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Sprogstanti Bomba Prez. Peron Kambaryje

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA, LIEPOS 1,1955 (FRIDAY. JULY 1, 1955)į

Pauedelyje pripuola Nepriklausomybes Diena, kuri 
buvo paskelbta 1776 metuose.

Kai Laivynas ir Lakūnai 
sukilo priesz Argentinos 
Prezidentą Peron, viena 
sprogstanti bomba pataiko 
staeziai in Prezidento Pero
no kambarį, ir iszmusze szi- 
ta skyle.

Prezidentas isz anksto bu
vo dažinojes apie ta sukili
mą ir slaptai pasitraukė, bet 
nieko nesake kad ir savo ar
timiausioms draugams ir

darbininkams, kuriu daug 
žuvo per tu bombų susprogi- 
mus.

Lakūnai taikė tik in val
džios kambarius ir in Prezi
dento palociu, nenorėdami 
kitu užmuszti ar sužeisti. 
Bet per tirsztas miglas ir 
ūkanas lakūnai negalėjo per 
gerai savo bombas nutaikin- 
ti.

Isz Amerikos
5 NARIAI ŽUVO 

SZEIMYNOJE

Draiverys Užsnūdo;
Automobilius Iii Troka

tie du, automobilius ir trokas 
važiavo in ta paezia puse ir 
dar priesz kaina. Policijantai 
spėja kad tas automobilius taip 
smarkiai važiavo kad draive
rys neužmato to troko pirm ne
gu jau buvo per volu. Net ir 
tas trokas buvo baisiai sudau
žytas nuo to trenksmo.

Bet to troko draiverys, dvi- 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus William D. Borland isz

GREENSBURG, PA. — 
Vienos New York szeimynos 
penki nariai žuvo automobi- 
liaus nelaimėje, ant Pennsylva
nia Turnpike vieszkelio, kai j u 
automobilius sudužo in dideli 
aliejaus troka, apie puse my
lios nuo Irwin Interchange.

Keturi isz žuvusiu buvo Ben
jamin Kowalsky, isz Bronx; jo

Kinzers, Lancaster nebuvo su
žeistas.

Visa Kowalskiu szeimyna 
važiavo ant atostogų kai ta ne
laime atsitiko.
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žmona Beatrice; ju dukreles, 
Judy, apie asztuoniu metu, ir 
Deborah, apie keturiu menesiu.

Penkta auka buvo Kowals- Į 
kio brolis Abraham, kuris teip-' 
gi gyveno in Bronx.

Mažyte Deborah žuvo ant 
vietos. Visi kiti pasimirė pirm 
negu buvo nuveszti in West
moreland County ligonine, in 
Greensburg.

Westmoreland County Coro
ner, policijos Daktaras Joseph 
Check isz Monessen ir valstijos 
policijantas Michael Mitchner 
isz Somerset Barracks, sako 
kad jie nežino kaip ta nelai-' 
me atsitiko, apie szeszta valan
da isz ryto. Jie spėja kad Ben
jamin Kowalsky, kuris jie mis- 
lina vairavo ta automobiliu, už-1 
snūdo prie rato.

Nelaime ant tiek keista, kad

PRANESZIMAS
SKAITYTOJAMS!

Isz priežasties kad Ameri- 
koniszka Tautiszka Szvente, 
“Nepriklausomybes Diena” 
szimet apvaikszcziojama Pa- 
nedelyje, Liepos (July) 4-ta 
diena, visi Amerikos bankai, 
pacztai, fabrikai, angliaka- 
syklos, kromai ir laikrasz- 
cziai, apvaiksztines ta diena, 
tai ateinantis “Saules” nu
meris (Utarninkas) neiszeis, 
kad ir musu darbininkai ga
lėtu apvaiksztinete ta,

AMERIKOS LAISVES 
DIENA!

Dovanokite Mums. Acziu!
—“Saules” Redakcija.
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BOBA IR PINIGAI

Policijantui Jau Per.
Daug

CHICAGO, ILL. — Parko 
policijantas, Edwin Lukaszevi- 
c7ius, per diena darbo in Loop, 
Chicagos szirdyje, visko mato 
ir su visokiais žmonėmis susi
tinka, bet jis sako kad jis da
bar jau viską mates.

Ana vakara, jis kaip papras-

ke tos motcriszkes advokata ir 
jos broli, kuriu akivaizdoje tie 
pinigai buvo suskaityti. Po 
tani policija paszauke szarvuo- 
ta ir apginkluota troka, toki 
kuris pinigus veža isz banku, ir 
tuos pinigus nuveže iri tos mo- 
teriszkes namus. Ji su savo 
broliu ramiai iszejo isz polici
jos ofiso ir nuvažiavo sau na
mo.

lolicijantas Edwin Luka- 
szeviezius sugryžo prie savo 
darbo mokintesnis ir liūdnes
nis: “Niekas man neintikes kai
asz apie tai papasakosiu,” jis 
nusiskundė.

tai autcmobiliu važiavima pri
žiūrėjo, ir viskas buvo tvarkoj, 
kol viena moteriszko ne in ta 

į puse savo automobiliu pasuko,
= ■ kur buvo uždrasta. Jis, kaip 

paprastai, jai tikieta pradėjo 
iszraszyti už prasižengimą, kai 
ji pareikalavo pamatyti jo vir- 
szininka.

Tada viskas prasidėjo. Jis 
nuveže ja in policijos ofisus iri į 
Soldier’s Field, pas Kapitoną' 
Owen Duffy, po tam jau ir Ka
pitono bėdos prasidėjo.

Policijos virszininkas, Geor
ge Ottlewis buvo paszauktas in 
pagelba. Iszrodo, kad ta mote- 
riszke su savimi, savo maszno- 
je turėjo du szimtu keturios de
szimts tris tukstanezius, szimta vai, Khrushchevas ir Bulgani- 
penkios deszimts doleriu, gry-! nas buvo pas ji atsilankė.
nais pinigais, tukstanezio, pen- Szitas paskelbimas buvo vie- 
k-iu sz mtu, szimtu ir penkios įfzaį paskelbtas kai tik po. kito 
deszimts doleriu bumaszkomis. i vjegzo praneszimo kad Yugo- 
Ji pasiaiszkino kad ji norėjo ;]avjja sykiu su vakariniais 
kelias savo vyro bilus užmokė- krasztais stengsis palaikyti 
ti- L t • - j • i. taika ir užvesti draugiszkus 

Dar tiek to; czia gal viskas ryszius.
ir Lutu užsibaigęs, jeigu tarno-i Tai bus pirmutinis tokis vi- 
teriszke nebūtu tuojaus paša- aitas nuo 1948 metu, kai Tito 
kius kad ji czia pat, dabar pa-, pa.įtraukė isz Sovietu Rusijos 
sirenggs pasisamdinti policijos “globos”, ir buvo visu Sovie- 
virszininka už dvideszimts tu prakeiktas.
penkis tukstanezius doleriu ant Ponas Tito gal jau pamirszo 
metu ir Kapitoną Duffy už de- kad kai jis buvo susikirtes su 
szirnts tukstaneziu doleriu ant j Sovietais, tai jeigu ne Ameri- 
nietu. kos pagelba jis buut žuvęs, jei

Policijantai tuojaūs paszau- (Tasa Ant 4 Puslapio)

AR SU MUMIS, AR 
PRIESZ MUS?Sovietu Užsienio Ministerio, 

Molotovo, San Francisco mies
te, kur jie dabar randasi. Žino
ma, Molotovas nieko negales 
paaiszkinti, kol jam bus insa- 
kyta ka sakyti isz Kremlino.

Sovietai jau kelintas mene-

SOVIETAI NUSZOVE'103 Bcrins S8aJuroseA
Tai jau tryliktas Amerikos 

MUSU EROPLANA | eroplanas taip nuszautas, nuo Į 
1950 metu. James Hagerty Bal
tųjų ofisu spaudos sekretorius 
apie tai pranesze, sakydamas 
kad tokis užsipolimas Sovietui 
nesuprantamas, nes musu ero- s’s ^aiP plepa apie taika, kaip 
planas tuo laiku buvo toli nuo intarineja Amerika kad vien 
Sibiros rubežiaus.

Septyni lakūnai buvo sužeis 
ti, isz kuriu trys buvo paszauti.!

Prezidentas Eisenhoweris 
tuojaus insake irus u Sekreto-1 
riui, John Foster Dulles, 
reikalauti p'asiaiszkinimo isz

MUSU EROPLANA

Keli Lakūnai Paszaiiti, 
Sužeisti

WASHINGTON, D. C. —
Valdžia isz Vaszingtono pranc- 
sza kad lengvas musu Laivyno 
eroplanas buvo nuszautas ant 
mariu tarp Alaska ir Sibiro.

Kai vienas to eroplano spar
nas užsidegė, lakūnas greita 
nusileido ant St. Lawrence sa-

tik mes dabar visam svietui tai
ka kliudome.

Szitas nelemtas ir visai ne
reikalingas invykis gali labai 
sutrukdinti jeigu visiszkai ne
suardyti visus tuos planus del 

Pa nauju pasitarimu kaslink tai
kos.

ziuoja
lito Va-

BELGRADE, YUGOSLAVI- 
JA. — Yugoslavijos diktato
rius, Komunistas, dabar sutiko 
važiuoti in Rusija, pas Sovie
tus in. sveczius ant pasitarimu. 
Jis sako kad jis tik nori kaip 
geras Susiedas atsilyginti, nes 
Sovietu Rusijos augszti atsto-

Paszautas Žiuri In Kita Paszauta
PLIENO DARBININ

KAI RENGIASI
STRAIKUOTI

de-
nu-

Du Draugai Padangėse

Dvideszimts trijų metu 
amžiaus Walter Krasnesko, 
isz Pittsburgh, Pa., kuris ki
ta automobiliu vairavo kai 
jis buvo paszautas. Jam kul-\ 
ka pataikė in ausi. Policijan
tai sako kad net dvylika au
tomobiliu buvo apszaudinta, 
kai vienas, inpykcs draive
rys pradėjo szaudyti in visus 
automobilius kurie turėjo 
szviesias szviesias ant 40 
vieszkelio prie Uniontown, 
Pennsylvania.

William Jackson isz Den
ver, Colorado buvo suaresz- 
tuotas. Jis policijantams pa- 
siaiszkino kad jam insipyko 
kai visi, na.kczia važiuodami 
nepatemdina savo szviesas 
kad butu galima kitiems 
nors biski kiek matyti. Jis 
szitaip norėjo ant visu atsi- 
kerszinti. Policija ji pavedė 
daktarams isztirti ar jis yra 
pilno proto, pirm negu jis 
bus in teismą patrauktas.

da-

SUDEGINO
EROPLANA

Darbininkas
Ncpasiaiszkina

PHILLIPSBURG, N. J. — 
Eroplanas, kuris kasztavo sze- 
sziolika tukstaneziu doleriu, 
buvo uždėtas ant troko, kuri

treką vairiavo penkios de-
Bepa degdamas ta eroplana 

jis apsidegino savo rankas. Jis 
su savo tuszcziu troku nuva
žiavo in Whitehouse ir užėjo in 
aptieka, drugsztori del mosties 
savo apdegusioms rankoms.

Czia valdžios policijantai ji 
užtiko ir suaresztavo. Iki sziol 
szimts metu amžiaus darbinin
kas, draiverys Raymond 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PITTSBURGH, PA. - CIO, 
Plieno Darbininku Unija gavo 
žinia isz savo Prezidento, Da
vid J. McDonald, kad viskas 
prirengta del straiku, Ketverge 
jeigu fabrikantai nesutiks ant 
unijos pareikalavimu. Bet jis 
greitai pridėjo, kad nei jis nei 
unija tu straiku nenori, ir tiki
si kad bus galima gražumu su
sitaikinti be jokiu straiku.

Unijos komisija, kuris susi
daro isz szimto septynios 
szimts atstovu, vienbalsiai 
tarė straikuoti. *

Plieno kompanija buvo
vus du pasiulinimu darbinin
kams bet unija abu atmete. 
Kompanija buvo pasiulinus 
pakelti algas deszimtuku ant 
valandos. Bet unijos preziden
tas McDonald sako kad tai ne
gana, nes dabar fabrikantai ir 
kompanijos baisiai daug pelno 
gauna ir už tai ir darbininkams 
daugiau pripuola.

Valdžios atstovai, Vaszing- 
tone isz pradžių sake kad jie 
tikisi kad bus galima iszveng- 
ti straiku, bet dabar jie jau sa
ko kad jie nemato kaip bus ga
lima be straiku czia darbinin
kus su fabrikantais sutaikinti.

Visi tikėjosi kad visos kom
panijos dabar sutiks ant tokios 

' sutarties, prie kokios buvo pri
eita su Fordo kompanija, kad 
darb’ninkams butu parūpinta 
ineiga, kai jis ir nedirba. Bet 
pasirodo, kad ne visos kompa
nijos ant to sutinka. Net ir ki
tu automobiliu fabrikantai ne-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Dvieju metu William Scan
lon, isz Covington, Kentuc
ky, susirado sau gera dranga 
kai jis iszskrido isz Miami, 
Florida, in Venezuela. Szitas 
jo isztikimas draugas yra 
tukstanezio dvieju szimtu

doleriu vertes “Cream of the 
Crop”, vieno meto szunytis 
Cocker Spaniel, kuris yra 
siunčiamas in Pietų Ameri
ka. Vaikutis savo nauja 
drauga, bent del keliones už
vardino “Junie”,
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Kas Girdėt
Valdžia ir (policija turi kele

tą patarimu, visiems kurie da
bar, vasaros laiku, rengiasi 
iszvažiuoti ant atostogų, vaka- 
ciju.

Pirmu pirmiausia pranesz- 
kite savo pieniui, kad jis dau
giau, pieno nepaliktu prie jusu 
duriu. Nes vagiams geriausias 
ženklas kad jus ne namie, kai 
jie pamato kelias bonkas pieno 
prie jusu duriu.

1 • •

Nueikite ant paczto ir pa- 
Ipraszykite kad pacztorius jums 
daugiau laiszku per ta jusu at
ostogų laika nenesztu, ibet kad 
viską paliktu paczte, kur jus 
pasiimsite, parvažiavę namo. 
Ir jeigu tikrai žinote kur va
žiuosite atostogauti, tai nebū
tu pro szali paczte palikti savo 
atostogų adresa, kad jeigu pri
sieitu kokis labai svarbus laisz- 
kas ar reikalas,kad jie isz pacz
to galėtu su jumis susisiekti.

Užtraukite visus drains nuo 
radiju, televizijos, elektrikino 
pecziaus ir isz visu kitu elek
tros intaisu, del atsargos nuo 
užsidegimo ar perkūno trenks
mo.

sius ir trumpiausius kelius in 
ta vieta. Jeigu jus neprigidite 
in “AAA” ar kuria kita auto
mobiliu kompanija, tai visas 
tokias žinias jums mielu noru 
pristatys tas kuris jums par
duoda gazoliną.

Jeigu ketinate apsistoti ke
lionėje in kuri vieszbuti, tai jau 
keliomis nedeliomis priesz. tai 
užsipraszykite sau kambarius.

Jeigu su savimi vežaties ma
žus vaikus, dasižinokite ar tuo
se vieszbucziuose priimami ma
ži vaikai.

Per greitai su svetimais ne- 
užveskite kalbas ir nesusidrau
gaukite. Keleiviui, rodos ant 
kaktos paraszyta kad jis yra 
keleivis, svetimas, ir kad jo' 
kiszeniuje daugiau negu smul
kiai pinigai skamba.

Pypkes Dūmai

Vis Geriam

INGRABANAS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

su savo ragotine ir trumpa 
striela, jie per skersavo musu 
kete po paskutinio lytaus.

— Ar-gi tu nesitiki mus 
Slaptai atgabenti© in tavo tė
vynė?

— Kiek galėsiu tiek dary
siu. Neviena slapta taka asz ži
nau, kuriuos jie nežino, bet asz 
jums sakau: laikykitės arti ma-

Jeigu turite szuni ar kate, 
tai isz anksto parūpinkite vieta 
ar tam tyczia namuose del to
kiu gyvuliuku, ar bent papra- 
szykite kad kuris Susiedas nors 
biski juos prižiuretu ir nors 
syki ant dienos juos paszertu.

■ • • '
Duokite savo miesto polici

jai žinoti kada jus iszvažiuosi- 
te ir kada ketinate parvažiuo
ti. Jie tada labiau prižiuręs ju
su namus.

Vis geriam, vis geriam 
vis nedaimiojam,

Susėdo brolyeziai in viena 
suolą.

In viena suolą už balto stalo.
Ko liudyt, brolyeziai ko 

nedainuojat,
Kodėl ne linksmi, ko 

rūpestingi?
O kur mes dainuosim, kur 

linksmi busim,
Ne pas moeziute namon 

pareisim!
Kas musu suszildys kojes, 

rankeles, . , » _ 
kas mus kalbės meiliais 

žodeliais?
Anyta suszildys kojes, 

rankeles!
Anytos szildomas asz 

nesuszilsiu,
Mergužiai kalbant graudžiai 

beverksiu.

O

Pasidabodami jojo svetimie- 
je paskui vadova.

Kėlės leidosi in kloni per 
drėgna pieva paupeje ir velei 
antro puse nusitęsė in giria. 
Terp aržuoliu ant samanų ap
augusios žemes buvo smagu. Ir 
velei jie atkako in viena žaluo- 
janti kloni. Prie girios kraszto 
sustojo vadovas ir rodydamas 
in kloni, tare in svetimuosius:

— Tai yra klonis musu die
vaites įdės ir ten jos upe teka 
in Maina. Teip kalbėdamas, jis 
nulenkė galva, sveikindamas 
szita szventa. vieta. Pagal ulpe 
.jojo raiteliai sziauriu link vi
sai tuszczios ir ne jokios gyvos 
duszios nebuvo tame klonyje. 
Jie atkako ir ant senos apgy
ventos dirvos, kur da lises ir 
vagos buvo matytie, bet dirva 
buvo dagais ir visokiom žolėms 
apaugus, teip kad arklienas 
sunku buvo persigautie. Sveti
masis gailėjosi supustytos dir
vos ir tarė in vadova:

— Sziczion yra 'žmones dir
bę.

— Kiek žmones atmena, yra 
ir ant augsztos kankaros rody
ta vieta 'pusta, atsake vadovas 
damas toliaus kalbėjo:

— Ten pirma stovėjo 
žus gyvenimas, bet man
mažam kūdikiui tebeesant su
degino ji Vengrai. Jau dvide- 
iszimts vasarų kaip žole toje 
vietoje auga. Jei tu ripiniesi 
apie sugriuvusius gyvenimus 
tai tu gali ju gana atrastie. Ne
toli upes ‘buvo pirm senu laiku.

gra- 
dar

Apžiūrėkite visus langus ir 
duris, kad viskas butu užrakin
ta. Negana tik duris isz lauko 
užrakinti, bet visu kambariu 
durys turėtu būti užrakintos. 
Langai turėtu būti užrakinti, 
užspregioti ne tik nuo lietaus ir 
vėjo, bet ir nuo vagiu.

r——— a e I

Isz anksto iszrokuokite kiek 
jus norite ar galite praleisti 
ant tu atostogų. Jeigu jums rei
kės daug pinigu, tai dauguma 
iszsimainykite in ‘ ‘ travelers 
checks”, kurie nebūtu vagiui 
naudingi. Žinoma, reikia kele
tą doleriu grynais pinigais 
teilpgi pasiimti, bet ne daug.

dishes greasy?... 
Solution's easy!

'Nesiveszkite per daug ra
kandu ar drabužiu; tik tiek 
kiek jus tikrai žinote kad jums 
reikes.

Neužsimoka vesztis. su savi- 
mi maisto, nes galima bet kur 
gana pigiai nusipirkti.

" • • -
Jeigu važiuosite su automo

biliu tai pirmiau nuveszkite sa- 
j.t vo automobiliu in gera ir atsa- 

kominga garadžiu, kad tenai 
jis butu peržiuretas ir patik
rintas.

r . Patartina iszsiimti kortele 
isz garadžiaus, kad butu gali
ma gazolino pirktis “ant kny
gutes” ir taip nebus reikalo 
per daug pinigu vesztis su sa
vimi. Visos gazolino kompani
jos mielu noru tokias korteles, 
knygutes iszduoda.

Jeigu žinote kur jus tikrai 
norite važiuoti, tai isz kalno1 
pasirūpinkite sužinoti geriau

Nothing cuts grease on dishes like hot water. 
And you’ll always have plenty with an auto
matic electric water heater. It’s safe, clean 
and economical. In fact, it’s tops!

'W/te on time" pfan
AVAILABLE FOR FINANCING 

HOME WIRING IMPROVEMENTS

PENNSYLVANIA POWER LIGHT COMPANY

Avarai savo abaza sustatė. Jie 
dėvėdavo, kaip^ kad senieje kad 
pasakojo pintas kasas ant gal- . 
vu surisze, ir buvo narsus ka
reiviai, bet ir sziaurius teronai. . 
Ten ant anuo stataus kalno sto- ; 
vėjo daugelis tokiu gyvenimu, 
kurie su viena paszventinta 
klavu giraite rubežiavosi, bet 
Avarai viską isz pūslino, tik 
keli tu paszventintu medžiu te
bestovi. Bet tas tai jau senei 
atsitiko. Visus1 kur tu matai 
vien tik erszketinus stovėjo gy
venimai, bet jie visi yra isznai- 
kinti vieni tėvu gadynėje apie 
antra isz pustijima žino da ir 
keli seni žmones; o d treti tapo 
keletą metu atgal iszgriauti, 
tik kur, ne kur, da kas užsiliko.

Kaip svetimasis tylėjo, paro
de vadovas su pirsztu ant dan
gaus, kur jau saule nusileidu
si buvo ir nusuko nuo kelio ir 
jojo siauru taku ant vieno kal
no link. Svetimųjų arkliams 
buvo sunku vadovo arkli sek- 
tie. Jiems ant kalno virszaus 
užjojus, atrado jie nelyge vieta 
apželuse žemais, krūmais ir žo
linais, tik vienas uosis iszsikele 
tarp krumu ir žolinu. Ant to 
kalno gyvenantiems 'buvo sma
gu žiu retie in apygardas. In 
Pietus jie galėjo matytie Mai
no upe in sziaure molinuosius 
kalnelius Tiringiecziu, in Ry
tus galėjo jie matytie vaisinga 
kloni, kuris gražiu kankariu 
aprubežiuotas buvo. Vadovas 
nuszoko nuo arklio ir pakarnai 
pasikloniojas priesz medi nu
ėjo galuka tolyn ir žiurėjo in 
kalninius akyvai. Tada, sugry- 
žo jis atgal ir rodydamas in ta 
medi teip kalbėjo:

— Sztai kalnas yra pa- 
szvestas Idai musu Meraitai, o 
ypatingai szitas uosis. Szitas 
medis apserges mus nuo viso
kiu nelaimiu, ir isz tos priežas- 
tes asz jus in czionai atvedžiau.

— Tu iszsirodai mums geru 
vadovu, iszsitare svetimasis ir 
nulipęs nuo arklio jis nuėmė 
maisza įpririszta prie balno. Tu 
turbūt žinai ir koki szaltini ne
toli?

Vadovas nutvėrė arklio ka
manas, tarė 'svetimam:

— Paliepk tavo vaikui, kad 
jis bonkas paimtu ir man pa
gelbėtu tvora sutvertie. Tada 
jis nuvedė arklius kokia szim- 
ta žingsniu žemyn kur szaltinis 
isz akmenų tekėjo; czionai pri- 
riszo jis arklius prie virves, 
kad jie prisiganytu, ir moda
mas jaunikaieziui, kad jis ji 
sektu nuėjo in giria.

Kaip svetimasis ant kaina 
virszaus vienas likosi ap- 
vaiksztinejo jis, galva nulen
kęs ir atėjo in ta vieta, kur uo
sis stovėjo. Tada apžiurėjo jis 
žeme, kaipo vyras, kuris gam
tos paslaptis pažysta, spyrė su 
koje po viena szakne to medžio 
ir radęs luoša žeme pradėjo su 
kirvakoeziu žeme maiszytie; 
po valandėlė pajuto jis ka kieta 
ir iszverte akmeni. Szaknis uo
sio buvo insigavusios in ak
mens skyle ir tokiu budu medi 
vargino. • Nustebimas’ žiurėjo 
svetimasis ant to akmeno, tada 
paėmė jis savo maiszius ir pa
dėjęs in ta vieta kur akmeni 
buvo radęs ir tare in save:

Jai uelabieje szitam medi už
silaiko, tai tada asz jiems var
go padarysiu. Da syki psidaire 
jis ant visos kalno virszunes, 
tada jis atsisėdo ir iszsitrauke 
isz ąnezio' rytini pergamento, 
ant kurio nusileidenczios sau- 
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les 'spinduliai puolė, ir pradė
jo jame skaitytie. Jis girdėjo 
kaip> vadovos kuolus in žeme 
kale idant tvora pastatytu, kur

jie gales arklius, pririsztie.
— Eikszen Ingraban, szau- 

ke svetimasis nuo kalno. Vado
vas papurto su galva ir 
kuolus neapsistodamas. ' 
svetimasis prižengė prie 
tarė:

— Užneszkie kuolus 
kalno, mes. nakvosim po 
džiu.

— .Tas negali 'but, atsake 
Inigrabanas.

— O-gi kodėl ne, jei asz to 
noriu?

— Ar szviesa ugnies turi 
mus, musu neprieteliams isz- 
duotie?

— Naktis szilta, mes apsi
eisim ir be ugnies; o kiek man 
rodos ir toks kareivis kaip tu 
nesuszalsi ?

- Ingrabnas nesijudino ir žiu
rėjo rūstingai in svetimąjį.

— Kas ir tu nebūtai, kalbė
jo szitas, tu prižadėjai manės 
klausytie szito kelione už gera 
atlyginimą. Bet tu manės ne
nori klauisytie, tai kelauk vie
nas sau, asz mano kelia, ir 
tavęs atrasiu.

— Nenoringai asz tau 
nauju, atsake susijudinęs 
dovas, ir tik vien todėl kad 
na, kuri man daug gero padare, 
manės prasze, ir kad asz. mano 
žodi busiu iszpildes ir tu mokė
si su kardu apsieitie, tada asz 
norėsiu velyk tavo neprieteliu 
but, o ne tavo draugu. Anuo 
medžio asz neprivalau bi,jotis, 
'bet tu, nes jame gyvena nuo 
senei galingi dievaieziai ir jie 
yra žinomi po visa žeme; tie 
dievaieziai yra tavo nepriete
liai, o ne mano.

— Jeigu jie mano neipriete- 
liaį yra, tai eiksz asz tau paro
dysiu, atsake svetimasis, ir 
ženge artyn prie medžio. Jis 
pakele kirvi ir tarė:

— Jei jie pyksta, tai tegul 
pyksta, jai jie turi ant manes 
galybe, tai tegul teisniiszka. jie 
mane, kaip asz szita medi. Teip 
kalbėdamas jis smagiai suda
vė iii ta. medi. Vadovas atsi
traukė keletą žingsniu ir iszsi- 
1 raukės karda žvelge in 
ti, ar nepasirodis koks 
ženklas nuo ,dievaiėziu, 
ta nedorėli užtiks. Bet 
buvo tik sudžiovusi szakele nu- 
puol ant žemes ir mažumas sek
lu, tas buvo viskas kas pasiro
dė.

(BUS DAUGIAU)

kale 
Tada 
jo ir

ant
me-

be

apraszy-

apysaka 
szimtme-

tar- 
va- 
vie-

augsz- 
n oriu t 
ir szi- 
viskas

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima# 
apie Jezu Kristų.

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

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
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yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
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ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T; T.

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

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

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

No.111—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 szposelci; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.H6—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20ci

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

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

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

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

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

No.129—Keturios istorijos: 
, Ketvirtas Prisakymas Dievo; 

Keliautojai in Szventa Žeme: 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika 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, 
Pakutninkac, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

No. 173—Apie Talmudo Pa
slaptys ;4 Du Mokiniu; Kam Isz- 
dayineti 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

IC n y g u t e 
Pinigu Ligo-

Knygute 
del Kasieriaus

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

No.l80-~-Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

I8OI/2—Kvitu 
Draugystėms,
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus 
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 liudymas apie Ježu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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.

ĮĮP^3 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., - Ų. S. A

prisiun-

ir Pini* 
‘ ‘ visada 
tik ant



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

Pekliszka Naktis
J^INKSMAI praeitinejo Va

karas kunigaiksztiszkam 
palociuje. Kareiviai dideleje 
saleje prie stalu, užstatytu su 
sidabrinais puodais ir bludais 
užmirszo apie 'baisia viesulą 
kuri staugė lauke. Ugnis dege 
dideliame pecziuje, o stiklai 
skambėjo aplinkui. Kunigaik- 
sztis puikiai priiminėjo savo 
draugus. L i n k s m y b e ir 
džiaugsmas vieszpatavo dvare.

Nes terp skambėjimu stiklu 
ir staugimo lauke viesulus da
vėsi girdėt prie 'bromo skambė
jimas lenciūgo ir muszimas in 
bromą. Visi sužiuro su nusiste
bėjimu vienas ant kito.

— Kas tai galėtu but do 
sveczias laike tokio szturmo?

— Tai gal bus kokis pake
le vingas arba zo k on ink as in- 
leiSt ji czionais, pasidžiaugsi
me su juoni.

Tarnai paszoko tuo jaus del 
iszpildimo paliepimo ir in 
trumpa laika sugryžo a t vesda
mi su savim seneli su zokonin- 
kiszka szlebe.

— Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus tarė tykum bal
su pribuvusas nes szidyjantis 
nusijuokimas nuo svecziu buvo 
juju atsakymas. .

— O ka seni, ar labai tave 
suszlapino tasai szturmas, tavo 
Kristus tave neiszgelbejo nuo 
jo ?

Juokai ir szidinti užklausy- 
mai pasipylė isz visur, nes ji
sai ant to nepaiso, tik prisiarti
nęs prie kamino, (pradėjo atkal- 
binet poterius. Kada teip sene
lis 'buvo atsidavęs prie Dievo 
ant kart sudundėjo perkūnai 
su žaibais jog net visas dvaras 
sudrėbėjo. Tuojaus ne kurie 
nutilo, o ne vienas ir persižeg-. 
nojo. Nes gaspadorius namo ir 
keli draugai szidijo isz dan
gaus ir žemes. Zokoninkas su
stojo ant valandėlės savo pbte-- 
riuis ir rustai prakalbėjo in su
sirinkusius:

— Gana to! Paszauke, ba 
Dievas labai 'baudžia tuosus, 
kurie Jo varda niekina.

'Nes nepaliove visaip iszradi- 
net priesz Dieva, o zokoninkas 
nuolatos meldėsi, idant Dievas 
susimylėtu ant ju. Jau kone 
buvo pusiau naktis ir atėjo lai
kas eit ant atilsio.

— Laikas gult, prietelai, 
tarė gaspadorius; Ne kurie ke
tino pasilikt dvare ant nakvy
nes, bet didžiauses pliovikas 
Baronas Reinoldas, ketino isz- 
kelaut.

— Baronai idala.uk ligi ry
tojaus, kol nenustos szturmas, 
melde gaspadorius namo.

— Ka, ar Baronas Reinol
das bijotusi szturmo? Da to 
niekad nebuvo!

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCŽIAUSIOS

I
. . . MALDA ... >

Viesz. Jėzaus ir :• 
Motinos Szvencz. ;•

Sapnas Motinos Szven- ![ 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x51/£ col.

TIKTAI, 25 Cts. S
SAULE PUBLISHING CO., S 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A. <

— Barone, isztare tyku bal
su zokoninkas, 'pasilik szia 
nakt dvare! Bijok tu Dievo, jei
gu ka kito nesibijiai.

— Anei Dievo, anei velnio 
nebijau! Szaukiu pati Lucipera 
ant galėjimo, pamatysim kas 
iszlaikis!

— Idant negraudintumais, 
isztare 'baimingai zokoninkas, 
bet atsimink, jog tave persergi-
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Niekas taip neparodo 
mo r a 1 i szk a n up u o 1 i m a, 

Kaip žmones kurie turi 
papratimą,

Iszrasti ir platinti, 
Visokias apjuodinanczias 

kalbas, 
Apie savo artymus.

Nekurie žmones isztikro 
mano, 

Kad tame ne yra jokio 
blogumo, 

Jeigu apsakinėja teisingai 
kaltes?

Visokias klaidas ir 
Nusidėjimus savo ar tymu.

Biustą baisiai tame!
Kožnas žmogus privalo būtie 

Ne tik teisingu, bet 
Suprantancziu ir galingu, 

ant silpnumo kitu!
* * *

Jeigu mes puikiausiai
Gelei szaknis pakiršini, 

Tai be laiko visai suvys 
Ir jos gyvybe supus; 
Taip ir žmogui ant 

/ • žemes,
Jeigu jo ddrybe atimsim, 

Jo laiminga fsriove nepasieks 
Iir pražus.

* *
Jeigu vyrūs yra už daug 

tinginiu,
Kad pats apie save 

mislintu,
Tai jau didelis laikas 

kad apsipacziuotu.
* * *

Mokslas ir žinysta isz 
vienos puses, 

Yra palaiminimu del
• žmonijos, 

Bet isz kitos puses tai 
yra prakeikimu. 

Vieni iszradimai atnesza 
Mums dideles naudas,

O kiti sutrumpina, gyvastį, 
O laike kares stojasi labai 
Pavojingais ir prakeikimu.

Norint Karta

Ant vieno perstatinio kru
tamu paveikslu buvo ir viena 
motere kuri po isam, tare in 
savo vyra:

— Na ka, kaip tau patiko 
gyvuosia paveiksluose!

Vyras: — Buvau kaip ap
kvaitęs! Pirma karta persu 
tikrinau, jog norint per pen
kis minutas, gali iszkesti ne 
kalbėjus.

Platinkit “Saule”

nejau! Dievo nesigundina ant 
niek!

Atsakymo nebuvo; szoko Ba
ronas ant arklio ir nujojo terp 
žaibu ir perkūnijos in kalnus.

Teip jodamas musu kareivis 
iszgirdo isz tolo dundėjimą rai
teliu.

—■ Kas tai yrą? Pamislino 
sau Baronas, ar kitas'isz drau
gu paskui mane išzjojo?

Kas kart balsai artinosi, ap
sidairė. Tenais užpakalyje pe- 
regejo du raitelius artinan- 
cziuosius prie saves; juodi ark
liai ir juodi juju apredalai da
vėsi jam gana aiszkiai matyt 
laike žaibu, pradėjo jot grei
cziau, o ir jie da greicziau. Ap
sidairė vėlei isz arkliu snukiu 
paregėjo iszeinanti ugni, raite
liai prisiartino isz abieju szaliu 
Barono, isztrauke jam isz ran
ku vadeles ir pradėjo ji traukt 
paskui save R ai nokia kuris; ne- 
trotijo savo drąsos ir ne senei 
buvo iszszaukes Lucipera ant 
galėjimo, bet dabar persigan
do, plaukai stojo jam ant gal
vos ant regėjimo tuju juodu 
raiteliu.

— Kuom esate ? Suriko, no
rėdamas susilaikyt ir atsitolint 
nuo j u.

— Iszszaukiai Lucipera, 
bet mes esame jo padonais, isz- 
sinnte mus idant su tavim pa
silinksmint, dalbai- jok kur pa
liepsi.

Szoko arkliai ir padėjo jot 
terp trenksmo perkūnijos ir 
žaibu, kas kart greicziau ir 
greicziau. Arkliai juodu raite
liu rodos liepsnose ugnis po ju
ju, aplinkui ir visur, Baronui 
szirdis ąpmirszta, pradėjo 
graudintis už isztartus žodžius, 
bet pervelai jau 'buvo, o be per- 
stojimo jojo kaip žaibas. Leke 
per gires ir kalnus, szturmas 
truputi pradėjo apsimalszinti, 
pradėjo dienitis, leke, ir kas 
kart greicziau, a ne užilgo pek
liszka naktis pasibaigs.

Sztai, kas tai do puiki muzi
ke davėsi girdėt terp kalnu, ku
ri dalbėgo ausu Barono! Tai 
varpas ant bokszto 'bažnyczios 
Motinos Dievo Einisecįelne, ku
ris szauke žmonis ant poteriu. 
Ant 'balso tojo varpo inženge 
kibirksztęle vilties.

— Marija, gel'bek! Sujudo 
lupos Barono, pabalęs isz bai
mes; prisiekiu szitoj vietoj pa
statyt bažnyezia iszgelbek 
grieszninka!

Nes kas tai, vos isztare tuo
sius žodžius, iszgirdo szidijanti 
juoką ore> Dingo juodi raiteliai 
palikdami po saves kvepsni 
smalos, sierkos ir vos gyva Ba
roną.

Tuole tada ant keliu ir ilgai 
dekavojo Dievui už iszgelbeji- 
ma. Ant tosios vietos tarp kal
nu, neužilgo stojo puiki baižny- 
czia del garbes Marijos, apie 
kuri žmonys. ligi sziai dienai 
pasakoje virsz minėta apsaki- 
ma.

Palociuje zokoninkas per vi
sa naktį gulėjo kryžium mels
damas Dievo' už pražuvuse“ du- 
szia ir Dievas jo maldas isz-. 
klause, o Motina Dievo iszgel- 
bejo užsikietejusi grieszninka 
isz žabangų velnio.

----- GALAS-----

— Gal jus u 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.

INGRABANAS
pat apsiredimo kaip ir jis. ku
lisai aut nugaros turėjo maža 
pundeli ir rankoje rikszte, su 
kurni jis savo žirgeli ant grei- 
tesnib žingsnio ragindavo. 
Kad vadovas isz tuodu vyrus 
ne už didelius ponus laike, bu
vo gana aiszku matoma isz jo 
nlpsiejmio su jiemsdviem, nes 
jis galva augsztai iszkeldavo, 
kad jis ant kokios užklausimo 
genesniojo vyru trumpai atsi
liepdavo, ir tik tada, atsižvelg
davo i n juos, kada kėlės eidavo 
Ipriesz kaina', bet tuojaus kreip 
davo akis szalin ligi uuo bai- 

ŠAPNORIŪŠ 
| Su 283 Paveikslais ji
!j 160 Puslapiu j j 

j! 8 col. ilgio, 5% col. ploczio j>
Iszaiszkina sapna ir kas ]• 
ateiteje stosis. Su priedu j! 
planatu ir visokiu burtu, j 
Knyga in minksztos po- j! 
pieros virszeliuose. :: j!

Pinigai reikia siusti su Į i 
užsakymu: j^

Tiktai,. . . $1.00 :■
Saule Publishing Co., j' 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Į;

yiESZKELIS kuris nuo Mai
no upes sziaurenlink in kal

nuotas gives1 Tranku ir Tiriu-; 
giu vede, atjojo viena, va
saros diena trys raiteliai. Pir
mas buvo vadovas, jaunas vy
ras ir stipriu sunariu; ilgi plan 
kai raitėsi ąpie galva, o mėly- ■ 
nos akys., dairėsi in visas sza-' 
lis !be palovos.' Ant galvos jis j 
turejoskurini kalpoka ir ant j 
žilojo žipoąo buvo skurini 
krcįpszi užsikabinės, rankoje' 
laike ragotine, ant nugaros kil
pine su vilisziomis, prie szalies 
medineziu peili, o prie balno 
buvo jis prisiriszes sunku kir
vi. Keletą žingsniu paskui ji 
jojo vyras, drūto auginio ir ge
riausiose savo metuose, jo bu
vo didele galva, augszta kakta' 
ir žibanezios akys, buvo pana- 
szios in kareivio, bet jo draĮpa-; 
nos ir apsirengimas visai ant j 
to neužnes'ze. Trumpai kirptus 
plaukus denge sziaudine kepu
re, ginkliu jis visai neturėjo, į 
tik kirvi kuris kelauninkams 
girioje neatbūtinai yra reika
lingas. Jeigu butu vienas ant 
jo pundulu, kuriuos jis prisza- 
ki prie balno pridrutines buvo 
daboje, tai butu ji už koki ke- 
laujanti prekeja laikės. Szale 
jo riszcziojo jaunikaitis tokiu

dyk] i u.
Kėlės ėjo per smiltina ir ak

menius ir terp mažu krūmynu; 
karsztis buvo didelis^ oras kve- 

1 pejo takais ir ne mažiauses vė
jelis nepustelejo. Kaip kėlės 

: vede priesz kaina, nuszoko jau- 
1 nikaitis nuo arklio ir nuskyneis 
I • • •i szale kelio viena kvietka, pa- 
1 davė ja antram raitelui, kur
sai jam padekavojas, jo klausė

i Lotyniszkoje kalboje:
— Ar gali užmatytie girios 

gala? Musu žirgai pails, pirm 
kol saule nusileis.

— Medis už medžio ir ne jo- 
kis szyiesos spindlys nemato
mas.

i — Tu ne esi pratęs prie to
kiu keloniu mano sūnau, kal
bėjo senesnis, ir man gaila kad 
asz tavo praszymo paklausiau.

— Bet asz esmių laimingas 
garbingas t e ve, kad asz tave 
ant tavo keliones galu palydėt, 
kaip nevertas tavo tarnas, at
siliepė jaunikaitis szypsodama- 
sis.

— Jaunimas, atsake senes- 
nisis, mėgsta, kelautie. Pažiū
rėk in musu vadova jam men- 

I kai rupi dienos karsztis; jis 
yra. traszus medis kuri tik in- 
cziepytie reike.

Nemeilingas jis yra, mielas

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 preriumeratais.

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

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.

leve, atsake jaunikaitis.
— Jeigu jis ir nemeilingas, 

tai dar jis vis gal 'but viernas. 
Jis Grafienei Hildegard teip 
pat ir man in ranka prižadėjo 
mus in Tiringiu žeme nuivestie, 
kiek man rodos jis yra isztkii- 
mas, o jei jis ir ne'butu, tai vie
nas yra galingesnis už ji. Jis 
nulenkė galva. Žiūrėk ji,s ka 
norint rado kas jo kelione su
laiko.

— Vadovas buvo sustojas 
ir iszsitieses sėdėjo ant arklio, 
ragotine pakeles ir lig norėda
mas ant neprietelio mestis.

Svetimasis prjiojo prie vado
vo ir kalbėjo su juom:

— Tai tu Ingrabanas, kiek 
asz žinau.

— Ingrabanas, valnas Ti- 
ringietis, asz esu, atsiliepe va
dovas pasididžiuodamas, o szi- 
tas yra mano žirgas juodis. 
Teip kalbėdamas pabaksniojo 
raitelis savo arklio kaklą, ku
ris juodas kaip varnas buvo ir 
mažuma sužvengė kaip jo rai
telis ji pabaksnojo.

— Asz matau, kad tau visi 
kelei žinomi ir tie kurie toliu- 
mui nuo tavo tėvynės.

— Kaipo paslas mano tau- 
tiecziu, asz esmių tankiai jodi
nėje pas Tranku Grafa, anuo 
puse Mainio.

— Tai turbut kad Grafiene 
Heldegerd tave gerai pažinsta.

— Asz vaiske jos nėbasz- 
ninko vyro, kuri Vengrai už- 
musze, kovojau. Gera ponia 
yra Grafiene, kadangi ji mano 
susirgusi tania in isavo namus 
eme.

— Prie ligonio patalo asz 
tave pamaeziau, ir man džiaug
smas, kad asz toki isztikima 
vadova. gavau. Kas tave sulai
ko?

Vadovas rode in smiltina, 
kuriame arkliu pėdos buvo ma- 
tytie.

— Czion pefbego kokai no
rint kaimyne giriniu arkliu^ at
siliepe Svetimasis žiūrėdamas 
in pedsakius.

— Tai buvo daugiau kaip 
trys raiteliai ir jie ne per ma
loningai mus sveikis, jei jie 
mus įsutiks, atsake vadovas.

— Kaip tai tu gali žinot, 
kad tai neprieteliai buvo?

— Ar tai tu da tiki kad gi
rioje galima užtiktie gerus 
draugus? Klause vadovas, tie 
kurie szita vieta perskersavo, 
yra kareiviai, kurie svetima 
kalba szneka, Sve'bai netoli 
Saates. Toli jie jodinėje me
džiodami ir ralbavodami. Ten 
yra juju ženklas, jis pakrutino 

(Tasa Ant 2 Puslapio).
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Mainieriu Vakacijos jau 

prasidėjo.
Liepos — July. Septin

tas menesis szio meto. Ir ta 
diena (pripuola Szvencz. Pane
les Marijos Aplankymas ir Szv. 
Martinijono, o Tautiszka Var
dine : Žilvine. Ir ta diena: 1900 
m., pirmutinis zeppelinas, leng
vesnis už orą eroplanas padare 
pirmutine savo kelione in pa
danges; 1378 m., Lietuviai už
puolė Sandomyriu.

— Liepos menesis turi 
daug paminėtinu dienu, kurios 
mums Lietuviams ar mums 
Amerikiecziams yra svarbios 
ir vertos atsiminti.

— Policijantai vieszkelius 
laibai atsargiai daboje ir sten
giasi sulaiky ti tuos kurie per 
greitai važiuoja. Bet nežiūrint 
visos tos atsargos, laikraszcziai 
jau isz anksto pranaszau ja kiek 
žmonių pražus, kurie ant keliu 
dienu ar sanvaicziu pasitrauks 
nuo savo darbo ir važiuos pasi
linksminti ir pasilsėti.

-— Lenkai isz iSchuylkillo 
pavieto laikys savo “Lenku 
Diena” Nedelioj, Aug. 7-ta die
na in Lakeside parke.

Panedelyje, Liepos 
(July) 4-ta diena pripuola 
Amerikos U.S.A. Tautiszka 
Diena, “Nepriklausomybes, — 
Declaration of Independence 
Diena”, visi Amerikos bankai, 
pacztai, fabrikai, angliakasyk- 
los, kremai ir laikraszcziai aip- 
vaiksztines ta diena, tai atei
nantis “Saules” n u m e r i s 
(Utarninkas) neiszeis, kad ir 
musu darbininkai galėtu ap- 
vaiksztinete ta, “Amerikos 
Laisves Diena!” Dovanokite 
mums. Acziu!

— “Saules” Redakcija.
— Kita sau vaite: Nedelioj 

pripuola penkta Nedelia po 
Sekminių, taipgi Szv. Leono U, 
ir Szv. Anatolio, o Tautiszka 
Vardine: Riote. Ir ta diena: 
1908 m.,' Amerikos Laivynas 
insteige slaugiu szaka.

Panedelyje pripuola 
Szv. Bertos, ir Szv. Prokopo, o 
Tautiszka Vardine : Miglovara. 
Taipgi ta diena: Amerikos 
USA Nepriklausomybes Tau
tiszka Diena, kuri buvo pa
skelbta 1776 metuose; 1948 m., 
Szvedu DC-6 eroplanas susi- 
musze su Anglijos kariszku 
eroplanu, trisdeszimts du žmo
nes žuvo' ant to eroplano, sep
tyni ant to kariszko Anglijos 
erciplano.

Panedelyje yra tai 
Amerikoniszkos Laisves. Pysz- 
kinimas “fajerkrekais” yra 
uždrausta PennSylvanijoj, nes 
padaro daugiau bledies ne kaip 
p at r i j o t i sz k o i sz rei szk im o!

— Utarainke pripuola Szv. 
Antano, o Tautiszka Vardine: 
Laksztute. Menulio atmaina: 
Pilnatis. Taipgi ta diena: 1264 
m., Lenkai iszvaike ir iszskirs- 
te Lietuviu kaimynus Latvius; 
1810 m., gimė P. T. Barnum, 
kuris sutvėrė didžiausias cir
kas Amerikoje; 1948 m., jauna 
gražuole loszike, Carole Landis 
nusižudė savo namuose'.

— Seredoj pripuola Szv. 
Marijos Goretti ir Szv. Lucijus,

o Tautiszka Vardine: Rytone. 
Ir ta diena: 1944 m., Boston, 
Mass., baisus gaisras isztiko 
cirkas, 167 žmonių žuvo; 1340 
m., Didysis Lietuvos Kuni- 
gaiksztis Gedminas žuvo karė
je.

— Ketverge pripuola Szv. 
Kirilo, o Tautiszka Vardine: 
Skiaute. Ir ta diena: 1906 m., 
Vilniuje, mergaicziu gimnazi
joje, pradėta mokinti Lietuviu 
kalbos; 1940 m., ant viso svie
to didžiausias laivas, Anglijos 
“Queen Elizabeth” atplaukė 
in New York miesto uosta, del 
atsargos, vėliau saitas laivas 
buvo apverstas ir paskandintas 
uoste; 1932 m., keturi užmusz- 
ti, kai trys tukstancziai darbi
ninku puolėsi prie Fordo fab
riko duriu, Detroit mieste, pra- 
szydarni darbo; 1950 m., mink- 
sztos anglies kompanijos pasi- 
raszo ant naujo kontrakto su 
mainieriais; 1950 m., trylika, 
žmonių žuvo kai eroplanas pa
laike in vėliavos sztieba, Min
neapolis, mieste; 1949 m., Ang
lijos kareiviai dirbo aut-laivu 
prie uosto, kai darbininkai su- 
straikavo.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Elzbietos isz Portugalijos, o 
Tautiszkai Vardine: Taurago. 
Ir ta diena: 1839 m., gimė ba- 
goczius John Davison Rocke
feller, kai jis pasimirė jis 'pali
ko daugiau negu viena; bilijoną 
doleriu ($1,000,000,000).

Ant Pardavimo
Namas, su salinau laisniu. 

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

Shenandoah, Pa. —
Gerai žinomas miesto gyvento
jas Antanas Litvanaviczius 
(Little), kuris nesveikavo ilga 
laika, numirė pareita Panede- 
lio ryta 10:30 valanda, namuo- 
se,524 W. Washington uly. Ve
lionis buvo nevedąs. Paliko di
deliame nuliūdime, savo moti
nėlė ponia Agnieszka Litvana- 
vicziene; seserį ponia F. Kau- 
laitiene isz miesto; du brolius: 
Vincą, mieste ir Jonai, Ring
town, taipgi keletą- seserieniu 
ir brolienių. Laidotuves invyko 
Petnyczios ryta su apiegomis 
in Szv. Jurgio bažnyczioje de
vinta valandai ir palaidotas in 
parapijos kapinėse. •Graborius 
V. Menkieviczius laidojo. Am
žina atilsi!

— Vincas Vitszkauskas nuo 
191 Ohio ulv., Shenandoah 
Heights, pasimirė Panedelio 
ryta 10:35 valanda in Locust 
Mt. ligonbute. Velionis gimė 
Lietuvoje. Buvo angliakasis ir 
paskutini karta dirbo del Lo
cust Coal kompanijos 1948 me
tuose. Paliko savo paczia, Pran- 
eiszka; sunu Joną, namie ir 
duktere, Ona, pati James Hun
tes, New Jersey, taipgi seserį 
Rozalija Mizzeriene isz Browns 
ville. Laidojo Ketvergo ryta, 
su apiegomis in Szv. Dvasios 
bažnyczioje devinta valanda ir 
palaidotas in Kalvarijos Kalno 
kapinėse. Graboriai Oravitz 
laidojo.

— Kūnas, asztuoniolikos 
metu vaikezo isz Lost Creek, 
Joseph McCoy, likos surastas 
in vandenini strippinso duobe 
arti Lost Creek, per jo teveli 
Joseph McCdy ir broliuką To
ma, Nedėlios ryta apie devinta 
valanda.. Subatoj apie 6:30 va
landa po piet Juozukas užsi
manė maudytis in s trippins u 
duobe, ir ten jis staigai prigė
rė. Velionis paliko savo tėve
lius, tris brolius ir viena seserį. 
Prigulėjo prie Szv. Marijos 
Magdalenos parapijos. Jo lai
dotuves invyko Seredos ryta.

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 “Saules” redak 
ei j a labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera 
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie 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 
gc taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie 
ros nupirKti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio re 
mejams, 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!

VIESULOS UŽMUSZE
2; SUŽEIDĖ 75

SCOTTSBLUFF, NEB. — 
Du žmones buvo užmuszti, ir 
policija sako kad gal ir tre- 
czias tuvo užmusztas, kai visai 
netikėtai viesulos isztiko szita 
apylinke, apie Hillerege mies
tą.

Gal daugiau kaip seytynios 
deszimts penki buvo sužeisti, 
vieni labiau, kiti mažiau. Kiek 
iszkados buvo padaryta dar 
nėra iszrokuota, bet spėjama 
kad tai bus ant keletą milijonu 
doleriu.

Szitoje apylinkėje yra sta
toma daug nauju namu. Kai ta 
viesulą isztiko ta apylinke, 
tai daug tu nauju namu sugrio
vė, nes juose dar nebuvo nei 
langu nei duriu.

-----------o-----------

In Birmingham, trisdeszimts 
devynių metu amžiaus Ulėm 
Clark, parėjo isz darbo ir rado 
savo darže apie ipenkios de
szimts krieslu iszvarytu ant 
pievos. Jo žmona buvo susi- 
kvietuczius savo drauges ir sui- 
sietkas pakazyruoti ir paplepė
ti. Vyras inpykes kad nėra jo 
namuose jokio parietko, sukro
vė visus tuos krieslus ir juos 
uždegė ant savo daržo. Jis bu
vo suaresztuotas ir užsimokė
jo penkios deszimts doleriu už 
tai kad jis toki gaisra pradėjo 
kad ir savo darže, be miesto 
pavelinimo.
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ŽAIBAS UŽMUSZE
BE1SBOL1NINKA

STRATTFORD BOROUGH, 
CAMDEN, N. J. t—- Žaibas 
trenke in medi, po kurio buvo 
penkiolika jaunu beisbolininku 
apie septinta valanda vakare. 
Visi tie jaunieji sportininkai 
buvo po tuo medžiu susigrūdę, 
kad nesulytu. Lietus jau be
veik baigėsi kai tik staiga žai
bas trenke in ta medi. Vienas 
vaikas buvo užmusztas, du ki
ti buvo tik partrenkti. Visi ki
ti iszsi gande duria isz po to 
medžio kaip tik greitai jie ga
lėjo.

Užmusztas vaikas buvo try- [ 
likos metu Daniel Williamson, 
isz Barrington. Partrenkti vai
kai bet,nesužeisti buvo dvyli
kos metu John McCabe ir try
likos metu William Cioffi, abu
du isz Stratford.

I
Susiedas Rudolph J. Rauer, 

buvęs ugniagesiu virszininkas, 
pamate kas ten atsitiko ir grei
tai su savo sunumi Elmer .at
bėgo in pagelba. Tėvas stengė
si atgaivinti tuos vaikus, o jo 
sūnūs paszauke ugniagesius ir 
policijantus.

AR SU MUMIS, AR
PRIESZ MUS?
(Tasa Nuo'l Puslapio)

nuo Sovietu armijų, tai nuo
Amerika

ne 
bado savo kraszte.
jam tuojaus pristatė milijonus 
doleriu milijonus tonu maisto 
ir visokiu ginklu.

Indijos Ministeris Jawaha
rlal Nehru dabar gryszta isz 
Sovietu Rusijos, ir užvažiuos 
pas Yugoslavijos Tito. Spėja
ma kad Tito lauks to Ministe- 
rio atsilankymo, pirm negu jis 
pats važiuos in Rusija,

Musu dipliomatai sako kad 
visai mažai-reiketu dabar kad 
Tito mus pamirsztu, viską mes
tu ir su Sovietu Rusija- vėl su
sidėtu, nežiūrint kiek mes esa
me jam ir jo krasztui padeje.-

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

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

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

Daug- daigtū dalbai- vėl pa
brangs, nes kompanijos ir fab
rikantai sako kad naujos dar
bininku algos jiems baisiai 
daug kasztuoja ir už tai jie 
yra priversti savo tavora pa
branginti.

žiaus Leslie Jaekman, sztornin
ka, kuris tuo laiku vasaruojo in 
Kensington, New Hampshire.

Detektyvas Clarence Atkin
son sako kad abudu jaunuoliai 
prisipažino kad Curtis buvo 
paleidęs keturis szuvius in ta 
sztorninka.

Kai jiedu buvo suimti, poli
cijantai rado ta karabina ir re
volveri, ir to sztorninko auto
mobiliu kuri jiedu buvo teipgi 
pasivogė.

Abudu tik tiek pasiaiszkino 
kad jiems reikėjo karabino ir 
revolverio, kad jie galėtu kro- 
kadilius medžioti Floridoje.

arba pradžia 
SKAITYMO

SUDEGINO
EROPLANA

NUŽUDĖ UŽ
KETURIS DOLERIUS

Du Jaunuoliai Suimti
MYRTLE BEACH, S. C. — 

Du jaunuoliai prisipažino kad 
jie nužudė sztorninka in New 
Hampshire, ir pavogė jo kara
biną ir revolveri ir keturis do
lerius, kad jiedu galėtu eiti 
medžioti krokadiliu in Florida.

Valstijos policijantai isz 
New Hampshire dabar važiuo
ja in Myrtle Beach pasiimti de
vyniolikos metu Robert Curtis 
ir szesziolikos metu R-obert 
Siteman, abudu isz Somerville, 
Mass.

Myrtle Beach policijantai sa
ko kad tie jaunuoliai prisipa
žino kad jiedu apvogė ir nužu-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
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Kampjord. Jis dirbo Thor Sol
berg Aviation kompanijai, ku
ri ta eroplana siuntė in Iceland.

Del kokios ten priežasties tas 
draiverys, vietoj nuvežęs ta 
eroplana in New York, isz kur 
jis turėjo būti siuneziamas in 
Iceland, jis nuvažiavo ant 
dumpo, prie pat to eroplanu 
fabriko, nuvertė ta eroplana 
nuo savo troko, apipylė ji su 
gazolinu ir uždege.
jis nei savo kompanijos virszi- 
ninkams nei policijantams nei 
žodžio nesako ir nepasiaiszkina 
kodėl jis buvo taip padaręs. Jis 
ežia jau penktas metas kaip 
dirbo ir buvo isztikimas ir ge
ras darbininkas.

PLIENO DARBININ
KAI RENGIASI 

STRAIKUOTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sutinka sekti Fordo pavyzdi, 
kaip matyti kad jau ir dabar 
Chrysler automobiliu kompa
nijos darbininkai straikuoja, ir

de penkios deszimts metu am- kompanija nepasiduoda.

Two ways cheap ! 
low rates 
and upkeep

Skaitykit “Saule”

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus;
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su 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 skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!
Jis skaito vietines žinias
Apie krikszczynas, vestuves 

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

^Pirkie U. S. Bonus!

MPirkie U. S. Bonus!
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PP&L customers can enjoy special low water 
heating rates! . . . and, at the same time 
benefit from flameless, flue-less, carefree 
electric operation. Two more reasons why; 
electric water heating is tops!

"Wire on time" plan
AVAILABLE FOR FINANCING

HOME WIRING IMPROVEMENTS

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
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