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Nesziodami baltas kepu
res, Sovietu tūzai, vadai yra* 
triukszmingai sveikinami in 
Bombay, Indijoje. Po deszi-

Isz Amerikos!
DU EROPLANAI I

SUSIKŪLĖ
PADANGĖSE.

Vienas Nukrito, Kitas 
Nusileido, Lakūnai

Iszsigelbejo

RICHMOND, VA. — Du La-' 
kunu sztabo eroplanai ęusimu- i 
sze padangėse, virsz vietos kur 
randasi daug stubu. Vienas

Kalėjimo Virszininke 
Nužudinta

Penkios deszimts devynių 
metu amžiaus Ponia Bula 
Bonham, Summit Apygar
dos Moterių kalėjimo virszi
ninke buvo penkių jaunu 
merginu nužudyta, kai jos 
pabėgo isz to kalėjimo.

Kai jos dažinojo isz laik- 
raszcziu kad ta kalėjimo vir
szininke pasimirė, jos sugry- 
žo in kalėjimą ir pasidavė, 
sakydamos kad jos nenorėjo 
ja nužudinti, bet tik pabėgti.

Sovietu Vadai Sveikinami NAMU SUSPROGI- ANGLAS SOCIALIS-I

MAS VOKIETIJOJE TAS PASITRAUKIĄ'

nei Sovietu vadas Nikita 
Khrushcheras ir Premieras 
Nikolai Bulganinas, (po kai
re). Tarp ju randasi Moraji

eroplanas nukrito ir suspro
gęs uždege keletą stubu, antras 
už szimto myliu pasekmingai 
nusileido.

Dvi stubos užsidegė ir viena 
sze’mininke buvo sužeista, bet 
visai biski. Mažas kūdikis bu
vo užgriautas, bet buvo iszkas- 
tas gyvas ir sveikas.

Lakūnas, Ensign Robert E. 
Ammann, dvideszimts dvieju 
metu amžiaus, kurio eroplanas 
nukrito, suspėjo iszszokti isz 
savo krintanczio eroplano ir Į 
nusileido su parasziutu.

Antro eroplano lakūnas, Lei
tenantas Edward B. Bristol, 
isz Virginia Beach savo sudu
žusi eroplana pasekmingai nu
leido ant žemes in Oceana, Vir
ginia, apie szimta myliu nuo 
tos vietos.

Tie eroplanai skrido apie 
dvidesz’mts tukstancziu pėdu 
augsztumo kai jiedu susikūlė. 
Lakūnas Ammann skrido, taip 
sakant aklai, visai nežiūrėda
mas kur jis lekia, bet tik seke 
savo rcdyklius. Jis sako kad 
jis nei nežinojo kad kitas ero-.i 
planas jam sparna nuplesze, jis 
sako kad jis tik pasijuto kad 
jo eroplanas eina žemyn, ir ta
da jis iszszoko ir suparasziutu 
nusileido. Jam ėmė net penkio-1 
lika minucziu nusileisti ant že-! 
mes, ir tai buvo toli nuo tos 
vietos, kur jis buvo isz savo 
ercplano iszszokes.

La’me kad mažai žmonių 
buvo savo namuose kai tas ero
planas nukrito ir visa apylinke 
su savo gazolinu uždege.

UNIJOS ATSTOVAS
PUIKIAI GYVENO

stijoje, ir jis teipgi prisipažino 
Szvaiste Unijos Pinigus kad visi szitie vasarnamiai yra 

 ! Komunistu lizdai.
WASHINGTON, D. C. —

Angelo Inciso, Chicagos Darbi
ninku Uniju atstovas Senato 
komisijai prisipažino kad jis 
poniszkai gyveno, beszvaistin- 
damas unijos pinigus. Jis savo

Desai Bombay miesto 
nisteris, 

. □ □ o 

Mi-

meilužėms szvaiste žemcziugus 
po du tukstancziu doleriu, sau 
pirkosi marszkinius, paltus po 
tris ar keturis szimtus doleriu; 
ir visa tai su darbininku unijos 
pinigais.

Storulis Angelo Inciso teip- 
gi papasakojo kaip jis imdavo 
vakacijas, atostogas, iszvažiuo- 
damas in Caribbean Juras, in 
Europa ir in kitus tolimus 
krasztus, su unijos pinigais!

Toliau jis papasakojo kaip! 
jo keliones isz New York in Ca
lifornia būdavo pailgintos, kad' 
jis galėdavo praleisti kelias 
malonias ir gerokai kasztuo- 
janczias dienas in Flamingo,, 
vieszbuti in Las Vegas, Neva
da. Jis pasiteisino kad jo dar
bas parūpinti viską kuo ge
riausia uniju vadams ir atsto
vams.

Jis praszvilpe pusketvirto 
tukstanczio doleriu per kelias 
dienos Floridoje; $2,969 Puer
to Rico; $3,747 Caribbean Ju
rose. i

Jis teipgi prisipažino kad jis 
buvo unijos pinigu, keturios 
deszimts tukstancziu doleriu 
paskolinės Precision Paper 
Tool kompanijai, Chicagojej 
tuo laiku kai darbininku unija 
priesz ta fabriką straikavo. Jis 
sako kad^ unijos instatymai 
jam uždraudė tokia paskola dukrele
padaryti, bet kad unija jam 
laisva ranka buvo davus su pi
nigais ir už tai jis galėjo ta pa
skola duoti.

Kitas tokis darbininku uni- Daktaras Sainburg yra bu
jos atstovas isz Philadelphijos ves Veteranu ligonines virszi- 
prisipažino Senato komisijai n nkas in Big Spring, Texas.
kad jis buvo paskolinės ketu
rios deszimts tukstancziu dole
riu vienai kompanijai kuri tu
ri vasarnamius New York val

SKAITYKIT
• “SAULE” =^3
PLATINKIT!

$1.05 UŽ $1.00

RUTLAND, VT. — Kill
ington Bank & Trust Kompa- 
nija per visus to miestelio 

! laikraszczius pagarsino kad ji 
duos doleri ir penktuką už 

.kickeviena doleri penais, cen
tais. Ir lankos virszininkai sa
ko kad tai bankai bus geras 
biznis.

Laikraszcziuose bankos vir- 
■ szininkai ir direktoriai pasi- I
aiszkino kad dabar po visa 

i kraszta trumpa ir trūksta cen
tu, penu, ir kad ju gana negali
ma gauti isz valdžios banku.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PRALOSZE,
UŽSIMUSZE

CRANBERRY LAKE, N. J. 
— Automobilius ir traukinys 
galvatrukcziais važiavo; vie
nas ant rieliu, kitas ant viesz- 
kelio. Automobilius pralaimėjo 
tas lenktynes.

Dvideszimts penkių metu 
amžiaus William Wyndner, isz 
Glen Gardner Borough, New 
Jersey tas lenktynes pralaimė
jo ir gala gavo. Automobilius 
susitiko su traukiniu prie Rose 
kryžkelio, ir Pykszti! jau ne
buvo automobiliaus.

Traukinio inžinierius sake 
kad jis važiavo paprastu ir val
džios pavėlintu greitumu, apie 
septynios deszimts penkias 
mylias in valanda; bet kad tas 
to automobiliaus draiverys ne
norėjo pasiduoti ir norėjo ta 
traukini pralenkti ir skersai ta 
kryžkeli pervažiuoti pirm to 
traukinio. Tas draiverys ta 
kryžkeli pasiekė tuo paežiu 
sykiu kai ir tas traukinys ir ta
da jis pas Abraomą nuvažiavo.

DAKTARAS
SUARESZTUOTAS

Buvo Pasivogęs Savo 
Šimeli

YUMA, ARIZONA. — Dak- 
taras Frank Sainburg yra in- 
tartas, New York mieste už pa- 
sivogima savo keturiu metu šu
nėko isz vieno automobiliams 
vieszbuczio.

Su juo buvo jo sūnūs, Phillip 
Mary Jean Nancy, 

keturiu metu amžiaus dukrele, 
su jo e^amaja žmona. Vaiku- 
cziai buvo pavesti kalėjimo vir- 
szininkei Poniai Clara Penny.

Jis yra intartas už pasivogima 
savo sūnaus nuo jo buvusios 
žmonos, kuriai teismas buvo! 
paskyręs ta vaika.

Jis buvo iszvažiaves isz 
Longview, Texas su savo vai-i 

jkucziais, kai teisėjas buvo ji 
iintares už paniekinimą teismo 
j nusprendimo. Jis nesutiko pa- 
j vesti savo sūneli savo buvusiai 
[ žmonai ir už tai iszvažiavo isz 
to miesto po teisėjo nusprendi
mo.

25 Žuvo; 32 Užgriauti 
Griuuvesiuose

—

FRANKFURT, VOK. — 
Staigas ir visai nesitikėtas su- 
sprogimas sugriovė penkių 
sugsztu narna Frankfurt mies
to viduryje. Trisdeszimts du 
žmones buvo užgriauti griuvė
siuose. Isz ju dvideszimts pen
ki buvo užmuszti.

Nors ugniagesiai spėja kad! 
tas susprogimas buvo nuo su-j 
gadinto aliejaus pecziaus, bet1 
policijantai spėja kad kokis; 
pakvaiszes žmogus gal narna 
tyczia ant kokio kerszto su- ; 
sprogdino.

Kiti spėja kad gal po tais 
namais buvo nesusprogdinta; 
bomba nuo pasaulinio karo. 
Dar kiti spėja kad gal kuris 
randauninkas norėjo sau pra- 
simuszti gazo paipa, kad jis 
gaza galėtu gauti už dyka.

Policijantai priparodina kad 
namas buvo anglies pecziaus 
szildomi, ir jie sako kad ang
lies gazai negalėtu toki su
sprogdinimą sudaryti.

Staiga kad po tokio baisaus 
susprogimo visai nebuvo jo
kio gaisro ar ugnies.

Musu laikrasztininkai užtik
rina kad žuvusiu tarpe nebu-I 
vo nei vieno Amerikieczio.

Septyni iszlikusiu gyvu buvo 
sužeisti; j u tarpe trys vyrai, 
dvi moterys ir du vaikucziai.

Laikrasztininkai sako kad 
dauguma isz žuvusiu buvo pa-1 
begeliai, dypukai, isz Sovietu 
užimtu krasztu.

Amerikietis kareivis, Vladas“!
1 I

Miliauskas isz Bayonne, New 
Jersey pirmueziausia pribuvo’ 
ir padėjo keletą žmonių iszgel- 
bt)ti. Tuose susprogdintose na-! 
muose gyveno dvylika szeimy- 
nu.

Anglas Kareivis Žuvo Nuo Bombos

Czia Anglijos kareivis žiu
ri in vieta kur sprogstanti 
bomba užmusze jo dranga 
kareivi, in Camp Kykko, in 
Nicosia, Cyprus priemiesty
je. Keli kiti kareiviai buvo 
sužeisti.

Daug Kandidatu In 
Jo Vieta

LONDON, ANGLIJA. —
Clement Attlee, Socialistu vai
das, kuris buvo sutveręs Ang
lijos labdarybės valdžia pasi
traukė isz savo vadovystes ir 
isz savo partijos. Jis trumpai 
pasiaiszkino kad jo sveikata 
priverezia ji pasitraukti.

Dabar isz trijų pusiu, isz tri
jų partijų keli tuzinai kandi
datu stoja jo vieta užimti.

Intakingiausi kandidatai in 
jo vieta jra: Herbert Morrison, 
szeszios deszimts septynių mė
tų amžiaus; Hugh Gaitskell, 
keturios deszimts devynių me
tu amžiaus, ir Aneurin Bevan, 
penkios desz'mts devynių me
tu amžiaus, audringas kairio
sios partijos vadas.

Politikieriai sako kad Beva- 
nas neturi jokios vilties tuos! 
rinkimus laimėti, nes jis yra 
perdaug kartu prasiszokes. 
Morrisono amžius gal jam pa
kenks.

Attlee beveik niekam priesz 
tai nieko nesakęs, labai tykiai 
pasitraukė ir paliko kitiems 
pesztis už jo vieta. Jis savo 
partija buvo valdės per dvide
szimts metu. Jam pasisekė net 
ir pati galingiausiaji Anglą 
nuo sosto nuversti, isz valdžios į 
is?guiti, Ministeri Winston 
Churchilli.

Jis yra buvęs Anglijos Mi- 
nisteris nuo 1945 iki 1951 me
tu, ir vis prieszinosi Churchillo 
valdžiai. Isz kairiosios puses 
jis buvo uolus atstovus visu 
darbininku. Gal jis nutarė pa
sitraukti kai darbininku par
tija prakiszo rinkimus ana pa
vasari. Bet gal greieziausia jis 
teisybe pasakė kai jis pasiaisz-

Cyprus miesto gyventojai 
reikalauja kad Anglija leis- i 
tu juos susivienyti su Grai
kija, bet Anglijos valdžia ne- į 
sutinka. Už tai tie sukilimai, ■ 
žmogžudystes, riauszes su
sprogdinimai.

Cirkos Paveikslas

Cz:a loszikas drąsuolis, 
Burt Lancaster, laikydama
sis už savo kojų nuo treneze 
Ja’ko už ranku loszike Gina 
Lollobrigida, ir ja augsztai 
ere besupdamas pabueziuo- 
ja.

kino kad jo sveikata ne kokia. 
Pereita pavasari jis buvo pa
kirstas paralyžiaus liga.

ATBULA RANKĄ
PASVEIKINIMAS

OKLAHOMA CITY, OKLA. 
— Ponas Goldie Shuldt, per 
aszaras prasze teisėjo kad jis 
ant jo susimylėtu. Jis buvo su- 
aresztuotas už laikymą svaigi- 
naneziu gėrimu, sznapso pas 
save. (Oklahoma, kaip žinote 
yra blaivybes krasztas.) Jis 
teisėjui Carl Traub aiszkinosi 
kad jis už keliu dienu taps tė
vu, kad jo žmona jau dabar 
laukia pag’mdinimo.

Teisėjas Traub, būdamas 
mielaszirdingas ir supratlyvas 
žmogus, suprato reikalą ir tam 
suaresztuotam žmogeliui pasa
kė kad jis atjauezia jo rūpesti, 
ir kad jis butu paskutinis žmo
gus atitraukti vyra nuo savo 
žmonos tokiame laike. Tai tas 
teisėjas ji paleido, bet tik iki 
jo imena pagimdins.

Anksti Panedelio ryta Ponas 
Go’die Shuldt atėjo in teismą 
su cigarais kiszeniuje ir 
dž'augfm ngai teisėjui pranc
ūze kad viskas tvarkoj, kad jis 
dabar yra grąž os ir sveikos 
dukreles tėvas.

Te.scjas ji linksmai pasvei
kino ir paskui pridėjo: “tris- 
desz.mts dienu kalėjimo ir du 
sz’mtai doleriu baudos.”

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



“SAULE1 ’ MAHANOY CITY, PA.

Ponia Rozalija Akscyniene 
isz Methuen, Mass., raszo: 
Gerb. “Saules” Redakcija: 
Prisiuncziu užmokestis už at- 
naujinima mano prenumerata 
už laikraszti “Saule,” taipgi 
prisiunskite man Lietuviszka 
Sapnininką. Vėliniu visiems 
Linksmu Kalėdų ir Laimingu 
Nauju Metu, su pagarba, 
Rozalija Akscyniene.

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.

Iszrodo kad žmogžudyste 
dabar mažai ka reiszkia Ameri

koje. Tiek daug tokiu žmogžu
džiu 'buvo iszteisiuti, ir eina 
sau laisvi.

Prancūzijoje Komunistai val
do didžiausia darbininku uni
ja.

bieskis, liepė pririnkti maisto 
ir kitokiu daigiu reikalingu 
del vainiko.

Apart to, liepe vaisku! apsi- 
kasinet ka nuo geriause priesz 
galinga nevidoną.

Matydami tai Turkai, neno-

jimas karabinu buvo negirdė
tas, galejosi abi szales narsai. 
Daug Lenku puolė ant pleciaus 
nes da daugiau pagonui.

Toje tai dienoje Lenkai su
vis laimėjo.

Po tai dienai da kėlės turėjo

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. 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-

Kas Girdėt
Kai CIO ir AFL unijos susi

vienijo in viena unija, tai da
bar ta nauja unija gal didžiau
sia ir galingiausia ant viso' 
svieto. '

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS 
:: PRISAKYMUS ::

Dar neaiszku ka tai gali 
reikszti, nes tos naujos unijos 
vadai dar (nieko nesako, bet to
kia unija isz tiek milijonu na
riu gali baisiai didele intaku 
turėti ne tik ant darbininku ir 
fabrikantu, bet ir ant viso mu
su kraszto, per politika.

■9

Jeigu tokios unijos vadai 
galėtu nors puse savo nariu, 
paveikti per rinkimus, tai jie 
galėtu iszrinkti ne tik valsti
jos vadus, bet ir pati Amerikos 
Prezidentą,

— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen 
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai- i 
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!

ežio, kad jis negalėtu savo tu 
Szvento Raszto knygų parduo
ti.

Jauna Lietuvaite,
Tai graži mergele,
Visa narna szvieczia, puoszia 
Pusrytelius ruoszia.
Jos plaukai geltoni,
Veidelei raudoni,
Akys melsvos, žiba meiliai 
Žiūrėdamos dailei.
Lygus liemenelis, 
Rankoj kvietkynelis, 
Ir ja žiūrint, niekas nežino, 
Kas szirdyi vaikino.
Ak, tu Lietuvaite,
Gražioji mergele, 
Mylėk mane jaunikaiti, 
Lietuvoj bernaiti.

Anglijoje kas panaszaus at
sitiko kai darbininkai iszrinko 
socialistu partija in valdžia, 
nežiūrint visos Churcliillio in
takes.

Tokia intaka galėtu, invest,! 
ar socializmą ar iszrinkti dik
tatorių.

Bet Amerikoje unija nėra 
tokia, kaip Anglijoje ar Pran
cūzijoje. Darbininkai ežia sako 
kaid jie pirmoje vietoje yra 
laisvi piliecziai ir tik paskui 
unijos nariai; jie sako kad jie 
balsuoja taip kaip jiems pa
tinka, o ne kaip ju unijos bosai 
jiems pataria ar sako. Jie taip 
ir dare per keletą rinkimu.

In Milwaukee, suaresztuotas 
už girtuokliavimą, po futbolus 
loszimo, Robert Kessellion, 
dvideszinits beturiu metu am
žiaus, policijantams prisipaži
no kad* jis buvo iszgeres apie 
penkiolika sznapseliu, pasi- 
aiszkindamas: “kas nors ka 
nors iii'pyle in ta sznapsa, kad 
asz taip greitai pasigėriau.”

■ • •
Baltimore miesto kalėjime, 

kaliniai parasze laiszka in Tei
sėja Linwood C. Koger, klaus
dami kur dingo ju geras drau
gas, kalinys Midge Meyer. Tei
sėjas jiems parasze ir paaisz* 
kino kad ju geras draugas, 
Midge Meyer buVo ka tik nu
teistas in kalėjimą, bet jis dar 
negali su jais vėl susieiti, nes 
jis ranka nusilaužė. Ju geras 
draugas Meyers, buvo jau 
szimta szeszta syki suaresztuo
tas.

JURGIS :: :: 
:: :: SKAPTUKAS

In Binghamton, New York, 
kai per rinkinius, visi žmones 
nubalsavo priesz algui pakėli
mą policijantams, ant rytojaus 
polici jautai iszdalino tris szim- 
tus septynios deszimts penkis 
tikietus už kad ir mažiausius 
prasikaltimus, prasižengimus.

, 1 Jie dabar kasdien panasziai 
daro tiems balsuotojams atly
ginti, ar bent juos pamokinti.

Jau dabar gandai eina, kad 
Prezidentas Eisenhoweris vėl 
stos in rinkimus, nes Daktarai 
sako kad jis yra beveik visisz- 
kai pasveikęs.

In Tei-re Haute, Indiana, 
Frederick F. Wendholt, Szven
to Raszto knygų pardavėjas, 
del House of Harmony kompa- 

1 nijos, paszauke polieijantus il
su piktumu nusiskundė, kad 
kitas Szvento Raszto knygų 
pardavėjas, Robert L. Allaman 
buvo ji sumuszes ir norėjo ji 
iszmesti isz Filbeck vieszbu-

Ponas Antanas Supinskas 
isz Shadyside, Ohio, raszo: 

~ Gerb. “Saules” Redakcija: 
Vėliname visiems Linksmu Ka- 

-■ ledu taipgi Laimingu Nauju 
r Metu. Malonėkite prisiunskite 
U mums viena Sienini Kalendori 

ant 1956 meto, rasite 50 centu 
kaipo užmokestis už ta kalen
dori. Su pagarba, Antanas Su
pinskas.

vvvxaa/vvvvvvvvvvvvv'vv

O iszrodo kad Demokratai 
jokip kito tinkamo kandidato 
nebeturi kaip Stevensona, ku
ris jau kelis sykius stengiesi ta 
garbes vieta pasiekti.

Buvęs» Prezidentas Trunia- 
nas jau dabar yra pradėjęs sa- 
votiszka vaju del tu rinkimu. 
Jis dabar intarineja Republi- 
konu Partijos vadus, sakyda
mas kad jie viena ranka laiko 
su fabrikantais ir milijonie
riais, ir paprastu, darbo žmo
nių visai nepaiso.

Republikonai dabar tariasi 
kai]) butu galima taksas nors 
biski sumažinti priesz rinki
mus, kad jie galėtu sakyti, kad 
jiems rupi darbininkai.

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Visniovckis, Mykolą Pacas ir 
Martinas Kontskis, garsingas 
jenerolas artilerijos.

Turku ir Totorių, kaip visa
da, teip ir dabar buvo kaip 
skruzdino; rokavo ant 10,000. 
Vienok jie ne ėjo su drąsą ba 
labai bijojo Sobieskio ir Lenku 
vaisko.

Per kėlės sanvai'tes Sobies
kis mokino vaisku, kai]) pasi
tikti su 'baisiu nevidonu. Sn- 
traukinejo kasdien naujus vy
rus ir ginklavo. . Ne užniii'szo 
ir apie iDeva iba-kasdien karsz- 
tai meldėsi bažnyczioje pra- 
szydamas Dievo pagelbps.

Ant galo, diena 24 Rugsėjo 
1676 m., t make Sobieskis 
priesz pagonus. Ne trukus susi
rėmė su Totorais, kurie likosi 
iszvaikinti ir iszbadinti.

Nevidonai po tuom norėjo 
kitokiu spasabu Lenku vaisku 
ingalet. Pradėjo deginti kai
mus ir žudinti visus ir tuom 
norėjo Lenkus 'priversti ant 
pasidavimo. Suprato tai So-

Pifkie U. S. Bonus!

In these critical times defense at 
home and in the field is everybody’s 
job. A most important part of that job 
is maintaining the economic strength of 
America. That’s a patriotic job every 
American can perform. Series E De
fense Bonds are now a better buy than 
ever before. ? Simply hold those matur
ing E Bonds for another 1.0 years and 
you will be better able to buy that home, 
to educate the young ones, or to retire. 
It’s aS easy as that. U, S. Treasury Department

\ .

ęyPirkie U. S. Bonus!

•ejo su. Lenkais pradėti, ba ne 
urejo tiek pajiegu. Nes kada 

isz vaikintas vaiskas vėl susi
rinko, pradėjo isz Lenku isz- 
juokti, kalbėdami: jog ant kart 
visus padės ba dažinojo jog ne 
ketvirtos dalies vaisko ne turi 
ka jie.

Ant galo Turkai visa abaza 
Lenku apsiaubė Teip, jog nie
kas. negalėjo iszeiti. Gyvento
jai apie tai dagirde, baimeper- 
sieme; žmones pradėjo baižiny- 
cziose melstis, idant atitolintu 
Dievas taja koronia kuri k-abo 
ties jais..

Tame-taikia ne toli abazo 
kas dien mažesnes ihuisztypes 
atsiprovinejo ir kiek kartu 
Jurgis vos nuo kulkos ne pra
žuvo, o ve del to, jog Jurgis 
buvo labai drąsus jog visur 
pirmutinis stojo zir ne mažai 
Turkui padėjo. Vyreshieje ma
tydami jo narsumą, apszauke 
ji po-karužu, norint ne mokėjo 
nei raszyt, nei skaityt.

Tai dadave jam da daugiau 
drąsos. Pats karalius ne vienas 
karta mate kaip galejosi nar
sai su nevidonais ir net stebė
josi tuom. Ant galo liepe ji pa- 
szaukti pas save, O' pamuszes 
per pe'ti meilingais apipylė pa- 
girais priesz vyri'ausybia, ka 
del jo buvo ne maža garbe. Ant 
paklausimo jo pravardes, jis 
atsake:

— Vadinosi Jurgiu Skap
tukas, szvie. Vieszpatie!

— O tai esi Lietuvis nuo 
Grodno, atsake karalius, o kad 
asz turetau daug tokiu -Lietu
viu, tai ne trukus pamusztau 
visa Turkijos sklypą. Už tavo 
drąsą ir narsumai darau tave 
nuo tos valandas szlek'tu ir 
duodu dinsta paruezninko prie 
raiteliu.

Tai pasakęs sieke karalius in 
kiszoni, iszeme kelis pinigus 
auksinius ir norėjo Jurgai duo- 
ij, nevos ant pirkimo reikalin
gu daigtu. *

Aszaros užžibejo akyse jau
no kareivio, atsiklaupė kaip 
priguli, padekavojo karai u i už 
szlekysta ir paruezninkysta, 
nes aukso suvis ne priėmė.

Kurie buvo aficierai norint 
dinstui ir amžių augsztesni, pa
davė jam rankas, kaipo naujam 
draugui ir velijo, da augsztes- 
nio dinsto ir didesnes loskos 
pas karalių.

Netrukus pasirėdė Jurgis in 
puikia aficieriszka mandiera ir 
pastanavijo savo narsumu už- 
simoket karatui ir tėvynei.

Norint liko aficieru, vienok 
in puikybe nepasikele, kai]) tai 
terp žmonių atsitinka; likos to
kiu jaut, kaip ir pirmai buvo, 
del savo vyriausybes.

Diena 29, ta pati menesi, pra
sidėjo baisi musztyijr*, pribuvo 
pats Ibrahimas szetonas su sa
vo vaisku. Stojo ant kelio ve- 
danezio in Stanislova, o upe 
Švicą, tiesiog priesz karaiiszka 
abaza. Po kairei szalei turėjo 
liana, Molochais deszinei, už 
Dniestro stavejo da du pulkai 
Turku ir Totorių. Pats So
bieskis sako:

— Yra tai gražus paveiks
las žiūrint in milijonus Toto- 
riszku budu in taje beskaitline 
armija. O kada nakti Aukure 
ugnes, tada yra iii ka žiūrėti.

Susikirto du abazai, riksmas 
sumiszimas, cipimas, kaukimas 
dimdejimas armotu ir piszke-

musztynes. Sziauszus Turkai 
nenorėjo apsileisti. Pyko labai 
jog tiek daug Turku ir Totorių 
negali tos saujeles Lenku in
galet. Pastanavijo visom pajie- 
gom užklulpt ant abazo.

Kada kareiviai Lenku apie 
tai dažinojo ir iszgirdo baisu 
staugimą, armotu ir skambėji
mą ginklui, kada buvo lig sziol 
negirdėja, nusiminė labai ir 
jau pradėjo' apsileisti.

Sobieskis mėgino ir ragino 
ant narsumo; ant galo nudavė, 
jog traukėsi nuo pleciaus, ir 
pramusze glytas Turku, vilio
damas juosius areziaus piles 
priesz savo anuotas. Turkai 
mislindami, jog jau ingalojo, 
jog pats karalius traukėsi, pra
dėjo ji vyt, kad szitai likos pa
sveikintais tankais szuvies isz 
armotu ir karabinu.

Laike to sumiszimo, gavosi 
karalius in tarpe Turku. Len
kai nusigandę apie gyivasti sa
vo mylimo karaliaus, mėtosi su 
didele narsa in Turkus, pasto
je didele piovyne ir in trumpa 
valanda keli tukstaneziai nevi
donu pražuvo. Ir karalius vos 
nepražuvo, nes gilukningai isz- 
sisuko. Sztai apsiaubė Turkisz- 
ki kareiviai karalių teip, jog 
jau nuo smertie.s negalėjo isz- 
sisukti, kad tame, kai]) auluo
tas sargas atsiuiiistas nuo Die
vo, pasirodė jaunas aficieras 
su ketais smarkais kareiviais 
ir tiejei narsus kareiviai teip 
užklupo ant Turku apsiaubu
siu karalių, jog tieje susimai- 
sze, nusigando ir nežinojo ka 
daryte.

Sobieskis isz to naudodamas 
isztruko nuo nevidonu. Vos 
gavo pamatyt savo iszganyto- 
ju ir pažino jame Jurgi Skap
tuką.

0 kaip dabar karatui ' buvo 
brangus tasis vyras tai ežia to 
negali apraszyt; kada jau at- 
kvepo tarp savųjų kareiviu, 
tuo jaus paklausė apie Jurgi; 
kada niekas apie ji negalėjo 
pasakyt labai nulindo, tiktai 
da tuom save ramino, jog gal 
terp vaisko susimaisziais ir 
jeigu ne sziandien tai ryto pa
matys.

Kada tokia mįsle karalius 
turėjo /pripildinta savo szirdi, 
tuom laik kitaip stojosi su Jur
giu.

Kada Turkai paregėjo taji, 
per kuri’karalius gavo pabėgti, 
susigėdo ir užpyko, apszoko 
Jurgi kaip padukia. Ginesi ga
na ilgai ant vien, nes ant galo 
vienas dure su durtuve in szo- 
na, o kitas kirto su kardu in 
galva, teip, jog kraujas pasru
vęs nulpuole nuo arklio ant že
mes.

(BUS DAUGIAU) i

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.

dideliu puslapiu, 35c.
No.lll—Sziupinis (3 dalis) 

talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis J urgis, 
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 nemu- 
ao. 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, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20o.

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

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

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

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
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 Kristuso 
15c.

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

UPsr3 Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. . Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

ĘUU Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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



"SAULE” MAHANOY CITY, Pa

SAPNAS MOTINOS

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

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

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

SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Sžvencz.

Jurgis Skaptukas
j^ZITAS apraszimas siekia net 

suvirszum keletą szinitu 
metu atgal, kada Lenkijoj 
viesz/patavo karalius Jonas So
bieskis, ir kol pradėsiu raszy- 
tie apie Jurgi Skaptuką, turiu 
pirma supalžint tave brangus 
skaitytojau su tuom karalium, 
kuris nekarta isžplieke kaili 
Turkam ir Totoram.

Lenku sklypas turėjo • kara
lių, nes ne daug isz ju galime 
lygint prie Jono Sobieskio. Pa
žinojo ji ne tik artimeje, 
tolimoje karaliai, o ir 
svietas isz jo narsumo, 
kada Turkus supere po 
nium, Austrijoj, per k; 
k r i k sz c z i o 11 y b i a at g y ne.
Sobieskis paėjo isz kraujo Lie- 
tuviszko jo tėvas vadinosi Jo-

kubas Sobieskis, o motina Teo
file Danilavieziute, anūke gar
singo pulkvedžio, Stanislovo 
Zulkaiuicko, kuris Maskoliszkus 
Carus ome iii nevalo, o vėliaus

nes n

Vied- 
i visa 
Jonas

jo auginime tėvynės. Jonais So
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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
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoj u in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pave 
luoja ant laiko užsimokėti.

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

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

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

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

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥<«***********************■»
Laukiame sui vilczia 

Prisiartinancziu Kalėdų ir 
Nauju Metu! 

Musu szirdyse turėsime 
Tuos paežius prijautimus 
Kokius turėjome praeita 

meta.
Laukdami geresniu laiku, 

O nors musu viltis 
neiszsipilde,

Kad musui viltis turėtu 
dingti ateityje. 

Amerikoje ir ant svieto turi 
užstoti, 

Tieji kurie puls szioje kovoje 
už gerbūvi, 

(lai pagerinimo laiku 
nesulauks,

Nes didesne dalis ju 
Apleis szia aszaru pakalne, 

Su vilczia kad gal užeis 
geresni laikai.

* # *
Gyvenimas tai brangiausia 

mokykla, 
O jos mokytiniu tai 

Patyrimas savo gyvenime.
Už dyka niekas 
neaplaike iszminties,

'jTurtO' nei giliuko.
Reikia būti pasirengusiu 

ne tik ant gero, 
Bet ir ant blogo gyvenimo.
Gerove neprivalo žmogui 

apjakint,
O isz blogumo nusimint. . 
Reikia žengti pirmyn su 

, ' vilczia, .

bieskis gimęs 1624 m.,'augo isz 
pradžios prie tėvo, o kada pa
augo, likos nusiunstas in Kro
kava del mokslo, o vėliaus in 
nžrubeže. Kada turėjo dvide- 
szimts du metus, numirė jo tė
vas ir būdamas toli, negalėjo 
rastis amt laidotuvių. Po dvieju 
metu 1648 sugry'žo su savo bro
liu Morkum in Lenkija ir kaip 
paėmė geležiniu jokia ant sa
ves, tai kone lig sniert nenueme' 
ir be palovos geniojosi Kazo
kus, Totorius ir Turkus.

Ne tekias ’brolio1 musztyneje 
po Bateliu, likos vienatiniu 
valdonu, likusiu turtu ir viską 
naudojo del gero Lenkijos. 
Žvancuje padare sutaiką su 
Totorais, Jonas gavosi in Kli
mą, kaipo in zostava, o isz to
nais in Carogroda, Turkiszka 

. 1stalyczia, kur gerai iszmoko 
Turkiszkos kalbos ir apuosto 
spasaba Turkiszlko kartaiviino, 
ka jam vėliaus labai ant gero 
iszejo. Sugryžes isz tonais, li
kos geriausiu sargu karaliszku 
Jono Kazimiero, uiž ka tas ap
teikė ji didžiausiomis loskoms, 
darydamas pirmutiniu mar- 
szelku, o vėliaus pulikvedižiu vi
sos armijos.

Būdamas tam diiiste, dideli 
nuopelną 'padare del Lenku 
sklypo. Kada mete 1667 pasi
kėlė Kazokai, o užpuolė mus 
Totoriai, tada Lenku skarbo- 
czius buvo tuszczes, jog ne bu
vo isz ko vaiska apredyt, o ka 
jau apie ginklus kalbėti! Tada 
Sobieskis už locnus pinigus nu
pirko mandieras ir balnus del 
arkliu, paėmė visus savo jevus 
isz kleeziu, ka turėjo Rusijoj o, 
kaipo dievobaimingas žmogus, 
padare iszižadus in stebuklinga 
abroza Szv. Marijos Panos Stu- 
dzianoje.

Ir isztrauke ant nevidonu, ne 
turėdamas daugiaus kaip 5,000 
raitelu, o 3,000 pėstininku, o 
tame laikia Totoriszkas vais
kas susidėjo isz 80,000 žmonių, 
o vadas Kazokiszkas Doroszen- 
ika ėjo Totorėm in pagelba su 
30,000 Kozoku ir turėjo 40 ar- 
niotaicziii. Ir kas intiketu, jog 
Sobieskis, su teip mažž saujele 
ne tik nevidonus ingalejo, nes 
padare sutaiką naudinga del

vyru isz užpakalo, nes musn 
Huzarai užklupo Turkus, ka
pojo kaip varles. Tada Turkai 
kurais grūdosi ant tilto upes 
Dniestro ir pradėjo bėgti; til
tas sulūžo, visi in,puolė in van
deni ir tiktai Turkiszki abru- 
sai nuo gaivu pluderiavo' upeje, 
in kėlės valandas Turku nei 
aint sekios neliko! Daugiaus 
kaij) szinita arniotu paeme-ir 
visokiu daigtu iszplesztu nuo 
gyventoju Lenkijos atėmė nuo 
Turku; pražuvo tada Turku 
10,000 o kita tiek prisere 
Dniest re.

Kada tas dėjosi, numirė ka
ralius Al y kolas.

Tai ne d y vai, jog žmones, no
rėdami atsimoket Sobieskiui 
už geradejystes ir padarvtus 
nuopelnus del tėvynės, aprinko 
ji karalium, dienai 19 Gegužio 
1674 m., norint jis suvis neno
rėjo.

LNes tai ouvo erszkecziu ka
rūna del Sobieskio. Per dvide- 
szimte du metus savo vieszpa- 
tavimo ne tik su užpuoloms ka
riavo, nes ir su užvytais po
nais, kurie inekente Sobieskio 
del to, jog paėjo isz prasto <d 
mimo ir likos karalium.

Diena 30 Sausio 1677 r- 
sidave in Krokava ant k—-

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgiOj 5i/2 ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu, 
^yga in minksztos po
pieros virszeliuose. ” 

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

liktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 

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

i

di-

nekarta parpulsi,
Atsistok vela,

Juk kožnas kūdikis ant szio
Svieto nekarta parpuola,

Kol iszmokstai vaikszcziot 
ir szokti.

SKAITYKITE “SAULE”

Nuio to laiko, pažino svietas 
jame narsu kareivi kuri ap- 
veizda del Lenku prisiuntė, ba 
vos ne likos užgrėbtu.

Mete 1671 už viesztpalavimo 
nelaimingo karaliaus Mykolo 
Koributo Viszniovieckio, pasi
kėlė vėl Kazokai, o Totoriai del 
ju ėjo in pagelba ;nes Sobieskis 
turėdamas su savim 19,000 vy
ru visus užpuolus iszgeniojo ir 
iszsmaige.

Treczia jo kare 1673 mete, 
kurie szianien pasakojo kaip 
kokia sakme ba in 2,500 raitelu 
per vienuolika dienu gynė už
puolus 30 myliu nuo Krasnos- 
tavo ilgi Kaluszo ir sumusze 
80,000 Totorių.

Didžiaus'aį insiszloviino die
no 11 Lapkriczio 1673 m. Tame 
tai laike Turkai pasklydo po 
visa Podolu, surinko daugybe 
vaisko po Choeimu. 'Sobieskis 
drasai nutraukė ir užpuolė ant! 
nevidonu. Kada Lietuviai su 
juom nenorėjo eiti, 
piktumu, užsidegęs:

—- Duodu savo galva jeigu, 
,įj neingalesiu.

Sudundėjo 50 anuotu Len- 
kiszku kurioms davadžiojo Je- 
nerolas Kontskis, o pėstininkai 
kalbinusi ant muru. Sobieskis 
suriko: Vyrai drasai Vardan 
Dievo ir Tėvynės! Ir pats su 
kardu rankoje kabinosi ant 
muru. Turkai mėtėsi ant musu

paszaukej

Amerikoje randasi ’baisiai 
daug prasikaltėliu. FBI polici
ja savo sanskaitoje turi 10,500,- 
000 .tokiu prasikaltėliu vardus 
ir p’aveikslus.

arba pradžia 
SKAITYMO

rytojaus likos karunavotu So
bieskis ir jo pati Marijona, ku
ri paėjo isz Prancūzijos. Ir vi
si misi i jo, jog kada Sobieskis 
liks karalium visos vainos ir 
tasynes nustos.

Nes kur ten. Jau tuojaus pa
vasari vėl užplaukė Totoriai ir 
ant tosios kares at-siženklino 
vienas Lietuvis apie kuri dabar 
pradėsiu kalbėti.

Abazas Prie Žoravo
Jau kaip 'žinoma, jog 

džiausais musu nevidonais
Vo Turkai ir Totoriai. Kiek tik 
kartu Totoriai i,n musu sklypą 
intraukdavo, tai po savim pa
likdavo lavonus ir degėsius. 
Taip kaip tik dagirsdavo, jog 
nevidonai artinasi, visus baime 
apimdavo.

Narsiausiu ir galingiausiu 
malszintoju Turku ir Totorių 
buvo Jonas Sobieskis. Tame 
laike nebuvo tiek vaisko kiek 
reikėjo prie kares; tai kaip 'ži
no ateidavo apie atitraukima 
inevidonu, tuojaus rinko vyrus 
ir kožnas noringai ėjo prieszais 

į nevidonus. Kitados t i k t a i 
■ užlėktai ir bajorai ėjo musztis 
kada tik prireikė. Nes kada 
prireikė vyru, ypacz kada ne
vidonu užeidavo kaip armaro, 
tada, ir kaiinuocziai su dal-

...ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

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

Xo.i>ino. Kitados buvo tekis ])a.- 
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gems ir kuczais ėjo muszti pa- r"
genu.

Prie skaitliaus lokiu apgin
tojo prigulėjo ir musu Jurgis 
Skaptukas isz kaimo Szturu ir 
dabar tik apie ji kalbesiu.

Buvo tai 1676 mete. Karalius 
ka tik karunavotas, vietoje 
sudavadiiiit reikalus vieszpa- 
tystes, ka buvo suimaiszyta per 
buvusius karalius, turėjo vėl 
griebt karda in ranka ir trauk
ti prie szais Kazokus, Turkus 
ir Totorius. Vidurvasaryje pa
sirodė pirmos giltos Totorisz- 
kos. Muszesi su jais visam Vo- 
lyniuje ir Podoluje. Turkais 
davadžiojo Tbrahimas basza, 
kuri vadino Szetonu, ha teip 
žmones pramynė isz jo nedory
bes. Jau dasigriebinejo in vidų 
Lenku, pleszdamas ir deginda
mas miestus, dvarus ir kaimus 
ir jau buvo ne toli Lvavo.

Lenku vaiskas po kamanda 
paties Sobieskio trauke per 
kaima Szturus. Daugelis isz 
kaimuocziu pasidavė, o terp ki
tu pristojo ir Jurgis^ kuris ta
da turėjo 24 metus ir jau buvo 
metas kaip pacziuotas. Žinojo 
apie tai gerai, jog yra kožno 
privalumu gintie savo tėvynė, 
ir jog vienas ir antras atsikal
binėtu, tai kas gylns tėvynė, jei- 
go niekas ne eis?

Paemes kiek pinigu ant kelio 
atsisveikinęs jauslei su savo 
paeziule ir pažinstamais, su 
aszaroms paskubino su gil
toms.

Kada gavo ginklus ir ta vis
ką, ka privalo kareiviui turė
ti, nutraukė su armija iii Lvą- 
va, kur visas vaiskas ketino 
susirinkt ir isz tenai tada 
traukti prieszais Turkus ir To
torius, kurie jau per upe Dnies- 
tra persikėle.

Karalius iszt raukės isz Lva
vo diena 19 Rugsėjo, trauke 
per Židoczius, stojo diena 23 
Žuravno, terp Lvavo, o Stanis
lovu. Pribuvęs apsikasė netoli 
miesto. Abazas traukėsi met li
gi Dniestro upes, o isz kitos 
szalies ’buvo upe Švicą, per ku
ria ėjo tiltas in driitviete Žu- 
ravna. Karaliaus turėjo 10,000 
vyru Lenku ir 30,000 Lietuviu. 
Prie karaliaus buvo Stanislo-

J a blonovskis, Dimitras
(Tasa Ant 2 Puslapio)

Praszome siuntinėti laikraszti
Gerbiama “Saules” Redak

cija: Asz Juozas Szudinys isz 
Johnston City, III., prisiuncziu 
del jumis Tris dolerius, malo
nėkite prisiunskite man viso
kiu Istoriniu knygucziu kaip 
minėta laiszkoje. Su gerais ve- 
linimais visiems. Su pagarbaS 
Juozas Szudinys.
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Žinios Vietines
— Tik vienuolika dienu li

gi Kalėdų.
— Seredoj pripuola Szv. 

Nikasijo ir Szv. Alfredo, o 
Tautiszka Vardine: Ainis. Ta 
diena pasninkas. Menulio at
maina J aunu! is. Irta diena: 
3827 m., Alabama valstija bu
vo priimta in Suvienytu Vals
tijų saujuinga; 1937 m., Japo
nai Amerikos valdžios at.sipra- 
szo del nuskandinimo ‘Panay’ 
laivo, ir pravaro savo Lakiniu 
Sztabo virszininka; 1935 m., 
Thomas G. Masaryk atsisako 
isz Prezidentes vietos Uzeko- 
slovakijoje; 1873 m., Blaivi- 
ninkes moterys, giesmes begie- 
dodamos, pradėjo eiti per sa
li mins, Fredonia mieste, New 
York valstijoje, ir stengiesi 
juos uždaryti ir viską juose

Coaldale ligonbute, kuri likos 
priimta del gydymo tik keletą 
dienu priesz mirti. Velione gi
mė Lietuvoje, atvyko in Shena- 
doryje apie szeszios deszimts 
metu atgal, po tam apsigyveno 
mieste Tamakveje. Paliko duk
terų Cna, namie; du. sunu: An-i 
t ana Žugžda isz Lacrosse, Wis.,Į 
ir Juozą Jajakini, mieste, 
laipgi keletą anūku ir pro-anu-j 
ku. Laidojo Subatos ryta su į 
aipiegomis in SS. Petro ir Po-! 
vilo 1 nuvežtoje ir palaidota in 
p a r api jo s k a p i 11 e s e.

Shenandoah, Pa.—
Pareita Ket vergą naktije, 
Brandonville Television Asso
ciation televizijos boksztas li
kos susprogdintas netoli nuo 
Peddler's Grave, Pedloriaus 
kapo, ant Locust kalno. Poli
cija dabar tyrinėja szila atsiti
kima ir neužilgio suaresztuos 
tuos ylpatos kur yra kalti už su 
sprogimą 'bokszto. Iszkados

10 Žuvo Nelaimėje

nuo London miesto, Anglijo
je. Kai tas traukinys iszva- 
žiavo isz Wales, tai ant jo 
buvo apie trys szimtai žmo- i

I pribuvo ir ji nuveže in ligoni-! 
ne.

Kunigužis Hurst buvo kle- v 
bonaves Readinge per asztuo- 
nis metus; jis teipgi yra buvęs 
Lancaster Mennonite High 
School mokslo sztabo pirminin
ku. J:s apart savo bažnytiniu 
pareigu dirbo pas viena ūki
ninką ir pardavinėjo kiauszi- 
nius. Jis kaip tik ta vakara vė
žė daug kiausziniu savo kostu- 
meriams kai ta nelaime atsiti
ko.

AMERIKOS 
j VIDURINE KLIASE

GREITAI AUGA

WASHINGTON, D. — I *
Suvien. Valstijose per pasku-

taip pat savo ineigas padvigu
bino pagal Cenzos Biurą. Tik 
szie du pabudimai parodo au
gimu vidurines kliasos., Bet 
gaunasi tikslesnis vaizdas isz 
privaezios tirinejimos. Tas pa
rodo jog augimas vidurines 
kliasos priklauso nuo pokari
nio padidėjimo biznio veiklu
mo ir vis kilancziu algų, ir tak
su Indu pagąl kuria auksztes- 
iriu grupes (langiau taksuoja- 
mos HCgii iržma žesiiin iheigu, 
Szie pal iudinimai padidinę in
digas milijonu šeimynų kuo- 
kuomet taksai bsHune žęmynI ' ' . ■/svv ■ :■ T g! airksdesnos nieigas. Ir daug 
isz sziu abieju kliasu priskai- 
tonii prie vidurines kliasos.

Priesz penkiolika metu, di
džiausia skaieziu sudarė szei- 
mynųs ir pavieniai darbininkai 
kurie uždirbo taupė $.1,0’90 ir

pradėjo daužyti; 1799 m., Ame
rikos pirmutinis Prezidentas 
Jurgis Vaszingtonas mire in 
Mount Vernon, Virginia.

— Social Kliubas kuris pa
state puikia egle prie kampo 
West Centre ir Catawissa uly., 
meldžia visu kad juos suszelp- 
tumete pinigiszkai, kad galėtu 
padalinti dovaneles del vargin
gu vaiku per Kalėdas.

— Ketverge pripuola Szv. 
Florencijos ir Szv. Kristinos, o 
Tautiszka Vardine: Lyge. 
Taipgi ta diena: 1945 m., Kara
laitis Numimaro Konoye, tris 
sykius buvęs Japonijos Pre- 
mieras, nusižudė. Jis nenorėjo 
stoti in Kariszka teismą.

— Musu sena skaitytoja, 
Ponia Mare Služiene ir sūnūs 
Antanas, isz -Girardvilles, Jan- 

x kesi mieste pas pažinstamus, 
taipgi atlankė “Saules” Re
dakcija, atnaujinti savo prenu
merata už laikraszti. Ponia 
Služiene yra musu skaitytoja 
nuo daugelis metu. Acziu už 
atsilankyma.

—- Petnyezioj pripuola Szv. 
Euzėbijo ir Szv. Adelios, o 
Tautiszka Vardine: Ayvgaudas. 
Ta diena pasninkas. Taipgi ta 
diena: 1945 m., Prez. Harry 
Trumanas paskyria in Tautu 
Sanjunga Amerikos Sekretorių 

’Byrnes, Stet ten ins, Sen. Tom 
Connally ir Ponia Eleanora 
Roose veltiene; 1770 m., muzi
kantas Ludwig van Beethoven 
gime; 1835 m., baisus gaisras, 
ugnis, New York mieste, pen
kios deszimts dvieju akeriu 
ploczio namu ir ofisu sudege, 
szeszi* szimtai septynios de
szimts keturi namai sudege, 
pacztas ir South Dutch hažny- 
czia teipgi sudege. Iszkados pa
daryta suvirsz dvideszimts mi
lijonu doleriu; 1945 m., trijų 
didžiųjų Tautu Užsienio Mi
nisterial susirinko Maskoje.

padaryta ant keletą tukstan- 
cziu doleriu.

— John George Norkiewicz 
isz mięsto, praszo Pottsvilles 
korto kad permainytu jo pra
varde nuo Norkiewicz ant 
Nork. Jo peticija buvo pa
duota in korta per advokatu 
Joseph A. Žane.
— Jonas Evanauskas 313 W. 

Lloyd uly., numirė pareita Se- 
redos vakara in Locujst Mt. li
gonbute. Velionis atvyko isz 
Lietuvos apie penkis deszimts 
metu atgal, kitados dirbo Ma
ple Hill kasyklose. Jo pati 
Marcele mirė Liepos 11-ta die
na 1954 metuose. Paliko ketu
ris sunu: Petrą mieste; Joną, 
Frackville; Juozą mieste ir Al
fonsą mieste; trys dukterys: 
Ona, pati Leonardo Burago na
mie; Mare, pati John Reese 
mieste ir Dorota, pati Don Tes
ta, Newark. N. J., taipgi vie
nuolika anūkus. Palaidotas 
Panedelio ryta su Szv. Miszio- 
mis in Szv. Jurgio bažnvežiojo 
devinta valanda ir palaidojo 
in parapijos kapinėse.

Girardville, Pa.—
Juozas Bogdanas, nuo 224 B 
ulyczios, pasimirė pareita Ke- 
tvergą ryta in Locust Alt. li- 
gonlbute. Velionis nesveikavo 
per ilga laika nuo azmosi. Pa
skutini karta dirbo Packer Nr. 
5 kasyklose. Gimė Lietuvoje, 
atvyko iii Amerika 1912 me
tuose kuris per koki laika gy
veno Connertone, po tam apis- 
gyveno Girardvilleje. Paliko 
savo paezia Helena (Lakoniu- 
te); sunu Antana mieste; dvi 
duktervs: Helena Tenaglien, 
slauge isz Philadelphia ir Leo
na Schrcffler, namie taipgi 
daug anuku. Laidojo Panede
lio ryta, su rpiegomis iii Szv. 
Vincento bažnyczioje, devinta 
valanda ir palaidota in parapi
jos kapinėse Frackvilleje.

Tamaqua, Pa. —
Ponia Mare (Lutczka) Zugž- 
diene, nuo 129 Hunter avė., nu
mirė pareita Utarninka in

3^4^
Ka raszo Ponia Fel. Grigie

ne isz Gilbertville, Mass., Gerb. 
“Saules” Redakcija: Malonė
kite atnaujinti mano prenume
rata už laikraszti ant viso me
to, taipgi prisiuneziu nauja 
skaitytoja, ponia Izabele Jo- 
giene, isz musu miesto, kaipo 
Kalėdų Dovana. Vėlinu vi
siems Linksmu Kalėdų ir Lai- £
mingu Nauju Metu, su pagar
ba, Fel. Grigiene.

$1.05 UŽ $1.00

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

i Už tai ta banka dabar žmonėms 
siulina doleri ir penktuką už 
szimta penu, centu. Bet tie pe
nai, centai turi būti suskaity
ti ir suvynioti pakeliuose po 
penkios deszimts centu.

Iszrodo kad dabar daug žmo
nių taupina penus, centus ir už 
tai net ir bankoms ju pritruko.
Lenktyniavo su Traukinio

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

Anglijos traukinio devyni 
karai nuvirto nuo rieliu ir 
susidaužė. Nelaime atsitiko 
apie penkios deszimts myliu

WEDDIAG

niu. Daug kitu buvo sužeis
ta, ir gal kai kurie isz ju pa
simirs.

i

Mrs. Paul Crosley 

flflrs. Tani Crnslr.g
Also matching reception cards, 

response cards, thank you cards, 
at home cards and informals.

Come in today and make your 
choice from our

*’Flower Wedding Line” catalog.

SAULE PUBLISHING CO.,
Phone 744-J South And A' Street Mahanoy City, Pa.
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Wedding

KUNIGUZIS
UŽSIMUSZE

Sūnūs Iszliko Gyvas

DOYLESTOWN, PA. —
Mennonite tikybos kunigužis
užsimusze kai jo automobilius

tinius penkiolika, metu 
didele vidurine kliase, ir tai

dabartines Amerikos gyveninio 
socialiniu ypatybių.

“Vidurine kliase” pagal 
i Amerikos samprotavima yra 
j paezedumas pasireiszkimas. o 
ne nėjiataisytas socialinis luo
mas. Tuo budu galima iszaisz
kinti kaip pokarine gerove isz- 
silaike padidėjimu vartotoju

$2,000 per metus po taksiu isz- 
mokejimo. Didžiausia grupe 
sziandien, apie 11,640,000 dar
bininku, uždirba trpe $5,000 ir 
$7.500 per metus.

Pa vyželis parodo kad dau- 
j giau negu' 17 milijonu szeimy

liu ir pavieniu darbininku (tre 
ežia dalis viso darbo vienetu) 
uždirba daugiau negu $5,000 
per metus. Uždirbdami 120 
bilijonu per metus, jio pripa-

ineigu, placzioj plotmejo. Vie-1 rodo milžiniszka pirkimo jie-
nok kadangi paezedimas pakei
timas atnesza socialini ir eko
nomini pakeitima tai taip pa
deda iszaiszkinti tokius dalv-

Each distinctive invitation 
thermographed on 25% rag 

china-white vellum paper, 
giving you fine raised lettering 

that speaks of the 
highest quality.

1'onr rhoare 
Of SIXTEEN 
individual
TYPE STYLES
The mo»t 
popular 
selection! 
ihoun below.

ii. ^J^auL (2 tad.

atsimusze in stulpą ir apsivertė 
apie septynios mylios nuo 
Doylestown miesto.

Jis buvo keturios deszimts 
penkių metu amžiaus Kunigu
žis Luke A. Hurst, isz Ephrata, 
Pa,, in Lancaster Apygarda.

Su juo tuo laiku buvo jo sū
nūs, vienuolikos metu Povilas, 
kuris buvo tik biski sužeistas.

ris iki deszimts vakare, netoli 
nuo Silverdale miestelio. Val
stijos policijantai spėja kad
Kunigužis bevairuodamas už
snūdo ir taip jo automobilius 
nuvažiavo nuo vieszkelio ir su
dužo in telefono stulpą.

Kunigužis pasimirė ant vie
tos. Jam galva buvo praskelta. 
Policijantai jo sūneli nuveže in

Nelaime atsitiko apie kvotė- viena farma kol

ga.
Su daugiau negu 33,milijo- 

nu.s darbininku (dvi-treczdalis 
viso darbo vienetu) uždirbant 
suvirsz $3,000 per metus, gali-

priemiesgziuose vienos szeiniy-J nie sakyti, kad skaiczi.us hie
nos namuose; ]>er])ildyma, kolo- ithiiu žmonių nyksta. Sžiaudiėn 
gijų ir universitetu, ir palinki- daugiau szeimyliu siunežia sa
ma “vidurinio kelio politika’ į vo vaikus in kolegijas, perka 
tarp žmonių, kurie insigi jo ; nau jIls namus. .Maszinąš ir ki- 
nuosav\ b-e, yra paczedtiniai pa j tu s reikmenis, atostogauja, ke- 
tenkinti ir nenori jokiu radika liauja. ■, '
liniu pakeitimu. ■ p T ik trys ’ milijonai uždirba

Szie iszsivystijimai buvo mažiau kaip $1,000 per metus, 
greiti. Priesz Antrąjį didyji ir dauguma sziu sudaro Jauni, 
Lara darbininkai patrigubino : pavieniai asmenys, kurie dirba 
savo ineigas kuomet taip vadi-1 liuoslaiku ar vasaros laiku, 
narni “white collar” darbuoto-į Szi miliniszka vidurine, k,lia- 
j<li (Profesionalai, tarnautojai I so sudaro naujas šocialinias ir 
ir parduotuvių tarnautojai) politinias jiegas. —U,C.

liniu pakeitimu.

Sieniniai Kalendoriai 1956m
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio

Adresas

SAULE l’UBL. CO Mahanoy City, Pa

Eskimo Skautas Laivyno Pagerbtas

Laivyno po-Sekretorius 
James H. Smith, (po kaire) 
suteikia garbes ženkleli Es
kimo Skautams isz Alaska 
National Guard. Szitie skau
tai iszgelbejo vienuolika ju
rininku, kai ju eroplanas bu-

juru, Birželio menesi. Komu
nistu eroplanai ta eroplana 
buvo nuszove. Tuos skautus 
ežia atstovauja Saržentas 
Clifford Iknokinok, (vidu
ryje) ir Master Saržentas 
Willis Walunga.

ambulansas vo nuszautas virsz Bering




