturi su valdžia.

Czia svarbiausias klausimas 
iszkyla kaslink vedybų, szliu- 
bu. Valdžia reikalauja kad vi
si, kurie nori ženytis turi iszsi- 
imti laisnius isz valdžios, pirm 
negu jie ima szliuba bažnyczio
je. Bažnyczia stoja priesz tai

Tokia tvarka randasi laisvo
je Amerikoje, bet Argentinos 
dvasiszkija nenori prie to pri
stoti.

AR TELEFONAS
TOKS BAISUS?

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

budus, ar per telefoną.
Žinoma, nebutu galima viso

kiems žulikams pavėlinti sekti 
visu kitu pasisznekejimus per 
telefoną, bet su policija tai jau 
kitas klausimas.

Bet, kol kas policijai nevalia 
sekti žulikus nei iszdavikus isz 
ju pasisznekejimu per telefo
ną. Kodėl tas telefonas tokis 
szventas? Jeigu valia intarto 
žuliko laiszkus teisme vieszai 
perskaityti, tai kodėl negalima 
pasakyti ka jis sake per tele
foną?

nems yra tai, kad valdžia isz tu 
bonu sudaro valdžios loterijas, 
ir keli laimeja tas loterijas ir 
gauna pilna verte savo bonu 
atgal, kad ir jie neiszmoketi. 
. Kai szita paskola buvo už
vesta, tai Sovietu žmones turės 
dabar mokėti du sykiu tiek, 
kiek jie mokėjo 1953 ir 1954 
metais.

Ruskiams szitokic bonai bai
siai nepatinka, bet jie nei žo
džio priesz tai negali pasakyti 
ar iszsižioti.

Tikrumoje šzitokie bonai nė
ra taupinimas pinigu, kaip czia 
pas mus, bet tik dar didesnes 
taksos. Jau dabar visiems dar
bininkams insakyta užsiraszy- 
ti ei szitu nauju bonu.

KINIJA PRIŽADA
REMTI RUSIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

I Formosa salos klausimo.

Szitoje konferencijoje daly
vavo atstovai isz szitu krasztu: 
Rusijos, Czekoslovakijos, Len
kijos, Vengrijos, Bulgarijos, - 
Albanijos ir Rytu Vokietijos.

Komunistai giriasi ir di
džiuojasi kad jie sutvers galin
gesne vieszpatyscziu draugijų 
sanjunga negu ta Atlantiko 
Sanjunga, kuri yra dabar Va
kariniu tautu sutverta.

SUSIKIRTIMAS
PADANGĖSE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

si ir sako kad jie czia yrą nu
skriausti.

Iszrodo kad czia tik biski 
daugiau Komunistu propa
gandos. Nors jie nesupranta 
kad kai jie szitaip skundžiasi, 
jie prisipažinsta kad musu ero 
planai ir lakūnai yra daug ge
resni negu ju.
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