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Molotovui Sargyba LAKUNU, KARININKUTRUMPA, TRŪKSTA

Rusijos Užsienio Ministe- 
ris, (po kaire) ežia stovi ne
toli nuo brangaus ir puosz- 
naus palociaus, kuri Rusijos 
delegacija yra pasirandavo- 
jus in Hillsborough, Califor
nia. Prie jo ar užpakalyje 
jo stovi vietinis policijantas, 
Pete Feną, kuris yra paskir
tas kaipo Molotovo sargas.

Isz Amerikos
ARMIJOS
SEKRETORIUS

PASITRAUKĖ
__ L

Apsaugos Viiszininkas 
Jo Vietoje

------- -
WASHINGTON, D. C. — 

Armijos Sekretorius, Robert T.' 
Stevens pasitraukia isz savo; 
vietos ir gryszta prie savo as-1 
meniszko biznio.

Jau keli menesiai kai tokio 
gandai ėjo, bet niekas nieko 
tikro nežinojo, kol pats Stevens! 
parasze savo atsisakymo laisz- 
ka Prezidentui Eisenhoweriui. į

Prez. Eisenhoweris atsake | 
kad jis su nuliūdimų priima jo! 
atsisakyma, sakydamas kad 
Stevens savo darba labai gerai 
atliko, ir kad bus sunku kita 
toki gabu ir mokinta žmogų 
rasti.

Stevens nepasiaiszkino ko
dėl jis dabar pasitraukia, vien, 
tik pastebėdamas, kad jis jau- 
cziasi kad jo asmeninis biznis 
dabar jo labiau reikalauja.

Nuo to laiko, kada jis susi
kirto su Senatorių McCarthy, 
per Armijos tardinimus, daug 
žmonių spėjo kad jis bus ar 
pravarytas ar bus priverstas 
pats pasitraukti. Jo patarėjas 
Adams . tuojaus .. pasitraukė, 
kaip ir keli kiti augszti Armi
jos žmones.

Visi Rusijos delegatai in szi
ta deszimta sukaktos meta 
Tautu Sanjungos yra parei
kalavo kad jiems butu pa
skirti sargai. Matyt, jie 
taip inprate Rusijoje, kur 
jie žino kad be sargo ju gy
vastis nei graszio neverta, 
tai ir ežia, musu tarpe visko 
ir visu bijosi.

Taip pat ir du Senatoriaus 
McCarthy patarėjai pasitrau
kė isz savo vietų. Bet Stevens 
iki sziol dar vis laikėsi.

Prez. Eisenhoweris yra pa
skyręs Wilber M. Brucker in- 
Stevens vieta. Brucker yra Re
pui: likonas isz Illinois valsti
jos. Jis jau buvo kelis sykius 
susikirtos su Senatorių McCar
thy.

Aiszkus dalykas, mes nieka
dos nedažinosime ar Stevens
savo noru pasitraukė, ar jis bu
vo - priverstas pasitraukti. 
Daug žmonių dabar sakys kad 
jis buvo priverstas pasitraukti
ir tada priparodins kad Sena- Į
tori aus McCarthy buvo virszus 
ir teisybe per tuos McCarthy-; 
Armijos susikirtimus kaslink
Komunistu. Bet retas kuris 
kada dažinos tikrai kas ten bu
vo ar i n vyko.

Keli kiti valdžios augsztose 
vietose dabar ima teipgi pasi
traukti. Vienas isz tokiu yra 
Apsaugos Po-Sekreorius, Ro
bert Anderson, gabus rašzyto- 
jas, dramaturgas ir apsukrus 
dipliomatas, kuriam lygaus
vaargiai randasi visame Vasz- 
ingtone. Jis buvo vienas isz tu 
drąsuoliu Vaszingtone, kuris 
vis reikalavo kad Amerika ge
riau apsiginkluotu, daugiau pi
nigu paskirtu vaiskui. Ir jis ne
paisė priesz ka jis stojo; priesz 
Iždo Sekretorių, priesz Apsau-1 
gos Sekretorių, savo bosą, 
priesz augszcziausius karinin
kus ir kad ir priesz pati Prezi
dentą Eisenhoweri.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Daug Palieka Vaisku, 
Stoja Iii Gerus Darbus

WASHINGTON, D. C. — 
Dabar visi Armijos didžiūnai 
ir pilvužai yra labai susirūpi
nę. Baisiai daug musu lakunu, 
y patina gi karininku lakunu 
dabar pasitraukia isz tarnybos 
ir jieszkosi sau kito darbo.

Ir beveik visi jie vienodai 
aiszkinasi ir teisinasi: negana 
pinigu; algos per mažos. •

Kai mes iszgirstame kad ku
ris augrztas karininkas gauna 
deszimts ar penkiolika tuk- 
staneziu doleriu ant metu, tai 
mes jau net už galvos stveria- 
mes: “Ui! Tiek Daug!”

Bet ka mes pamirsztame tai 
kad tie patys karininkai, la
kūnai gali gauti ir penkios de
szimts ar septynios deszimts 
tukstaneziu doleriu ant motu 
kitur.

Generolas Douglas MacArt- j 
hur nespėjo gauti “sakti” nuo 
Pono Harry Trumano, kai jam 
kelios kompanijos pasiulino 
darbus su szimtu tukstaneziu 
doleriu ant metu ar daugiau. 
Ir ežia tokiems kaip jis yra at
ostogos, apdrauda, trumpos 
valandos ir visatai ka kiti dar
bininkai gauna, ir ko karinin
kas negali tikėtis gauti vaiske.

Tas pats ir su musu vadais 
Vaszingtone. Žinoma, no visi, 
bet dauguma isz ju penkis ar 
deszimts sykiu daugiau gautu 
kitur. Kiti savo amatus yra 
palike, kaip keli yra buvę ad
vokatai didėlėms kompani
joms kurios jiems niokodavo 
daugiau kaip szimta tukstan
eziu doleriu ant metu.

Musu Ambasadorka Italijoje 
yra savininke trijų ar keturiu 
didžiausiu ir bagoeziausiu re
dakcijų, žurnaiu Amerikoje.

Dvylikos metu Reba Reels 
rodo ronas ir žaizdas ant sa
vo brolio, devynių metu am
žiaus Edd Reels, po deszine.

Jos ineigos per viena sanvaite 
didesnes negu jos visu metu al
ga kaipo Ambasadorka.

Daug mokintu ir labai gabiu 
dipliomatu atsisako Ambasa
doriaus garbes, prisipažinda- 
mi kad jie jokiu budu negalėtu 

' pragyventi ant Ambasadoriaus 
algos, nes iszlaidos milžinisz- 

1 kos.
Anglija daug geriau aprūpi

na'savo Ambasadorius; ju al
gos no tik didesnes, bet visi j u 
kasztai yra valdžios padengti. 
Amerikos Ambasadorius turi 
visus savo garbingos vietos 
kasztus pats isz savo algos pa
dengti. Net ir Sovietu Rusija 
visus savo Ambasadorių ir at
stovu kasztus padengia.

PULKININKAS
PASZALINTAS

Insivelc Su Vokietaite, 
Iszdavikc

WASHINGTON, D. C. — 
Lakunu Sztabo pulkininkas, 
Patrick W. Hayes, buvo isz ka
riuomenes iszmestas su negar
bingu pažymėjimu.

Lakunu Sztabo Sekretorius, 
Harold E. Talbot, intare szita 
keturios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus pulkininką už 
užsidėjimą su Vokietaite, kuri 
isz jo iszviliojo daug armijos 
slaptu žinių. Sekretorius ne
sutiko pavėlinti tam pulkinin
kui atsisakyti, pasiraukti ir 
taip gauti pulkininko pensija. 
Szitas Sekretoriaus nusprendi
mas tam pulkininkui kasztuos 
apie septynios deszimts penkis 
tukstanezius doleriu.

Sekretorius Talbot sake kad 
pulkininkas Hayes, isz Scran
ton, Pa., labai kvailai ir nepa

Baisiai Sumuszc Savo Sunu

Jis savo sunu taip baisiai 
nuplakė su namie padarytu 
diržu. Jo žmona, trisde- 
szimts keturiu metu amžiaus 

sielgė užsidedamas su ta gra- 
' žuole Vokietaite.
Irmgard Mirgarcttc Schmidt, 
kuri ana meta dirbo Komunis- 

! tams.
Armijos sztabas laike visas 

szitas žinias apie szita pulki- 
niika ir kila augszta karininka 
slaptoje, kol Philadelphijos 
Inquirer laikraszczio redakto
rius vicszai iszkclc klassima 
i ‘Kurie Amerikiecziai buvo Isz- 
davikes Vokietaites Draugai?’ 

į Tada Armija buvo priversta 
viską vierzai paskelbti.

j ‘Inq.’ laikraszczio redakto
rius drąsiai ir vicszai pareika-

1 Javo kad Armijos Sztabas pa- 
siaiszkintu kodėl eilinis karei
vis yra už visai maža prasižen
gimą taip žiauriai baudžiamas, 
o karininku prasižengimai yra 
ne tik dovanojami, bet ir sla-

Į piami nuo visu akiu.
Amerikos Armijos Koman- 

dorius, Europoje Generolas W. 
M. Hoge, paszieliszkai supyko 
ir iszkoliojo ta redaktroiu, bet 
už keliu dienu jis nutupe ir nu
tilo. Lakunu Sztabas už keliu 
dienu pats iszdave to karinin
ko varda ir prancsze kad jis 
patrauktas in kariszka teismą.

Szita Vokietaite suviliojo 
kelis musu augsztus karinin
kus ir labai gudriai ir apsuk
riai maisze meile, sznapsa ir 
žinias, Komunistu naudai.

Eina gandai kad dar ir 
• augsztesni karininkai yra ežia 
; invelti, bet Armijos Sztabas 
tyli, nieko nesako.

SKAITYKIT

^“SAULE”^

PLATINKIT!

Ponia Reels paszauke polici- 
jantus.

□ □ u

V. L. Itor.zKowsKi, r.aitor and Mgr. ft 66 IV LIAS

Keturiu metu Linda Mic
hael Gonzales, isz Los Ange
les, ramina savo szunyti, 
“Louie.” Ta szunyczio 
akis nėra pa juodinta nuo ne
laimėje, bet jis yra taip gi
męs. Jiedu buvo sužeisti 
automobiliaus. Chihuahua

Isz Pavergtos Tėvynės
Buk pasveikinta, szventoji 

žeme, savo darbszcziausiu arto- j 
j u prakaitu nulaistyta, savo 
geriausiu vaiku krauju ap- 
szlakstyta. Pakdlcsc rymaneziu 
Rūpintojėliu žeme, nitu darže
liu ir osziancziu giriu, skambiu 
dainų, nuoszirdžiu ir dėkingu
mo kupinu giesmių kraszte. 
Didvyriu tėvynė, visada lais- i 
ves troksztanti ir laimes ilgėsi 
1 uoselejanti! Piktas prieszas, 
isz nedraugiszkos szalies atžy
giavęs, pavergė tave paezioje 
klestėjimo pradžioje, pati 
karszcziausios kūrybos meta. 
Jis tavo srauniausius sūnūs ir 

i darbszcziausias dukras iszžude 
nesuklupusius vergijon iszva- 
rc, o likusiems sunkia baudžia- 
va invede. Žiaurius savo tijū
nus ir negailestingus varovus 
prie kiekvieno nelaimingo pri
statė ir už sunku darba sauja 
grudu paskyrė. Tas prieszas se
nu seniausia, gražiu gražiausia 
lietuviu gimtąją kalba niekina, 
jos žodžius savo pavergėja 
liaupsinti insakydamas, sveti
mas mintis balsiai reikszti, sa
vo praeiti niekinti versdamas. 
Jis broli sesera purvais darbs- 
tyti gundo ir dirbtini džiugesį 
svetima gaida szukauti, ir pa
vergėjui už skriaudas ir kan- 
czias dėkoti liepia.

Tykiai, oi tykiai Nemunėlis 
teka, tautos graudžia rauda ir 
didi skunda in marias neszda- 
mas, laisvajam pasauliui pluk
dydamas, kad gailestingi žmo
nes iszgirstu ir kitiems pasaky
tu, koks negandas Tavo sūnūs 
ir dukras prislėgė, kokios pa- 
gelbos Lietuviai szaukiasi. Ly
gus laukai gyvybe alsuoja, upe

szunycziui buvo viena koju- 
tc palauszta, už tai mergai- 
tuke taip rūpestingai ji lai
ko ir lauke ‘szundaktario’ 
atvažiuojant. Jos motina, 
brolis ir sesute buvo teipgi 
sužeisti toje nelaimėje, ir bu- 

i vo nuveszti in ligonine. • 

liai cziurlena, paukszcziai 
cziulba, negestanezia viltimi 
pavergtuosius gaivina, gyventi 
ir kentėti drąsiną. Vai nukris 
karta paneziai, vai patekės 
karta linksmesne saule, vai su
plevėsuos aiksztese Laisves vė
liavos! Tada sūnūs motina, se
suo broli, vyras žmona, var
pams gaudžiant, prisikėlimo 
szvente sveikins, sūria aszara 
nubrauks, viens kito žaizdas 
aptvarstys, liūdnas dienas pa
minės ir in didinga ateiti su
tartinai žengs, Tavo varda 
žmonijoje garsindami, už nau
dingus darbus doru žmonių pa
garba sau pelnydami. Ir per 
amžių amžius gyvuos Lietuva! 
Gyvuos ji laisva, didi ir graži! I

i

Vilniaus radijas Gegužes 10 
d., paskelbė žinia, kad ta diena 
iszJVIaskvos in Varszuva, daly
vauti Europos tautu pasitari
me taikai ir saugumai Europo
je užtikrinti iszvyko TS dele
gacija, o su ja Latviu m. p. La- 
cis, T. I ietuvos Ministeriu Ta- 
rylos pirm. Gedvilas ir T. Es
tijos Muriscpas. Amerikiecziu 
žinių agentūros, Britu Reute- 
ris ir Szveicaru spauda atkrei
pė dėmėsi in tai, jog in konfe
rencija be Rytu satelitu, buvo 
Bolszeviku nusigabenti taip 
pat Sovietiniu Rusijos, Ukrai
nos, Gudijos ir Pabaltijo res- 
pbuliku ministeriu tarybų pir
mininkai. Reuterio pareiszki- 
mu, tai buvusi pati didžioji Ko
munistiniu valdžios ir kariniu 
szefu konferencija pokario me-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Buvęs Amerikos Prezidentas 

Harry Trumanas laivo pakvies 
tas in Tautu Sanjungosi de- 
szimts metu apvaikszcziojima, 
bet tik kaipo sveczias. Kai ku
rie Demokratai sako kad reikė
jo ji pakviesti sui ‘prakalba, nes 
yra vienas isz tos Sanjungos 
instpigeju.

Yugoslav! joje dalba r paskli
do pasaka apie Rusijos Nikolai 
Bulganin, kuris tenai atsilan
kė su pataikos pasiulinimu'. 
Žmones sako kad Bulganinas, 
pirm iszvažiuojant isz Rusijos 
buvo nusipirkęs audeklo del 
naujo siuto. Bet kai jam rei
kėjo' netikėtai greitai isizva- 
žiuoti, tai jis ta audeklą pasiė
mė, ir, atvažiavęs in Yugosla- 
vija, jis vienam Yugoslavui 
kriaucziui nunesze ta audeklą 
ir Ipaprasze kad jis jam ta nau
ja siutą pasiutu.

Yuigoslavas krauczius jam 
pasakė kad jis ežia turi gana 
audeklo ne tik del siuto, bet 
dar ir del dvieju kelnių.

“Kaip tai?”, .uižklause Bul
ganin, “man Rusijoje pardavė 
gana audeklo tik del vienu kel
iniu, o tu sakai galėsi net dve
jas pasiūti isz szito audeklo?” 
“Matai, Ponuli,” atsake tas 
Yugoslavas kriauezius, “ tu 

1 neesi tokis didelis žmogus ežia 
pas mus, kaip esi Rusijoje.”

Nikita Krusliclievas, Rusijos 
pirmasis valdovas, dabar jau 
gali savo dienas susi skaityti. 
Jis ne tiktai ka per daug geria 
ir pasigeria, 'bet per daug ple
pa. Dipliomtai spėja kad jis 
greitai bus parszauktas namo.

Kai Sovietu delegacija atsi
buvo in Belgrade, Yugoslav!ja 
tai Rusijosjaikraszcziai skelbė 
kad Krusliclievas ir Bulganin
as daug gero nuveikė savo pa
sikalbėjimuose su Yugoslavi- 
jos Tito. Bet pats Tito, per 
Yugoslav! jos radi ja visai kita 
daina dainuoja. Jis savo žmo
nėms aiszkina kad jis ežia pri
vertė Kremlina nusileisti, ir 
priverto Sovietus prisipažinti 
kad Komunistiniai krasztai 
gali gyvuoti be jokio ryszio su 
Rusija.

Sovietai dabar visiems slidi
na taika, ir randasi tikras pa
vojus kad jie su savo saldžiais? 
taikos 'žodžiais gali suvedžioti 
daug žmonių. Musu augszti ir 
mokinti dipliomatai kaip tik to 
ir bijosi.

________.._____ t

Isz visu tu Rusijos taikos 
‘žingsniu vienas dalykas pa- 
aiszkeja: Sovietai nori visus 
krasztus , subuiitavoti priesz 
Amerika. Jie geriiiasi Yugos- 
lavams, Graikams, Turkams, 
Anglams, lenkiasi ligi žemes 0 7 O
Prancūzams, laisve ir nepri
klausomybe prižada paverg
tiems Vok i ecziams, bet mums 
prie kiekvienos progos prieszi- 
nasi ir mus szmeižia .ir intari- 
neja. Jie nesitiki greitai visus 
tuos krasztus subuiitavoti 
priesz mus, bet jie nori pasėti 
nors szeszeli abejojimo apie 
Amerikos tikslus pirm negu 
tas keturi u didžiųjų vieszpai- 
tyseziu atstovu mitingas in- 
vyks.

-U.

Kai Sovietai pasikvietė Va
karu Vokietijos Kanceliarijų 
del pasitarimu, tai daug augsz- 
tu Komunistu Rytu Vokietijo
je nusigando. Jie dabar daug 
isz ju meta Komunistu partija 
ir bėga in Vakarus.

Sovietai dabar per laikrasz- 
czius ir per radi ja Szveicari jo
je, skelbia, kad visi pabėgėliai 
isz Rusijos dabar gali gryiszti 
in Rusija be jokios baimes kad 
jie Ims nubausti, nes, Sovietai 
aiszkina., negalima žmogaus 
kaltinti už ta, ka jis isz 'baimes 
yra padars. Ir tuo paežiui lai
ku Sovietą,i primena tiems pa
bėgėliams koks vargas, kokios 
kanezios, kokie persekiojimai 
ju laukia Amerikoje.

• • ■ “
Dabar kai automobiliu dar

bininkai gavo didesnės algas 
tai nauji automobiliai dar la
biau pabrangs, apie septynios 
deszimts doleriu ant automobi- 
liaus.
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Pypkes Durnai

Tėvynės Rauda
Ak! Girdėk užima 
Girioj aržuolu, 
Lig tėvu szaukima 
Isz mirties kapu!
Ak! Tai dar atskamba 
Isz senu laiku, 
Kaip verksminga truba 
Musu proboeziu: 
“Eikszte, sunu kardu 
Žeme boeziu savo, 
Atpirkta krauju!” 
Ak! Girdėk ta užima 
Senu aržuolu;
Tai patirsi rauda 
Boeziu szaukianeziu!
Broliai, broliai dirbkim, 
Dabar laikas yra; 
Prakaito neskųsim, 
Lietuva gyva!
Boeziu nepaminkim, 
Musu- karžygius;
Bet juos apsaugokim, 
Žemej gulinezius!

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

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

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

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

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

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

Daug laikraszcziu yra instei- 
gc taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti! 
r------ ——■ ■—■—- . ___!
^♦♦♦♦♦♦♦♦^♦Z4<Z**Z'**Z**Z**Z**Z**Z**Z> 
PARYŽIAUS :: ::

:: :: NUSKURELIS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

— Kela.uk sveikas! Jenaro- 
le! Ir net. kožnas. apsiverke.

Kožnas vadas, tai yra.: pul
kauninkai su kapitonais ir afi- 
cierai'si tiesiok nusidavė pas sa
vo pulkus, ir pulkauninkas žna- 
vii stojo teipos-gi prie savo gly- 
tu, kurios jo lauke.

— Mano vaikai, atsiliepe 
garsiai, esame nevalninkais tu
rime apleist Prancūzija!

Ir verksmas sulaiko jam bal- 
^a. Žnavai tylėjo.

— Antra iszlyga pasidavi
mo, trauke tolinus už valandė
lės, pavėlinta aficieraims su- 
gryžt in savo tėvynė po tom 
iszligom, idant, duotume žodi, 
jog ginklo priesz Vokicczius ne 
pakelsime; nes ne vienas afi
cieras, nei vienas, girdyte, vai
kai, neprieme tuju iszlygu! Ei
sime visi drauge! Asz teipos-gi 
jus neapleisiu!

Tykumas, paskui paszauke 
didžiu 'balsu:

— Te gyvuoje musu pul
kauninkas! Te gyvuoja Pran
cūzija !

Prasti kareiviai drąsiai 
sipaudžesi pas ji, kožnasi troksz- 
ta da ji, kožnas trokszta. da- 
lypstėt savO: vado rukus, ežia 
jau nežino kas tai vyresnis, ežia 
visi tik Prancūzai, priversti 
apleist gimtynes szali!

Turi da sziandien ’išztraukt

iii Glaire. Batalionas pasiren
gęs ant isztraukimo, kad sztai 
prisiartina pas pulkauninką 
p ak ar ūži s Berger.

— O karūna, klausė nulin
dęs.

— Ne galime jos paimtie su 
savim, galėtu gauties nepriete- 
la.ms. Reikia sudegint ! Tai mu
su mylima karūna!

Ima. ja, in rankas parueziko ir 
prispaudė prie krutinės. Gilto
se tykumą grabine.

— Kad man ja ponas pa- 
vestum, atsiliepe kokis nepra
šus balsas. Prisiegkiu, jog ser
gėtai! josios kaip akys ir su
gražint au cielibeje po kare!

Tai locnininkas fabriko, ku
riame nakvojo' žnavai, susi ju
dinės laja, gaileste kareiviu, 
trokszta atiduotie taji nuopel
ną.

Duszioje pulkauninko svars- 
tosi: apleist karūna, tai įbaisus 
daigiais! Nes jeigu apsaugos! 
Ant galo paveda ja doram žmo
gui.

—■ Pavedu tamistui, kalba, 
va.rda mano pulko. Kožnas isz 
mus paszvensitu gyvastį už ta- 
je karūna, saugok ja kaip 
szventa daigia.

— Dėkui!
Puikus žmogus tikrai dalai- 

ke prižade'jima ir karūna pir
mo pulko žnavu neinpuole iii 
rankas neprietelaus, kaip kitu 
ant nelaimes inpuole!

* * * /
Penki metai praėjo nuo tojo 

laiko.
Ant geležinkelio didelis kru

tėjimas ir szaukimas vienas 
antro, kaip tai yra paprastu 
daigiu, kada pribuna trūkis. 
Jaunas, apdegęs nuo saules afi
cieras žnavu škuliai iszszoko 
isz vagono ir pamojo ant sto- 
vintes diružkos, sudeda savo 
ne dideli punguleli vaiskava.

— Vežk in Narna. Invalidu! 
Paszauke biski drebaneziu bal
su. *

Ne dyvai; ba pribuvo tiesėk 
isz Afrikos.

Diruižka netrukus susilaiko 
ant žinomos jam gerai ulyiczios. 
Jaunikaitis iszszoka staigai, 
paima savo punguleli, ir konia 
lekte loke per kiemą, ant kurio 
sla.nkiojp pamažėl! keli pražyle 
veteronai.

Jaunikaitis susilaiko staigai 
priesz viena augszta, plona, seni 
su medine koja, ir pade jas savo 
punguleli ant žeme, metasi 
jam su rankomis ant kaklo 
szaukdamas:

— Gavean! Szeržente! Tai 
asz, tai asz!

Ne gali daugiau kalbėt, o se
nas, kareivis yrėsi atgal ir susi
raukęs temina ant apjuodusio 
veido žnavo.

— Izidoris! Szaukia 'balda
mas, ir butu' parpuolęs, idant 
priimtinis suims ne sulaikęs.

Teip buvo tai Izidoris, pa- 
puosztas su medeliu aficieras 
pirmutines rangos pirmo pul
ko žnavu, apdegęs Afrikonine 
saule, pripratęs niusztynese su 
Arabais. Seni kareiviai apsiau
bė ji aplinkui, spausdami ran
kas. Gavean pasiramszczuoje 
ant jo, rodos bijojo, idant ne 
pabėgtu nuo' jo.

— Nedavei man žinios apie 
tavo pribuvimą! Atsiliepe szer- 
žentas rodos kaip ne savo bal
su.

— Norėjau jums padarytie 
isznėžiniu. O kaip Lankonai 
laikosi ? Eisime pas juosus.

— Visi sveiki. Adomėlis li
kosi arkiteku, o Mele pabaigė 
mokslą, ir gavo diplioma ant 
profesorkos. Eikime rasime vi
sus prie pusryl.

Ir nevilkindamas, nutraukė 
pas Lankonus.

— Tai mudviejų suolelis, 
tarė Izidoris kada praeitinėje 
pro suoleli, ant kurio sėdėda
mas Gavean pažino pirmu kar
tu Paryžiaus driskų.

Gavean velei turi aszaras 
akyse.

Krūmelis prie Avenue do la 
Motte-Piquet jau pasididino ir 
kitaip iszrodo, matomai jau ir 
daugiau jame randasi, negu 
priesz kelis metuiS. Prieteliai 
inejo in vidų, pasukia in pasiza- 
lini pakaju, kuriame rado se- 
dintes keturios ypatos prie sta
lo.

— Atminkite, ka ežia jums 
atvedu! Szauke szeržentas su 
linksmom akimi.

— Izidoris! Atsako patogi, 
gelton-plAuke pana ir apkaito 
kaip rože.

— Ar tai Mele? Ne, tai ne
gali būti! Klause stebėdamasis 
aficieras.

— Teip yra, mano kareivi! 
Pasveikinkie gi ja! Kas tai ežia 
vef? Juokėsi Gavean matyda
mas susimaiszima abieju.

Nes Izidoris nedrysta prisi
artint. Mele augszta, laiba, 
szviesoje szlebeje ir puikiai su- 
pintais plaukais, iszrodo jam 
kaip karaliene.

— Pašveikyk-gi ja vai
kink! Paantrina, pastumdamas 
ji isz palengvo szeržentasi. Esi 
matau, labai nupuikęs, jog tau 
Mole nepatinka! Kas tai po 
szimta perkūnu, ar gal ne pato- 
ga mergaite?

— Ir Izidoris užaugo teip- 
osgi ant patogaus aficierio, at
siliepe įsu guodone motina Me
les. Eik szian mano vaike, pa- 
sveikyk mus po senovės, juk 
buvote visada kaip gimines,

Ir senoji buezuoje jauna ka
reivi, kuris insidraisinesi, tuom, 
tuojaus paskubino pas Mele pa
sveikint.

— Juk asz tau kalbėjau, 
jog busi pati aficiero, kalba 
Gavean, trindamas savo ran
kas.

*♦* *♦* *♦*
Tu szeszias sanvaites velau 

Name Invalidu apvaiksztinejo 
dideli bankieta, mat augytinis 
ir suims szeržento Gavean, Izi
doris paėmė sau už paezia Mele 
Lankom Pats jenarolas buvo 
pulke, o tai buvo tas pats jena
rolas Bonssard kuri Izidoris 
iszgelbejo nuo smert, o apie ka 
pats jenarolas priesz visus 
apie tai kalbėjo.

Po szlubui paprasze jenaro
las jaunavedžius pas save ant 
piet, drauge su nuotakos tėvais 
sena szerženta ir Banssarda, o 
aipie vi vatus likosi Izidoris pa
talpintas in pulką stovinti 
Prancūzijoje ir gavo dinsta ad
jutanto.

— Tai jau per daug! Pa- 
sznabždejo in save Gavean, 
szluostydamas nematau asza
ras. Ne žinau kas tai bus, jog ta 
vaikioza teip laibai mylu !

— GALAS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.J02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme 
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelEsti 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; Aut 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, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.158-—A p i e Kapitonu 
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 Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mai
klams ; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180 y2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c. X- 9

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanezios 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 liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Scraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

H3F3 Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

Kela.uk


“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

Paryžiaus Nuskurelis
(Tasa)

Nevalninkas

Apimtie kalnelus Garenne, 
užimt ant naujo apleistas vie
tas piragaiszint be jokios nau
dos apie trys szimtai žmonių, ir 
kam? Ar gali mislyt idant kas 
užkabintu, clalbar, kada diena 
baigėsi.

Toki klausima uždavinėjo 
sau pulkauninkas, pildinda- 
mas aplankytus prisakymus.

Ne praėjo vienok valanda 
kad sztai atėjo nauji paliepi
mai: Vienas batalionas turi 
gint inejima in giraite, aplin
kui Garenne, o dvi kompanijos 
po vadovyste kapitono Praxa 
ir Seufelo, drauge su pekszti- 
ninkais užims smagia, vieta pa
lei Uloing, idant sulaikyt mar- 
sza sparnincs armijos Vokisz- 
kos.

Ir laja saujele narsumu pri
skyrė ir Izidori.

Su davadijo viską, o ne isz 
vilko pusė valandos keliose 
vietose ant kart sudundėjo szu- 
viai. Karcziause musztyne gar
mėjo prie Floing. Armija Prū
sine, sulaikyta staigai Ąjime, su 
visa daugybe savo pajiegu už
klupo ant žnavu ir linijava ar
mija. Nes Prancūzai turėjo už- 
emia tikra gera vieta, ir praėjo 
valanda kol instenge apsiaubk 
Mieris 'buvo iszpildintas susi
pratimus nevidonu atkreiptas 
nuo tikro mierio Prancuzines 
armijos dabar ir žnavam pri
gulėjo sueitie ka greicziause su 
likusiu pulkui. Jeigu ne teip tai 
butu patekia in nevalo.

Apie valanda penkta pirmas 
pulkas žnavu radosi pasirengęs 
apart trijų kompanijų,“apie ka
rais nieko lig sziol ne buvo ži
noma."

— Kareiviai! Sztai Bato
nas! Paszauke pulkauninkas. 
Turime juostis" paimtie ant 
bagnietu!

— Te gyvuoje pulkaunin
kas! Atsake glytos didžiu bal
su.

— Na, norint karta, pamis
imo Izidoris. Dabar muszuosiu 
kaip Gavean.

Noras jo iszsipilde. Pulkau
ninkas stojo pirmybeje batalio
no ir vede pats ant szturmo.

Judinėsi isz vietos dvilinkų 
žingsniu: žnavams praszvito 
veidai, akys pražibo: turėjo 
ant galo tai, ko troszko nuo 
pradžios kares, kas guli papra
time tautu ir yra atsižymia ju 
būduose. Tai ne armotine ugnis 
ka užmuszineje be apsiginimo, 
nuo trijų tukstancziu mastu, 
tai musztyne ant bagnietu, vy
ras priesz vyra, kratės priesz 
kruti.

Pulkauninkas bego pirmiau-

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... »

Viesz. Jėzaus ir > 
Motinos Szvencz. ;■
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios !’ 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. 

se, o pirmutines glitos turėjo 
susilaikinetie, idant jo ne isz- 
lenktu. Tame karte niekas jau 
ju nesulaiko: gniuždo ir lauže 
viską! Priemiestis Baton paim
tas. Prūseliai ingaleti bėgai at
gal sumiszime, o žnavai su 
kliksmn ingalejimo inpuola in 
ulyczitis. Czia dabar užvirė 
musztyne! Suspaudime ir su
miszime, kokis ant kart pasi
darė kareiviai negalėdami nie
ko veikt su karabinu; muszasi 
su peilais ir kulmszcziom. Pru- 
selei sklaikstosi. Mažiuke sau-

* BALTRUVIENE *
* * K**********************
Dabar pakalbėsime truputi, 

Apie viena Lietuviszka panele, 
Kuri bėga kas vakaras isz 

namu, .
Kada motinėlė su aszaromis, 

Meldžia savo mylimos 
dukreles, 

Idant sėdėtu namie.
Teip mano mylima dukrele, 
Užtepai ant savo veidelio, 

Visokio pauderio ir milteliu, 
Peczius apnuoginai, 

Drese da daugiau sutrumpinai, 
Begi, kaip beprote, 

Sutikti laukiamai autobiliu 
ant kokio kampo, 

Kuriame lauke ant tavęs kokis 
szeton-palaikis?

Ir tu manai, jog tokis 
gyvenimais, 

Tau turtus po kojų paklos? 
Ne szirdžiuk, ne tokįs tai 
Kėlės in laime, ne tokis!
Jeigu atsiras vyrukas, 
Kuris jieszkos laimes, 

Tai eis ten, kur randasi 
Dievo baimingumas, 

Darbszumas, meile 
szeimyniszka,

Ir tikiek jog tik su tokiu busi 
j laiminga,

O apie kitokį nemanstyk! 
Paliauk trankytis naktimis 

su autobiliais, 
Atmesk nuo saves miltelius,, 

ir teplius, 
Kurie tavo veideli tik 

subiaurina, 
Nes ant senatvės iszrodysi 

kaip ragana!
Neflirtuok, nes neteksi 

dorybes ir panystes, 
Ir sutrumpinsi motinai ir 

įsiau gyvasti.
Paliauk szirdžiuk,

Nes kitaip busiu priversta 
Apgarsyt visam svietui 

tavo pravarde.

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.

SKAITYKIT 
“SAULE”^£S
PLATINKIT

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslais ji

160 Puslapiu į
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ’j 
Iszaiszkma sapna ir kas ’ 
ateiteje stosis. Su priedu j 
planatu ir visokiu burtu. j> 
Knyga in minksztoe po- 
pieros virszeliuose. :: :: S 

Pinigai reikia siusti su j■ 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 I
Saule Publishing Co., i 

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

jele užsidaro in viena isz name
liu, .isz kur taikais szuvais so- 
mije susikuopinusius Prancū
zus. •

Izidorius mato puolanczius 
draugus, paszauke:
- — Ta narna reike apimt! Ir 
metasi pirmutinis'.

Nes duris buvo drueziai pa
remtos, ne leidžia. Izidoris pa
mate ant kelio nulaužta tele
grafini stulpą ir paszauke:

— Sznekite žnavai!
Keli vyrai pagriebė storoka 

lįiedeli, rėžo su galu stulpo in 
duris, zo vieša i tru'ks'ta, žnavai 
insiverezia in vidurį. Apaezio- 
je nieko neranda, siauri trepai 
veda augsztyn. Puola trys szu- 
viai ir du žnavai pažeisti in 
krutinę puola ant žemes. Izido
ris apjakes pasiutybia. vienu 
szuolu dasiekia Prūsokus susi
kuopinusius prie lango ir ar- 
cziause perskriodžia su bagnie
tu. Kiti dingsta nuo žnavu.

Nes nubėgant žemyn, jaunas 
kapralnas parege kamputi sto
vinti viena Vokieti slepentysi 
baimingai. Buvo tai jaunas, 
geltonplaukis vaikinas, kuris 
paaregejas kruvinus ginklus, 
atkisztus priesz ji metasi ant 
keliu, szaukdamas Prancuzisz- 
kai:

— ‘1 Pardon ’ ’ (Susimylėki
te) !•

Izidoris sulaikė mirtina ypa: 
keli negyvėlei gulėjo ant aslos 
del tuju nebuvo susimylejimo 
Prancuziszkai: ‘ ‘ Pardon! ” ir 
Izidoris neturėjo drąsos pra- 
szantisi perdurt. Tuojaus ir ki
tus sulaikė bagnietus.

Žnavai 'pasikėlė priesz tai, 
kalbėdami:

— Ne galime ji gyva palikt 
kad paskui in mus szautu!

— „ Tai mano nevalninkas, 
atsake kapralnas. Nu vešu ji 
pas kapitoną.

O kad buvo kapralui!, tai 
kaipo tokio turėjo vienok klau
syt.

— Pasikelk, tare in Prūseli.
Ir pemes in tarpa saves1 isz- 

vede ant ulyczios.
Tame laike likusis batalionas 

vaikėsi Prūselius su tokiu 
kersztu, jog Pruselei iszlakste 
in visu szalu. Pulkauninkas da 
ve signola ant gryžimo, kad la
bai jo vyrai ne iszsisklaidytu.

— Isz kur gryžti? Paklau
sė kapitonas, paregejas Izido
ri.

— Paėmėm ta, ana balta 
nameli, tenais ant kaires sza- 
lies.

— Ar tai jus apmalszinote 
ta smarku1 szaudima, ka musu

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

vyrus teip retino?
— Teip kapitone?
— Tai gerai, kapralai!; duo

siu apie tai raparta pulkaunin
kui.

— Paėmėm teiposgi neval- 
ninka, kapitone.

— Po velniu! Ka asz su 
juom padarysi! ?

Žnavai kabuvo su Izidorium 
piktai szypsojosi. ,

— Pasidavė, kapitone, pra- 
sze susimylejimo Prancuzisz
kai.

— Negali jo suszaudyt, nes 
kur ji padėt ?

Izidoris apsidairė aplinkui ir 
paregėjo tvarta, kurio duris 
užsidarinejo isz lauko ant st Li
mos.

— Palikime ji sziežia, ka
pitone, O1 kaip gyventojai su- 
gryž, tegul buna, kaip Dievas 
duos.

Kapitonas mostelėjo su ran
ka ir dadave:

— Darykie su juom, kaip 
sau nori, ir nuėjo tolyn.

Prūselis viską girdėjo ir pats 
nusidavė in tvarta. Buvo tusz- 
czias. Izidoris apžiurėjo duris 
kurios buvo gana drūtos, o ka
da uždarinėjo, drūtos, o kada 
uždarinėjo, Prūselis suspaudė 
jam drueziai ranka su dėka.

Izidoris greitai uždare ir už
stūmė stuma.

Ne trukus buvo tarpe savų
jų. Miestas Balom paimtas nes

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.

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

daug žmonių pražuvo.
Nes, ka tuszczia. viltis!
Sztai ant galo ulyczios pasi

rodo du raiteliai, lekenti zova
da. Tai jenarolas de Honelbec, 
pabalęs, susijudinęs, drauge su 
savo adjutantu kuris turi su- 
teszkinta peti.

— Invesk savo žmonis in 
drutviete! Szauke in pulkau
ninką. Sztai paliepimas, kuri 
ponui atneszu. Balta karūna 
jau senei iszkelta ant drutvie- 
tes.

Ir nelaukdamas atsakymo, 
jena r ola s leidosi atgal skubai.

— Viskas dingo! Tarė pa- 
maželi pulkauninkas. Biedni 
mano kareiviai. Ju kraujas ne 
apgynė Prancūzijos!

Apie szeszta valanda, pirmas 
I pulkas žnavu radosi prie mūru 

Sedano. Musztyne buvo pra
laimėta, be pagelbėjimo. Vaka
re prie prežiuros vaisko, stoka- 
vo devyniolika aficieriu ir sze- 
szi szimtai kareiviu; arti tre— 
ežia dalis pulko likosi ant kar
es lauko musztynes, o kiti bu
vo labai nu vargia. Nuo trijų 
dienu žnavai ne gavo maisto', 
tik tai 'maitinosi tuom, ka ant 
kelio’ rado arba drutinosi ariel
ka ka nesziojo gjytose per drą
sias merginas.

Ne mistino dabar nei vienas 
alpie valgi, kožnas jieszkojo pa
silsiu ar norėjo užmirszt norint 
valandėlė apie baisybe kara.

Nes ant rytojaus kareiviai 
paregėjo veidus savo vadu teip 
permainytus ir nuliudusius, ir 
tuojaus suprato, jog kokia ne
laime turėjo atsitikt. Ant ne
drąsaus užklausimo aficieriu, 
nedavė atsakymo, tiktai lielpta 
pulkui pasukt in vakarine sza- 
li miesto ir užimtie vieta apie 
Szaiiczius'.

Izidorius, kuris, nuo laiko 
B cisc h of ten ingy j o lošk a kapi
tono Collet, prisiartino dabar 
pas ji ir paklausė:

— Ar kokia nelaime atsiti
ko, kapitone?

— Pasirasze ant pasidavi
mo. Tegul Dievas myli, da to 
niekados ne buvo girdėta!

Ir atsisuko kapitonas in sza- 
li, kad paslėpt puolantes asza- 
ras per žilus ūsus.

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 avie
tiniu 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.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

Ant apkasu pilna žmonių; 
vaisikas užėmė dideli kiemą fa
briko gelumbes. Už to fabriko 
traukėsi didelis sodas. Ant 
kart tamsiuose languose 'bliks
telėjo liepsna. Turėjo uždegt, 
szuvis, ka dabar atsigaivino 
ugnis.

Žnavai, kurie ka tiktai su
statė karabinus in krūveles pa- 
szoko velei ant kojų. Apie nu
vargini a u ž m i r s zd am i.

Vienoje perskyrioje buvo in- 
taisytas ligoributis del abieju 
szaliu ligoniui del Prancūzu ir 
Prūsu; prigulėjo juosius isz- 
gelbet, jeigu, o ir ta visai szali 
triobu. i

Diena ir nakti kareiviai be 
paliovos mainėsi prie pampu, 
nesziojo vandeni, aplaistinejo 
stogus ir dirbo smagiai.

Izadorius ne buvo paskuti
niu tarp ju.

Vėliava Iszgelbeta
Vaiskas pastate pi'kietas so

de, laukiat nekantrai ateinan- 
czio ryto. Norint buvo gana 
nuvargia, bet miegas neerne, 
ba didelis, sunkumas spaude ju 
du'szias. Ne dryso neszneket.

Ant galo atėjo siuntinis, 
idant visi aficierai nusiduotu 
pas jenarola Duksot. Vadas 
ti'oszko su jaisais' atsisveikint. 
Pasakė jiemis apie sunkės isz7 
lygas pasidavimo.

— Kas kiszasi manes norė
jau persiniuszt su jumis in Me- 
zeires, kalbėjo nes jenarolas 
Wimpffen’as kitokios buvo 
nuomones ir perszkadijo man 
iszpildime tojo mierio. Pagal 
sutarte pasidavimo tai aficie-. 
rai turi tiesas sugry'žt in Pran- 
euzije ba prižadėjo daugiau ne 
kelt rankos su ginklu priesz 
Vokieezius. Kas kiszasi manes, 
tai duodu rodą neatsiskirinet 
su kareiviais.

Visu szirdis suplakė dru- 
cziau- ant tuju žodžiu, visu ran
kos pasikėlė su szauksmu.

(Tasa Ant 2 Puslapio)

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



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ŽiniosVietines
paėmė trisdeszimtsi Naciu lai
vu ir trisdeszimts Danu laivu, 
kurie buvo musu uostuose.

Naujas Eroplanas nors pasakyti.
— O kagi pasakytum?

— Seredoj pripuola SS. 
Petro ir Povilo, o Tautiszka 
Vardine: Giedrime. Ir ta diena: 
1577 m., gimė Peter Rubens 
garsus 'pieszejas. Jis gimė Vo
kietijoje, 'bet apsigyveno ir už
augo Antwerp mieste. Daug jo 
nupiesztu paveikslu sziandien 
randasi didžiausiose ir garsiau
siose bažny ežiose; 1513 m., 
Vafco Balboa atrado Pacifiko 
mares. Szitos mares yra daug 
didesnes už Atlantiko mares; 
1945 m., trys Vokiecziai, Ame
rikos kariszko teismo pasmerk
ti už nužudinima Amerikiecziu 
lakumu 'buvo pakarti; 1941 m., 
FBI policija suėmė dvi de
szimts devynis intartus žmones 
ir juos kaltina už tai kad jie 
stengiesi nuversti musu val
džia. Visi jie Komunistai; 1934 
m., North Dakota valstijos Gu
bernatorius William Langer 
yra nuteistas ir pasmerktas ant 
asiztuoniolikos menesiu in ka
lėjimą už lai kad jis norėjo nu
sukti Amerikos valdžia.

— Ketverge pripuola Szv. 
Povilo Coin., o Tautiszka Var
dine: Uogele. Taipgi ta diena: 
1934 m.., Hitleris “iszvalo” sa
vo partija, nužudydamas -Er
nest Roelm, ir keletą kitu Na
ciu Partijos vadu; 1945 m., 
James F. Byrnes buvo Prezi
dento Harry Trumano paskir
tas kaipo Amerikos Sekreto
rius; 1954 m., Generolas D. 
Tylor užims Armijos Sztalbo 
virszininko vieta; 1900 m., 
gaisras Hoboken uoste, New 
York. Szimtas keturios de- 
sziints penki žmones žuvo, o de- 
szirnlo milijonu doleriu iszka- 
dos padaryta; 1946 m., ketvir
ta sprogstanti atomine 'bomba, 
buvo paleista. Szita syki ant 
septynios deszimts 'trijų Japo
nijos karisžku laivu in Bikini 
Atoll, Pacifike; 1949 m., Mai- 
niieriu bosas John L. Lewisas 
insako niainieriams dirbti tik 
tris dienas per' sau vaite; 
1949 m., žydelkaite, J u d i t h 
Coplpn, kuri dirbo valdžios ofi
suose ir kuri vienam Ruskui 
Gu'bitcheviu buvo iszdavus 
daug Amerikos Įpaslapeziu, bu
vo nuteista nuo keturios de
szimts menesiu iki deszimts 
metu kalėjimai; 1867 m., Ame
rika nupirko Alasikos kraszta 
nuo Rusijos; 1950 m., Leon 
Plum, Prancūzu Socialistu par
tijos Prezidentas ir buvęs 
Prancūzijos Premiers® pasimi
rė; 1941 m., Amerikos valdžia

— Petnyczioj pripuola pir
ma diena Liepos (July) taipgi 
Szvenez. Viesz. Jėzaus Kraujas 
ir Szv. Julijo, o Tautiszka Var
dine: Gendruto. Szis menesis 
paszvenstas ant garbes Bran
giausiojo Vieszpaties Jėzaus 
Kraujo. Menulio Atmainos: 
Pilnatis 5 diena; Delczia 12 d., 
Jaunutis 19 d., Prieszpilnis 26 
d. Ūkininku Priežodžiai: Lie
pos menesis skaidrus, tai ženk
lina geras metas. Liepos karsz- 
tyje turi tai kept ka Rugseji 
reik dagoti. Jeigu per Jokūbą 
nelyja, bus szalta žiema.. Koks 
Liepos Menesis, toks 'bus ir 
Sausis. Kas tame menesyje 
szieno ne valo, tas su rezginėms 
žiema ubagus paszaro. Taipgi 
ta diena: 1569 metuose in vyko 
Lublino unija.

— Musu skaitytojai pons. 
S. Czerniauskai isz Shenadoro, 
lankėsi mieste su reikalais, ir 
prie tos' progos atlankė “Sau
les” Redakcija, atnaujinti sa
vo prenumerata, už laikraiszti. 
Szirdingai aeziu už atsilanky- 
m a.

— Petnyczioj, Liepos July 
pirma diena 1955 m., 6 valanda 
r\ te, iszvaižuos in Wilkes-Barre 
Pa., penki vyrukai, kurie likos 
paiszaukti del kariszkos tarnys
tes. Žemiau paduodame vardus 
kurie apleis isz:

Frackville: George R. Dy- 
chala.

Girardville: Euugene V. Cut- 
hie ir George D. Williams.

Achland: James E. Heffner.
Cumbola: Robert A. Petro

nis.

Coaldale, Pa. —
Pareita Ketverga, du mainie- 
ria.i likos užmuszti laike darbo 
in Coaldale mainuose. Charles 
Miscensik, 51 metu amžiaus, 
nevedąs, isz Lansford, užinuisz- 
tas per eksploduojama dinami
to, o Paul Stawiarski, 38 metu 
amžiaus, vedas isz Summit Hill 
likos užmusztas kai jo galva 
likos prispausta prie timberiu 
in Springdale tuneli.

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

Pittston, Pa. —
Gerai žinomas senas gyvento
jas Kazys Dambrauskas, nuo 
17 Memorial uly., Exeter, pa
simirė Birželio 18-ta diena sa
vo namuose, o palaidotas Bir
želio 21-ma diena, su apiegomis 
in Szv. Kazimiero bažnyczioje 
ir palaidotas in parapijos kapi
nėse. Velionis paliko penkias 
dukterys ir deszimts anuku. 
Prigulėjo prie Liet. Susivien. 
Am. Liet. Pilieeziu Klubo ir 
Exeter Paszelpos ir Socialinio 
Klubo. Velionis buvo senas 
“Saules” skaitytojas. Amžina 
atilsi.

In these critical times defense at 
home and in the field is everybody’s 
job. A most important part of that job 
is maintaining the economic strength of 
America. That’s a patriotic job every 
American can perform. Series E De
fense Bonds are now a better buy than 
ever before. ?Simply hold those matur
ing E Bonds for another 10 years and 
you will be better able to buy that home, 
to educate the young ones, or to retire. 
It’s as easy as that. U 5. Treatury Department

Komikas

Vienas mylimiausiu Pary
žiaus komiku, Laurent, pasi- 
szvente, kaip ir dauguma tokiu 
pries'zingai gimdytoju norui 
dramatiszkai dailai. Tėvas la
biausia jo paszaukimui prieszi- 
noisi ir dovanojo sunui tik tuo
met, kuomet iszskaite laikrasz- 
cziuose, kad jo suamsi visur la
bai pagarsėjo ir paliko Pary
žiaus publikos mylimiausiu as
meninu. Taigi tik tuokart jam 
davė savo teviszka leidimai ir 
net užsimanė savo sunu pama
tyti ant teatro regyklos. Senis 
inejus teatra tikėjosi savo su
nu pamatyti roleje didelio po-

Amerikos Laivynas vie- 
szai parode savo nauja ero- 
plana, ‘Supersonic XF8U-1’ 
in Edwards Air Force Base,

Californijoje. Lakūno Szta- 
bas neiszduoda kaip greitai 
Šiitas naujas eroplanas lekia 
ir kaip augsztai jis gali

trumpu laiku pasikelti. Bet 
visi sako kad jis vienas isz 
greieziausiu ir prieszui pa
vojingiausiu.

— O tai moteris ilgus lai
kus tirinejau ir persitikrinau, 
kad moteriszke o laiszkas, tai 
vienas ir tas ipats.

— Kokiu budu?
— Labai prastai. Ir taip: 

moteriszke isztekejus1, tai laisz
kas atiduotas pagal antraszo; 
mergina, laiszkas dar neiszleis- 

, las isz krasos, o sena mergina, 
j laiszkas, nesuradęs savo adre
sato.

Ponas X., paszoko isz lovos, 
puolėsi ant laiszko iszneszio to
jo kaklo, 'paskui nubėgo in re
dakcija, linksmai szaukdamas:

— Turiu feljetoną!
Tuo bildu paprastas laiszku 

nesziotojas liko to feljetono au
torium.

Ant Pardavimo

Valdžios Kambariai Sunaikinti Argentinoje
Namas, su salinau laisniu. 

Gera, vieta. Parsiduodasi pi
gai. Krepktis iii “Saules” ofi
są, cor. 'South ir A uly., Maha
noy City, Pa.

ŽINIOS ISZ
PAVERGTOS

TĖVYNĖS

Baisiai daug iszkados bu
vo padaryta kai sukilėliai 
paleido kelias sprogstan- 
czias bombas ant valdžios 
kambariu, Buenos Aires 
mieste, Argentinoje.

Argentinos Laivynas ir 
Lakunu Sztabas buvo suki
lęs priesz Prezidentą Peron, 
kai jis pradėjo baisiai perse
kioti Katalikus. Paties Pre

zidento Juan Peron palocius 
buvo susprogdintas.

Dabar pasirodo, kad nors 
tas4 sukilimas nepavyko, bet 
dabar Armija yra patupdi- 
nus Prezidentą Peron ir kad 
dabar jis nei balso valdžioje 
neturi bet yra tik garbes 
Prezidentas.

Czia galima sakyti kad 
Kataliku Bažnyczia yra lai

mėjus savo susikirtima su 
Prezidentu Peron.

Armija tuoj aus visas baž- 
nyczias atidarė ir paskelbė 
kad visiems valia eiti in baž- 
nyežia, bet vis perspėjo Ku
nigus kad jie kuo mažiausia 
apie visa tai sakytu savo pa
moksluose.

□ □ o

Po 40 Dienu Iszperejo Mažuczius

eme net keturios deszimts 
dienu iszpereti, iri. Hanshin 
Park Zoo, netoli nuo Osaka

miesto, Japonijoje.

tn o □

Pauksztis, “Penquin” pa
tele rūpestingai prižiūri sa
vo du mažuczius, kuriuos ji

no, turtingai a psi rėdžiusio ir 
barstanezio pinigus > visomis 
pusėmis; vieton to, Laurent lo- 
sze kokio tai tarno role ir tai 
dar niekam tikusio, tėvas su- 
g'ryžes namo įnirto už joki sū
naus pasielgimą.

— Kas tau yra? Paklausė 
jo persigandus pati.

— Tylėk sene, neminėk net 
to nieks'zo vardo, kuris mums 
tik gieda gimdo. Suprask tik 
tai, kaip jis tik pasakys žodi, 
tuiojaus visi net pilvus susiėmė

juokiasi. Tai matai dabar, kaip 
mudu vaiku aiiginova ir ant ko 
jis iszejo: idant visi isz jo vie- 
szai juokinsi ir ji žemint u.

Laiszku Nesziotojas

Tai Luta rytmetyj.
Ponas N., literatas, dar gulė

jo lovoje ir iszlemtpes smagenis 
jicszkojo medžiagos savo felje
tonui.

Tuota.rpu in kanibari inejo

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tais. Po Stalino keliones 1945 
m., in Potsdamą dabar TSRS 
min. pirmininkas pirma karta 
buvo iszvykes isz Sov. Sanjun- 
gos teritorijos. Amerikiecziu 
intakingasis dienrasztis NYT 
ryszium su konferencija paste
bėjo, kad sziuo metu tarp Rytu 
ir Vakaru vyksta dramatiszka 
kova. BoTszevikai dabar pasi
stengė sudaryti vad,, “Rytu 
Nato”, arba Rytinio bloko ka
rine sanjunga, kuri apims 6 
milijonu Sovietu vadovaujamu 
kariu. Konferencija nieko nau
jo nedavė, nes tikrai Sovietu 

į vykdyta priežiūra ir karinis 
apjungimas buvimo jau ir 
ankseziau. Sovietai kiek galė
dami propaguoja “taikia ko
egzistencija”, vienok tai tėra 
tik laikinis sugyvenimas, ku
riuo metu Sovietai kaip bein- 
manydami stengsis suardyti 
Vakaru santarve ir trukdyti
atsistatyti Vokietijai. Siūlyda
mi atitraukti isz Vokietijoj 
okupacines pajiegas, Sovietai 
isz tikro pasitrauktu tik 50 km. 
nuo Berlyno, kai tuo tarpu 
Amerikiecziu pajiegos turėtu 
iszsikelti už keliu tukstaneziu 
kilometru.

ARMIJOS
SEKRETORIUS 

PASITRAUKĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bet jis otkio malonaus ir 
szvelnaus budo, kad retas ku
ris galėjo ant jo uužpykti, ąr 
užpykęs ilgai pagieža lieti.

Anderson, sutikdamas užim
ti ta vieta Vaszingtone, buvo 
palikes labai szilta vieta, kur 
jo ineiga buvo deszimta ar dvi- 
deszimts sykiu didesne negu jis 
gavo Vaszingtone.

Su Andersono pasitraukimo, 
nebeliko nei vieno žmogaus 
Vaszingtono virszuneje, kuris 
taip intakingai ir drąsiai rū
pintųsi musu kraszto apgink
lavimu ir apsauga. Vieni nesu
pranta reikalo, o kiti ksizkia- 
szirdžiai, 'bijosi iszsižioti. 
Jiems ju sziltos vietos Gabiau 
rupi negu kraszto gerove.

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

— “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. Aeziu! t
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves

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

^Pirkie U. S. Bonus!

M Pirkie U. S. Bonus!

laiszku isznesziotojas, žinomas' 
placziai visame mieste humo-1 
ristas ir, į >ad u od an ras' p. X, I 
hiiszka tarė szypsodamas:

He! he! Tai turbūt bus' 
puo gražios moteriszkaites.

— O tau kas tame dalyke,! 
atkirto p. X.

—- E, nes asz pažinsiu isz 
laiszku -pa. v i rszaus.

— Kasgi isz to?
— Na, pažindamas' laiszkus 

pažįstu gerai ir moteris ir 
tamstai apie jas galecziau ka

K^=A - B - CEL A O 
I; arba pradžia 
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