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Pasitarimai Del Pacziepinimo

Nariai Senato Darbo ir 
Labdarybės komiteto ežia 
pasitaria kaslink parupini- 
mo visiems vaikams visai už 
dyka ta paeziepinima nuo 
“Polio” paralyžiaus ligos.

Czia, Vaszingtone, Pirmi
ninkas Lister Hill, Demokra
tas isz Alabama; Senatorius

Dideli Miestai Apleisti
Karo Pratybos 
Pasekmingos

Prezidentas Su Virszi- 
ninkais Iszsikrauste Isz

Vaszingtono

WASHINGTON, D. C. — 
Pareita sanvaite pratybos bu
vo laikomos, kaip kad musu 
krasztas butu užpultas prieszo 
bombnesziu isz visu pusiu. Bu
vo nuduota kad ne tik Vasz- 
ingtonas, bet szeszios deszimts 
kitu didžiųjų miestu buvo prie- 
szo subombarduota.

Tukstancziai valdžios vir- 
szininku sykiu su Prez. Eisen- 
howeriu greitai iszsikrauste isz 
Vaszingtono in paskirtas slap
tas vietas. Vien tik didžiausi 
virszininkai žino szitas slap
tas vietas, kurios’ randasi apie 
tris szimtus myliu nuo Vasz
ingtono.

Isz szitu slaptu vietų visi 
virszininkai vede savo darbus 
ir pareigas kaip paprastai, no
rėdami žinoti ar tai, butu gali
ma, jeigu tikrai kuris prieszas 
ant musu taip užsipultu.

Prez. Eisenhoweris isz savo 
slaptos vietos net ir ant televi
zijos pasirodė ir visiems pa- 
aiszkino tikslą szitokiu karisz- 
ku pratybų.

Apie penkiolika tukstaneziu 
valdininku ir valdžios darbi
ninku iszsikrauste isz Vasz
ingtono, ir už dvieju valandų 
galėjo savo bizni, savo parei- 

t gas vesti per telefonus isz tu 
slaptu yietu.

Prezidentas nusistvere už sa
vo skrybėlės, greitai inlipo in 
juoda automobiliu ir dingo. Jis 
toje slaptoje vietoje pasiliko 
per tris dienas.

Po szitu pratybų, valdžia 

Alexander Smith, Respubli
konas isz New Jersey ir Se
natorius Irving įves, Repuib- 
likonas isz New York, per
skaito savo sudaryta sanra- 
sza ir pareikalavima kad vi
siems vaikams tas paeziepi- 
nimas butu duodamas už 
dyka.

pranesze kad jeigu tikrai tiek' 
bombnesziu butu tikrai užpuo
lė ant musu kraszto, tai penki 
milijonai žmonių butu nužudy
ta, kita tiek sužeista, o daugiau 
kaip deszimts milijonu butu li
ke be namu ir reikalautu pa
geltos ir paszelpos.

Labiausiai butu nukentėjų- > 
sios valstijos kaip New York,! 
New Jersey ir Naujoji Anglija, 
kur butu buvę 3,909,000 žuvu
siu, 2,579,000 sužeistu, ir 6,- 
733,000 benamiu.

District of Columbia davė 
sakti savo apsaugos sztabo vir- 
szininkui, Garrett Underhill, 
kai jis vieszai, per laikrasz- 
czius nesutiko czia dalyvauti, 
sakydamas, kad szitokios pra
tybos juokingos, ir nieko mus 
nepamokins.

Peoria, Illinois visai nesuti
ko dalyvauti szitose pratybo
se. Czia apsaugos direktorius 
Marvin L. Merritt pasakė kad 
jis nemato jokios naudos vi
siems bėginėti po miestą ir 
kaip maži vaikai pasielgti.

O visas Kongresas ir Senatas 
nei nekrustelejo, bet vede savo 
posėdžius, mitingus kaip pa
prastai, paeziame Vaszingtono 
viduryje.

Szitokios pratybos gal ir ge
ros ir reikalingos, bet Ameri- 
kieczius nei nepamokins, nei 
neiszgazdins. Ir czia paezios 
valdžios kalte! Musu valdžia, 
nuo Prezidento Eisenhowerio 
ligi mažiausio valdžios atstovo 

i Vaszingtone, nuo visu tiek 
daug žinių slepia ir neduoda 
mums žinoti kas ten darosi Už
sienio Politikoje ir musu ka- 
riszkuose fabrikuose, kur tos 
taip baisios bombos yra gami
namos.

Senatorius Humphrey, De
mokratas isz Minnesota sako 
kad czia musu valdžia kalta; 
jis sako kokios czia baikos; vi

Isz Amerikos KUR MUSU pinigai 2 Vyskupai Isztremti
EINA J &

3 ŽUVO FABRIKO
SUSPROGIME

BARKSDALE, WIS. —
Trys darbininkai buvo užmusz- 
ti, kai Du Pont Chemical fabri- 

tkas susprogo in Barksdale 
miestą. Tas susprogimas su
sprogdino dvieju augsztu fab
riką ir iszmusze didele skyle in 
viena siena.

Susprogimas atsitiko kai ke
li darbininkai maisze dinamitą, 
dūli su kitu dinamitu, TNT.

Fabriko virszininkai sten
giasi dažinoti ir isztirti kaip ir 
kodėl taip atsitiko, nes visi 
darbininkai labai atsargiai to
ki darba dirba.

SKAITYKIT 
^=“SAULE”^

PLATINKIT

si bėga isz Vaszingtono, net ir 
sekretorkos paliko savo vietas 
ant tos dienos ir iszbego ant 
“deitu” ar ant arbatėlės, o 
“sztai, czia, mes Senatoriai ir 
Kongresmenai ramiai sau tupi
me paeziame Vaszingtono vi
duryje ir nieko nepaisome. O 
jeigu mes nieko nepaisome tai 
ka jus mislinate kiti paiso?”

200,000 Keleiviu 
Ant Laivo

Panele Claude Riviere at
plaukė in New York miesto 
uosta isz Europos. Ji buvo 
yyatingai pagerbta nes su 
jos szipkorte, szitas laivas ar 
bent szito laivo kompanija 
gali pasigirti kad dabar jau 
net du szimtai tukstaneziu 
keleiviu yra keliavę szituo 
laivu tarp New York ir Eu
ropos. Laivas yra “United 
States”.

Panele Claude Riviere ke
tina dirbti New York mieste 
kaipo sekretorka.

^Pirkie U. S. Bonus!

HEIDELBERG, VOK. — 
Nei vienas kitas krasztas ant 
szio svieto neturi tiek daug ir 
tokio gero alaus kaip Vokieti
ja, Visi, kurie bent ka žino 
apie ta gardu aluti priesz tai 
nei žodžio nevaptels.

Vokietaites tarnaites Vokie
tijos saliunuose gali kad ir du 
tuzinu staineliu to aluezio ant 
sykio pristatyti.

Ne vienas isz musu ne karta 
svajojome apie toki Vokiecziu 
aluti, bet visai už dyka, mes 
gal niekados tenai nenuvažiuo
sime to aluezio paragauti.

Bet stebuklai! Musu, Arneri- 
kiecziu kareiviu lageriuose 
randasi Amerikoniszkas skys
tumais, kuri mes vadiname 
alueziu! Amerikos Armijos 
Sztabas partraukia isz Ameri
kos alų musu kareiviams, ne- 
kiurint to kad Vokietijoje ran
dasi daugiau alaus negu vande
nio!

Ir daug daržovių armija par
sitraukia isz Amerikos, kai Vo
kietijoje tu daržovių randasi 
net ir per daug.

Visa tai baisiai daug kasz- 
tuoj a. Bet ka musu Armijos 
Sztabas paiso! Amerikiecziai 
turi gana pinigu ir gali per 
taksas už ta aluti ir už tas 
Amerikoniszkas daržoves už
mokėti.

Patys Vokiecziai negali su
prasti, kodėl Amerikos armija 
parsitraukia alų isz Amerikos, 
kai visi kareiviai geria vien tik 
Vokiecziu alų. Bet musu krasz-
to Apsaugos Sekretorius yra 
mokintas žmogus ir jis žino, ar 
bent jis taip sako, kad jis žino 
ka jis daro.

Per deszimts metu musu ka
reiviai buvo apsigyvenę di
džiausiuose Vokietijos vieszbu- 
cziuose ir kaip baisus ponai te
nai gyveno. Vokiecziai jiems 

4‘buvo tik tarnai.
Paprastas muszkas, snarg

lius, pastumdėlis, stojęs in ar
mija ir pasiunstas in Vokietija 
tapo baisiu ponu. Dabar, ir jau 
beveik laikas, szitie musu 
nyksztukai, paiszelio kramtin- 
tojai turi isz tu puoszniu viesz- 
bueziu iszsikraustyti. Ir jie da
bar baisu lerma kelia.

Musu kareiviai net tik Vo
kietijoje, bet visur užsienyje 
yra iszlepinti, lepszes ubago 
•ponai, kurie isz kokios mažos, 
vargingos peczes parėjo ir sto
josi ponais.

Musu dipliomatai gali diena 
ir nakti darbuotis ir rūpintis 
kaip užvesti geresnius santy
kius su kuriuo svetimu krasz- 
tu, bet keli musu kareiviai gali 
visa j u darba paversti niekais 
su savo pasididžiavimu.

Net ir per kara, kai Amerika 
stojo Anglijai in talka priesz 
Hitleri, musu kareiviai buvo ’V 
neapkeneziami Anglijoje. Ju 

i kiszeniuose skambėjo Ameri- 
koniszki doleriukai, jie gavo 
penkis ar szeszis sykius dau
giau negu Anglai kareiviai. Ir 
kas isz to iszejo? Amerikiecziai 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pasiunsti Iii Vatikana
RIO DE JANEIRO, AR

GENTINA. — Du Kataliku 
Bažnyczios Vyskupai buvo isz
tremti isz Argentinos ir labai 
trumpu laiku buvo pasodinti 
ant eroplano, kuris juos nuve
žė staeziai in Vatikana pas Po
piežių.

Vienas laikrasztininkas isz 
”0 Globo” laikraszczio norėjo 
pasiszneketi su tais Vyskupais,! 
bet jis tuojaus pamate kad keli 
slaptos policijos agentai seke 
ne tik tuos Vyskupus bet ir ji.

Isz szitu Vyskupu Szventas i 
Tėvas tikrai dažinos kas ten 
darosi Argentinoje.

Eina gandai kad dabar Ar
gentinos Prezidentas Peron i 
yra Bažnyczios “ekskamuni- 
kuotas”, paszalintas ir pra
keiktas.

Prezidentas Juan Peron už
draudė szitiems Vyskupams 
dalyvauti ne tik valdžios bet ir 
paezios bažnyczios reikaluose.

Jie yra intarti už sudegini
mą Argentinos vėliavos ir už 
sukurstinima kitu kad jie su
naikinto La Prensa redakcijos 
namus. Jiedu užsigynė, saky
dami kad czia buvo paties Pre
zidento Peron darbas kad su- 
buntavojųs žmones ir nustatus 
visus priesz Bažnyczios atsto
vus.

Tuo paežiu sykiu keturios 
deszimts devyni kiti kunigais 
buvo suaresztuoti.

Tiedu Vyskupai, Manuel Ta- William Wright pabėgo isz 
to ir Reman Novoa prisipažino Vaiku Pataisų Namu in Grove 
kad valdžios policija juos labai City, kur jis buvo padėtas už 
gražiai ir mandagiai prižiurę- vagystes.
jo ir kad jie nebuvo in kalėjimą Jaunuolis policijantams pa- 
padeti, bet kad jiems buvo pa- siaiszkino kad jis norėjo pini- 
rupinta geri kambariai kol bu- gu ir jo teta turėjo pinigu, bet 
vo surengta jiems kelione isz į jam nedavė, ir už tai jis ja ūž
to kraszto. Jiems valdžia grei- musze.

Rengiasi In Lenktynes

Ponia Barbara Cloud, Bos
tono laikrasztininko ir pa
veikslu traukėjo žmona, su 
savo szunio pagelba pasiruo- 
szia savo eroplana del lenk
tynių, kurios užvardintos, 
“Powder Puff Derby”. Tai 
metines eroplanu lenktynes, 
kuriose vien tik merginos ir 

tai parūpino paszportus, ir ta
da jiems buvo pasakyta kad jie 
dabar važiuoja staeziai in Va
tikana, pas Popiežių.

Czia asizku, kad Prez. Peron 
ar nesibijo, ar nepaiso, ar žino 
kad jis gerai daro, kad jis da
bar siunezia tuos Vyskupus 
staeziai pas Szventa Tęva, kad 
jie jam galėtu savotiszkai vis
ką iszp ašakoti. Tai reiszkia, 
kad arba Prez. Peron jaueziasi 
kad jis gerai daro, ar kad jis 
Popiežiaus visai nepaiso, nežiū
rint kad dauguma jo žmonių 
yra Katalikai.

Kur ir kieno czia teisybe 
sunku pasakyti, nes czia Baž- 
nyczia yra insimaiszius in Po
litika ir Valdžia yra insimai
szius in Bažnyczios reikalus. Ir 
vieniems ir kitiems tokia padė
tis ne in sveikata.

NUŽUDĖ SAVO
TETA

PITTTSBURGH, PA. — 
Septyniolikos metu amžiaus
jaunuolis, William Wright, isz 
Collingdale, Delaware apygar
dos, prisipažino kad jis nužudė 
savo teta szeszios deszimts asz- 
tuoniu metu amžiaus Ponia 
Evelyn L. Thomas. Ji buvo nu- 
žudinta Sausio dvideszimts 
szeszta diena ir jos namai bu
vo sudeginti.

Ji buvo nužudinta kelias va
landas po tam kai jaunuolis

moterys dalyvauja. Lenkty
nes yra tarp Long Beach, Ca
lifornia ir Springfield, Mass, 
kurios bus laikomos Liepos 
July antra diena iki Szesztos 
dienos. Szitas jos s z u n i s 
“Susie” yra jau iszskrides 
daugiau kaip tris szimtus va
landų padangėse.

Užsienio Ministeris 
Vokietijoje

Heinrich von Brentano bu
vo paskirtas Vakaru Vokie
tijos Užsienio Ministeris, Jis 
yra buvęs Bonn Tarybos pir- 
Mininkas, ir dabar užima 
Koncelerijaus Konrad Ade
nauer vieta, kuris ta vieta 
buvo laikės nuo pat sutvėri
mo Vakaru Vokietijos val
džios, 1949 metais. Pats Kon- 
celerijus yra ji paskyręs in 
szita vieta.

BOMBNESZIS 
SUDUŽO

ETUTTGART, VOK. — 
Amerikos didelis bombneszis, 
B-29 Superfortress, sudužo in 
augszta kaina, netoli nuo Stutt
gart, Vokietijoje. Visi ant szi
to eroplano buvo ant syk už- 
muszti.

Bombneszis atsimusze in 
dvieju tukstaneziu vieno szim- 
to pėdu augszczio Teckberg 
kaina per miglas ir lietu.

Amerikiecziai buvo czia at
skridę isz Molesworth, Angli
jos, tuos kalnus apžiūrėti ir pa- 

I simokinti kaip tokiu kalnu isz- 
vengti. Eroplanas jau buvo ke
liamas in padanges, virsz tu

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kodėl?

Jonukas — Mamyte, kodėl 
Juozukas kuprotas?

Mamyte — Matai, kaip 
būva mažas tai nesziote isz 
ranku iszmete, tai likos kup
rotu!

\

Jonukas — Tai mamyte, ir 
verbliuda turėjo nesziote 
iszmest, jeigu ir jis kupro
tas.

Sunkus Atsakymas

Petrukas — Mamyte, juk 
karve, tai motina verszio.

Mamyte — Teisybe mano 
vaikeli.

Petrukas — O jautis?
Mamyte — Jautis? Jautis 

tai dede!



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Szitas naujas uniju pareika

lavimas kad darbininkui būti 
užtikrinta alga kada jis nedir
ba yra geras ir tuo paežiu sy
kiu 'baisiai pavojingas.

Jis yra ant to geras kad da
bar darbininkas neturės rūpin
tis kaip pragyventi, ka daryti, 
kai jis būva del kiek laiko at
statomas nuo darbo.

Jis yra blogas ir pavojingas 
ant. to. kad dabar viskas vėl la
bai pabrangs, nes darbda.vis, ar
tai butu fabrikantas, kompani
ja ar tik paprastas sztorninkas, 
turės gerai apsižiūrėti, kad jis 
gana pelno turėtu, kad jam ne
būtu bėdos kai biznis; bus pras
tas, kai darbo nebus, ir jam vis 
reikes savo darbininkams al
gas mokėti.

Rčiszkia, kai viskas eis gerai 
kai biznis bus geras, biznierius 
neiszdrys savo tavora atpigin
ti, nes jis su 'baime ir drebėji
mu lauks tos dienos kada biz
nis bus prastas, o jo iszlaidos 
nesumažės.

Ar ežia ant gero ar blogo 
iszeis, niekas dar negali pasa
kyti. Bet jau visiems aiszku 
kad mes krypstame ir linksta
me ir einame vis arcziau ir ar- 
cziau prie Socializmo! Jeigu ne 
valdžia, tai unija ar kompani
ja turi mums parūpinti pragy
venimą. O kas duoda, tas ir 
valdo. Musu darbininkai dabar 
pasirenge parduoti savo baisa, 
savo laisve kad ir savo sanžine 
bile tik jiems bus užtikrinta 
naujas automobilius, televizi
ja, gražus namai ir pilnas pil
vas.

Kristaus laikais tie impera
toriai, diktatoriai, su pasziepi- 
mu sakydavo kad jie gali vi
sus 'žmones kaip aveles vesti, 
jeigu jie tik jiems parūpins 
“duonos ir cirkas”. Nei biski 
daugiau ir sziandien eilinis 
žmogus praszo ir gauna.

' • • ' “
Visos unijos dabar kazoka 

szoka, Kai tik Fordo kompani
ja sutiko ant tos užtikrintos al
gos, tai General Motors auto
mobiliu kompanijos darbinin
kai panasziai pareikalavo ir 
gavo. Dabar visos kitos unijos 
panasziai pareikalaus, ir gaus!

Dauguma fabrikantu, kom
panijų ir biznierių dabar pra
keikia Fordo kampanija už to
ki pasidavinia unijai. Jie pri- 
parodo kad Fordo kompanija 
turi daugiau pinigu, daugiau 
turto, negu ji žino ka su juo 
daryti.

Mažieji biznieriai dabar Lo
zorių gieda; sako kad jie jokiu 
budu negales prie tokio kom- 
trakto sutikti.

Imkime tik maža pavyzdi. 
'Sakysime jus turite saliuna ir 
samdoties du bartinderiu. Kai 
biznis eina gerai,, kai alutis 
plaukia ir sznapselis gurgu- 
giuoja, viskas tvarkoj. Bet jei
gu biznis eina tropais žemyn, 
jeigu alutis nustoja plaukes isz 
krano, jeigu sznapselis tykiai 

'giimszuoja ant lentynos; ar jus 
visgi turite tiemdviem bartin- 
dęriam mokėti algas, kai jie tik 
alkūnes trina ant baro ir ciga- 
retus ruko, nes kostumeriu 
nematyti ?

1 • » "
Kaip su mažu bizneliu, taip

ir su dideliu, kad ir milžinisz- 
ku.

Ant Wall Street, bonai ir 
stockos staiga pakilo, kai For
do straikos užsibaigė. Visi sku
binosi pirktis visokiu bonu ir< 
stocku ir visi žieresi pinigėlius 
in .saujas, kaip gaspadine tru
pinius in žiurstą. Bet ar ilgai 
taip bus? Kai biznieriai, fabri
kantai ir kompanijos visa szi- 
ta nauja kontrakta isztirs, kai 
jie ims viską pabranginti, kai 
biznis ims; vėl eiti tropais že
myn, kažin kur atsidurs tas 
•žmogelis, kuris dabar taip drą
siai su milijonieriais stoja iii 
Wall Street jomarka del stoc- 
ku ir bonu ?

Dabar, kai darbininkai yra 
pastate lokius pareikalavimus, 
mes galime tikėtis kad visos 
kompanijos visi fabrikantai 
stengsis vis daugiau ir daugiau 
maszinu visur indeli, kad kuo 
mažiausia darbininku reiketu 
samdytis. v 

, • •
Fordas labai lengvai gali 

paskirti penkios deszimts pen
kis milijonus doleriu tokiam 
fondui. Fordo kompanija tiek 
milijonu kaip tau ar man penk
tukas. Bet kaip su kitais fab
rikantais, kaip su kitomis-kom
panijomis?

Jau dabar yra grasinama 
straikos in Nash-Hudson-Stu- 
debakes-Packar d automobi 1 i u 
kompanija. Szita kompanija 
yra ka tik susitverus isz visu 
iszitu mažu kompanijų, kad at- 
sispyrus priesz tas tris di
džiausias kompanijas: General 
Motors, Chrysler ir Ford. Szi
ta nauja kompanija negali su 
Fordu susilyginti, bet jos dar
bininkai reikalauja ka Fordas 
savo darbininkams, yra priža
dėjęs.

Dar ir ežia darbininku uni
jos neapsižiurejo. Dabar, kai 
kompanija yra privercziąma 
užtikrint alga darbininkams 
kada nėra darbo; kompanija 
nesiskubins samdintis nauju 
darbininku kai biznis geras,* 
kai fabrikai diena ir naktį dir
ba. Nes, kai ta kompanija pasi
samdytu nauja darbininką, ji 
turėtu ir jam, del keliu mene
siu darbo, užtikrinti alga del 
visu metu. Reiszkia, bus labai 
sunku daibas gauti bet kuria
me fabrike.

Pypkes Durnai

Broliai
Abudu mudu broliai, 
Abudu mudu tokiu, 
Abudu mudu bėrus žirgus, 
Ir skaistveidelius. 
0 kad mudu josva 
Per Bardenu lauka, 
Svyro, lingo kviecziu varpos, 
Žirgu kojos daužė.
Prijojome prie vartų, 
Vartai užrakinti.
Kad iszeitu mergužėle 
Vartus atrakinti, 
Iszejo mergele, 
Balta kaip gulbele, 
O tos mergos motinėlė 
Balta kai sniegelis. • 
Kur mudu stovėjome, 
Lelijužes augo, 
0 po mudvies žirgu kojoms 
Bijūnai skaistėjo. ,

PARYŽIAUS :: ::
:: :: NUSKURELIS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

tyneje, o mano žnavai ka grei- 
cziause reikalauje atilsio.

Te i si nga i pek sz I i n i n k a i už
iminėjo kalneli, o aficierai pri
siartinoje prie kapitono Collet.

— Blogai, kalba. Linija 
perlaužta kitoje vietoje!

Kapitonas nieko ne atsake 
tiktai su ranka mostelėjo kai]) 
ir nieko nenorėdamas ant svie
to ne gyvent, o už valandėlės 
prakal bėjo:

— Netekome pavade. Bata
lionas daug nukente. Ar turite 
su savim gydytoja?

—. O-gi kaip! Szta.i atjoja.
—. Majore! Esi reikalingas!
Daktaras nusėdo nuo arklio 

ir ima dėžutė su intaisumais.
— Apžiurekie pirmiause 

musu instruktori, a.tsiliepe ka
pitonas. Pribijau apie ji. Pa
žeistu yra daug, o da kiek juju 
lenais pasiliko!

Ir parode su ranka iii szali /
isz kur pribuvo.

Daktaras prisiartino prie 
Bonssardo, pakele mandiera ir 
pamate ant greitos užriszta 
ranka.

— Kokis da mokinys ap
žiurėjo tavo žaiduli. Musu b- 
gonvežimai randasi netoli, 
liepsiu tave paiiritie in ligon- 
buti:

Nuėjo pas kitus duodamas 
kožnam pagelba. Baskui sėdo 
ant arklio ir nujojo.

Netrukus pasirodė ligonve- 
žimai, pritarniai patalpino juo
se ligonius.

— Duokie man ranka vaike 
tare Bonssardas, kada atėjo 
ant jo kalei na, jeigu d a iszsi- 
laikysiu, neužmirsziu tavęs.

Izidoris atidavė jam adgal 
masznele ir laikrodėli.

— Pasikavok sau, tarė, jei
gu nusi-kapano'siu, geriaus jog 
bus, negu kokiam pritarnelui.

Už valandos silsejimo bata
lionas nusidavė in tolimesne 
kelione. 'Trauke lig szvintant 
ir buvo labai nuvargęs.

Septinta pjuiczio, apie de- 
szimta valanda isz ryto, žnavai 
pribuvo in Savame, kur suėjo 
su pulku. Pulkauninkas su ne- 
rimasezia lūkuriavo žinios apie 
pakeltas t rotas. A f icier i ai susi
rinko apie ji.

— Kur pulkauninkas Bert- 
randa ? Paklausė, paregėjus ka-. 
pitoną. Colleta.

—- Užmusztas.
Visi tylėjo. Pulkauninkas 

kisztelejo kepure aficierai ta 
pati padare.

-— Ne tekau suvirsz du 
szimtus vyru, pažeistu ir už- 
musztu, iszdavineje raparta 
kapitonas Collet. Pavėlinu sau 
at verst pat eini j ima pono pul
kauninko ant kareivio Izido
riaus Gavean, kuris isz ugnies 
baterijos pagriebė kuna pa-ipul- 
kauninko Bertrando, o (paskui 
apsaugojo pažeista szerženta 
Bonssarda. Tasai jaunas rekru
tas paveizdingai, Ilginiai kaip 
daugelis kitu padaficieriu ir 
kareiviu, kuriu pravardes 
troksztau iszsakyt.

— Ne stekas mums Paršu- 
nu, kapitone, atsake pulkau
ninkas su svarbu. Perskaitytie 
kiek vyru stokuoje, dadave, at- 
sigryždamas iii sekretori.

Veidas jojo, o Ilginai ir visu 
aficieriu buvo labai nulindęs ir 
rustus; tylėdamas su atideng
ta galva klausė ilgo suraszb 
vardu.

— Užmuszti:
Papulk a u 11 i nkas G an t r ei et.
Davudcai batalionu: Bert- 

randas ir Mariom «
Kapitonai: Durand ir Rober

tas Houdin.
Padlparuczikas Gi randas.
— Pažeisti:
Kapitonai: Cotton, Goepp, 

Guignet.
Parucznikai: Belleicourt, de 

Laborde, Baiite, Brunei.
Padparu'czi kas Meri ten s.
Tolinus užstojo suraszimai 

vardu podaficieriu ir - žnavu, 
tarp kuriu nestokavo Bonssar
do.

Kada pabaigė, pulkauninkas 
atsiduso sunkiai:

— Nesigailekime tujų ku
rie dingo, mano vaikeliai, tarė 
su nubudimu, o praszykime 
Dievo, idant ateityje saugoti? 
mus nuo didesnes nelaimes.

Pulkas susilaikė Savernoje 
del ipasilslio, ranciai vienok ka
reiviai pasiliko ant pleciaus 
karo, ir reikėjo apsleite be rei
kalingiausiu daigtu. Žnavai 
buvo alkani ir nuvargia; ant 
gi]ūko, abaze nestokavo mais- O z
to, pavalgydino juosus ir ap
teikė in reikalingiausius daig
ius del kareivio. Pasku kožnas 
jieszkojo sau vietos, idant pra- 
rnigt ir pasilsėt. Su džiaugsmu 
nuvargę vargszai iszsitiese ant 
sziaudu kluonuose, tvartuose, 
o ir ant gryno lauko. Galėjo ant 
galo tikėtis tylumos nakties.

Szvintant apleido Saverne, o

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 galu 
suvesti.

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

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

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

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

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems nrusu 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!

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtsne- 
ezio iszimta isz Lietnviszku 
užbeku. Su paveikslais. 177 
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 pasakai tymai 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 gibukingai Einiki 
ir kiti szposebai, 20c.

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant 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. 1,29—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsumus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urbka 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 e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15o.

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, Nuogabs. 62 pus
lapiu, 20c.

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

No.150—Apie Dūkto 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.

szesziolikta vakare priėjo ge
ležinkeli, kuriuo ketina važuot 
in Chalons, in kur pribuvo in 
antra diena.

Kelione geležinkeliu tuojauis 
primine Izidoriui ketone in 
Strasburga. Kiek tai atmainų 
užėjo traukija tojo laiko: Ko
kia atmaina armijoje! Tada 
kožname buvo viltis laimėjimo, 
o sziandien!' Rodėsi jam, jog 
girdi graudu balsu Alzatieczio: 
“O ginkyte mus gerai vaikai!” 

Ant nelaimes! Ar buvo tame 
kalti, kas stojosi ? Pamislino 
ant savas, ir savo pasielgimu, ta 
kaip i'odos kožnas mistino isz 
nubudusiu jojo draugu ir san- 
žines juju, tame ne buvo su- 
tersztos, padare ka privalė pa
daryt. Galima matyt ant juju 
žaidubu, ar nubudusiu, veidu ir 
akiu, nes akiu, drąsiu deganeziu 
agnia narsos.° «

Chalons aprūpino pirma pul
ką žnavu in szuvius, maišia, 
rančius ir kitokius neatbūtinus 
daigius. Diena dvideszimta 
Pjuczio iszdalino kareiviams 
nagradas ir vyriausybe. Pul
kauninkas K a r te r et - T r e c o u r t 
likosi jenardlu, o vieta jo už
ėmė pulkauninkas Barrachin.

Ta paezia diena vakare liko
si iszleista laiszka in Paryžių 
po adresu: Szeržentas .Gavean, 
Name Invalidu, o buvo teip pa- 
raszyta:

“Esmių apralnu! Geriauses 
mano prietelau. Kapralnu! Ne 
galu tam tikėt. Asz, rekrutas, 
nuo kebu sanvaieziu vaiske, 
kapralnu ! Matai 'brangus prie
telau, jog jau pradėjau lipt ko- 
pecziom vaiskavu lipšniu. Tas 
mane laimingu daro ii- labai 
didžiu norint lig sziol, ne galiu 
iszeitie isz dyvu! Kada iszgir- 
dau mano varda, rodėsi man 
jog tai gal klaida, jog kas ki
tas yra tos paezios pravardes 
musu pulke. Ba isz tikro neži
nau, ar ant to nupelniau. Visi 
sakoj jog už tai likaus kapral- 
iiu, Kad nuo pleciaus nin,sztynes 
pagriebiau kuna musu vado. 
Tokiam karte esmių laimingu, 
tuom labinus, jog turiu, tave 
pertikrini, jog nepasirodžiau 
baisium szeszku, jog tasai dris
kius, kuri isztraukei isz vargo, 
vertas ^buvo tavo szirdies ir 
apglobos.

“Nesiseka, mums szeržente, 
tai gaila, nes iszfikro, ne mu
su kalte: žnavai yra visada 
tarp, narsunu, nes da nebuvo 
susirėmimo, ha ne stojome vie
nas priesz keturis.

“Nežudau vilties, jog netru
kus atkopsime Pruselems: juk 
da karais ne pabaigta! Praszau 
pasveikint nuo manės Lanko
mis ir Mele.

Su dideliu prisirisziinu ir 
p r i 1 a n k um u I z i d o r i s,

Kapralu as 1-mo pulko žna
vu.

“Ne užmirszk, szeržente, pa
sakyt jenarolui, jog likausi 
kapralnu”.

(BUS DAUGIAU)

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.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
G ūdras 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

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

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

180]/2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

No.198—įGromata 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 Medabko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas: Į

UrT’W Užsisakant knygas isa 
szio Katalogo, veikia paminėti 
ti’k 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. <



“SAULE’ ’ MAHANOY CITY, PA.

Paryžiaus Nuskurelis
(Tasa)

Buvo arti ketvirtai valanda 
popiet, kada ant galo atėjo pa
liepimas, szaukencziu žnavus 
del prisiartinimo mažo girioje 
laukelio ant kelio in Brucler- 
bacha. Tas ketino apsaugot 
kiek traukianczius atgal Pran
cūzus. Keturesdeszinds tūks
tantinis korpusas Praiicuzinis, 
spaustas su staigumu per 150 
tukstantinia armija Prūsine, 
traukėsi skubai ir tiktai turė
jo kele ant Bruperbach ir Rei- 
sehoffen. Dabar žnavams rei
kėjo taji kele gint nuo užėmi
mo per Prūsokus idant galėtu 
Prancūzai iszeitie cielybeje.

Likosi lazduotas paliepimas. 
Pulkas giltomis Pruselu užklli
pinėdamas iszsidaive pirmiau. 
Glytose dasiprato apie ka eina, 
ir ant visu baime 'pasirodė. Ne 
trukus iszsigavo isz girios. Pa
reiga Prūsokai isz einanczius 
žnavus isz girios, paleido bai
sia ugni isz anuotu ir apipylė 
žnavu kartoczais. Pulkas maži- 
noisi su kožna valanda. Užgrove 
komanda: permaine glytu ka- 
inanda ir prasiretina slinko to
lyn. Tame atlėkė jenarolas Du- 
crot ir paszauke in pulkaunin
ką:

— Duokie man 'ponas dvi 
kompanijas žnavu! Turiu ap
saugot kalnelus apie Reischof- 
fen.

Pulkauninkas atskyrė dvi 
kompanijas Isz pirmo batalio
no Jenarolas leidosi isz vietos 
zovada. Žnavai skubina paskui 
ji. Iszrodo laibai puikiai! Eina, 
kaip viesulą; jeigu da eis, nie
kas jiem ne atsispirs. Spindu
liai saules atsimusza in bliz- ¥
ganczius bagnietus, szviesus 
apredalasi labai puikiai aitmu- 
sza: raudonos jekes, mėlynos: 
kelnes, baltais abrusais užvi- 
niotO'S galvos; veidai pajuodę 
nuo Afrikonines saules rodos 
paties velnio nesibijo. Bėga 
kloniam per lyguma, kabinasi 
ant kalnelio ir apsiaubė jena- 
rola.

— Ma#o vaikai, szauke 
narsus jenarolas. Ducrotas, ta
sai kalnelis, tai raktas tosios 
ajpylinkes. Galite duoties iszsi- 
muszt lig vienam, nes nevale 
tosios vietos apleist.

Ir pasilenkęs prie arklio, 
kaklo, isznyko debesyse durnu.

— Ar da turi szuviu prie 
saves? Paklause'Bonssard ’as, 
stovėdamas szale Izidoriaus.

— Turiu!
— Na, tai pasirnpinkie juo

stis ant gero sunaudot! Turime 
apgint tuosius likuczius kai pa
siliko isz musu armijos. Jeigu 
perkirs linija ant kelio in Reis- 
clioffen, tai bfls baisi pjuvyne,

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir
: Motinos Szvencz.
I ' ————

i Sapnas Motinos Szven-
• cziausios, mieganczios 
» ant kalno Alyvų, žemei
► Batanijos, bažnyczioj 
! Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

<; SAULE PUBLISHING CO.. >
> MAHANOY CITY. PA. UrS.A. < 

kokios da niekas isz mus nere
gėjo.

♦

Ir senas vajauninkas užpro7 
vino gerai karabinu.

Tame laike vadas bataliono 
Bertrandas, iszdalino savo 
žmonis ir iszdave paliepimus 
kapitonams Collet ir Noellat. 
Veidai aficieriu susvarbo, ba 
ant juju sunkino atsakymas ne
buvime pulkauninko. Ne mįs
lių o apie save, nes apie k arei-

X-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-X-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-5

Stebisi nekurie žmoiies 
kurie rūgo ja,

Kad juos niekas nemyli, 
Kad juos neaipkeniczia, 

Niekas prieteliszkai su jais 
nepasielgia,

O bet nesupranta, 
Kad tai j u paežiu kalte.

Kodėl taip yra?
Todėl, jeigu kas geidžia, 

Kad juos mylėtu,
Tai turi taip pasielginet, 
Kad butu mylimas nuo 

kitu.
Kas geidžia turėti prietelius, 

Turi būti prietelingas ir 
kitiems. ♦

Vienatinis būdas būtie 
Nemylėtu ir neturetie 

prieteliu,
Tai yra. pasiprieszinimas 

Priesz visokius užmanymus 
ka tik kas užmano, 

Ar ka pasakys.
Juk patys pažystate daug ✓ 

n uobrodž i 11 žm on i u, 
Arba kurie nuolatos kalba: 
“Tai nebuvo taip” arba 
“Tai neteisybe ir negali 

būtie.”
Juk galinta mandagiau 

Iszreikszti savo nuomone 
žodžiais,

O ne visados, pastatyti 
ant savo!

Nuolatinis giuczinimas su 
tt kitais, 

Atszaldo žmones nuo tavęs,
Ir jie szalinasi nuo tavęs, 

Kaipo nuo smirdanczio kvapo.
Tankiai atsitinka kad ant 

Kokio draugiszko susirinkimo 
Yra užkviestas vyras ar 

motore, 
Kurie moka kaip pralinksmint 

svetelius.
Tokia ypata yra visados 

priimama, 
Nes savo linksmu bildu 

ir kalba,
Iszvere malonia intekme 

ant visu. 
Yrai tai dovana kuria turime 

s e k t i i s zm in t i n gai.
Bet tik tokios ylpatos gali 

isz jos naudotis, 
Kurios yra malonios, 

Linksmos ir ne sav-mylinczios.
Taigi pabandykite, o busite 

mylėti nuo visu,
Ir kočnas draugaus su O

jumis!

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.
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vius pavestus del ju, kuriuos 
reikėjo sergėt ir ne dangint be 
reikalo. Ir dėl to buvo labai nu
siminė, o ežia jau tujų kareiviu 
nebuvo per daug.

Sztai, ant kart pasikėlė dul
kes ant kelio: tai raiteliai. Du 
szvadronai Prusinai nori užimt 
kele, vedanti in Reischoffen.

— Ginklus gatavai laikyt! 
Kamandieruoje pagelbininkas 
pulkauninko Bau t rami.

Isz dulkiu pasirodinejo ark
liu galvos ir raiteliai.

— Ugni!
Sudundėjo szuviai, keli de- 

setkai arkliu puola ant žemes, 
prislėgdami raitelus savo sun
kenybe. Likusiejai skirstosi. 
Daugelis pažeistu tiekti ant 
pleciaus, o pasibaidė arkliai be 
raiteliu laksto po visas szales.

— Aficieriai Vokiszki nori 
antru kartu sutaikint szvadro- 
nus, vest. Glytos taikstosi ant 
naujo, girdėt szaukente ko
manda.

— Vorvarts! Ir visa gauja 
mėtėsi ant žnavu.

Tiejei su szaltu krauju lauke, 
kol raiteliai prisiartis ant szu- 
vio.

— Ugni!
Tuom kartu Prūseliai suvis 

praretinti, sklaidosi didžiau
siam sumiszime, nesigodiedami 
daugiau pereit per sergėta vie
ta per saujele nairsunu.

— O ka, vaikine, ar matei, 
kaip Prūseliai pabėgo? Nusi
juokė Bonssardas. '

— Teip szeržente, tai aky
vas daigtas. Ach, kaip noru 
gert!

— Te, atsigerk, tik ne už 
daug! Tai drūta arielka, kaip 
ugnis.

Ir padavė Izidoriui manier- 
ka.

Vaikinas patraukė kelis 
gurgsznius, nes tas jam trosz- 
kimo neužgesino. Buvo labai 
akyvu žinot, kaip toji diena 
pasibaigs? Ir pirmu kartu at
ėjo jam ant nusies, jog gal jau 
niekad ne pamatys Namo Inva
lidu, savo sena prieteli ir Me
les. O tai teip jam badas dagri- 
so, jog labi aus bijojo bad a 
kenst, negu musztis. Žnavai 
laikėsi ant aiigsztumos, kur 
tiktai artilerija galėjo juosus 
dasiekt, nes kasi bus toliau ?

— Temink gerai bried.uk! 
Suriko jam staiga ties ausi se
nas Bonssardas. Ne laikas da
bar miegot ! Po szimta batalio
nu! Szitai nauja artilerija, ku
ri nori užimtie kele. Nes nieko 
ne bus! f <

Tikrai Prūsine artilerija at
lėkė zovada., norėdama apimtie 
aplinkos kalnelius nuo kur ga
lėtu laidint kartoezius in frau-* 
kenteses Prancuzines glytas. 
Nes žnavai perszkadijo tam: 
gerai taikint szuviai užmusze 
kone visus Prūsoku arklius ir 
didesne dalis raiteliu likosi

ant pleciaus.
Tame laike prisiartinojo di

džiausios pajiegos Pruselu?rei
kėjo dabamapleist vieta, ku
rios dvi kompanijos žnavu juo
kiu budu negalėjo sulaikyt vi
sos armijos. Juju užduotis1 liko
si iszpildinta: kėlės in Reis- 
choffen buvo atviras, ir neprie
telis negalėjo užlaikyt Iren- 
cziusiu adgal.

Vos pulkauninkas Betrandas. 
savo žmonis ant kelio, sztai 
viena dideli anuota Prūsini už
ėmė aptiisztiiita vieta, enie ant 
visos traukei! c žiu si u s žnavu s, 
paleido1 szuvi ir užpylė juosus 
kartoczais.

— Ach! Iszgirdo Izidoris 
užpakalyje saves, ir apsidai
ręs pamate vada bataliono, 
Bertranda pataikinta skelau- 
dra gronato ir puolanti su isz- 
tisom. 'Giltose davėsi jaust su- 
miszimas, persiigande daugybe 
parpuolancziu, žnavai ant nuo
mones pasiskubino žingsni. Nes 
Izidoris s'ugryszta: ir terp dau
gybes kulku pagriebė mirsz- 
tajiti vada Bertrairda ir nesza. 
Toja valandoje atbėgo kapito
nas Colletas ir paszauke:

— Tai labai puiku isz tavo 
szalies, mano vaike. Vargei gy
vas, nes ne privalome musu va
do 'palikt Prūsokams.

Tris žmonis padėjo Bertran
da ant nesztuvio padaryto ant 
greitos isz karabinu ir nesže 
lig vežimui ligoniu.
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— Laikykis szeržente, lai
kykis, atsake Izidoris, prilai- 
k i n e d am as d i • ucz i a 11.

Nes pažeistasis ženge kas 
kartas su didele nebegule, lai- 
kydaniasis už Izidoriaus'.

Izidoris sustojo, idant isz- 
szaūt, o senas žiiavas, ant va
landos neturėdamas ramszezio, 
susmuko ant žemes.

Ka ežia (pradėt? Szirdi 
biedno vaikinelio suspaudė, 
jeigu reikės1 palikt, o kuris bu
vo del jo labai geras nuo pribu
vimo in pulką. Jeigu paliks ji 
antkelio, kraujas iszeis isz. žai
dulio, arba sujodis Prūsinei 
■raitelei.

‘ Szitai ant didelio giluko gir
di dundėjimą beganezio arklio 
kuris prisiartinejo be raitelio, 
o kuriam pavadžiai nuo kama
nų painiojasi po kojų. Izidoriui 
blikstelėjo laiminga, mislis in 
galva: griebe uiž kamanų ir su
laikė arki i.

— Ponas kapitone! Szauke, 
ar ponas pavėlinsi patalpint 
ant arklio szerženta?

Senas szeržentas buvo mylė
tas nuo visu. Kareiviai skubai 
patalpino ji anf arklio, o Izido
ris pririszo ji su| savo licnu dir
žu ant arklio, ba pažeistasis sa
vo pajėgomis negalėjo susilai
kyt.

Netrukus pasirodė kalnai 
Niederbroun. Kapitonas Col
let pasuko savo nuilsusi pulką 
in taje szale, kur rado ne true

Izidoris jau nejautė nuislimo 
o pasiutimas apjakino ji. Kas' 
valanda atsisuki liejo ir kožnu 
taikiu szuviu skine Prūsokus | 
ir turėjo kelis kartus ji szaukt, 
ba nuolatos atsilikinejo.

— Rūkaliai pludrei! Szau
ke grūmodamas su karabinu. 
Kad asz gautau. jus in mano 
r atikas!

Nes jau buvo 'pradėjai trauk
tis adgal ir kapitonas ant nau
jo sutaikė savo žmonis.

— Esmių isz tavęs užgana- 
dintas, tarė kapitonas, praei
damas pro Izidori, muszasi 
kaip senas vyras!

Granatai ir kartoeziai pūsli
no baisiai traukenteses glytas. 
Szeržentas Bonssard’as turėjo 
sutriuszkinta pet i ir turėjo pa
siremt ant Izidoriaus; kraujas 
liejosi isz žaidulio.

— Negaliu e i t i e tol i aus, 
galvoje man svaigsta, tarė silp
nu balsu, o ne noriu būtie api- 
plesztu per tūosus pakalus. 
Imk mano laikrodėli ir maszne- 
le su pinigais; atiduosi man ka
da gailiuosi in vežimą, jeigu 
ne, užsilaikysi del saves.
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— 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.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

xus labai puikia kavone.
Davėsi girdėt troksztantis 

nėr visus žodis:
Sustot! 

6

Izidoris a.tliuosuoje Bons'sar- 
da isz suriszto diržo ir pamaiže- 
li sudeda, ant žemes.

— Kaip jautiesi sizeržen- 
tai? Klairte rūpestingai.

— Jaucziu netolima pabai
ga, mano vaike. Turiu sutriusz
kinta peti! O mano amžiuje tai. 
jau smertis.

— Pažiūrėsime.
Ir kada kiti mėtėsi ant žemes 

jis priklaupęs, atsega mandie- 
ra draugo. Baisus žaidulis! 
Kaulas įsutriuszkintas in druz
gui us, sudraskytas kūnas; 
kraujas teszka. Izidoris nuple- 
sze nuo savo marszkiniu ran
kove, daro apjuoisa ir aprisza. 
Žnavai aipsiaube juodu tylėda
mi. Felszeriaus nėra, o butu 
czion labai reikalingas! Buvo' 
po teisybei, nes nusidavė in ne
tolima. kaima kur buvo intaisy- 
tais ligonlbutis. Jeigu dabar 
Pruselei pasirodys isz nežinių, 
tai biednas Bonssardas inlpuls 
in juju nagus.

Jaunas žnavas mislydamas 
apie koki vežimą, sėdo ant že
mes szale savo pažeisto priete- 
laus.

Pirmutinis Pasikėlimas
Kapitonas tuom laik iszdavi- 

nejo sau klausima, ar iszmin- 
tingai padare apleisdamas ple
čiu. Kareiviai suvis nuilsiu sė
dėjo ant žemes, ne iszleisdami 
isz ranku ginklus, gatavi tuo- 
jaus paszokt ant pirmutinio pa
liepimo. Badas davinejosi in 
ženklus. Dienai buvo sunki; pa
žeisti kurie nepasiliko ant ke
lio gulėjo be apžiūrėjimo. Ar 
jau teip turi nakti praleist?

Temstant buvo galima ma
tyt kas kartas aiszkiaui šien
kartes artyn glytas. Žnavai pa- 
szoko ant kojų. Tai Prancūzai; 
divizija Guyot’ode. Lesipare 
pribuna juosus užstot.

— In laika! Tarė kapitonas 
in viena isz aficieriu. Penktas 
korpusais ne eme dalybų musz-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

bried.uk
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ŽiniosVietines
- — Vasaris.

— Pranas Gurklys, nuo 
1000 E. Pine uly., kuris; sirgo 
per koki tai laika nuo smegenių 
putmenes, ir gydėsi in Potts
ville ligonbuite, numirė pareita 
Petnyczios ryta apie asztunta 
valanda. Velionis gimė Lietu
voje, atvyko iu Amerika 1910 
metuose. Paskutini laika dirbo 
kaipo kalvis del savo szvogerio 
Antano Bannlio. Paliko savo 
paczia Mare (Czeskiute), 'broli 
Joną isz Californijos ir keletą 
brolienių. Laidojo Panedelio 
ryta 9:30 valanda in Sky View 
Memorial kapines, Hometown. 
Graborius L. Traskauskas lai
dojo.

— Sukatos ryta, devinta, 
valanda, Szvento Juozapo baž
nyczioje, Kunigas P. C. Czesna. 
suriszo mazgu moterystes, pa
nele Betsy Baer, duktė pons. 
Carl E. Baer, isz R. D. No. 2 
Shickshinny ir Tamosza, sū
nūs, ponios Onos Szukienes, 
nuo 714 W. Centre uly., mieste. 
Svotai buvo: Rozalija Doma- 
leskiute, isz Frackville, ir Ka- 
zimeras Kvietkauskas, isz Ply
mouth, Pa. Vestuves atsibuvo 
in Newhard’s svetainėje. Jau
navedžiai apsigyvens mieste 
Stratford, N. J. Jaunavedės 
yra mokintojas del Lower 
Camden Regional High School 
Clementon, N. J.

— Seredoj pripuola Szv. 
Paulino, o Tautiszka Vardine: 
Laimute. Ir ta diena: 1230 m., 
Didžiosios Lietuvos Kunigaik- 
sztis Rimgaudas su savo ka
reiviais pergalėjo ir iszmusze 
du szimtu tukstancziu Vokie- 
cziu; 1943 m.„ Mainieriu strai- 
kos John Lewi so sustabdytos; 
1941 m., Turkai paskelbė, kad 
jie nenori pesztis, ir pasilieka, 
nuoszaliai; 1941 m., Italija, pa
sekdama Vokiecziu pavyzdi, 
paskelbė kara priesz Rusija; 
1943 m., Vaiskas pasiaustas 
numalszinti visus sukilimus 
Detroit mieste; 1941 m., Hitle
ris paskelbė kara priesz Sovie
tu Rusija; 1940 m., Prancūzija 
su Vokietija 'pasiraszo pasida
vimo sutarti, Compiegne mies
te; 1933 m., Naciai panaikino 
Socialistu partija Vokietijoje. 
Dabar tik viena partija tenai 
randasi: Naciu; 1940 m., Rusai 
Bolszevikai užgrobė Lietuva. 
Sukilime dalyvavo szimtas 
trisdeszimts vienas tūkstantis 
organizuotu vyru, kurie per 
kelias dienas iszlave isz Lietu
vos baisu ir žiauru Bolszeviz- 
ma.

— Nedėlios ryta, vienuolik
ta valanda, Szv. Juozapo baž
nyczioje, Kunigas John Lipp, 
(jaunavedžio brolis), isz Wa
shington, D. C., suriszo magu 
moterystes, panele Pranciszka, 
duktė ponio Juozo Mulacheski 
(Malacziausko), nuo 428 W. 
South uly., ir Charles J. Lipp, 
sūnūs ponst. John J. Lipp, nuo
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533 E. Mahanoy uly. Svotai 
buvo: Ju'ozefina ir Anastazija1, 
nuotekos sesutes; Harry ir Ge
rald Forster, jaunavedžio gi- 
minaicziai. Vestuve invyko 
Burdulio svetainėje, 32 So. 
Main ulyczia.

— Ketverge pripuola Szv. 
Andrijo, Szv. Eliodo, o Tau
tiszka Vardine: Blinda. Taipgi 
ta diena: 1946 m., Generolas 
Dwight Eisenhoweris buvo pa
skelbęs kad Naciai Gestapo va
das, Heinrich Himmleris 'buvo 
pasiūdinęs kara baigti ir visas 
Vokiecziu, Naciu armijas pa
vesti Alijantams, kad visi su
darytu 'bendra fruntaK priesz 
Sovietus; 1938 m., Naciai pri- 
verczia visus Vokieczius, vyrus 
vaikus, moteris ir merginas 
dirbti prievartos darbus; 1941 
m., Kaune ir kitur Lietuviai 
sukilo priesz Rusu valdžia.

— Petnyczioj Szv. Jono 
Kriksztytojo, o Tautiszka Var
dine: Puipuolio. Ir ta diena: 
1959 metuose penkios deszimts 
asztuoni žmones žuvo kai dide
lis eroplanas "nukrito in Lake 
Michigan ežerą; 1812 m., per 
Lietu vo plūdo Prancūzijos ka
reiviai in Rusija, vedami Napa- 
leono; 1947 m., du szimati tuks
tancziu minksztos anglies mai
nieriu sustraikavo, pareiszda- 
mi savo priesztaravima priesz 
ta Taft-Hartley byla; 1947 m., 
Gen. Dwight Eisenhoweris yra 
paskirtas kaipo 'Columbia, Uni
versiteto pirmininkas in vieta 
Daktaro Nicholas Murray But
ler, New York mieste; 1945 m., 
Generolas Arnold pasakė kad 
Amerika turi pasilaikyti salas 
Pacifiko vandenyse del savo 
apsaugos; 1941 m., Prezidentas 
Franklin D. Rooseveltas pasi
žadėjo kad Amerika stos Rusi
jai in taika, ir tuojaus insake 
paleisti, sugražinti suszaldytus 
Rusijos pinigus, apie keturios 
deszimts milijonu doleriu; 1497 
m., John Cabot atrado Kana
dos kraszta; 1949 m., Graikijos 
Premieras Themistocles Sop- 
houlis pasimirė.

New Philadelphia, Pa.— 
Pareita Subatos ryta, vienuo
likta, valanda, Szv. Szeimynos 
bažnyczioje, panele Rozalija 
Mare, duktė ponios Mares Vel- 
kienes, isz miesto, ir Antanas 
C. Vesay, suims ponst. Antanu 
Vaicekausku, isz Minersvilles, 
likos suristi mazgu moterystes 
per Kunigą Jeronimą Bagdo
ną, gimine jaunavedžio isz 
Quakertown, Pa. Vestuves in
vyko in Cuimbolas Ugnagesiu 
svetainėje, Cumbola.

Nanticoke, Pa.—
Senas gyventojas, Juozas Si- 
mdnaviczius, nuo 254 E. Grand 
uly., numirė Birželio szeszta 
diena, ir palaidotas su Szv. Mi- 
sziomis in Szv. Juozapo bažny
czioje ir kuna palaidojo in pa
rapijos kapinėse in West Nan
ticoke.

Kingston, Pa.—
Ponia Katrina (Valevas) Mar
ke vicziene, nuo 79 Plymouth 
uly., isz Edwardsville, pasimi
rė Birželio dvylikta diena. Ve
lione gimė Lietuvoje, atvyko 
in Amerika 1905 metuose. Pa
liko dideliame nuliudime, savo 
vyra Juozą; dvi dukterys; du 
sunui; asztuonis anukus; du 
brolius ir po-duktra, A. Kadu- 
szkevicziene, taipgi po-suni. 
Laidotuvesi invyko Birželio lo
ta diena, su apiegomis in Szv. 
Marijos bažnyczioje ir palai
dota in parapijos kapinėse in

KUR MUSU PINIGAI 
EINA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szvaiste savo doleriukus po 
Anglu kareiviu nosimis, atėmė 
isz Anglu ju merginas ir isz ju 
didinosi kad jie už tokia var
ginga, bloga savo savo krasz-. 
tui tarnauja.

Amerikietis kareivis sveti
mame kraszte jauties kaip anų 
dienu Romėnas, kuris jautiesi 
tokis galingas, kad vienas szu- 
kis isz jo “Asz Esu Romėnas” 
buvo gana visus iszgazdinti.

Mes gal per daug aszaru es
ame iszlieje ant musu kareiviu 
kurie su pakeliu Amerikonisz-

Nauja Sztampa Pagerbia Pacztorius

Paczto virszininkas, Ar
thur E. Summerfield, (po 
deszinei) inteikia pacztoriui 
Robert S. Bancroft, Wash
ington, D. C., knyga su pen
kiolikos centu sztampomis, 
per iszkimmes kada szita 
nauja pacztine ženklele, bu
vo iszleista. Szitas paczto
rius buvo iszrinktas kaipo

Pringle. Graborius Szukvie- 
czis laidojo.

New York, N. Y. —
Dr. Konrad Adenauer, Federa- 
lines Vokietijos kancleris, at
skrido in Amerika, U.S.A. Isz 
ežia jis iszskrido in Vaszingto- 
na, kuris labai svarbiems pasi
tarimams su( Prezidentu ir 
Sekretorium John Foster Dul
les, del savo szaliu Politikos 
suderinimo 'priesz 'Sovietu San- 
junga.

Dr. Adenauer atskrido su ero 
Janu in Londoną, kuris pasita
rė Anglijos Ministeriu Sir A. 
Eclen, po tam sugryžo atgal in 
Vokietija.

WASHINGTON, D. C. —
Nedelioj po piet Prezidentas D. 
Eisenhoweris iszkrido su ero- 
planu in San Francisco, Calif., 
gos Konferencija.
ga Konferencija.

^Pirkie U. S. Bonus!

^Pirkie U. S. Bonus! 

ku cigaretu gali pasirinkti sau 
sugulove, kuriam visi turi 
lenktis ir visos bobos klotis.

Vienas augsztas karininkas, 
Generolas buvo pataręs, kad 
kai musu kareiviai būva isz- 
veszti in svetimus krasztus, 
kad jie gautu tik tiek algos 
kiek to kraszto kareiviai gau
na, o resztaus butu jam ar jo 
szeimynai paliktas Amerikoje. 
Bet jo patarimas nebuvo pri
imtas. Ir gaila kad tas inneszi- 
mas buvo taip paszalintas, nes 
musu kareiviai svetimuose 
krasztuose turėtu atsiminti, ar 
jiems turėtu būti insakyta ir 
pamokinta kad jie tenai nėra 
pasiunsti atostogauti ar lėbau
ti, bet savo pareigas eiti.
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pavyzdingas laiszku neszio- 
tojas, ir jo paveikslas randa
si ant tos naujos penkiolikos 
centu sztampos.

Szita nauja sztampa bus 
variuojama del užtikrintu 
laiszku, kuriuos bus pigiau 
siunsti negu registruotus 
laiszkus.
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Amerika sziais metais yra 
paskyrus daugiau kaip tris bi
lijonus doleriu kitiems krasz- 
tams del paszel'pos. Reiszkia, 
svetimtaueziai gali praszyti, 
reikalauti ir gauti bilijonus do
leriu isz musu valdžios, bet jus, 
Amerikos piliecziai neiszdrys- 
kite praszyti nei vieno cento isz 
savo valdžios. Tie bilijonai 
vien tik svetimtaueziams, ku
rie gal ir dabar tvirtoves sta
to, peilius gilena ir kulkas lie
ja del ateinanezio karo priesz 
mus ir mes jiems su mielu no
ru padedame.
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kalnu kai ta nelaime atsitiko. 
Apylinkes gyventojai sako kad 
tas gaisras apszviete visa apy
linke per daugiau kaip tris 
szimtus mastu.
Amerikos Lakunu sztabas 

greitai pasiuntė savo žmones 
tenai viską apžiūrėti ir isztirti, 
bet dar iki sziol nepaskelbe tu 
žuvusui lakunu vardus, kol bus 
ju tėvams ir giminėms pra- 
neszta. Deszimts lakunu tuo 
laiku ant to eroplano buvo, ir 
visi buvo Amerikiecziai.
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Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.

DVI STUDENTES 
NUŽUDINTOS

HYATTSVILLE, MD. —
Dvi gražios, geltuonplaukes 
studentes buvo surastos nužu- 
dintos parke, netoli nuo Mary
land Uni versiteto. Viena isz j u 
buvo policijanto duktė.

Prince George’s apygardos 
policijantai pasiszauke in talka 
ir valstijos policijantus. Jie su
ėmė apie dvideszimts valkatų 
ir dykaduoniu, bet visus juos 
už trumpo laiko paleido.

Kai kurie žmones buvo poli
cijai pranesze kad jie buvo ma
te dideli, keliu metu senumo, 
žalia “Packard” automobiliu
tame parke apie tuo laiku, ka
da tos mergaites buvo nužudin
tos.

Mergaites buvo keletą kartu 
perszautos su mažu karabinu 
ar revolveriu, nes policijantai 
rado keletą tuszcziu kulku ne
toli nuo tu mergaieziu.

Mergaites buvo, keturiolikos 
metu amžiaus Michael Ann Ry
an, isz Washington, D. C., poli
cijanto duktė, ir szesziolikos 
metu amžiaus Nancy Marie 
Shomette. Abi gyveno su savo

Loszike Paryžiuje

Garsi Amerikos loszike, 
Joan Crawford, pasiraszo sa
vo varda in vienos jaunos 
mergaites knyga, Paryžiuje.

Prez. Dwight Eisenhowe
ris, palenkdamas savo galva, 
linksmai sveikina savo žmo
na, (po deszinei), kai jis 
marszuoja sykiu su savo 
bendramoksliais, isz 1915 

tėvais in Hyattsville, Mary
land.

Policijantai spėja kad abi 
mergaites ėjo per parka, kaipo 
trumpesne kelione namo, kai 
jos buvo nuszautos.

Ne taip seniai szesziu metu 
mergaite ežia buvo iszniekinta: 
ir paskui nužudinta.

Abieju mergaieziu lavonai į 
buvo apdraskyti ir j u sukneles, 
dreses buvo apdraskintos, taip 
kad iszrodo kad jos buvo kur 
kitur nužudintos ir paskui ežia 
in parka atvilktos.

AUTOBUSAS SUDE
GĖ, SUSPROGO

2 Žuvo; Daug Sužeista

OSNABRUECK, VOK. — 
Autobusas su keturios deszimts 
trimis jaunais dainininkais isz 
Nederlandijos, užsidegė ir su
sprogo. Du vaikucziai buvo už- 
muszti ir dvideszimts buvo ap
deginti, sužeisti. Penki isz šil
žeistu randasi pavojingoje pa
dėtyje.

Visi jie prigulėjo prie Dene- 
kekamp choro, Nederlandijoje, 
ir buvo iszvažiave pasivažinėti 
ir pasilinksminti, kai ta nelai
me atsitiko.

Kaip ar kodėl tas autobusas 
užsidegė, valdžios atstovai dar 
sako kad jie nežino, nes tas au
tobusas nesusimusze ir neapsi- 
verte, bet tik važiuodamas 
staiga užsidegė ir paskui ga
zolinas susprogo.

Jos naujas vyras, Alfred 
Steel pabueziuoja jai in peti. 
Ji su savo nauju vyru dabar 
važinėja po Europa.

klases, in West Point, New 
York. Pirmoje eileje, su Pre
zidentu marszuoja, (isz kai
res in deszine) Generolas 
James A. Van Fleet, Genero
las Frederick Boye ir Gene

Pas Kunigą
Kunigas — Bijokie tu Die

vo, žmogau, juk turi jau asz
tuonis deszimts metus ir da 
ateini pas mane su užsakais!

Senukas — Tai-darau tik 
del mano vaiku jegamasteli, 
kad nebutu sieratoms.

Kunigas — O kiek metu 
turi tavo vaikai?

Senukas — U-gi vaikas tu
ri jau szeszes deszimts me
tus, o mergaite jau pabaigė 
penkis deszimts du.
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rolas Yeland S. Hobbs. Visi 
jie ežia marszuoja in Thayer 
stovyla del mokslo pabaigos 
apeigų, kurios buvo laiko-, 
mos pagerbti visus tos Aka
demijos mirusius.
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