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Sustabdė Komunistus Berlyne

Vakarines Vokietijos po- 
licijantai gerokai apdaužė ir 
numalszino Komunistus, ku
rie buvo ateje isz Rytu Ber
lyno puses sukelti buntus, 
kai buvusieji kareiviai isz- 
vienos Vokiecziu divizijos

Isz Amerikos
KUNIGAS

KALĖJIME
Intartas Ant Keliu 

Prasikaltimu
PHILADELPHIA, PA. — 

Teisėjas Vincent Carrol nu
sprendė kad geriausia vieta 
jaunam Kunigui Dodgson yra, 
bent laikinai, kalėjime.

Szeszi žmones jau dabar teis
me ji intare už invairias sukty
bes, jie sako ir su iszmainytais 
czekiais priparodina kad szitas 
Kunigėlis nuo j u buvo gavės 
tukstanezius doleriu, prižadė
damas jiems parūpinti naujus
automobilius daug pigiau negu iszdygo, tai jau nieko tokio bai-
jie galėtu pirktis staeziai isz 
sztoru ar garadžiu.

Jis ne tik automobiliu ge- 
szefta vare, bet pražadedavo 
vyrams gauti marszkinius, mo
terims dreses ir kitus daigtus, 
paaiszkindamas kad jis kaipo 
Kunigas gali gauti daug pi
giau. Jis kartais taip ir gauda
vo, per surėdymą per kuri visi 
Kunigai gali beveik viską pirk
tis pigiau, su nuoszimcziu nuo 
deszimto kartais net ir ligi tris- 
deszimto.

Bet dauguma tu pinigu jis 
pats pasisavino ir praszvilpda- 
vo ant arkliuku. Dabar paaisz- 
kejo kad szitas jaunas Kunigė
lis savo pinigu praszvilpe apie 
asztuonios deszimts tukstan
eziu doleriu in kelis trumpus 
metus. Jis tuos pinigus buvo isz 
savo tėvu paveldejes.

Paskui, kai jo klebonas, del 
sveikatos, gavo pavelinima pa
sitraukti del vienu metu, ir isz- 
važiavo in Europa, jis paliko 
szita Kunigėli parapija vesti. 
Tas Kunigelisi isztusztino visu 
draugyseziu iždus, isz visu 

laike savo metini bankieta. 
Komunistai, gaujomis prisi- 
sielino ir pradėjo mesti ak
menis ir lazdas in ta svetai
ne. Bet policijantai tuojaus 
keliems galvas apdaužė ir ki
tus iszvaike.

kampu susirinko, susižere pini
gus ir poniszkai gyveno.

Jis būdavo, kaip tik po Mi
ežiu Nedelioje, iszvažiuodavo 
su eroplanu in Florida, kur jis 
szimtines dėjo ant arkliuku.

Bet kas keista ir žingeidu, 
tai kad, nors jis taip poniszkai 
gyveno, jis pats sau nei vieno 
automobiliaus nenusipirko.

Teisėjas Carrol sako kad da
bar teismas paskirs kelis gerus 
gydytojus isztirti ar tas jaunas 
Kunigėlis yra pilno proto. Jis 
jau keli menesiai kaip yra su
spenduotas, pravarytas isz sa
vo tarnybos Bažnyczioje.

Kai kurie gal ir pasipiktins 
isz szitokio atsitikimo. Bet ežia 
nieko dyvo, nieko naujo. Kiek 
garbingu ir visu gerbiamu ban 
kieriu, kasieriu, fabrikantu pa- 
nasziai kasdien padaro. Kad 
vienas tokis dvasiszkiu tarpe 

saus.
Žinoma aiszkus dalykas, vi

siems Katalikams negarbe, 
sarmata; bet ka tu ežia žmogau 
padarysi! Kas atsitiko, tai at
sitiko!

Jie vienas obuolys supuvęs, 
tai jau nereiszkia kad visa 
baczka supuvusi.

Vienas dalykas paaiszkejo, 
kuris turėtu visus Katalikus j 
nudžiuginti: tai yra kaip at
sargiai visas teismas elgiasi su 
musu Kunigais. Slapta polici
ja jau ilga laika ta Kunigėli se- 
ke, viską žinojo, bet labai at
sargiai, ir vien tik tada kada 
jau kitos iszeities nebuvo, jie ji 
suėmė.

Ir dvasiszkijos virszininkai 
visokiais budais stengiasi vis
ką atitaisyti, jie buvo pasiren
gė net ir visas jo skolas atmo
kėti, jeigu jis tik liautųsi savo 
tu durnyseziu. Bet galutinai ir 
dvasiszkija turėjo rankas nu
leisti, ir pavesti ji teismui.

Kaip tik szitokis kad ir ne
lemtas atsitikimas, parodo 
mums ka tai reiszkia gyventi j taip gerbiami.

20 FABRIKU
UŽSIDARYS

60,000 Darbininku 
Neteks Darbo

_____
DETROIT, MICH. — Gene- 

ral Motors automobiliu kompa
nija pranesza kad ji uždarys 
apie dvideszimts savo fabriku, 
kur daugiau kaip szeszios do 
szimts tukstaneziu darbininku 
diria. Kompanija paaiszkina 
kad ji turi tuos fabrikus uždą-: 
ryti nes negali gauti gana ta- 
voro isz kitu fabriku, kur dar
bininkai yra sustraikave.

Kiek galima sužinoti, tai Ge
neral Motors kompanija ren
giasi duoti toki pat kontrakta 
unijai, koki Fordo kompanija 
yradavus.

Keliuose fabrikuose darbi
ninkai yra sustraikave, be uni
jos pavelinimo. Bet dabar jie 
ima gryszti in savo darbus, kai 
unijos Prezidentas Reuther 
juos perspėjo kad jie bus nu
bausti, jeigu jie. tuojaus nesu- 
grysz in savo darbus, nes uni-
ja nėra paskelbus jokiu strai- 
ku.

General Motors kompanija 
sako kad per tokias, kad ir ma- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Laivyno Pasirinkta
Gražuole

Marilyn Mohr buvo Lai
vyno užrinkta kaipo gra
žiausia karaliene. Ja ežia 
pasveikina Midshipman 
John R. Johnson kai ji atsi
lankė in United States Navai 
Akademija. Už tai kad asz- 
tuoniolikta kompanija buvo 
taip atsižymėjusi, jos vadas, 
Johnson buvo gavės proga 
iszrinkti ta gražuole, ir jis 
iszrinko szita mergina, kuri 
yra loszike ant televizijos 
programų.

laisves szalyje, kur visu tikėji
mu žmones turi pilna laisve, ir 
visi yra skaitomi nekalti, kol 
būva priparodinta kitaip. Teip- 
gi gera žinoti, kad ežia, Ameri
koje, nekatalikiszkame kraszte 
Kataliku vadai, Kunigai yra

DU GRABORIAI
SUIMTI

Apvogė Lavona

Susikirto Su Sovietais

MINEOLA. L. I., N. Y. — 
Czia skamba kaip isz kokios 
pasakos, kuria vargiai kad ir 
gabiausias raszytojas vargiai 
butu galejes isz pirszto isz- 
cziulpti.

Gegužio dvideszimts szeszta 
diena, Samuel L Brandt, isz 
Manhattan, buvęs fabrikantas, 
nuvažiavo in Belmont Park 
Race Track, in arkliukiu lenk
tynes. Jo brolis, Nathan vaira-1 
vo automobiliu. !

Jo brolis Nathan apleido tas 
arkliuku lenktynes po penktos 
lenktynes. Jis su savimi parsi
vežė dvideszimts doleriu tikie- 
ta ant arklio “Kitty Lightner” 
kuris buvo pastatytas in lenk
tynes su asztuoniais kitais 
greitais arkliais.x

Kai asztuntos lenktynes už
sibaigė, apie penkta valanda po 
pietų, Samuel Brandt insisedo 
in limozina, automobiliu su ki
tais ir gryžo in New York mies
tą. Už szita kelione visi turi už
simokėti po tri:? dolerius.

Automobilius vos suspėjo 
iszvažiuoti isz tos lenktynių 
vietos, kai Samuel Brandt su
kniubo. Daktaras Phil Tuths

Amerikos Ambasadorius 
Yugoslavijoje, James W. 
Riddleberger, labai asztriai 
ir karsztai susikirto su Niki
ta Krushchevu, Sovietu Ko
munistu partijos vadu, per 
vakariene, ' suruoszta to 
Khrushchevo garbei. Tas 
Khrushchevas, baikomis, bu
vo pradėjęs szydinti isz 
Amerikos kapitalistu ir 
Amerikos valdžios. Musu 
Ambasadorius jam gražiai ir 
asztriai atrėžė, primindamas 
kad ir Sovietai buvo ubagai 
kol Amerika pradėjo pilti 

* bilijonus doleriu in Sovietu 
Rusijos iždą.

ir slauge Panele Dorothy Mull 
greitai pribuvo, bet jau buvo 
per vėlu. Jis pasimirė nuo szir- 
dies ligos. Jis buvo szeszios de- 
£Z:mts dvieju metu amžiaus.

Detektyvas Robert Hennig 
ir policijantas R. Weston na- 
basztninko kiszenius isztrauke 
akyvaizdoje svietku, kaip dak
taras, slauge, ir Saržentas Ja
mes Rabbit ir policijantas Sam 
Calhoun.

Jie jo kiszeniuose rado sep
tynias szimtines, viena penkios 
deszimts doleriu bumaszka, 
viena deszimtine ir viena pen
kine, viena doleri ir szeszios 
deszimts centu, viena aukso 
laikrodėli ir keletą lenktynių 
tikietu, visi kurie buvo pralai
mėję. Ir viskas.

Jo lavonas buvo nuvesztas in 
Riverside Funeral Koplyczia. 
Daniel Brandt, jo sūnūs isz Fo
rest Hills, Queens, atėjo pasi
imti savo tėvo paskutinius 
daigtus. Jis policijantams pa
sakė kad jo tėvas jam buvo pa
sakęs kad jis ketino dėti sep
tynis szimtus doleriu ant to 
“Kitty Lightner” arklio, asz- 
tuntose lenktynėse. Policijan
tai tokiu tikietu už tiek pinigu 
ant to arklio nebuvo radę na- 
basztninko drabužiuose.,

Sūnūs paklausė graboriu 
apie tai, bet jie sake kad jie 
nieko nebežino. Sūnūs tada nu
ėjo pas slaptos policijos detek
tyvus, kuriu darbas ir pareiga 
yra tvarka palaikyti per tas 
lenktynes.

Tos policijos vadas Jerry O’
Grady paskyrė kelis policijan- 
tus prie visu langu kur iszmo- 
kama pinigai tiems kurie isz- 
grajina ant tu arkliuku.

Jie tuojaus dažinojo kad tas 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

DU LAIVAI
SUSIMUSZE

Laivai Vežė Aliejų; Už
sidegė: 21 Žuvo; 21

Iszsigelbejo, Viena
Motcriszke

AMSTERDAM, HOLANDI- 
JA. — Du sunkus prekybiniai 
laivai, kurie veže daug alie
jaus sus'musze North Sea mi
rose ir užsidegė. Laivu kompa
nija sako kad dvideszimts vię- 
nas dingo, vienas lavonas buvo 
surastas, o dvideszimts kitu 
dar buvo jieszkoma, bet mažai 
vilties liko rasti juos gyvus.

Kita tiek buvo iszgelbeta, ju 
tarpe viena moteriszke.

Tiedu laivai su tokiu smar
kumu, trenksmu susimusze, 
kad aliejus isz abieju pasipylė 
ant mariu ir visos bangos pa
virto in gyva pragara.

Panamanian tankeris laivas, 
sveria 7.256 tonu, o “Johan- 
nishus” laivas sveria 10,788. 
Jurininkaį antPanamanian lai
vo “Buccaneer” greitai gaisra 

I ant savo laivo užgesino, ir toje 
vietoje lauke padėti tiems ju
rininkams ano laivo kurie szo- 
ko in deganezias mares.

Darg* kitu laivu greitai pri
buvo in pagelia. Johannishus 
laivas visa nakti dege, ir ant 
rytojaus buvo matyti tik staga
rai ir tuszczias kevalas ant ma
riu.

f

Anglijos tukstanezio tonu 
greitas laivas “Apollo” grei
tai pribuvo ir staeziai per de- 
ganežias bangas plauke prie

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Už Geležines Uždangos
RUSIJOS

BAISIAUSIAS
PRIESZAS BADAS

BERLYNAS, VOK. — Žmo- 
nes, po Sovieu valdžia szian- 
dien kada kenezia, kai visur 
kitur ir per daug maisto randa
si.

Kai Amerikiecziai rūpinasi 
kaip liemenį biski intraukti, 
kaip kelis svarus nuo pilvelio 
nuimti, kiti rūpinasi kur gaus, 
nors duonos kąsni.

Isz visko matyti, kad szita 
maisto stoka, szitas badas da
bar priverezia Sovietus gerin
tis kitiems krasztams, baigti tq, 
“szalta kara” ir užvesti pra
mone su Užsieniu, kad galėtu 
ners kiek daugiau maisto gau
ti.

Komunistiszkoje Kinijoje 
milijonai badauja. Paczioje So
vietu Rusijoje, žmones negau
na gana kulviu ar daržovių; o 
jie paprastai kaip tik isz to ir 
maitinasi.

Komunistiszkoje E u r o p os 
dalyje galvijai tukstaneziai 
krinta ant lauko, nes nėra ga
na paszaro, maisto.

“Miestuose nėra gana mais
to; darbininkai rugoja ir pra
deda net priesztariauti; ju bal
sas jau garsesnis už Komunistu 
propaganda, nes jie propagan-| 
dos negali valgyti!”

Komunistiszkoje Kinijoje 
teipgi badas visiems stūkso in 
akis. Potvaniai ir sausumos 
daug iszkados padare. Bet 
apart potvaniu ir sausumu, Ko
munistu tvarka daug czia pri
sidėjo ir prisideda prie tu Ki- 
niecziu bado.

Maskvos didvyriai, kurie

Egipto Gražuole

Dvideszimts metu amžiaus 
Gladis Leopardi, buvo isz- 
rinkta kaipo “Egipto Gra
žuole” del sziu metu. Pen
kiolika kitu gražuoliu sten
giesi ta garbe ingyti, Cairo 
mieste, kur tos gražuoliu 
rungtynes buvo laikomos. 

sapnavo apie viso svieto užka- 
riavima, dabar turi pamirszti 
tas svajones ir rūpintis iszmai- 
tinti tuos, kurie dabar randasi 
po ju valdžia.

Rusijai dabar maistas suda
ro didesni ir jausmingi klausi
ma, negu ginklai. Sovietai da
bar perkasi apie puse milijono 
tonu cukraus ant metu. O jie 
pirmiau tiek daug to cukraus 
turėdavo kad jie kitiems krasz
tams du sykiu tiek parduodavo.

Lenkija, Vengrija ir Rytu 
Vokietija pirmiau iszleisdavo, 
parduodavo daug maisto, o da
bar turi sau parsitraukti isz 
Sziaurines Kinijos.

O Sziaurinei Kinijai ir Pieti
nei Kinijai dabar reikia ryžiu 
ir kviecziu.

Prie isztiso Komunistu ru- 
bežiaus badaujantieji mato 
kaip ju susiedai anapus tos ge
ležines sienos soeziai valgo ir 
visko net ir per daug turi.

Žmones isz Rytu Berlyno 
tvkstancziais kasdien ateina in 
Vakaru Berlyną prisipirkti, 
tiek, kiek jie pinigu turi. Per 
kelis menesius daugiau kaip 
trisdeszimts du tukstaneziai 
žmonių pabėgo isz Rytu Berly
no. Dauguma ju buvo ūkinin
kai, farmeriai ar dirbo ant far- 
mu. Visi jie, kaip vienas pasa
koja apie bada, skurdą ir var
gą.

Anglai in Hong Kong miestą 
dabar turi suvaldyti ir skaieziu 
nustatyti, kiek Kiniecziu gali 
kasdien apsigyventi tame mies
te, nes jie tukstaneziais aplei
džia Komunistus ir bėga in 
miestus kuriuos valdo Anglai 
ar prižiūri Amerikiecziai.

Sovietai, kaip skęstantis 
žmogus sziaudo stveriasi, visus 

| Tasa Aut 2 Puslapio j

Czia nauja karaliene svei
kina dvi kitos gražuoles ku
rios laimėjo antra ir treczia 
vieta tose rungtynėse: septy
niolikos metu Norma Doto, 
po kairei, ir Eva Stadolla, 
po deszinei.

o a o
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si kraszfa.i liautiisi tokias 'bai- kaltina ūkininkus, sakydami
si as'bombas gamine. Ir vien tik kad ūkininkai tyczia apleidžia
u'ž tai kad Sovietai neiszgali su

Dabar jau ir angszcziausias 
Karo Sztabas prisipažinsta kad 
augszti karininkai neapsižiarė
jo, ir, apleisdami Tachen salas 
paliko tenai baisiai daug svar
biu ir slaptu rasztu. Vienas 
Amerikietis lai kraszt Įninkąs 
užtiko tuos ju paliktus rasztus 
ir visus sudegino, kad jie nepa
pultu in prieszo rankas.

Kai Admirolas Robert Car
ney pasitraukė išz savo vietos, 
kaipo Laivyno Sztabo virszi- 
nirikas, jis tikėjosi kad jam bus 
kuri kita ąugszta vieta, paskir
ta, pirm negu jo tarnybos lai
kas užsibaigs’ už dvieju metu, 
kai jis susilauks szeszios de- 
szimts dvieju metu amžiaus. 
Jam taip buvo prižadėję Prezi
dentas Eisenhower i s, Sekreto
rius Wilson ir kiti. Bet jis nie
ko negavo! Jo vieta dabar už
ėmė Rear Admirolas Arleigli 
Burke. Szitas Burke pralenkė 
net devynios deszimts du kitus 
vyresnius Admirolus. /Tai da
bar galima tikėtis kad daug tu 
augsztu Laivyno karininku, 
Admirolu, pasitrauks isz savo 
vietų ir apleis laivyną.
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GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Kai Sovietu delegacija atvy
ko in Yugoslav!ja su Tito pasi
kalbėti ir susitaikinti, Ameri
ka tuojaus susilaikė. Jot ero- 
planus ir aliejų ir gazoliną, ku
ris jau buvo parengtas siausti 
in Yugoslavia. Amerika dabar 
laukia pažiūrėti ir pamatyti isz 
kurios puses vejas puezia Yu- 

. goslavijoje. Jeigu Yugoslavai 
vėl susitaikins su Sovietais, tai 
jie negaus nei musu eroplanu, 
nei musu aliejaus ar gazolino.

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

armijas isz kitu krasztu parsi
traukti namo, jeigu ir kiti pa- 
nasziai darytu. Bet reikia vi
siems gerai apsižiūrėti ir saves 
pasiklausti, kodėl taip staiga 
Sovietai tapo tokie taikingi ir 
geri.

Sovietai dabar ant visu fran
tu gerinusi, sako kad jie nori 
taikingai su visais sugyventi, 
praszo kad visu vieszpatysczin 
armijos butu sumažintos, ir 
prižada savo sumažinti, pata
ria Amerikai iszsitraukti savo 
armijas isz svetiniu krasztu, ir 
Sovietu Rusija panasziai pada
rys.

Pacziame Rusijos viduryje da 
bar neramu. Po Stalino mirties 
dar nepaaiszkejo kas, isz tikrų
jų valdo Rusija.

Sovietai dabar yra priversti 
gaminti daugiau daigtu, kai]) 
visokiu maszinu del pramones 
ir del biznio, ir neiszgali tiek 
daug kaiiszku ginklu gaminti.

Jie yra priversti daug visko 
parsitraukti isz užsienio.

Szitokie Sovietu saldus žo
džiai gali daug žmonių suklai
dinti, ir jau yra suklaidinę. 
Dipliomatai sako kad daug Eu
ropos žmonių dabar nori tai
kos, nežiūrint ir nepaisant kiek 
ji kasztuos ir už tai jie dabar 
tiki Rusijos melagingiems žo
džiams.

O užsienio politika Sovie
tams dar labiau negu savo pra
mone rupi.

Kai Rusijai nepasiseke su- 
sta'bdiiiti ar vėliau suardyti At
lanto Krasztu Sanjunga., kai 
nepasiseke subuntavuoti Va
karu Vokietijos žmones, tai So
vietai pamate kad jie turi už 
kitokiu ginklu griebtis. Už tai 
jie dabar taika ima. už ginklą.

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- < 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
siprasžydami 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- 
ei j a 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- 
gc taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuošzirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio re 

1 mejams, kurie ir mums padėtu 
; nusipirkti popieros “Saulei.“

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily- 

1 ginimas,“ mes galėtume “Sau
le“ leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

savo laukus, sunaikina savo ja
vus. Czia daug teisybes randa
si. Kai tik Komunistai sudarė 
savo kolkhozus, kai jie stengia
si suvaldyti ūkininkus, tai ūki
ninkai neteko ūpo, tvirtumo 
dirbti.

Jie net kaltina ir savuosius, 
sakydami kad daug Sovietu 
valdininku yra tinginiai ir suk- 
cziai ir dykaduoniai ir kad jie 
savo darko sanžiningai neatlie
ka, Ir czia randasi daug teisy
bes.

Komunistiszka Czekoslova- 
kija, Vengrija ir Rytu Vokieti
ja, pirmiau turėjo tiek maisto 
kad jie siuntė in visus kitus 
krasztus. Pernai Vengrija tu
rėjo parsitraukti mėsos isz ba- 
daujanezios Kinijos, per dvyli
ka tukstaneziu myliu.

Del paszaro stokos, Rytu Vo
kietijoje galvijai dvesta, stim
pa. Ūkininkai nenori szerti sa
vo galvijus, nes jie nežino kada 
Sovietai tuos galvijus isz ju at
ims. Reiszkia mažiau mėsos, 
mažiau ir pieno.

Pragos mieste svaras kavos 
kasztuoja dvideszimts penkis 
dolerius; vienas agurkas kasz
tuoja du doleriu.

Ar tai dyvai kad Sovietai da
bar taip susirupine? Ar tai dy
vai kad jie dabar nori kalbėti 
apie taika ir sugyvenimą? Ar 
tai dyvai kad jie dabar nori už
vesti pramone su vakariniais 
krasztais? Be maisto, kad ir ge
riausi ginklai be vertes! Ka
riuomene negali ant tuszczio 
pilvo marszuoti!

Pypkes Durnai

Mergele

Sovietai gal ir nemeluoja kai 
jie sako kad jie sutiktu savo

Sovietai buvo prakeikė Grai
kus, buvo /pasmerkė Turkus už 
tai kad jie taip garsingai atsi
žymėjo per Korėjos kara. O da
bar augszcziausieji Rusijos at
stovai važiuoja pas tuos pa
ežius Graikus ir Turkus ir pra- 
szosi dovanojimo. Sovietams 
czia ne tiek rupi tu krasztu 
draugyste, kiek jiems rupi kad

>

Turkai su Graikais nesusitai
kintu ri kad paskui jie su Yu- 
goslav'ais nesudarytu dar kita

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO 

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

Sovietai jau mato kad jie jokiu 
budu negali Amerika pasivyti 
gaminimu tu baisiu atominiu 
bombų. Kai Sovietai ir turėtu 
tokias pat atomines bombas, 
kaip ir irites, jie gerai žino kad 
jie neturi nei gana pinigu nei 
gana, fabriku tiek tu bombų pa
gaminti, kai]) Amerika. Už tai 
jie dabar mielu noru sutiktu 
ant bet kokios sutarties kad vi-

Vaikszcziojo mergele 
Po rateliu darža,' 
Jiji nesziojo rankelėje 
Rutu vainikėli. 
Rutu iszskycziau, 
Lelijes iszlenkcziau 
Bile savo bernuželi, 
Kas dien pamatycziau. 
Ir mat, ateina ( 
Bernužis per lauka 
O jis atsinesza rankoje 
Aukso pentinelius. 
Nei asz noriu sziokio 
Nei noriu bagoto, 
Bile mano bernužėlis 
Bile artojėlis.
Kur yra gražiausias 
O ir mandagiausias,' 
O tik mano, bernužėlis 
Bus ir bagocziausias.

UZ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kaltina, visur jieszko pasi- 
aiszkinimo, pasiteisinimo. Jie

negalima! Kai]) tai stojosi, jog 
nenusiunte tave in Afrika? 
Reike idant baigtum kursą.

Izidoriui stojo akyse aszaros. 
Matėsi jau Algerijoje nieko 
veikenti laike visos kares.

— Ponas pulkauninke, tarė

apraszy-

apysaka 
szimtme- 

Lietuviszku 
Su paveikslais. 177

mokykla. . kareiviszku vaiku. 
Meldžiu, tegul mane ponas ne
at st umel

— Nes mano vaikia, nebu
vai niekados ugnije, gali bijo
tie, o tai sarmata del viso pul
ko. Da niekas ne mate žnavo, 
beganezio nuo pleciaus muszty- 
nes.

— Asz niekados nuo savo 
vietos nesitranksu, ponas pul
kauninke! Alano globėjos Ga
vean, buvusis szeržentas 1-mo 
pulko žnavu, gavo kryžiii, tai 
duoda, paranke už mane.

— Ar 
vienas isz 
pamenu.-
czia, tai narsus žnavas!

— Na, tarė pulkauninkas, 
gali pasilikt, jeigu, tokius turi 
užtarytojus; nes pamink, idant 
to nesigailėtum! Kapitonas 
Kollet, atiduokie ji in rankas 
instruktoriaus, tegul ji apman- 
dieruoje ir pamokina reikalin
gu daigtu; o ka daugiau, tai 
i szniok s k el i one je.

'Net atsiduso lengvai vaiki-

Gavea.n, pertrauke 
sen e su i u kapitonu, 

Apsaugojo ]mrakiiy-

PARYŽIAUS :: ::
:: :: NUSRURELIS

nelis. Stojosi: likosi priimtu. 
Jau dabar ji ne siuns in Afrika!

— Akyvas kai]) mane pa
rodys ? Mistino szypsodamasis 
su puikumu.

Buvo tai reikalas seno in
struktoriaus, Barssardo, kadai 
tik ėjo hpie perdirbimą rekru
to ant kareivio, del jo pavesto. 
Jisai juosus stramužijo visaip, 
priduodamas skabruimo, musz- 
tingumo, kaip žnavui pritinka. 
Mokino teipos-gi mušztro kaip

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

teip persigandęs misle jog da 
gali nusiunst adgal in Paryžiui, 
o isz ten in Afrika, jog net ko
jos po juoni linko. Ant kiemo 
stovėjo kareiviai kuopelėmis, 
aficieriai iszdavin'ejo paliepi
mus, siuntinai lakstė po kiemą/. 
Visi buvo nuo, saules tamsiai 
geltoni, jog Izidoris kaip 
a n i u oi as tarp velniu, priek tam 
silpnas ir laibas, jog net sarma- 
tinosi saves.

— Ar ponas pulkauninkas 
kaszaruose? Iszdryso paklaust 
vieno praeinanc’zio kareivio.

— Teip.
— O kur?
— Pakajuje.
— O kur tai?
— Ant pirmutinio aukszto.

prida'vinejo didybe žnavui.
Tame karte vienok ne buvo 

ant to laiko. Iszrinko del Izido
riaus mandiera, kuria, ant gilu- 
ko nereikejo perdarytie, uždė
jo jam ant galvos turba.ua, se
nas Banssardais parode, kaip 
.įuosta nž.riszt ir ant to užbaigė 
teorija. Kita, daigta ketino isz- 
mokt per prakalta.

Gražiai ir gerai iszrode, jog 
net pats instruktoris gėrėjosi.

— Klausyk-na, vaikia, tarė 
priesz pati isztra.ukinui, kelo- 
neje reike isz visoko naudotis: 
rasi szmoteli malko, paimk ji, 
tilts už parameli del pataikos; 
teip paezai sena kamszti nuo 
butelio. Turekie visados degtu
kas ir szmoteli szniuro, ba tai 
tiks ant raiksizezio prie czeveri-

Izidoris sueines visa drąsą, 
nusidavė trepais augsztyn ir 
netrūku radosi dideloje saleje.

Pulkelis žnavu stovėjo su

— Sziandien turi būtie vis
kas parengta, kalbėjo aiszku/s 
balsas, ryto trauksime. Kapi
tone Bertrand, asz ta ponui pri
sakau.

Pulkauninkas pabaigė in
spekcija. Paregejas Tzidori, 
kreiperi ling jo ir paklausė:

— Ko nori'! Kas tau pavė
lino inęitie czion laike peržiū
ros?

— Atnesziau laiszka. nuo 
komendanto Invalidu.

— A-ha! Duok szen.
Izidoris padavė laiszka, pul

kauninkas perskaitė temingai.
— Kaip tai, ar tai tave ma- 

cziau pas jenarola? Paklausė. 
Esi žnavu, tu tokis sliekas? Tai

— Asz turiu visa kamuolė
li szpagato, tarė Izidoris.

— Labai gerai, jau tai tuo
jau® žymu mokslą seno įGavean. 
Pažinojau ji, norint tada iszei- 
tinejo isz pulko, kada asz in- 
ženginėjau. Tai buvo didelis 
mirsimas, tikras žnavas!

(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.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
rnas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi' sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis,. 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

No.ll 6—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

Np.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 nema
no. 58 pus., 20c.

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
?G 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. 6!$ puslapiu, 20c.

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

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

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

No.J 42—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 
pin, 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,

No.l5&—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. G0 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 Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 pu slapi u 35c.

No.lGG—Apie Sunūs Mal
kinius; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

Nd.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai
prie Ap-

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

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

I8OV2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No. 196—r-Staci jo s arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15o.

No.197—Graudus 
arba Pasibndinimas
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—Eusfakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas: 1

ĮĮTVF Užsisakant knygas isa 
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.

VU" Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

turba.ua


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Paryžiaus Nuskurelis
(Tasa)

Izidoris likosi žnavu, ir 
džiaugėsi, jog turės gera pul
kauninką.

Jo pulkauninkas! Ant tos f . ,mįsles szypsojosi. O kas per 
laime būtie po teip narsum pul
kauninku, kokiu yra Karteret- 
Trekourt. O da kas: pirmas 
pulkas žnavu, pulkas kuriame 
jo priimtas tėvas Gavean tar
navo ! Tai jau geras ženklas del 
jo-

Su bilietu kiszenije nusidavė 
pas Lankomis, kur rado teipos- 
gi szerženta.

— Kas girdėt apie kare? 
Paklausė Gavean. Negirdėjai 
nieko naujo?

— O girdėjau gana. Girdėt, 
jog Ciesoris Napoleonas nusi
duoda pats in armija ir savo 
sunu paima su savim.
• —■ Ar sziteip? Hum! Da per 
jaunas. Ne reikalingai kisza 
vienatini sunu ir ateinanti Cie
sorių Prancūzijos.

—1 Burbakas pastaiiavitas 
vadu gvardijos, o or justi seno
vės pulkauninkas Kanrobertas 
trauke teipos-gi.

— Konrobertas! Ho, lio, ta
sai nemiegos! Tas tai ant kares 
kaip levas! Tai bent vadas! O 
kokis geras del kareiviu!

— Norėtum ponas, idant *
tarnautaų po juom, ar teip?

— Ba. jau esmių žnavu, 
szeržente!

— Ar užsirasziai, nieko 
man ne pasakęs! Paszauke Ga
vean imdamasis už galvos.

— Ar tas gali tave rūpint, 
szeržente? Juk man nuolatos 
apie tai kalbėjai.

— Nes senas kareivis teip 
nubalo, jog Izidoris pribėgo 
prie jojo, bijodamasis idant ne 
pultu.

— Kas stojosi? Ar tamista 
sergi ?

— Nes, tai nieko, kalbėjo 
Gavean, gavau svaiguli in gal
va. Tai ketau ji? Dadave balsu 
kaip rodos su kąsniu.

— Teip, turiu vytis mano 
pulką, kuris randasi Strasbur- 
ge. Nes sugryžiu. Kare ilgai ne 
užtruks. Sumuszime Prusus ir 
sugryszime su džiaugsmu. Ach, 
kaip busi laimingu, szeržente!

Gavean tylėjo. Ant galo sun
kiai atsidūsi as, tare:

— Ka daryt; ir asz Įjoda
mas tavo amžiuje ta pati padas 
rytau. Vale Dievo. Nes del tujų 
katrie pasiliks, tai bus gaila, 
labai gaila.

Nutilo visi. Ant kart kitam 
pakajelije davėsi girdėt tykus 
verksmas: tai Mele.

Izidoris paskubino pas ja.
— Ne verk, Melanele, tarė 

susigraudinęs, tai man labai ne 
smagu. Buvau toki s laimingas, 
o dabar, ar turiu gailėtis to, ka 
jau padariau?

—. Asz neverkiu, iszdejavo 
mergaite, norint aszaros kaip 
žirniai birejo.

— Verke, verke, o kas ma
ne baigė.

Paėmė josios rankele ir ka
žin ka pamaiželi ilgai kalbėjo 
žiūrėdamas in josios akeles.

-—- Na, gana to, vaikai! Pa
szauke ant kart szer žentas. Iži-

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

doris turi teisybe. Jeigu kare 
jau iszsakyta, tai kožuas, kat
ras turi sveikas rankas ir kojas 
privalo gintie Ievyne. Po 
szimts batalionu! Ai- galime 
pavelyt idant mums Prusai 
ant sprando užkluptu? Nesirū
pink Melą, dadave, atsigryžda- 
mas in mergina, duokie Dieve, 
vaikinas sugrysz sveikas ir vi
sas, o tada liksiesi pone Pa-

Vienas mokytas vyras isz 
didelio miesto, 

Apraszineja, kad pagal 
jo.nuom.one,

Tai pekla arba pragaras, 
Ne yra taip baisus, 
Kaip sau žmones ja 

perstoto, 
Susidedanti isz ugnies 

ir smalos, 
Po dažiura. kokiu ten 

velniu.
Tikra pekla del žmonių 

yra tai, 
Visas svietas ant kurio 

jisi gyvena, 
Jeigu jam nubpsta gyvenimas.

Yra tai iszmintingas 
davadžiojimas, ' 

Ir duoda, žmogui gilu 
užsimanstyma.

Daugelis senovės rasztininkui 
Mums perstatinėjo pekla 

Kaipo dideli ir gilu pragaru, 
Su baisiai dideliu bromu, 

Kur buna kankinami 
nusidejelei, 

Smaloje, ugnije, kepami ant 
peczin,

Ir badomi su inkai tusioms 
geležimi.

Bet tas ne yrai t ikra pekla. 
Tikra pekia yra žeme ant 

kurios mes gyvename.
Yra ji mintyje tinginio, 

turtingo ar vargszo, 
Kuris neturi tolimesnes vilties

del gyvenimo, 
Kuris nepraleido savo 
Gyvenimo naudingu 

susieniunu;
Kad gyvenimas jam butu 

Vertas gyvenimo’ant svieto.
Ir sako, kad pekla yra tai 
Tusztumas, betikslingumas, 

Abejot i szk.ii m as gyvenime ir 
gyvasties,

O dabar, misi is ir darbsztumas 
Veda žmogų pirmyn prie 

gyvenimo rojaus.

Sudoje
Advokatas—Tai tamista 

jautiesi nuskriaustas?
Jonaitis—Ir tai labai; da

bar geidžiu užvesti teismą.
A.—0 ka tasai žmogus ta

mista pasakė, kuri ketini 
skunsti?

J.—Kad eitau po velniu!
A.—0 ka tamista ant to 

atšakiai?
. J.—Asz tuojaus atėjau pas 
tamista advokata.

Skaitykit “Saule”
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Izidoris dirstelėjo ant laikro
dėlio.

— Jau laikas, tarė pamaže- 
li. Turiu skubini.-

— Ar jau?
— Teip.
— O po szimta batalejonu, 

nemislinau, jog tai taip bus 
sunku atsiskirt! Paszauke sizer- 
žentas, negalėdamas ilgiau su
silaikyt.

Ir paemes in abi rankas gal
va augytinio, prispaudė ja drm 
cziai prie savo krutinės.

— Eikie, mano sunau, su
dejavo, garsiai raudodamas. 
Ne lydėsiu tavęs,/tai per daug 
skaudu. G ryžtu pas save ir 
lauksiu tavęs sugryžtanczio. 
Tegul tave Dievas laimina vi
same, tegul tave Dievas sergsti 
ir veda, mario mylimas’ vaikeli.

Ir verkdamas garsiai moste
lėjo senis su ranka ir nuėjo sau 
in fsavo kvatiera.

Ant Pleciaus Musztynes
Trūkis iszeitinejo apie de

vinta valanda. Kuopeli priete- 
liu lauke jauno kareivio ant 
kiemo; buvo ir Lankonai su 
vaikais; Adomėlis su pavydu
mu žiurėjo ant iszvažiuojanczio 
draugo .v

— Kokis ta! laimingais'. 
Gaila kad abudu draugia neva
žiuoja.

Mele verke, jog net Izidoris 
susigraudino. iSiisijudinesi, 
greitai atsisveikino su visais ir 
szoko in lauikenti vežimėli. Pa
žiurėjo paskutini karta ant In
validu Namo. -Szirdi jam su
spaudė graudinga jpusla.

Ant stoties kai]> prigrūstai ir' 
trukszmas neapsakytas. Karei
viai gere ir dainuoje, aficierei 
ir szeržentai laksto szen ir ten; 
verksmas vaiku, raudojimas 
moterių, szvilpimas maszinos, 
paskutiniai atsisveikinimai.

— Greicziau, greicziau in 
vagonus! Girdėt balsas.

— Girdėt signalas.
Izidoris užėmė vieta vagone.
Pirma karta gyvastije Izido

ris radosi užmiestieje. Nieko, 
nekalbėdamas, dairėsi aplinkui 
akyvai. Abi szalei kelio žalevo 

■ pievos ir laukai, siūbavo nog- 
stanti jevai, juodavo girios; 
kada, ne kada trūkis slinko 
greitai per mažus geležinius til
tus ir mislino aipie savo praeita 
gyvenimą. Nes jau tas praėjo! 
Dabartės buvo žnavu, važiavo 
ant kares, kas kartas prisiarti- 
nejo, nežinodamas, ar su garbe 
pargryž, ar dings.

. — Ar ponas toli kelauji ? 
Atsiliepe ant kart szale jo ko
kis tai balsas.

Dirstelėjo in szale nuo ku
rios balsas paėjo ir paregėjo 
jau ne jauna vyra., su žilokais 
plaukais ir linksmu veidu, isz- 
rodanti an«t turtingo kaimuo- 
cziaus.

— In Strasburga, atsake 
mandagai.

— O-ho puikus miestas, 
szlove musu Alzacijos! O ko 
ponas in lenais važiuoji?

— In pulką. In pirma žna
vu.

Neipažinstamas paszoko nuo 
vietos.

— Duokie savo ranka jau
nikaiti! Paszauke, atkiszdamas 
ranka, kieta nuo darbo. Mano 
tris vaikinai teiipos-gi nuėjo. 
Asz esmių Alzatiecziu, turiu 
dvaruka, netoli Frescliwiller, ir 
kožna apgineju mano brangios 
tėvynės niylu kaip locna sunu. 
Gražus sklypas Alzacija! Szi 
meta po teisybei ne ka naudos 
atnesz del ukesiu, nes tegul vis
kas eina po velniu, jeigu mum 
eina apie locna kaili! Del mus 
toji kara svarbesni, negu del

ruczninkiene! Tai gražiai klau
sosi ka? Nes reike užsitarnaut 
tojo vardo. Ant kiemo invalidu 
niekas neduos trosu ne szlifu! 
Hei, pone Lankoniene, paszau
ke linksmai, užpraszau szian- 
dien ant piet! Juk galima? Nu
pirksiu žasi, turiu pinigu! O, 
pone 'pasirūpinsi pasteluot kaip 
reike. Parodysi! jumis jog no
rint turu rūpesti, bet valgyt 
galu. Po kvarabu! Gana, tu 
smulku, buisime linksmi, kaip 
P rančų zam s p r i tink ai!.

Ant rytojaus buvo diena isz- 
važiavimo. Gavean atsikėlė 
ankszcziau negu visada ir nu
sidavė pas Izidori.

— Ar turi viską, kas reika
linga? Paklau.se.

— Teip szeržente.
Parodyk mail krepszi, asz 

ant to pasipažinau/ Dvieji. 
marszkiniai, autai, ant zoposto 
kelnes, bersztas, szukos. Gerai! 
Cziai sztai paimsi buteli su 
arielka. Jeigu kareivis visada 
turėtu arielka, tai ne- vienas ne 
numirtu nuo p-ersiszalimo. Pa- 
imkie teipoę-gi kamuolėli 
szniuru, tai susigadis. O sztai ir 
peilis su traukucziu, labai ge
ras, galėsi greitai kamszti isz- 
traukt ir nereikalausi butelio 
kult.

Paskui Gavean nusiėmė nuo 
kaklo sidabrini, drucziai nudi
lusi’ medikeli ant drūto szniu- 
relo ir padavė Izidoriui.

— Te, tarė susigraudinęs. 
Kitados davė man kriksztu 
motina. Niekados nuo kaklo ne 
nuėmiau ir per ji ant tiek kariu 
likausi nekludintu. Neszokie ji 
ant krutinės ir tegul tave gina 
nuo viso pikto.

Aszaros nepavelino toliau 
kalbėt.

Izidoris mėtėsi ant kaklo se
niui, o tas ji drucziai prispaudė 
prie krutinės.

— Atsiminkie, gražiai elg- 
kies, bukie narsus, nes, nelins- 
kie kur yra (pavojus.

— Na teip, teip, szeržente, 
nusijuokė vaikinas, szluosty- 
damas aszaras, o kaip tu teve 
szokai in parakame? Ka?

— Tai kas kitas, asz netu
rėjau nieko, ka butu verkes 
manės.

— O asz turiu nuo tavęs pa- 
veizda, kuria privalau sektie. 
Ach! Kad man pasisektu szer- 
žentii sugryžt! Abba kažin del- 
ko netu retau ap laikyt kry
žiaus?

—. Tai tau! Ir tu jam kal
bėk ir perserginek? Man reikė
jo tai permatyt. Kas kartasi iii 
ten gausis, katra apima durnas, 
ir liepsna musztynes, tasai už- 
mirszta apie viską ir bėga, kur 
kulkos puola tankiause! Teip 
visada buna. Viskas ant galo 
priguli prie giluko; vieni sau
gojęs! ir dingsta tuojaus ant 
pradžios kares, kiti per ugni 
sugryžta neklpdinti. 

visos Prancūzijos, ba, mums 
priesz viską kerszina Prūsoku. 
Už daug jiems patiko musu 
derlingi laukai, musu upe Be
nas ir puiki katedra.

Norėtu užgrebi viską! Nes 
palaukite ponai cveibukai! Juk 
tai musu žeme, o mes josios ne
vidonams Prancūzijos neati- 
duosime! Tegul velyt musu, na
mai sudega, dingsta vargavę, 
tegul pilasi musu kraujas, bile 
ne patekt in nagus Pruspalai- 
kiams!

Su tokiu tai užsidegimu kal
bėjo doras ūkininkas, jog Izi
doris su tikrumu suspaudė pa- 
duota ranka ir tarė :

— Jeigu visi Alzatiecziai 
teip mislina, tai Prūseliai tik
rai nepaims Alzacijos.

Tuom laik trūkis slinko kas 
kartas tolyn, palikdamas kal
nus ir klonius, žales lankas ir 
senas gires. Izidorius negalėjo 
atsigėrėt tuom visliom su 
džiaugsmu kvėpavo szviežiu ir 
czystu kaimininiu oru, apie ku
ri tiktai buvo girdėjas.

Apie piet atidarė ūkininkas 
•savo gurbeli ir prasze Izidori 
draugia valgyt. Nes jaunikai
tis atsisakė, o tas paszauke lig 
užpykęs:

—- Ka? Ar nenori? Tamis
ta. mislini, jog asz nepažinsiu 
kareiviszku kiszeniu! Jeigu tu 
ka turi ant kelio, tai laikyk ant 

vėliaus; kažin ka rytojus at
neša.

Ir padavė jam pripilta stik
leli.

— Te gyvuoja Prancūzija! 
Paszauke jaunas kareivis.

— Ir josios sesute Alzaci- 
ja, dadave kaimuotis iszkel- 
mingai. O ginkite ja gerai, vai
kai .

Sutaiką likosi sandari, vie
nokia meile sukeisti tie du 
žmonis, norint ne Ilgaus am
žiaus.

Tėvas Ka.ufmanas apsakė 
jaunam draugui visa istorija 
savo gimines. Turėjo tris sūnūs 
ir tris dukteres. Visi sūnūs įlį
stojo in kariuomene.

SAPNORIUS

I
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160 Puslapiu <'
* I

8 col. ilgio, 5% col- ploorio ;> 
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“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

— Kaip rodos pažinsi mus 
jaunas prieteliau geriau, tarė 
ant galo, ba žinau jok koki lai
ka stovėsite netoli Haguenau. 
Paklausė tamista tiktai apie 
licnininka dvaruko Qulatre 
Champs, dadave szirdingai. 
Yra ten po teisybei daugiau ne
gu keturi dvarukai, nes mano 
teip vadinasi.

Strasburge atsiskyrė,' o Izi
doris nusidavė in kaszrus.

Ant kiemo pasitiko su di- 
žuirnu kapitonu, kuriam atida
vė savo bilietą.

— Kas tai, rekrutas? Pa
szauke kapitonas dirstelejas 
ant jjopierosi. Tamistaus vieta 
Afrikoje. ’

— Turiu laiszka nuo ko
mendanto Invalidu pas pulkau
ti inka Karteret-Trekourt.

— Tai kas kitas. Nusiduo- 
kie pas pulkauninką.

— Gerai tai pasakyt: “Nu- 
siduokie pas pulkauninką,” 
nes in kur eitie, o velei buvo

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Paklau.se
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Visi szitie septyni pipiru- 
kai dabar labai didžiuojasi 
už tai kad ju tėvas, William 
J. Quinn, buvęs Marinas, su
silaukė augszta mokslo 
laipsni isz Szvento Jono Uni
versiteto, in Brooklyn, New

ZiniosVietines
— Nedelioj, Birželio-June 

12-ta diena, ketvirta valanda 
po piet, Szv. Juozapo 'bažny- 
ezioje, 10 vaikai ir 16 mergai
tes aplaike savo dipliomas, už, 
užbaigima mokslo 8-tosi klia- 
sos. Linkime visiems graduan 
tams laimėsi ir pasekmes atei- 
naneziams mokslo. Sekantieji 
užbaigė mokslą: Joseph Ber- 
dosh, John Burgess, Paul Cook 
Edward Kunkle, Joseph Miilą- 
chesky, Albert Peel, Raymond 
Peters, Anthony Yanonis, Ro
bert Zuber, Carol Bulcavage, 
Mary Chivinsky, Marian Con
rad, Antoinette Lucas, Joann 
Marchalonis, Delia Marlow, 
Theresa Menalis, Marie Mokai, 
Elaine Remus, Catherine Sa- 
dusky, Joann Shumanis, Bar
bora Stack, Carol Stanakis, 
Ann M. Super, 'Lucille Wasil- 
ewski, Leona AVycuskie, Joann 
Yacabonis.

■— Seredoj pripuola Szv. 
Vito, o Tautiszka Vardine: 
Kirstane. Ir ta diena: 1902 m., 
traukinys Nr. 29 “The Penn
sylvanian” visus nustebino sa
vo greitumu, kai jis atliko ke
lione isz New York in Chicago 
in dvideszimts valandų. (Szia- 
dien greieziausiems musu trau
kiniams visgi ima szesziolika 
valandų ta kelione atlikti); 
1448 m.j Didysis Lietuvos Ku
nigaikštis Kazimieras vaini
kavosi Lenkijos karaliumi; 
1260 m., Mindaugas, Lietuvos 
Karalius, pažadėjo atiduoti 
Kryžeiviams visa Lietuva; 
1940 m., Rusija pasiima, Lietu
va, ir už dvieju dienu, Latvija 
ir Estonija! 1944 m., Amerikos 
B-29 bombnesziai pirmeji kar
ta bombarduoja Japonija; 1919 
m., pirmas eroplanas perskrido 
skersai Atlantiko mares be su
stojimo; 1940 m., Lietuvos Pre
zidentas Antanas Smetonas pa- 
szalintas; 1944 m., Vokiecziai 
bombardavo Londono miestą, 
Anglijoje.

— Ketverge pripuola Szv. 
Benno ir Szv. Liutgardo, o 
Tautiszka Vardine: Kantigir-

7 Vaiku Tėvas Mokslo Laipsni Gavo

York, Birželio dvylikta die
na. Po kairei, jo žmona laiko 
ant savo keliu dukrele Joan. 
Kiti vaikai yra: dvieju metu 
Michael, trijų metu Cathe
rine, keturiu metu Billy, sze- 
sziu metu Ronnie, asztuoniu

do. Taipgi ta diena: 1362 m., 
Kryžuocziai iszgrove Kauno 
pili; 1933 m., Prez. Franklin D. 
Rooseveltas pasiraszo ant by
los duoti darbus penkiems mili
jonams Amerikiecziu; 1941 m.,
Amerika uždare visus Vokie-' mires Brandt buvo nusipirkęs 
ežiu Ambasados ir Konsulato net septynis tikietus po szimta 
ofisus musu kraszte. doleriu ant to ‘Kitty Lightner’

arklio. O tas arklys, laimėda
mas tas lenktynes buvo vertas 
deszimts doleriu ir asztuonios 
deszimts .centu del dvieju do
leriu. Reiszkia jis iszlosze 
$3,780.

— Petnyczioj p r i p u o 1 a 
Szvencz. Jėzaus Szirelies ir Szv. 
Adolfo. Tautiszka Vardine: 
Daumanto. Ir ta diena: 1954 m., 
užsibaigė tie Armijos-Senato- 
riaus Joseph McCarthy tardi- 
nimai, kurie buvo tęsęsi net per 
trisdeszimts szeszias dienas; 
1940 m., Prez. Franklin D. Roo
sevelt as praszo ir reikalauja 
dvieju mariu Laivyno, Pacifi- 
ko ir Atlantiko; 1940 m., Lietu
vos Prezidentas Antanas Sme
tona buvo priverstas pasi
traukti isz Lietuvos ir pabėgo 
in Vokietija.

Tamaqua, Pa.—
Katarina Zalskiene, nuo 522 
Elm uly., pasimirė pareita Pet- 
nyczia, ketvirta valanda po 
piet. Velione gimė Lietuvoje. 
Kitados gyveno Shenadoryje 
o 1924 metuose pasigyveno Ta
ma k ve je. Jos vyras mirė 1920 
metuose. Paliko: dvi dukte
rys: Adele, slauge in Hamburg 
ligonbute ir J. Mackiene isz
Erdenheim, Pa.; keturios su
linis: Juozą ir Vaiteka, mieste; 
Prana,, Frackville ir Joną isz 
Fargo, N. Dak., taipgi daug 
anuku ir pro-anuku. Laidos 
Seredos ryta, su Szv. Miszomis 
in SS. Petro ir Povylo bažny- 
czioje, ir palaidos in parapijos 
kapinėse. Graborius V. Men- 
kieviezius laidos.

Iszmintingi Žodeliai

* Gali pakelti baisiausia 
papeikime, bet tik nuo tokio 
žmogaus, kurie peike su skaus
mu szirdies.

’’’ Ne viens mjslina, kad tu
ri gera szirdi, tai ne gerumas 
szirdies, tiktai silpnumas ner
vu.

* Visos skriaudos buna del 
mus atlygintos, norints ne per 
tuosius, kurie mus nuskriaudė.
* Nereikalaukie teisybes nuo 

moterių, kolei ne bus augina
mos tame persitikrinime, kad 
vienatinis tikslas ju gyvenime 
yra patikti vyrams.

me-metu Maria, ir devynių 
tu Chris.

Pono William J. Quinn 
dvynukas brolis yra taipgi 
studentas tame universitete.

DU GRABORIAI 
SUIMTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Pennsylvania power a light.company

Už treczios dienos, du vyrai 
priėjo prie tu lenktynių langu 
ir pakiszo tos tikietus. Polici- 
jantai tykiai ir tyliai priėjo ir 
jos sucziupo.

Trisdeszimts metu amžiaus 
William G. Henley, isz Cliff
side Park, N. J., buvo grabo- 
rius, o dvideszimts asztuoniu 
metu amžiaus William J. Roff, 
buvo jo draiverys.

Graborius prisipažino kad 
jis tuos tikietus buvo radęs in 
nabasztninko palto pamuszala, 
ir tada jis pasikvietė savo drai- 
veri, kad jiedu eitu ir iszmai- 
nytu, iszkeszintu tuos tikietus 
ir taip pasipiniguotu.

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.

KAPITONAS
INTARTAS

Bus Vaisko Tardomas
Del Kyszius

WASHINGTON, D. C. —
Vaisko sztabas yra suemes ke
lis karininkus, kurie yra intar- 
ti už ėmimą kysziu nuo fabri
kantu kurie norėjo didelius 
kontraktus isz armijos.

Lakunu Sztabas tuojaus pra 
szalino Kapitoną Faymond 
Wool, kuris yra intartas už 
priėmimą net penkios deszimts

PLAN NOW INCLUDES

FINANCING OF ALL HOME WIRING IMPROVEMENTS

tukstaneziu doleriu nuo fabri
kanto Harry Lev, isz Chicagos. 
Szitas fabrikantas norėjo kon
traktą gaminti jurininkams 
kepures. Tas kontraktas buvo 
už du milijonu doleriu del 
6,823,000 tokiu kepurių. Ir jis 
szita kontrakta gavo, nežiūrint 
to kad keli kiti fabrikai buvo 
už daug mažiau kontraktus in- 
teike del tu paežiu kepurių; ir 
kas dar svarbiau, vienas aug- 
sztas karininkas neužginezyja- 
mai buvo priparodines kad tos 
naujos Harry Lev gamintos, pa 
siūtos kepures yra daug pras
tesnes. Jis vistiek gavo ta kon
trakta.

Armijos Sztabas tuo paežiu 
laiku praszalino Ferdinand 
Tartaglia, isz Natick, Mass. Jo 
alga buvo deszimts tukstaneziu 
doleriu ant metu. Ir jis yra pa- 
nasziai intartas; jis gavo nuo 
to paties fabrikanto deszimts 
tukstaneziu doleriu ir visokiu 
brangiu dovanu. Jo darbas 
vaiske buvo prižiūrėti kareiviu 
drabužius.

Fabrikantas Harry Lev užsi
gina kad jis kuri karininka pa
pirko ar norėjo papirkti, bet 
prisipažino kad jis daug labai 
brangiu dovanu jiems davė ir 
dabar kitiems duoda, bet jis sa
ko: “Asz galiu duoti dovanas 
kam asz noriu. Jeigu asz ežia 
kaltas tai visi kurie dovanas 
duoda per Kalėdas turėtu da
bar tupėti kalėjimuose.”

Kai valdžios advokatas pa
vadino szita fabrikanta milijo
nierių, jis pasiprieszino, saky
damas kad jis nėra milijonie
rius. Stacziai užklaustas kiek 
jis sziandien vertas, jis pasakė; 
‘‘tik kelis milijonukus dole
riu.” ’

Trys Istorijos
Apie Ir landa arba Nekaltybt 
Suspausta; Robertas Velnias. 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.

DU LAIVAI
SUSIMUSZE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

SLAUGE UZSIMUSZE
WILMINGTON, DEL. — 

Dvideszimts septynių metu am
žiaus slauge, nurse, Panele Fay 
Lipshitz, užsimusze apie puse 
po vienuolikos isz ryto, ant 
Galsgow vieszkelio, apie pen
kios mylios nuo Wilmington.

Valstijos policijantai sako 
kad jos automobiliu sudaužė 
trokas, kai ji iszvažiavo ant to 
vieszkelio. Tas trokas ja ir jos 
automobiliu nustume in kitą 
vieszkelio puse, kur ji su kitu 
automobiliu susimusze. Tas 
trenksmas ja iszmete isz jos au- 
tomobiliaus.

Robert Moore, isz Rockville, 
Maryland, to troko draiverys, 
ir Oscar Tucker isz Brandy
wine Hills, buvo sukriesti ir 
biski sužeisti, bet ne pavojin
gai.

Panele Lipshitz, gyveno su 
savo sesere, Ponia Joseph Gar
ber. Ji tik ana Rugsėjo menesi 
buvo pradėjusi ežia eiti slauges 
pareigas.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

pat to deganezio laivo ir isž'gel- 
bejo trylika žmonių. Jispave- 
de dvylika kitu iszlikusiu gyvu 
kitam Anglijos laivui, “For- 
ness” kuris visus nuvežė in 
Margate, Anglija.

Tie, kurie iszliko gyvi, sako 
kad jei ne to ‘‘Apollo” laivo 
kapitonas tai nei vienas nebutu 
iszlikes gyvas. “Apollo” 
vas gerokai ir pats apdege 
visas maliava nusvilo nuo 
deganeziu bangu ir nuo 
karszczio.

lai 
ir 
tu 
to

20 FABRIKU
UŽSIDARYS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)?

iszleis dvideszimts tukstaneziu 
troku ir automobiliu mažiau 
negu paprastai.

Dabar, kai Fordo darbiniu-, 
kai gavo didesnes algas ir algų 
užtikrinimą bedarbes laiku, tai 
galima tikėtis kad ir visos ki
tos unijos panasziai reikalaus 
isz savo kompanijų ir fabriku.

Philadelphijoje, “B u d d” 
fabriko darbininkai reikalauja 
daugiau, ir nesutinka susitai
kinti ant penktuko ant dolerio 
daugiau. Czia yra gaminama 
dalys automobiliams kaip 
Chrysler, Plymouth ir Chevro
let. Jeigu szitie darbininkai 
tikrai iszeitu ant straiku tai ir 
tu automobiliu fabrikai turėtu 
užsidaryti. , . .

Iszliko Gyva

Dvieju metu, szita mergai
te iszliko gyva kai ji iszkrito 
isz lango nuo treczio augsz- 
to. Ji yra Florence McKay, 
kuri dabar randasi Los An
geles ligoninėje. Jos motina 
ja czia ramina. Daktarai sa
ko kad meergaite mažai ka 
nukentejo toje nelaimėje ir 
jie prižada, kad už keliu die
nu ji gales sau gryszti namo 
sveika ir linksma.
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