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Koriecziai Pries zinasi Japonams Isz Amerikos

Pietų Korėjos veteranai 
dabar vieszai parodo savo 
pasipiktinimą ir nepasiten-

palociaus, Seoul mieste. Jie 
reikalauja kad Prezidentas 
Syngman nutrauktu visus

DAKTARAS
INTARTAS

Pardavinėjo 
Narkotikus

PHILADELPHIA, PA. — 
Daktaras John P. Turner yra 
keliu žmonių intartas kad jis 
iszraszydavo receptus “pres
criptions” del narkotiku. Isz 
pradžių Daktaras užsigynė, 
kad jis nieko panaszaus nėra 
niekados padaręs, bet dabar 
keli kurie tuos narkotikus 
yartuoja ir kurie isz jo buvo 
gave receptus de] tu narkotiku 
po prisieka svieczina kad visi 
jie gavo juos nuo Daktaro 
Turner.

Daktaras vis dar gynėsi, 
kol trys policijantai buvo in 
teismą paszaukti. Jie paaiszki- 
no kaip jie nudavė kad jie no
ri tu narkotiku nusipirkti ir 
paprasze Daktaro Turner jiems 
iszraszyti receptus; ir Dakta
ras iszrasze. Tada jau tas Dak
taras nutilo.

Kelios buvusios szokikes ir 
neva loszikes, mergpalaikes 
teipgi buvo patrauktos in teis- 
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kinima kad Pietų Korėja 
siunczia daug visokios pa- 
gelbos, kaip maisto ir ginklu 
Japonams.

Virszutiniame paveiksle 
matyti kai tie Koriecziai, ve
teranai yra susirinkę prie 
Prezidento Syngman Rhee

santykius su Japonais.
Apatiniame paveiksle po

licijantai ir kareiviai pasto
ja tiems veteranams kelia ir 
stengiasi juos iszskirstinti. 
Czia dalyvavo apie septyni 
tukstancziai Pietų Korėjos 
buvusiu kareiviu, veteranu.

Apmusze Dainininke

Milijonas Doleriu
Ant Dienos

WASHINGTON, D. C. —■ Į tu kiausziniu ir to sviesto 
Sziandien mes su savo Takso-! stumtu ant valdžios. Czia isz 
mis mokame milijoną doleriu tikro tai jau užburtas ratas.

[mažai KOMUNISTU I

Rytu-Vokietijoje
WASHINGTON, D. C. — 

Vokietijos Kancelerijus, Kon-
i rad Adenauer, iszvažiuodamas 
isz Vaszingtono, atgal in Euro
pa, laikrasztininkams pasakė 
kad jis netiki kad daug Vokie- 
cziu yra Komunistai Rytu-Vo
kietijoje, kur dabar Komunis
tai valdo. Jis sake kad jis tiki 
kad tik kokis deszimtas nuo- 
szimtis tu Vokiecziu yra tikri 
Komunistai isz insitikinimo.

Dauguma Vokiecziu Rytu 
Vokietijoje, Adenauer aiszkino 
priguli prie Komunistu parti
jos vien tik už tai kad jiems ki
tos iszeities nėra. Darbininkas 
darbo negali gauti jeigu jis ne
priguli prie Komunistu parti
jos. Vakiams sunku mokyklose 
jeigu j u tėvai nėra Komunistai; 
viesžbucziuose beveik negali
ma kambari gauti be Komunis
tu partijos korteles.

Jis toliau aiszkino kad Rusi 
jos valdovai nepasitiki net nei 
ant tu Vokiecziu kurie statosi 
kaipo tikri Komunistai. Sovie
tai mato kad jiems bus gana be 
dos Rytu-Vokietijoje ir už tai 
jie dabar stengiasi visokiais 
budais gerintis visiems. Jiems 
dabar rupi kad Vokiecziai ne
sudarytu kokios sutarties su 
Amerika, jie siulina laisva Vo
kietija, bet su pareikalavimu 
kad Vokiecziai nesiginkluotu 
ir nei su vienu kitu krasztu ne
sudarytu jokios sutarties.

TAUTU SANJUNGOS!

SUKAKTUVES

Deszimts Metu

Argentina Po
Kariszka Valdžia

ant dienos tik už “Randa”, pa
laikyti kalnu kalnus, ir ant tu 
kalnu dar kalnus javu, kvie- 
cziu, rugiu, kiausziniu, sviesto 
kitu ūkio ir farmos vaisiu, ku
riu mes nenorime, kurie mums 
nereikalingi ir kuriuos mes ne
bežinome kur dėti.

Szitie visi ūkio, farmos vai
siai yra mums kasztave dau
giau kaip penkis bilijonus ir 
penkis szimtus milijonu dole
riu ($5,500,000,000). Ir nei ga
lo nei kraszto nematyti!

Valdžia negali kad ir pusdy
ke juos svetimiems krasztams 
parduoti, nes tai Užsienio pra
mone pakriktu; negalima ir 
musu žmonėms, mums pigiau 
parduoti, nes kaip tik už tai 
valdžia isz farmeriu perka, kad 
preke, tu vaisiu kasztus bran
giai nustatyti ir palaikyti far- 
meriui.

Mes, su savo Taksomis mo
kame taimeriui už jo ūkio per- 
tekli, kad jis galėtu brangiau 
imti isz musu už tuos paežius 
kiauszinius, sviesta ar rugius, l 
kuriu prekes mes su savo Tak- [ 
somis palaikome. 

------------ -----

TROKAS
APSIVERTĖ

7 Žuvo

PANKSHIN, NIGERIA. — 
Trokas su dvideszimts septy
niais žmonėmis pravažiavo pro 
perspėjimo ženklą, kuris rode 
kad tas kelias uždarytas, nes 
tiltas yra taisomas. Tas trokas 
prie to tilto nulėkė nuo kelio ir 
apsivertė.

Pargryszdama namo i n 
Hollywood, California, dvi
deszimts septynių metu am
žiaus dainininke, Alice Lon, 
buvo trijų vagiu užpulta ir 
labai sumuszta. Jie nudras
kė nuo jos visas jos drapanas 
ir paskui nutraukė kelis pa
veikslus kai ji buvo nuoga.

Jos vyras, trisdeszimts 
vieno meto amžiaus Robert 
W. Waterman, ir jos motina 
Ponia Mary Wyche teipgi 
buvo sumuszti ir suriszti, 
pirm negu ji buvo parėjus 
namo. Tie vagiai paskui pri
vertė visus nuryti liekarstu 
del miego kad visi užmigtu 
ir negalėtu policija pa
szaukti. Bet dainininke ne
užmigo ir po kiek laiko atsi- 
riszo ir policijantus paszau- 
ke.

Jeigu valdžia dabar mums Septyni buvo užmuszti ant 
pigiau tuos kiauszinius ar ta vietos, o beveik visi kiti buvo
sviesta parduotu, tai mes ma
žiau pirktumies isz farmeriu,

sužeisti ar baisiai sukriesti. 
Keli buvo labai pavojingai su-

ir tada farmeriai dar daugiau[ žeisti.

SKAITYKIT
“SAULE”

2 DRAIVERIAI
SUŽEISTI

Automobiliu 
Lenktynėse

LANGHORNE, PA. — Du 
draiveriai buvo sužeisti szimto 
myliu lenktynėse, in Lang
horne. Kai pradėjo lyti, tai tos 
lenktynes buvo atidėtos iki ki
tos sanvaites.

Sužeisti draiveriai yra tris- 
desz mts dvieju metu amžiaus 
Johnny Thompson, isz Spring
field, Mass., ir dvideszimts sze- 
sziu metu amžiaus Jerry Hoyt, 
isz Indianapolis.

Thompson buvo nuvesztas in 
Lower Bucks County ligonine, 
nes jam buvo kairasis petis ir 
keli szonkauliai nulauszti. 
Hoyt buvo paleistas isz tos li
gonines, nes jis tik buvo su- 
kriestas.

Thompson važiavo apie 
szimta myliu ant valandos ir 
buvo visus kitus pralenkęs, 
iszimant draiveri Hoyt. Bet 
draiverio Hoyt auotmobilius 
buvo atsimuszes nuo sienos, ir 
kai Thompson stengiesi savo 
automobiliu biski pasukti in 
szona kad apvažiavus Hoyt au- 

! tomobiliu, jo automobiliaus ra
tas užkliuvo už Hoyt automo-

Nepasisekimo

SAN FRANCISCO, CALIF. 
— Per isztisa szita sanvaite 
San Francisco mieste susirinks 
ir maiszysis invairiu luomu ir 
didenybių atstovai, apvaiksz- 
cziuodami deszimts metu su
kaktuves Tautu Sanjungos. 
Bus daug prakalbu ir dar dau
giau didingu žodžiu, kai visi 
ims girtis kiek jie prie tos San
jungos prisidėjo ir kiek gero 
ta Tautu San junga yra per to
ki trumpa laika nuveikus.

Bet nors trumpai dirstelki- 
me in ta didinga Tautu San- 
junga ir ka ji yra nuveikus per 
deszimts metu.

Ji buvo sutverta, jeigu mes 
atsiminsime, su viltimi kad ji 
kaip nors visiems padės isz- 
vengti vainu, karau ateityje.

Antras pasaulinis karas ka 
tik buvo užsibaigęs; visi buvo 
beveik pakvaisze, pasigėrė nuo 
kruvino skerdynių gėralo ir 
visi prisiekė: Niekados Dau
giau!

Dabar Tautu Sanjungos du 
pasididžiavimai yra: kad ji 
:szvenge karo, kai Sovietai no
rėjo paimti Graikija ir kad per 
Tautu Sanjungos pastangas 
Komunistai buvo sulaikyti, kai 
jie norėjo visa Korėja užimti.

Szitie pasigyrimai, pasidi
džiavimai yra tuszti ir netei
singi. Du dalykai sulaikė So
vietus kai jie norėjo Graikija 
užimti; Pirmas, Generolas Ja
mes A. Van Fleet su musu ar
mija ir su musu dvejais bilijo
nais doleriu, ($2,000,000,000). 
Antras, Yugoslavijos Tito su 
?avo armijomis sukilo priesz
Sovietus ir isz po Sovietu Ru
sijos “prieglaudos” pasitrau
kė. Taip Sovietams buvo užda
rytas Graiku-Yugoslavu rube- 
žius.

O kaslink Korėjos klausimo, 
tai, teisyyibe tas karas buvo ve
damas po Tautu Sanjungos vė
liava. Bet kas stojo ant karo 
lauko, jei ne Amerikos karei- 
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DARBO NEGAVO

Gala Gavo

PHIT ADELPHIA, PA. —
Dvideszimts septynių metu 
amžiaus Charles D. Athy, isz- 
Toko isz ketvirto augszto, isz 
kambariu kuruiose jis gyveno, 
ir užsimusze.

Po’icijantai sako kad jaunas 
Charles Athy, Railway Ex
press darbininkas, paliko 
trumpa raszteli, paaiszkinda-

biliaus ir jis apsivertė. Laime 
kad nei vienas, nei kitas nebu-
vo sužeisti.

Peron Tariasi Su 
Sukilėliais

Vyskupas Intartas

BUENOS AIRES, ARGEN- 
TINA. — Argentinos Preziden
tas Juan Peron viso kraszto 
tvarka pavede po Armijos ka
riszka priežiūra. Armija tuo- 
jaus numalszino ar nuramino 
ypatingai tuos keturis milijo
nus žmonių Buenos Aires mies
te, kur visi tie sukilimai buvo 
prasidėję.

Prez. Peron persikrausto isz 
savo palociaus in Armijos szta- 
to tvirtove, ir isz ten užvede 
kariszka tvarka.

Armija sumusze ir numalszi
no Laivyno ir Lakunu Sztabo 
ukilima priesz Prezidentą Pe

ron.
Isz Brazilijos ateina žinios 

kad Prezidentas Peron dabar 
nori užžvesti derybas su tais 
savo Laivyno ir Lakunu va
dais, kurie buvo priesz valdžia 
sukilę, nes, jis sako, jis nenori 
daugiau kraujo praliejimo.

Per ta sukilimą daug visai 
nekaltu žmonių žuvo, kai jie 
netyczia atsidūrė tarpu abieju 
prieszu.

Sukilėliai sako kad jiems 
Lutu pasisekė Perono valdžiai 
nuversti, jeigu ne ūkanos' ir 
miglos. Per miglas lakūnai ne
galėjo gerai pataikinti savo 
spregstanezias bombas in val
džios kambarius ir ofisus.

Iszrodo kad Prezidentas Pe
ron buvo isz anksto perspėtas 
kad kas panaszaus bus, nes jis 
greitai pasitraukė isz savo pa
lociaus. Nieko niekam kitam 
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mas kad kai jis negavo darbo 
isz miesto sztabo ir kai jam 
buvo pasakyta kad jis neiszlai- 
ke kvotimus del to darbo, jis 
jokios kitos iszeities neinate 
kaip tik nusižudinti. Jis paliko 
žmona Mary ir keturis mažus 
vaiku ežius.

Vyskupas Manuel T a t o 
yra intartas ir kaltinamas už 
sukurstinima Argentinos Ka 
taliiku priesz Prezidento Pe
reit valdžia. Susikirtimas in- 
vyko tarp Perono rėmėju ir 
Kataliku prie pat Katredros, 
Buenos Aires mieste.

Jis buvo vienas isz dvieju 
Vyskupu kurie yra intarti už 
sukurstinima žmonių ir už 
sukėlimą buntu.

Prezidentas Peron sako 
kad tai ne jo rėmėjai buvo 
susikirte su Katalikais, bet 
kad czia komunistu darbas. 
Jis savo žmonėms vis aiszki- 
na, kad jis yra Katalikas, ir 
visiems pataria ramiai pasi
laikyti kol viskas paaiszkes.

Eina gandai, kad keli aug- 
szti karininkai nusižudė, kai 
sukilimas priesz Prez. Pero
no valdžia nepasiseke.

. i

Darbininkai Piketuoja

Czia dalis keturiu tuks- 
taneziu darbininku, kurie pi
ketavo, vaiksztinejo prie Ge
neral Motors automobiliu 
fabriką, Baltimore mieste. 
Jie nesutika in savo darbus 
gryszti, kai kompanija suda
rė kontrakta su unija.

Unijos vadai sako kad jie 
szitu straiku nebuvo nei pa
skelbė, nei pavėlinę. Jie aisz- 
kina kad czia yra kokie vie
tiniai nesusipratimai, ir nie
ko benda neturi su Automo
biliu Darbininku Unija.

□ □ o i-U'
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Kas Girdėt
I ___ .

Apie pusantro szimto jau
nuoliu kasdien pabėga isz Rytu 
Vokietijos, kad jiems nereikė
tų stoti in vaiska.

Jau dabar nėra jokios abejo
nes kad Adlai Stevensonas bus 
Demokratu kandidatas in Pre
zidento vieta ateinancziais me
tais.

Teipgi, visi Repulblikonai ti
kisi kad Prezidentas Eisenho
weris ’bus Republikonu kandi
datas per tuos ateinanczius rin- 
kimu(s.

Nixon tikisi gauti Vice-Pre- 
zidento vieta, jeigu Eisenhowe
ris stos in rinkimus.

Stevensono visa viltis yra 
tai kad jis nori ir tikisi kad Ei
senhoweris nestos in tuos rin
kimus.

Jeigu Stevensonas stos in 
tuos rinkimus priesz Eisenho- 
weri, tai bus sunku balsuoti, 
nes abudu stoja už tuos ipaczius 
Amerikos piliecziu reikalavi
mus. Su Stevenson u1 ir-Eisen- 
howeriu rinkimuose bus sunku 
atskirti viena nuo kito.

Jeigu Eisenhoweris stos in 
rinkimus, tai jo visos , prakal
bos bus apie taika, kuria, jis 
sakys jis invede ir palaike ir 
palaikys jeigu jis vėl bus isz- 
rinktas.

Prez, 
visiems
Vaszinigtone pataria labai at
sargiai apsieiti su laikraszti- 
ninkais ir jiems kuo mažiausia 
žinių duoti.

Eisenhoweris* ibevei k 
valdžios izmon ems

Nauju automobiliu1 pardavė
jai sako kad dabar daugiau 
žmonių perkasi didesnius ir 
brangesnius automobilius negu 
mažesnius.

‘ ‘ Plymouth ’ ’ automobilius 
yra daug p i g e s n i s m gu 
“Buick”. O “Plymouth” kom
panija turi bėdos susilyginti su 
“Buick” kompanijos bizniu, ir 
pardavimu.

Fordo 
iszleisti 
mobiliu, 
daugiau
“Cadillac

kompanija. rengiasi 
tikrai pbniszka auto
je u r i s k asz t uos daug 

negu brangiausias 
automobilius.

Pypkes Durnai

Lietuvaite

Eisenhoweris su savo parti
jos vadovais dabar nori pripa- 
rodinti visiems žmonėms kad 
taika daug geresne negu ka
ras, nežiūrint su kuria viesz- 
patyste tas karas butui veda
mas.

Jeigu kas dabar pradėtu ka
na su Amerika tai tam krasz- 
tui niekas kitas nieko nelemtu 
kaip visiszka sunaikinimą. Ir 
Ruskiai tai gerai žino, ir už tai 
jie dabar taip lipszniai gerinu
si musu kraszto valdovams.

Amerikos augszti kariu inkai 
prisipalžinsta kad jie negalėtu 
apsaugoti musu kraszta nuo 
atominiu bombų nuo prieszo, 
bet jie sako kad mes tam prie- 
szui už keliu valandų szimterio- 
pai galėtume atkerszinti. ir už 
tai musu prieszas, Komunistai 
taip ramiai laukia ir tyli, norė
dami pažiūrėti isz kurios pu
ses vejas įpuczia.

ĮNepaisinkite ka jus skaitote 
savo laikraszcziuose; Buganin, 
Prezidento Eisenhowerio drau
gas neturi nei balso Kremline. 
Visos Rusijos vadas dabar yra 
Khrushchevas, kuris retai ka
da pasirodo vieszai, 'bet kai jis 
pasirodo jis kelias bonkas 
sznapso ar vodkos iszgeria.

Amerika- su visa savo pagel
ba ir paszelpa dabar laukia pa
žiūrėti ir pamatyti ka Ruskiai, 
Sovietai duos savo paverg
tiems žmonemsi vietoj musu pa- 
gelfoos.

Net ir Sovietai dabar mato 
kad savo tikslą atsiekti reikia 
ne tik jaunu žuliku, bet ir mies- 
to ar miestelio virszininkai da- 
žiiiotu kaip viskas stovi, bet 
Sovietai neisziduoda jokiu ra
portu. .

V o kieti jos Kanceleri jus,
Konrad Adenauer, dabar Pre
zidentui Eisenhoweriui pataria 
nenusileisti Sovietams. Jis sa
ko kad Sovietai dabar gerina
mi ir taikosi už tai kad jie yra 
silpni.

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 jufns “Saule” 
vis siuntinėti.

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

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėt© 
ja vis skaityti!

^Pirkie U. S. Bonus!

MI

PARYŽIAUS :: ::
:: :: NUSKURELIS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

kaip Gavean! O vienok tik tai
ada gali parodyt tikra drąsą!

Ne vienas mislino ta pati, nes

Darže ji tykai sėdėjo, 
Czia asz ja pažint gavau, 
O kaip ji kalbėt pradėjo, 
Jos vertybe supratau. 
Ak, koki graži sesyte, 
Ja pagarbint yra verta, 
Vardas jos yra Onyte, 
Puiki tur ji vežl'yba. 
Daili yra jos galvele, 
Su bangu pilnais plaukais 
Balta ir minkszta rankele, 
Aukso su szviesais žiedais. 
Akis jos prilygt žvaigždelėms 
Tos meilingai szvitina.
O skriuostai puikoms 

roželėms,
Nieks negali pagirt gana. 
O kad maža jos burnele, 
Giesti, kaip laksztingale, 
Lai tur tviksczioti szirdele, 
Balso sztai sužudinta.
Bet labiausiai man pamėgsta, 
Didelisjos pakarnumas, 
Kaip auszra tykai prabrekszta. 
Toksai jos yra mandagumas. 
Duszia nuobažna, meilinga, 
Pasiliks jos vis jauna, 
Lelijele kaip szlovinga, 
Puikiai bežydedama.

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

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

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

Bet, už tai “Saulėj” 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

^Pirkie U. S. Bonus!

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.
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nes tai ne permaine padėjimo, 
kuris buvo tumo niekesnis, jog 
kareivis atskirtas pavieniui,i 
paliktas pats sau, ne mato del 
saves atspirties. Jeigu drąsą 
neturi liūdintoji], smertiš bus 
nežinoma, ja-usla privalumu tu
ri užtekt už vhska.

KA daryt, tas yra niekiause 
del kožno. Giltose «ma.gaiu- 
jauslą surinktu pajiegu prilai
ko drąsą.

— Pirmiaus vaikai! Laikyr- 
tis linijoje ir taikint be karsz- 
czio! Paszauke žinomas balsas 
pulkauninko.

Tiktai tieje, kurie buvo to
kiame padėjime gali suprast, 
kaip drueziai periame tas bal
sas žnavus. Prie vado, tai ir ka
reivis drūtesnis. Su juom ne 
yra vilkinimo ir pavojaus: jojo 
prisakymas, tai žmogaus noras, 
tada ne paiso ant smert, norint 
kulkos pro auses szvilpe, pa- 
szildo szirdi ir pakele dvasia 
glitose.

Pribuvimas pulkauninko su- 
drntino žnavus. Einant nuola
tos pirmiau, susilaikė ant galo 
gražiame parke, .Garenne, pri- 
szakiu atsikreipia link netoli
mam kaimui llly. Czia ketino 
stovėt lig piet.

Ne buvo tai vienko pailsiu. 
Netikrybe, regėjimas karos, 
kurioje ne eme dalybų, nera
mumas apie apsisekima musz- 
tyne-s, po tiek daug nepasiseki
mu, czia velei turi stovėt ir 
žiūrėt, kaip kiti muszasi, tas ne 
tiktai kareivius, nes ir aficie-

arkliai inkabina varo tiesok 
ant žnavu. Indukia arkliai ne- 
sze raitelius, kurie ant tuszczio 
stengėsi užsukt in kita szali. 
Buvo tai pulkas Prancuzinis. 
Pirmutines glytos buvo jau to
liau apie szimta žingsniu. Pul
kauninkas Baraehin iszsidaves 
in f run ta reke:

— In deszine szali!
Vienlaikai isztrauke szoble 

in szali beganeziu huzaru, ro
dos nori juosus sulaikyt.

Nes ant tuszczio. Toje valan
doje užstojo susirėmimas. Pul
kauninkas tame baisiame sumi- 
szime, isznyko po nagom ark
liu, kurie mindžiodami viską, 
ka ant kelio patiko, nesulaiko
mi kaip viesulą nupiszkejo per 
galvas užmusztu žnavu. Izido
ris parpuolė su kitais drauge ir 
uždare akis, laukdamas smer-

jima szdblu, dejavimą uižmusz- 
tu žmonių, ant krutinės jauti 
didele, spaudenti sunkuma. 
Ant galo viskas nutilo ir tiktai 
ne pertrauktas griausmas ar- 
motu daeitihejo velei išz tolo. 
Atidarė akis ir dirstelėjo: ant 
jo gulėjo žnavas, kraujas isz 
žaidulo ant kaktos liejosi srio- 
ve. Nelaimingas uždengė ji sa
vo kimu.

Izidoris pasikėlė ir sieke ka7 
rabino.

— Pulkauninkas! Kur pul
kauninkas? Atsiliepinėjo tame 
laike kas kartas szauksmas.

Kareiviai bego artyn in vie
ta, kur priesz užklupima mate 
stovinti savo vada.

Arklys gulėjo isztesas, o po 
juom buvo matyt krutanezia 
ranka.

— Pas mane, vaikai buvo 
girdėtas paižins’tamas halsas, 
prigel'bekite man 'pasikelt, ark
lys prislėgė man koja.

Akimierkoje iszeme pulkau
ninką isz ipo u'žmuszto arklio.

— Ar ne esi pažeistu, pul- 
kauninkė, klausė aficieriai.
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Tame laike Prūsokai apėmė 
kalneli §amt Menges Ir Ltojuus 

pradėjo nuo fenais ughi karto- 
czais.

— Tai mat ugnimai! Pa- 
szauke kokis szmutoiiš, nes 
niekas ant to nieko ne atsake.

iSmutnas prijautimas naujos 
nelaimes prisleginejo visu 
szirdis.

Krutėjimai neprieteliu tu
ri nėziu miera apsiaubi. Prancu- 
zine armija, kas kartas buvo 
aiszkesni. Divizija Marguerito 
insiszlovino. Pirmutinis pulkas 
huzaru po vadysta de Gantes 
szesiztn kartu prileidžia sztur- 
ma, kad perszkadyt Prūsiniai 
artilerijai ant apėmimo pavo
jingos vietos. Pirmutinis savo 
huzaru margralbai metasi ant 
anuotu ir dingsta smerte nar
sumo.

Vadas žnavu mato ta -stengi- 
ma raiteliu ir negalėdamas il
giau dalaikyt tosios bedarbes, 
nuveda savo pulką nuo kalno. 
Ant galo praėjo pietus; mato
mai užmirszo apie juosius, o 
privalumai kareivio ne pavėli
na jam ilgiau ant to viso su 
abejone žiūrėt ant žuvaneziu 
draugu.

Žnavai nusileidineje in pa
kalne, nes Prūsokai ne gaiszino 
laiko ir apsodino su savo arti 
lerija visas svarbesnes vietas.

Nesiigaile mums karto- 
Suni nrnejo Vienas isz 
stovintis sz-ale Izido- 
Pulku turi krikszta re-

ežiu! 
žnavu 
niaus, 
krute! Nes kas tai? Raiteliai?

Isztikro pulkas huzaru, bė
gantis susimaiszime, kaip tik

— Jaunas adjutantas nusė
do skubai nuo arklio ir padavė 
savo vadui.

— Imkie mano arkli, pul
kauninke.

— Dėkui tau, atsake pul
kauninkas ir suspaudė ranka 
aficieriui.

Pamažėl i dadave:
— Neužmirszo apie tai, ma

no brangus.
— Toja valandoje pribėgo 

aficieras jenaralno sztabo su 
dane^imu, jog jenarolas Wim- 
pffen apie prigulinte jam va
dovyste.

—- Ka ip t ai ? P asz a u k e pul
kauninkas. Tokioje valandoje 
permaino paliepimus?

-— Asz ne kaltas, teip pri
sakyta, atsake aficieras, esmių 
adjutantu jenarolo AVimplffe- 
no. Turime užimt iszkelmes 
vietas Garenne ir pasirodyt fe
nais neprieteliams. Tas yra pa
vesta del pirmutinio pulko žna
vu. Likite sveiki!

(BUS DAUGIAU)

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas

> užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas is« 

szito Katalogo
Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

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

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

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

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu; 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 
puslapiu, 20c.

No.] 33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žndinsta, 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 Žndinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 
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 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.

apraszy-

apysaka 
szimtme- 

Li etų v i sz k u 
Su paveikslais. 177

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 pnslapiu35c.

No.]66—Apie Sūnūs ' Mal> 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.202—Novena, Stebuklin
go Medai iko Dievo Motino® 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas; "

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

IIjsC Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

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

prisiun-

ir Pint- 
“ visada 
tik ant



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

Paryžiaus Nuskurelis
(Tasa)

Kada plauke wnnitnos dienos 
Name Invalidu; saujeli senu 
kareiviu turėjo nuliudusius 
veidus: telegramai ir laikrasz- 
tai daneszinejo a^iie nepasise
kimą, ir nelaimėtas musztynes, 
apie atsitraukinejima armijos! 
Ne ties panaszius daigius! Vis- 
semlburgas ir Reischoffen liko
si kruvinai užraszyta szirdyse 
Prancūzu. Kas tai gali ženk
lini? Tokia puiki armija Pran- 
cuzini, tas žiedas tautos, tas 
puikus vaiskas, kuri Paryžius 
atsisveikinejo su tokia vilczia 
ir puikumu, tada isztraukinejo 
per miestą, skubindami ant 
pleciauis vainos, toji gvardija, 
kareiviai žnavai, dabar jau 
traukėsi nuo Prūsoku?

Gavean mislino apie Izidori; 
nuo laiku Visseirburgo ne turė
jo nuo jo žinios, o tiek szuviu 
puolė velei! Ar ne vienas jo ne- 
klude ?

— Khžin, ar laikais ne'bai- 
■gelis kur graibėje ne pasiliko! 
O gal pažeistas!

Ir szeržentas jautėsi labai ne
laimingu. Szalinosi nuo žmonių 
neejo nei pas Lankomis ir tik
tai godžiai atskaitinėje laik- 
raszczius.

Ant galo viena, ryta atnesza 
jam laiszka nuo paczto.

Gavean sudrebėjo. Ne drysta 
dirstelėt ant laiszko, žuvt but. 
O Dieve! Tai rasztas Izido
riaus!

— Kapralnas, likosi kapral
ui!! Szauke kaip .pasiutęs, lak
stydamas po kiemą, jog net to
li atmusza balsas nuo medines 
kojos.

Subeginejo pas ji jo draugai.
1 — Kas? Ka? Klause.

— . Izidoris likosi kapralnu! 
O kas kitas!

Ir skubinosi ant pirmo 
aukszto pas jenarola.

— Ponas jenarolę, Izidoris 
likos kapralnu! Matyt jog mu- 
szesi narsiai.

Toje valandoje senas kari
ninkas yra suvis laimingu, o ir 
apie nelaimine tėvynės užmir- 
szo.

Jenarolas nieko nesakyda
mas siutspaude jam ranka.

Dabar apie Lankomis. Szer
žentas skubino linksmas su ge
ra naujiena rodos atjauno ko
kia deszimts metu.

Mele klausydama laiszkos, M 
insiverke ir pabalo.

— Ne verk, mažiuke, busi 
pati aficierio, ramina ja 'Ga
vean susijudinęs. Tegul moti
na renka pinigus, idant turė
tum pasoga kaip reike!

Vakaras praėjo linksmai, ta
sai džiaugsmas ant’ valandos 
liepe užmirszt apie nelaime le
vynes. Parasze laiszka viena

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
! ... MALDA ... ;

: Viesz. Jėzaus ir : 
i Motinos Szvencz. :
Ji' Sapnas Motinos Szven- 
b cziausios, miegan ežios 

ant kalno Alyvų, žemei
]! Batanijos, bažnyczioj 
b Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

<; SAULE PUBLISHING CO.,
> MAHANOY CITY. PA. U.S.A. < Platinkit “Saule”

nuo' visu pas jauna kapralnu, o 
ir 'buvo pasikėlė mislyse atlan
kyt ji abaze. Nes tai kasztuotu 
daug, opriek tam. Izidorius bu
tu in kur kitur isztraukes.

Diena dvideszimt Pjucžio 
Prancuzine armija isztrauke in 
kelione: skubino in pagelba 
marszelkui Bazaine’ui, ap
siaubtam drutvieteje Metzo 
per Prūsokus. Ne buvo tai leng
va užduotis, nes traukiant grei- z O
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Aplaikau laiszka nuo vienos 
mote reles,.

Su fokais uižkl ausinėj imais: 
Kas tai yra nelaime?
Kas tai yra laime?

Nelaime yra tai viskas
Kas mus nuo Dievo,

atsitraukia.
Kas ta yra laime?

Tas viskas kas mus 
artina pas Dievo.

Kas skundžiasi ant darbo,
Tas nesupranta kas tai 

yra gyvata.
Darbas yra tai didelis 

luomas,
Kuris pajudina viską, 

Tinginiavimas tai mirtis, 
O darbas tai gyvenimas.

Prie clavado žmogus blogas 
stojasi geru,

Prie nedavado isz gero
. blogas gini a. 

Jeigu mus vargas spaudžia 
Tai niekados neturime ant

Dievp rugoti.
Praeis nelaime, bėdos 

ir vargai,
Tiktai be rugojimo 

reikia luakti,
Su kantrybe!
* * *

“Viską ka turiu ant 
svieto,

Tai mano namelis, keli
Szimtai doleriu ir mano 

szeimynele, 
Isz kurios esmių iužganad’nitas,

Ir ei si ui isz laižy'bu K
Kad esmių laimingesnis 

Ne kaip kokis milijonierius.” 
Taip kalba daugelis žmonių. 
Jeigu tai viskas ka žmogus 

turi,
Užteks jam ligi pabaigos 

jo gyveninio,—
Kode! negali jaustis 

laimingu?
Juk turtas patraukia paskui 

Save daug vargo ir rupesezio,
Ir sunku ji u'žlaikyt.

Jeigu nemoki ji valdyti.
Jeigu turi uižganadinanczia 

Ineiga del savo pareikalavimu,
Tai kodėl pavydėti 

milijonieriams?
Jeigu laikui gyvenimą tokiu, 

Kokiu jis yra,
Semdamas isz jo viską 
Kas yra geriausio ir 

Nesirūpindamas apie nieką 
daugiau,

Tai esi laimingesnis,
Ne kaip žmogus kuris turi 

didžiausius turtus!

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu į' 
8 col. ilgio, 5y2 col- plo^do ![ 
Iszaiszkma sapna ir kas Į 
ateiteje stosis. Su priedu / 
planatu ir visokiu burtu. J* 
Knyga in minksztos po- Įi 
pieros virszeliuose. :: :: Į i 

Pinigai reikia siusti su / 
užsakymu:, J

Tiktai,. . . $1.00 :
Saule Publishing Co., J; 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Į į 

tai, buvo galima turėt vilti isž- 
lenkinio korpusu neprietelisz- 
ku. Vakare clvideszimts penkta 
apsistojo prie Chene-populenx 
ir pastate įbudikas; ant ryto
jaus prie’sz diena ketino nusi- 
duot tolyn,'nes visi divijosi jog 
net apie įpiet pradėjo judintis. 
D a didesnis buvo clyvas, jog 
vietoje tolyn, permaine kele ir 
velei liepta atgal traukt.

Pulkauninkas buvo nulindęs 
ir su tuom nesislepe.

— Trisdeszimts szeszis va
landas sugaiszino! Ka jie sau 
misliua? Kalbėjo susiraukęs in 
af icier i u s.

— Tokia sugaisztis laiko, 
tai jau ne ant gero!

Pirmutinis korpusas dvide
szimt devinta Pjuczio stojo 
prie Raukoiirt, trisdeszimta 
diena daejo Moza. Diena buvo 
karszta. Nuvargia kareiviai ne
kantriai skubina ligi kraszto 
upes. Su smagumu pereitu ja 
plaukimu, nes ne yra czion pir- 
mutinais, reike laukt kakinos.

Apie kevirta valanda duo
dasi girdėt griausmas armotu.

— Jau? Tarė pamaželi pul
kauninkas žnavu.

Jisai su savo pulku, buvo ant 
kelio in Karigan. Ko'žna minu- 
ta yra brangi, norėtu pasku
bint pirmiau, nes gaiszina dau
gybe visokiu vežimu ka buvo 
ant viso kelio. Visi skulbina in 
prieszinga szale reike nuo juju 
iszsilankstint. Tas tai gaiszina 
ir vėlina niarsza.

Ant kart tarp vežimu pasi- 
rodineje pesztininkai; bėga ne- 
paredke; iszvert įliedami viską, 
kas jiemis po koja pasipainio
ję.

Pulkauninkas viena sulaiki- 
neje priverstinai isz beganeziu.

— Kas tai yra? In kur sku
binate? Klause rustai.

— Po velniu! Penktas kor
pusas atmusztas ir turi szalin- 
tis! Kožnam gyvastis meili!

Tai rekrutas; vienas isz tų
jų, isz kuriu sutvėrė armija pa- 
gelbina prie Chalons’o.

— Niekadejiau! Tai tu be
gi? Szauke pulkauninkas per
pykęs.

— Po velniu, bile greieziau!
— Niekadejau!
Ir duoda per žandu akyse vi

so pulko.
— Nevertas yra kulkos! 

Marsz, vaikai! Laikas parodyt, 
kas tai yra tikri kareiviai.

Ir trauke tolyn, 'žnavai pa
skubino 'žingsnius.

Tame atlėkė raitas aficieras 
glauno sztabo ir paszauke:

— Pulkauninke, turi pa
sukt szohu, ligi Sedaną. Pri-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima# 
apie Jezu Kristų.

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

siuntė mane tame reikale.
Užkeiki* d a v n d sa. Vietoj e 

vegt ant armotu, liepe jam sza- 
lintis ir nieko neveikus leist 
linkti szale Danzy!

Ir tai tada, kada eina apie 
svarbiause musztynia ir katrie 
laimes!

Raiteliai
Diena irisdeszimt pirma Pju

czio sizvintant pirmas pulkas 
žnavu isztrauke keliu in. Seda
ną. Paskui be kelio pereitinejo 
per tankia giria ir su dideliu 
vargu stojo ant galo vietoje ir 
užėmė kalneli Geranmx ■

Visi jaute, jog artinasi va
landa tikra, visi buvo nusimi- 
nia ir ant vien atsidavė.

Saule apszietinejo lyguma. 
Ar-gi tai panaszu idant po teip 
skaistum dangum turėtu pažui, 
tukstaueziai puikiu vyrui? Ai
tai panaszus daigias? Kožnas 
isz ju turi savo tevyneje pa
ežiu, mylentia szirdi, kuri męl- 
džesi už ji? Kas ji užmusz? 
Kuom jie vieni kitiems prasi
žengė, katrie yra neprietelais ? 
Juk jokios skriaudos vienas 
kitam ne padare! Jokios! 
Priesz kėlės sanvaites vienas 
kitam padavinėjo ranka, szian- 
dien stoję priesz vienas kita, 
kad žudintis baisiai, labinus 
kaip laukiniai 'žvėris!

O kare! Baisi kare!
O karas! Tas tave pažino kas 

ne mate ant rytojaus pleciaus,

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 prennmeratais.

ant kurio muszesi; ne ' turėjo 
žmoni szkos szirdies, katras ne 
sudrebėtu lig gilumai duszios 
ant regėjimo 'barbariszkumo 
brolažudžios musztynes!

Isz visu szalu gildei: Gert! 
Vandenio! Damuszkite!

Tai vakarykszti narsunai, 
vargingesni sziandien už nusi- 
dejelus, apsodintus ant nuže- 
minantes smeytęs! Kas atmins 
ir suskaitys visas ju kanezias, 
visus skundus ir skaudžiusi vai
tojimus, ka pasikelineje in pa
danges?

Pirmutinis pulkas žnavu nuo 
kalnelio Geraunos prisižiurine- 
jo musztynai, verdantai szaly- 
je Bazeiles. Bavarai ant tusz- 
czio godęjosi paimt geležini til
ta, vedanti in kaima, o kuri gy
nė mariniai pesztininkai. Gy

nėsi puikiai! Tame paicziame 
laiko Virtemlieriecziai užklupo 
ant Denclieru. Ne buvo galima 
atmint kas dėjosi toliau.

Aficierai tylėdami temino 
ant to viso.

Tasai užklupimas ant tilto 
prie Bazeilles man nepatinka, 
tarė ant kart kapitonas Kollet. 
Jisai iszrodo kitokius mierius.

-— Ka kalbi, Kolletai? Pa
klausė pulkauninkas prisiarti
nant prie kuopeles aficieriu.

— Asz misilinui, pulkaunin
ke, jog užklupimas ant Bazeil
les ne yra tikru mieriu neprie
teliu.

— Ir asz teip mislinu. Ba 
kaip gali ’būtie, jog kalneliai 
Sain-Menges, D’Illy ir Givonne 
neužimti per vaiska? Prūsokai 
pataikins isz to naudot! Musu 
vieta yra niekai; ne 'būtinai 
daleist, idant mes ne gautume 
led valandos prisakimo kuo
piu lis. prie Mezores. Jeigu ki
taip, tai rasimes slaistose.

Nes prisakymai ne ateitine- 
jo. Užpuolė naktis ir pulkai 
spauclžentiesi vieni ant kitu, li
kosi stovėt. O kaip del mus isz- 
sidave toji naktis nepabaigtai 
ilga! Vadai ausse isztempia 
prisiklusinejo tamsybėje; tikė
damiesi kožna valandėlė pribu
vimo paliepimu.

Nieko: tykumą aplinkui. Ka
da-ne-kada tiktai kurtus dun
dėjimas ratu nuo armotu* ir ve-

A - B - (TLA yyS 
Iarba pradžia >

SKAITYMO
...ir... įRASZYMO :Į 

64 pus. Did. 5x7 col. i;

Dabar Po 25c. j 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa., U.S.A. < Į

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

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

žinių artilerijos:
Ant rytojaus szvintant tan- 

d migla apdengė Moze, baltu
ma užklojo aplinkine. Apie 
netvirta anksti griausmas ar
motu sujudino orą. Abaze visi 
įaszoko ant kojų; Nieko dau
giau nebuvo galima atskirt ir 
tiktai balsas szuviu vienatiniai 
parodinėje vieta kur iszpuole 
musztyne.

Ant galo pulkas gavo palie
pimu. Pirmutinis pulkas žnavu 
parėjo susitaikint in glitą ir 
užimt vieta,prieszais kaima Gi
vonne.

Suriko kamanda. Pulkas su
spaustose giltose paslinko pir
ma ir užėmė paradyta vieta. 
Vieniu ik križeva ugnis artile
rijos apipylė ji kulkom! ir gra
natais?

— Po velniu! Velei tosiosX, 
armotos! Suniurnėjo vienas isz 
žnavu. Ar-gi jau niekados ne
prisiartinsime prie ju su bag- 
įlietais.

• Nuolaidumas kalnelio bisku- 
ti uždenginejo, vienok ne rei
kalingai žmonis naikino, Ibe 
mažiausios del saves* naudos.

Apie devinta valanda, jena
rolas davadžiojantis brigada, 
pribuvo pas pulkauninką ir pa
sakė : t

— Užimsi ponas virszukal- 
neli ir išzskirstinsi tenais savo 
vyrus kuopelėm. Marszelka 
Mac-Mabou pažeistas; .jenaro
las Dukrot apėmė vadysta ir 
paliepė trauktis link Mezieres. 
Bukie sveikas!

Ii\ leidosi zovada adgal.
Tris batalionai žnavu persi

skyrė nutraukė in tris prieszin- 
gas sau szalies; tasai kuriamą 
radosi Izidoris, iszsi’barste in. 
tiralierka.

Nuolatos tas pats ir tas 
pats! Niurnėjo Izidoris, turbut 
niekados ne dirsitelesu tiems 
Prūsokams in akis. Ne mėgin
siu su jaisais ant bagnietu, 

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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ŽiniosVietines Vokietijos Kancelerijus Adenauer Vaszingtone klaida. gintis uždraustose vietose.

— Vasara.
— 'Sirgdama tik viena die

na, sena, gyventoja, ponia Ona 
Stanukynienes (Stankienas), 
nuo 1014 E. Market uly., nu
mirė Paiiedelio ryta szeszta va
landa savo namuose. Velione 
gimė Lietuvoje. .Tos vyras Jur
gis mirė dvideszimts metu at
gal. Paliko dvi dukterys: Ona, 
pati Harry Lynn isz Philadel
phia, Pa., ir Betrusze, pati Jo
no Pikuno, mieste. Taipgi pali
ko penkis anūkus. Laidotuves 
invyko Ketverge ryta, isz Gra- 
'boriaus L. Traskausko koply
czios, 535 W. Centre uly., su 
apiegomis in Szv. Juozapo baž
nyczioje devinta valanda, ir 
palaidota in parapijos kapinė
se.

— Sukatoj pripuola Szv. 
Lauryno ir Szv. Vilimo, o Tau
tiszka Vardine: Baniute. Ir ta 
diena: 1876 m.„ Indi jonu va
das “Sitting Bull’’ su savo 
Sioux Indijonais užmusze Ge
nerolą George A. Custer su 
dvejais szimtais ir szeszios de- 
szimts penkiais savo karei
viais. Tos skerdynes ir szian- 
dien atmenamos kaipo “Battle 
of Little Big Horn’’, Montana 
valstijoje; 1530 m., Martinas, 
Liuteris, buvęs Kataliku Baž- 
nyczios kunigas, paskelbė savo 
priesztaravima 'priesz Bažny- 
czia; 1950 m., Sziaures Korie- 
cziai užsipuolė ant Pietų Korė
jos žmonių. Karas* Korėjoje 
prasideda; 1942 m., Finla,ūdija 
paskelbė kara priesz Rusija; 
1914 m., Baisus gaisras in Sa- z o
lem, Mass., penkiolika tuksitan- 
eziui 'žmonių likosi be pastoges, 
dvylika milijonu doleriu iszka- 
dos padaryta.

— Boleslavas Baranauskas 
nuo 1126 E. Centre uly., gydosi 
in Pottsville ligonbute.

— Kita sau vaite: Medelio j 
pripuola ketvirta Nedelia po 
Sekminių ir Szv. Jono ir Pov., 
o Tautiszka Vardine: Jausio. 

•Menulio atmaina: Prieszipilnis.
• Ir ta diena: 1945 m., Tautu
. Sanjunga sritvferta, San Fran
cisco mieste, Californi jo je;
1941 m., Popiežius Pijus Dvy
liktasis, per devinta Eueharus- 
tini Kongresą, susirinkimą, 
perspėjo, kad “Juodas pago- 
nizmas”, gresia visam svietui; 
1917 m., Amerikos pirmuosios 
armijos pribuvo in Prancūzi
ja, kai Amerika buvo paskel
bus kara priesz Vokietija, Ba
landžio szešzta diena,. Pirmieji 
kareiviai iszplauke isz Ameri
kos Birželio keturiolikta, diena. 
In dvylika dienu Amerikos ka
reiviai jau marszavo per Pary
žiaus ulyczias.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Vladislavo karalio, o Tautisz
ka Vardine: Gedimino. Taipgi 
ta diena: 1936 m., Prez. Frank
lin D. Rooseveltas yra vėl De-

* mokratu Partijos nominotas, 
paskirtas in Prezidentus; 1945 
m., Edward J. Stettinius pasi-

Septynios deszimts devy
nių metu amžiaus Vokietijos 
Koncelerijus, Konrad Ade
nauer, ežia yra Vokietijos 
Ambasadoriaus, Heinz L. 
Krekeler sveikinamas, Vasz

ingtone. Amerikos Po-Sekre- 
torius, Jaunasis Herbert 
Hoover stovi viduryje. Kon
celerijus Adenauer atvažia
vo in Amerika pasitarti su 
Prez. Eisenhoweriu, kaslink

Soveitu Rusijos pakvietimo 
kad jis, Vokietijos Koncele
rijus dalyvautu rengiamaja
me susirinkime kuris bus su- 
szauktas Rusijoje, 

o o

Acziu Tautu Sanjungai, 
Amerika pralaimėjo pirmutini 
kara savo garbingoje istorijo
je.

Generolai MacArthur, Van 
Fleet, Ridgway ir Clark tada 
sake ir dabar sako kad mes 
butume galeje lengvai sumusz- 
ti Kinieczius ir juos isz visos 
Korėjos iszvaryti, ir kad So
vietai nebutu dryse nei pirszto 
pakelti priesz mus.

Trumanas ir jo Valdžios 
Sekretorius Dean Achesonas i 
buvo taip iszgazdinti tu Tautu; 
Sanjungos patarėju, kad musu 
karininkams nebuvo leista ar 
pavėlinta visas savo jiegas pa
rodyti Korėjoje. Musu kari
ninkams buvo trukdoma ne ant 
karo frunto, bet namie, Vasz- 
ingtone. Kad kur kas yra gir
dėjęs kad ant karo frunto bu
tu nustatyta linija, rubežius ar 
vieta, kur valia ir kur nevalia 
priesza muszti? Daug musu la
kūnu žuvo, kai jiems buvo už
drausta vytis priesza ar nuo jo

Reiszkia, musu kareiviams 
Tautu Sanjunga buvo suriszus 
viena ranka užpakalyje ir pas
kui jiems pavėlino stoti in žūt
būtini muszi.

Iki sziai dienai Kiniecziai di
džiuojasi kad jiems pasisekė 
sumuszti ta galinga ir bagota 
Amerika ant karo frunto Ko
rėjoje.

Tautu Sanjunga, tai prasta 
pasakė, beproczio pasakojama, 
pilna vėjo ir audros, kuri nie
kam nieko nereiszkia.

ARGENTINA
PO KARISZKA

VALDŽIA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
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DAKTARAS
IN TARTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ma ir jos svieezino priesz ta 
Daktara. f

Kad Daktaras ežia kaltas nė
ra jokios abejones; bet argi 
taip pat nebutu teisinga ir 
tuos suimti kurie to Daktaro 
prasze ir jam mokėjo už tuos 
narkotiku receptus?

apie tai nepraneszdamas jis pa
rode kas jis apie savo žmones 
visai nieko nepaiso. Nes jeigu 
jis butu nors savo sztabo na
rius perspejes, tai jie dar ir 
sziandien butu gyvi.

|l. traskauskas jJ ___ *
Ž LIETUVISZKAS ?
* GRABORIUS J
* Laidoja Kunus Numirėliu. $
* Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu į
į Vestuvių Ir Kitokiams J W h
t ;• Reikalams ::5 ** -------- *
S 835 WEST CENTRE STREET * 
į Telefonas Nr. 78 #
* MAHANOY CITY, PENNA. J 
<k«-K***-/:*****************-»

trauke isz savo vietos, kaipo 
kraszto Sekretorius; 1946 m., 
Anglijoje duona yra valdžios 
skiriama, dalinama; 1224 m., 
Lietuvai su Žemaicziais isziple- 
sze Olivo vienuolyną; 1942 m., 
FBI policija suėmė asztuonis 
szipiegus, Vokieczius, kurie 
ežia buvo submarinais atve-szti 
ir paleisti ant Long Island ar 
Florida pakrantes.

— Utarninke 'pripuola Szv. 
Irenijo, o Tautiszka Vardine: 
Taugelo. Ir ta diena: 1944 m., 
New York valstijos .Gubernato
rius yra nominuotas, paskirtas 
kaipo kandidatas in Preziden
tus; 1948 m., Komunistu, Parti
ja iszsižada ir pasmerkia Ju
goslavija Premieriu, Marshal 
Tito, kaipo iszdavika ir iszga- 
ma; 1947 m., Generolas Dwoglit 
Eisenhoweris Kongresui pasa
kė, kad musu armija negali So
vietams prisilygipli; 1949 m., 
Minksztos anglies mainieriai 
pasmerkė -Toliu L. Lewiso pa- 
siulinima dirbti tik tris dienas 
in sanvaite; 1865 m., Panevėžy
je ir Kėdainiuose Rusijos val
džia uždare gimnazijas, ir ki
tas mokyklas.

Jurgio bažnyczioje deszimtaj 
valanda ir palaidota in Szv. Į 
Marijos Jkapines.

— Senas miesto gyventojas 
Mykolas Norkieviczius, nuo 
126 N. Emerick uly., numirė 
Nedėlioję in Locust Mt. ligon
bute. Velionis sirgo keletą san- 
vaites. Gimė Lietuvoje. Buvo 
angliakasis, o apie keliolika 
metu atgal prasiszalino nuo 
darbo isz priežasties senatvės. 
Paliko sunu Jurgi, isz Cohun- 
ous, Ohio; dvi dukterys: Ona, 
pati Marshall Tees, Cape Max, 
N. J., ir Jieva, pati Joseph 
Brennan, Norristown, taipgi 
daug anuku ir pro-anuku. Lai
dojo Ketvergo ryta, isz Grabo
riaus Oravitz koplyczios 635 
B. Centre uly., su apiegomis in 
Szv. -Jurgio 'bažnyczioje devin
ta valanda ir palaidotas ill Pa
rapijos kapinėse.

ta to to ta (sa Sa ta ta to ta

Pirkie U. S. Bonus

apie penkiolika myliu nuo Van
couver miesto.

Kanados Lakunu Sztabo vie
nas lakūnas, skrisdamas pro ta 
vieta užtiko jo sudužusi eropla- 
na ir per radija pranesze.

Kiti lakūnai isz Port Ange
les, Washington greitai su he
licopter eroplanas in ta vieta 
nuskrido. Tas kalnas yra pen
kių tukstaneziu ir dvieju szim
tu pėdu augsztumo.

Žuvęs jaunuolis buvo stu
dentas in Columbia Universite
tą, jo tėvas yra R. H. Macy 
kompanijos vice prezidentas.

2 JURININKAI,
1 MARINAS ŽUVO

WINCHESTER, VA. — 
Trys jauni vyrukai, du juri
ninkai, vienas marinas užsimu- 
sze, o ketvirtas buvo labai su
žeistas, automobiliaus nelaime-

Uncle Sam Says *

Shenandoah, Pa.—
Juozas Pacziukonis, angliaka- 
sis, nuo 22 So. Chestnut uly., 
kuris nesveikavo per ilga laika, 
pasimirė Panedelio vakara, sa
vo namuose. Velionis atvyko 
isz Lietuvos daugelis metu at
gal. Paskutini karta dirbo 
Packer Nr. 5 kasyklose. Paliko 
vienatine giminaite 'ponia Ane
le Raymondiene isz, Connerto- 
no. Laidotuves invyko Petny- 
czios ryta isz Graboriaus Chai- 
kowsky koplyczios, 318 E. Cen
tre uly., su apiegomis in Szv. 
Jurgio bažnyczioje devinta va
landa ir palaidotas in parapijos 
kapinėse.

— Ponia Jozafina Mitkie- 
vieziene, nuo 530V2 W. Arling
ton uly., kuri gydėsi in Dan- 
villes ligonbute, numirė Pane
delyje po piet. Velione gimė 
Lietuvoje. Tos vyras Juozas 
Mirė 1939 metuose. Paliko savo 
motinėlė ponia Ona Milosziene 
isz miesto; dukrele Izabele na
mie; dvi seserys: J. Rakauskie
ne, Lost Creek ir Helena Ferro, 
mieste, taipgi keletą seserienu. 
Likos palaidota Ketverge ryta 
isz Graiboriaus H. Valukievi- 
czio koplyczios, 535 W. Centre 
uly., su Szv. Misziomis in Szv.

je-
Policijantai sako kad iszro- 

do, kad jie baisiai smarkiai va
žiavo kai ju automobilius apsi
vertė ir sudužo.

Žuvusieji buvo: dvideszimts 
trijų metu amžiaus Richard 
Stewart Diewald, isz Roches
ter, Minn.; jūreivis ant USS 
Vermilion laivo, Norfolk, Va.; 
dvideszimts vieno meto am
žiaus Norman Lynn Binson, isz 
Jackson, Mich., teipgi ant to 
paežio laivo; ir dvideszimts 
metu amžiaus James Clifford 
Hillian, isz Oklahoma City, ma
rinas in North Carolina.

WITH
Air Conditioning

Defense is everybody’s job. You can 
play an important part in this national 
emergency by keeping yourself and 
your country economically strong. Buy 
U. S. Defense Bonds NOW and REGU
LARLY. Those who don’t save regular
ly, generally don’t save at all. Sign up 
today for the Payroll Savings Plan 
where you work, or the Bond-a-Month 
Plan at your bank. Series E Bonds are 
now a better buy than ever. They go 
on earning interest every year for 20 
years from the date of purchase. Hold 
your maturing E Bonds and let them 
continue to work for you.

. U. S. Treasury Department

BAGOCZIAUS
SŪNŪS UŽSIMUSZE
VANCOUVER, B. C. — 

Dvideszimts metu amžiaus 
Frederick H. Atkinson, sunus 
bagoeziaus, Macy sztoro virszi- 
ninko, užsimusze, kai jo mažas 
“Cessna 120’’ eroplanas sudu
žo in augszta Coquitlam kaina,

TAUTU SANJUNGOS 
SUKAKTUVES

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

viai, kas ten krito, kas ten tiek 
paaukojo, jei ne Amerikie- 
cziai?

Prezidentas Harry Truma
nas, Kongreso nei nesiklausda- 
mas, musu in ta kara invele, ir 
tik paskui kreipiesi in Tautu 
Sanjunga. (Už toki pasielgimą 
Trumanas butu galejes būti isz- 
mestas isz savo vietos).

Gana jau bėdos kad Truma
nas mus in ta Korėjos kara in
vele, bet kai jis kreipėsi in Tau
tu Sanjunga tai jau baisiausia

PP&L "WIRE ON TIME" PLAN NOW AVAILABLE 
FOR FINANCING HOME WIRING IMPROVEMENTS!

SEE YOUR ELECTRIC APPLIANCE RETAILER TODAY

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jąm 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 korespondentds.
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais. 
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 skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu! ' Y 
Jis skaito vietines žinias/, ' 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir t. V.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko.- 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia.' 1 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ii* skaitytojams pasako. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

Pirkie U. S. Bonus!

Sporto Cziampijonas

Al Cantello, isz La Salle 
toliausiai iszmete lengvi ei
ti, “javelin’’ per rungtynes 
ant Randalls Island, New 
York. Jau septynios deszini- 
tas metas kai szitokios spor
to rungtynes yra rengiamos.

Jis trys metai atgal szitas 
paczias rungtynes buvo lai
mėjęs, iszmesdamas ta leng
va eiti du szimtu dvideszimts 
asztuonias pėdas ir pusde- 
vinto colio.

Skaitykit “Saulė”




