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Isz Amerikos
VESTUVES |

NE CIRKOS

KALĖJIMO DURYS SOVIETAI SZALTAI
ATDAROS

ISPANIOLAI Susikirtimo Aukos NAUJAS BULGARI-

Szliubas Tik Del
Dvieju, Sako Trumano 

Duktė
NEW YORK, N. Y.

Buvusio Prezidento Harry j 
Trumano duktė, Margarita, be 
jokios reklamos, be jokio cirku 
triukszmo isztekejo už laik-

PRIIMTI

Anglai Stovėjo 
Nuoszaliai

PORTSMOUTH, ANG. —
Du Sovietu Rusijos augszcziau- 
si valdininkai iszlipo isz laivo 
in Portsmouth uosta, ant Ang-

j lijos žemes, ir buvo labai szal- 
dvideszimts • tai pasveikinti.

Premieras Nikolai Bulgani-

SUSTRAIKAVO
MEMPHIS, TENN. — Du 

isz keturiu kaliniu kurie pabė
go isz kalėjimo szitame mieste, 
buvo sucz Lupti in Jackson 
miestą. Jiedu sako kad York 
.lalėjimo durys buvo atdaros ir 
kad jiedu nieko daugiau neda
rė kaip tik iszejo pro tas atida- 
rvtas duris, v

Tiedu kaliniai,
szesziu metu amžiaus Charles'
Mowery isz Portsmouth, Ohio, nas ir Komunistu Partijos Sek- 
ir trisdeszimts metu amžiaus i eterius, 
Oscar Lewis, užsigina kad 
jiedu su peiliu grasino sarga ir 
paskui taip pabėgo.

Kalinys Mowery sako: Kalė
jimo durys buvo atdaros ir mes 
iszbegome, visi penki.

Jie sako kad jiedu rado au
tomobiliu, kuriame buvo ir 
raktukai; ir jiedu su tuo auto
mobiliu pabėgo ligi Jackson 
miesto, kur jie buvo suimti.

Dabar eina tardymas daži- 
noti ar ežia kalėjimo sargai

MADRID, ISPANIJA. — Po 
septyniolika metu Francisco 
Francos valdavymo, asztuoni 
milijonai darbininku dar. vis' 
dirba, kaip vergai.

Pernai szitu darbininku ai-i 
gos buvo apie penkiolika centu 
ant valandos. (Anglijoje darbi
ninkai gauna penkios deszimts 
viena centą ant valandos’; 
Prancūzijoje, trisdeszimts asz
tuonis centus ant valandos; 
Italijoje, dvideszimts devynis 
centus ant valandos, o Ameri-

, Nikita S. Kruszevas 
atvažiavo in Anglija del de- J 
szimts dienu. Ju atsilankymas į X0Je> doleri ir asztuonios de- 
czia yra iszkeles daug’ ginezu. į sz^mts asztuonis centus ant va-.

Anglijos kariszkas laivas, landos.)
“Bulwark” paleido devynioli- Per tuos septyniolika metu 
ka szuviu isz savo kanuoliu, ar- j Ispanijoje pragyvenimas pa
motu kaip paprastai daroma j brango tris szimtus procento, i 
pasveikinti svetimo kraszto į o algos nei per skatiką nepaki- 
augsztus žmones. lo.

Szitie Sovietu vadai tikėjosi j Reiszkia, dabar Ispanijos 
kad jie ir Anglijoje iszkels to- darbininkai yra praseziausia 
kius szposus ir kaip maži vai- atmokami.
kai paszokines, kad parodžius Už tai dabar, jau per kelis

JOS PREMJERAS

Buves Tabako Fabriko
Darbininkas

buvo kalti kad jie buvo palike savo gera norą ir draugiszku-' metus invairiose vietose darbi-] 
kalėjimo duris atdaras.

Margaret Truman

rasztininko Clifton Daniel.
JI savo prisiminimuose raszo 

kad jai jau seniai insipyko- vi-; 
sas tas triukszmas tas pasigar- 
sinimas ir už tai ji nenorėjo išz 
savo szliubo ir vestuvių cirkas 
padaryti.

Ji toliau aiszkina kad ji ne
norėjo visai niekam pasakyti 
apie savo vestuves, bet jos mo-! 
tina ja persznekejo.

Kai jos tėvas Harry Trumą- i 
nas buvo Prezidentas, ji sako,; 
ji neturjeo nei valandėlės sau, į 
bet kur tik ji ėjo, ka tik ji dare, i 
ja seke sargyba ir visa eile laik- j 
raszitninku.

Ji apsiženyjo mažoje bažny- j 
ežioje, in savo tėvu miesteli, In- i 
dependence, Missouri. Ant 
szliubo ir in veseile buvo pa- ■ 
kviesti tik artimiausi gimines 
ir ilgu metu draugai.

RASZYTOJAS
UŽSIMUSZE

NEW ORLEANS, LA. — 
Raszytojas Franklin W. Nor- 
deff isz Santa Barbara, Cali
fornia užsimusze automobi- 
liaus nelaimėje.

Szeszios deszimts trijų metu 
amžiaus raszytojo Nordoff au
tomobilius susikūlė su kitu au
tomobiliu prie kryžkelio. Jo 
žmona, szeszios deszimts metu 
amžiaus buvo tik biski sužeis
ta ir sukriesta. Jiedu važiavo 
in Florida, kai ta nelaime atsi
tiko.

SKAITYKIT 
“SAULE“ 
PLATINKIT!

ma, kaip jiedu buvo padare ninkai yra sustraiikave.
!

Pietrytu Azijoje. Bet jiedu tuo-' Dabar tos straikos didėja ir 
jaus pamate kad Anglijoje jau darbininkai vieszai stoja priesz

, bus kitaip. valdžia.
Anglijos valdžia su savo Nors Amerikos valdžia yra 

slapta policija ir vaisku yra i in ta kraszta supylus daugiau
TAIKINASI viską taip nustaeziusi ir apžiu- kaip du sz.'mtu milijonu dole-

- 4. ■ re jusi, kad ežia 1 ' ’ JL
. kvailyseziu ar kokiu sveikini-

Komunistu Krasztai ; mu, bėginėjimu per ulyežias 

Panaikina ‘Cominform’ ^“,su v,s;!!s ir mažusva sus pabucziuoti.
( Visas uostas buvo uždarytas, 
sargai stovėjo prie laivu, kaip
per kara buvo daroma. Tiedu ! AMERIKIETE L0- 
Sovietai tuojaus pamate ir su- . „ , . , ĮTr
prato kas ju per tas deszimts. IvAKALAl11b
dienu laukia Anglijoje. Ir- --------
jiems nepatiko! Jiedu tikėjosi! MONACO. — Galu gale, po 
ir Anglijoje daugiau baliavuo- i teik bildiesio, po tiek reklamos 
ti, su visais draugauti, negu in 1 ir pagarsinimu, Amerikiete lo- 
derybas eiti ir konferencijas j szike, Grace Kelly, isz Phila- 
lankyti, nes jie visiems buvo ielphia, Pa., isztekejo už Kara- 

„ , . . davė žinoti kad Sovietai yra j laiczio Rainier, Monaco kate-frunta sudarytu priesz visa . • , , • , , ..J visu draugai, kad jie nori šu droje.
SVleta’ , . ' visais draugauti ir visiems ge-; Szitas szliubas iszrode dau-
„ ,, n . ro velija. Bet, Anglai nepamir- giau kaip kokis teatras, su tiek
forma sutveręs, glaudmai su-! 3ZO tu dvieju szposu , faikrasztininku, raszytoju ir
nsatt Sovietu Rusija su visais kur jįedu prie kiekvien05 pr0. paveikslu traukeju
.avo pavergtais rasztais. g-os tycziojosi, saldino isz Ang-| Po szliubo, ir trumpu vestu-

Tuo paežiu sykiu Sovietu įu ir Amerikiecziu ir melagys-į viu, jaunieji iszplauke ant ka- P ■»t c* i-i r» i c< rr 1 n4 rl v\v»n r mima rl . . .
Iziaelio Žydai ir Arabai liautu-j Anglai nenori kad jie ka pana-! 
si kariavę ir kad jie taikingai; . . . l
susitaikintu. darytu.

Amerikos laikrasztininkai i  
sako kad Sovietai visa tai da-i 
ro, kad nuklojus gražu kelia VIESULĄ ISZTIKO 
savo vadams, Komunistu Par
tijos virszininkui, Kruszevui ir 
Armijos virszininkui Bulgani- 
nui, kuriedu dabar lankosi 

! Anglijoje.
Tie musu laikrasztininkai 

Vaszingtono didžiūnus perspė
ja kad visi gražu ir valdus žo
džiai isz Sovietu Rusijos nieko 
ncreiszkia, ir kad jie tik nori 
mums akis apmuilinti. Jie to
liau sako kad niekas nebežino 
|ir niekados nebežinos ar tas 
j ‘ ‘ Cominformo ’ ’ suokalbis yra 
; panaikintas, ar ne.
I Pravdos“ redaktorius, Dimi- 
įtri Shepilovas sako kad tas 
suokalbis su kitais krasztais

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SOVIETAI
LANKSTOSI

Egiptiecziai iszleido szito- 
kius paveikslus, kurie paro
do sužeistuosius po susikirti
mo Gaza mieste ant rube- 
žiaus.

Szitie žmones buvo sužeis
ti kaip tik tuo laiku kada 
Tautu Sanjungos Sekreto
rius, Hammarskjold derinosi 
ir tarėsi del taikos, ir kai tu 
krasztu vadai' prižadėjo to
liau nesimu'Zti.

Izraelio taryba, kalbėda
ma apie taika, iszleido insa- 
kyma visus jaunus vyrukus 
imti in vaiska panevalia.

Matyti kad ežia reikes

daugiau negu Tautu Sekre
toriaus gero noro, pirm negu 
taika bus sugražinta.

Eina gandai kad Amerika 
siunezia visa armijos divizi
ja in szita kraszta, bet Armi
jos Sztabas užsigina. Jau da
bar tikrai žinoma kad TLme- 
rika yra pasiuntus kelis ka- 
riszkus laivus ir daug savo 
Marinu, bet Karo Sztabas 
vis aiszkinasi kad taip daro
ma vien tik del pratybų, ir 
kad tie musu kareiviai ar lai
vai x nėra tenai pasiunsti 
tvarka sudaryti ar palaikyti.

BELGRADE, BULGARIJA 
— Bulgarijos Taryba paskyrė 

, kaipo savo (kraszto Premierlu 
Anton Yugov, kuris užima vie- 

itaVulko (vilko) Chervenkovo, 
i kuris isz tos vietos pasitraukė, 
kai jis buvo intartas kaipo Sta
lino szalininikas.

Szitos žinios atėjo isz Sofia 
į in Belgrade, per telefoną, kur 
j ir musu laikrasztininkai apie 
; tai dažinojo ir mums pranesze.

Yvgovas, szeszios deszimts 
! dvieju metu amžiaus buvęs ta
bako fabriko darbininkas ir 
seniausias Bulgarijos Komu
nistu partijos narys buvo Bul- 
gaiijos Tarybos iszrinktas kai 
ta taryba priėmė Czerenkovo

. atsistatyma.

į. Raiteliams Apsauga

nebus jokiu Eu, bet to kraszto pramone vis 
dar labai prasta.

Nžiurint kad mes tiek mili
jonu tam krasztui esame davė; ežias vestuves. Policijantai sa-1 Daktaras Karalaiczio Rainier

MASKVA, RUSIJA. — So
vietu Rusijos virszininkai pa- 
iklebe, kad “Cominformo“ 

suokalbis yra dabar panaikin
tas. Ir tuojaus devyni kiti 
krasztai, kurie randasi? po Ru
sijos nagaika, panasziai paskel
bė.

Tas “Cominformas“ buvo 
sutartis kad visi krasztai, po 
Rusijos valdžia viena, bendra

pragyvenimas pabrango dar\ ko kad vagiai pasivogė labai 
trisdeszimta nuoszimti. brangiu ir senu piesziniu, pa

veikslu, kuriu verte yra dau
giau kaip devynios deszimts 

: penki tukstaneziai doleriu.
Tie paveikslai buvo pavogti 

i isz Daktaro S. Mikhaelos, ba- 
goezio, kuris yra sameninis

— 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 ju nuliūdima.

tėvui.
Ankscziau, Ponia Matthew 

McCloskey buvo apvogta ant 
penkios deszimts penkių tuks-l 
taneziu doleriu vertes žem-' 
cziugu ir brangiu žiedu. Ir Po- į 
nia Maree Pamp teipgi buvo 
apvogta ant daugiau kaip 
szimts tukstaneziu doleriu 
tęs žemeziugu ir žiedu.

Buvo daug mažesniu vagys- 
cziu vieszbucziuose, nors val
džia daug daugiau policijantu 
buvo paskyrus eiti sargyba ir 
patys vieszbucziai, hoteliai bu- 

i vo paSisamdine daug *kitu 
! slaptos policijos agentu.

de-
ver-1

Viesulos Pedsakos
Rusija iszleido praszyma, kad czįu propaganda tenai skelbei ralaiczio laivo Deo Juvante II. 

i Karalaite Grace buvo sakius
■ szaus ju kraszte pradėtu ar pa- kad jiedu apsilankys pas Szv. 

Tęva, savo kelionėje, bet Kara
laitis vėliau laikrasztininkams 
paaiszkino kad jis nežino ar 

j jiedu in ta kraszta pasuks.
(Tasa Ant 4 Puslapio)MIESTĄ

i VAGYSTES MONACO 
KARALYSTĖJE

WASHINGTON, D. C.
Yra sakoma kad žaibas, perku- į 
nas neduoda in ta paezia vieta ’ 
du sykiu. Bet Codell miesto,: 
Kansas valstijoje gyventojai! 
nepaiso apie žaiba ar perkūną, Į 
bet jie bijosi viesulu ir audru.

Viesulą ir audra isztiko szi
ta Codell miestą tris sykius in 
tris metus, ir ant tos paezios 
dienos, Gegužio dvideszimta Grace Kelly ir Karalaiczio Rai-1 
diena. Visi to miesto gyvento
jai dabar laukia ir sziu metu 
tos dienos ir tikrai tikisi kad 
tos viesulos ir audros juos vėl 
aplankys.

Nekviesti Svecziai Iii 
Vestuves

MONTE CARLO, MONACO
In Amerikietes loszikes

nier pribuvo ir nekviestu sve- 
cziu, labai gabiu, profesijonalu 
vagiu.

Treczia vagyste, ir didžiause 
buvo papildinta beveik per pa-

Raitelis, kuris ant arkliu
ku lenktyniauja, Carlos de 
Mello, ežia neszioja nauja 
apsaugos kepure, lenktynėse 
in Aema Caliente, Mexico. 
Szitos kepures apsaugos tu 
raiteliu galvas, jeigu jiems 
pasitaikintu nupulti nuo sa
vo arkliu lenktynėse.

Pirkie U. S. Bonus

duNamai buvo sugriauti, nu
versti ir sudaužinti, kai vie
sulą, audra staiga atsilankė 
in Birmingham miestą, Ala
bama valstijoje. Tikrai ži-

noma kad dvideszimts 
žmones žuvo, o gal ir dau
giau; ir daugiau kaip du 
szimtai buvo sužeista. Rodos 
negana buvo kad ta viesulą

tiek iszkados padare, bet ta 
viesulą su savimi atsinesze 
baisu lietu ir krusza. Medžiai 
buvo iszrauti, elektros stul
pai buvo iszvartyti.

I
L

!
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Dabar, kai tos karaliszkos 
vestuves užsibaigė Monaco ka
ralystėje, ir kai Amerikiete lo- 
szike Grace Kelly tapo tos ka
ralystes karalaite, tai gal mu
su laikrasztininkai iparvaižiuos 
namo ir grysz prie savo amato, 
ir vėl ims savo . skaitytojams 
žinias raszyti, be žiedeliu ir 
žvaigždelių.

Prezidentas Eisenhoweris 
ipasiaiszkina kodėl jis dabar su
tinka vėl stoti in rinkimus ir 
Prezidento pareigas vesti per 
dar keturis metus. Sztai kaip 
jis pasiaiszkina:

1— Jis jauczia kad tai jo pa
reiga tarnauti, jeigu žmones jo 
nori.

2— Nepastovumas ir abejone 
dar labiau padidėtu namie ir 
užsienyje, jeigu kitu krasztu 
vadai iszgirstu kad pati Ame
rikos virszune dabar keicziasi.

3— Programa del taikos ir 
pastovumo namie ir po visa 
svietą, investa 1952 metais ga
li būti tik pusiau invykdinta 
per keturis metus. Eisenhowe- 
ris jauczia kad ims dar keturis 
metus visus savo veikimus del 
taikos invykdinti.

4— Jeigu Eisenhoweris da
bar pasitrauktu, jis jauczia 
kad Republikonu partija susi- 
skaldintu ir pralaimėtu rinki
mus. Už tai jis, del savo parti
jos geroves stoja in rinkimus.

5— Žmogus, kuris yra pada
ręs tiek daug nusistatymu var
nu visu Amerikiecziu turi sto
ti in rinkimus pamatyti ar žmo
nes jam pritaria su juo sutinka 
ar ne. Už tai Eisenhoweris jau
czia kad jis turi stoti in rinki
mus, kad davus žmonėms pro
ga vieszaij per rinkimus paro
du ti ka jie mislina apie toki 
žmogų.

6— Kadangi jis yra prasz.es 
daug kitu žmonių tarnauti val
džioje, kada jie keletą sylpu 
daugiau užsidirbtu kitur, Ei
senhoweris jauczia kad jis 
pats dabar negali atsisakyti sa
vo tarnybos.

Daug žmonių kaltina ūki
ninkus, farmerius už tai kad 
maistas yra tokis brangius. 
Farmeriai, isz savo puses teip
gi pyksta ir parodina kad jie 
dabar mažiau gauna, negu pir
miau už savo galvijus ir daržo
ves nežiūrint to kad mėsa ir 
daržoves dabar taip pabrango.

1947 metuose farmerys gavo 
penkios deszimts viena centą 
isz kiekvieno dolerio praleisto 
ant maisto. Dabar jis isz to do
lerio gauna tik trisdeszimts de
vynis centus.

Darbininkai, kurie ta maista 
isz farmeriui isizveža, pagamina 
ir paskui mums parduoda, isz 
to musu dolerio, 1947 metais 
gavo dvideszimts keturis cen
tus. Dabar jie gauna daugiau 
kaip trisdeszimts viena centą.

Taksos ant to maisto 1947 
metais buvo trys centai. 1955 
metuose tos taksos yra biski 
daugiau kaip du centai. ,

Pagaminti vieno svaro duo
nos 'banduke reiekia kviecziu 
ar rugiu už pustreczio cento. 
Tiek farmerys gauna. 1947 me
tais farmerys už tiek kviecziu 
ar rugiu gaudavo beveik tris 
centus. Bet nežiūrint to, ta duo
nos banduke nuo 1947 men iki 
dabar pabrango nuo dvylikos 
centu net ligi daugiau kaip dvi

deszimts centu.
Ar tai dyvai kad farmeriai 

baisiai pyksta, ant valdžios kai 
valdžia, be jokio pasiprieszini- 
nio pavėlina darbininku uni
joms vis daugiau ir daugiau 
reikalauti?

Ir kiausziniai kitas pavyz
dys. 1947 metuose farmerys 
gaudavo septynios deszimts 
tris centus; dabar jis gauna tik 
szeszios deszimts devynis cen
tus.

Bendrai viso maisto kasztai, 
1955 metuose buvo puspenkto 
nuoszimczio didesni, branges
ni, negu 1947 metuose; bet far- 
merio uždarbis buvo net sze- 
szioliktu nuoszimcziu niažese- 
nis, prastesnis.

Ar tai dyvai kad dabar De
mokratai ir Rcpublikonai yra 
taip susirupine apie tuos far
merius, kuriui balsai, votai bus 
taip reikalingi per ateinan- 
cziusi rinkimus?

Pypkes Durnai
'ey

Tvircziau Tikėjo
■ ■ ■■ ■

Senovėj e proseniai daug
geriau turėjo,

Todėl kad in Dieva tvircziau 
tikėjo.

Sziandien nei tikėjimo nei
proto neturi,

Tamsybėje kaip spangį, guli.
Proseniai dvasiszkuosius

guodoneje laike,
Kitaip žodi del dvasiszkuju ir 

senesniu taikė.

GRAFAS IR :: ::
:: MESZKININKAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Nė pere jo keliolika sekundų, 
kad sztai Feliksas staigai paju
to smarku szalti, o vejas bai
siai pradėjo’ pust. Apsidairęs 
paregėjo baisiai dideli balta 
debesi, rodos su juom ėjo ant 
lenktynių. Ant galo pradėjo 
sniegas szmotais pult, kuris 
kerszino musu pakelevinga už- 
pustint.

Feliksas be perstojimo akva- 
tino savo isztikima įžveri idant 
tolinus bėgtu. Pagal jo aproka- 
vima, tai jau turėtu sustot kai
me, apie kuri jam kunigaiksztis 
buvo kalbejas. Jau pradėjo 
jaust szalti ir jog jame pradėjo 
gyslos stingt.

Davėsi matyt netoli giria, in 
kur Feliksais ketino nusiduot, 
ba fenais pagal jo aprokavima 
turėtu būtie mažiause sniego. 
Nes sztai iszgirdo lojimą szu- 
nies, kuris kas kartas artinosi, 
o Feliksas net nusidžiaugė, 
tvintindamas, jog suras nors 
kokia, grinczele idant galėtu 
pergulet, nes arklys baisiai ne
rimavo, prunkszdamas ir szo- 
kinedamas.

— O, kas tai tau mano 
Amove? Paklausė Feliksas 
glosfindamas ji. Ar lojimas 
szunies tave pergazdina? Nesi
rūpink, juk, asz esmių su ta- 

ivim.
Arklys suprato jo kalba ir be 

baimes, ėjo toliaus. Nes kada 
lojimas artinosi, sudrėbėjo vi
sas, stojo kaip akmuo, nuleidęs 
galva terp kojų. Toje valando
je Feliksas pamate priesz save 
dvi dideles 'bestijas, kuria sto
vėjo apie keturiasdeszimts

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

žingsniu1 insmeigdami savo 
kraujingas akys in ji.

.Greitai iszemes pisztalieta 
užcielveojo, o- toje valandoje 
metėsi iszalkusie vilkai ant 
arklio. Davėsi girdėt du szu- 
viai ir abudu vilkai nusirito- . 
ant žemes. Szove da karta in 
juos idant užsitikrint.jog esą 
negyvi, o po tam vela smarkiai 
leidosi in kelione.

Perejo jau kelios valandos, 
bet Feliksas da iki sziol nerado 
nejokios užgyventos vietos. 
Jau mislino- sau jog turės pasi
likt visa nakti ant lauko, kad 
sztai netoli girios paregėjo ka 
toki juoda gulinti prie krūve
les sniego, nes ne butui ant to 
temines, idant vela arklis ne
būtu paszokes in szona. Felik
sas prisiartinęs areziau prie 
kruvutes sniego pamate jog isz 
po krūveles czebatas iszsiki- 
szes.

— Dieve mano! Gal czio
nais žmogus guli, kuri pusnys 
užpuolė, nuiszoko nuo arklio, 
priėjo prie gulinczio.

Nužarste sniegą ir su baime 
pamate gulinti apalpusi žfnogu 
pažinstama jam galia- /gerai! 

I Buvo tai jo senas meszkiniukas 
Ivanas Ivanaviczius. Tai-gi gu
li priesz ji pabalęs kaip drobu
le, iszdžiuves, akis inpuole, tik
ras paveikslas smerties!

Felikso szirdije pakilo ne
apykanta atsimokejimo, nes 
tuojaus tas perėjo.

— Ne! Tarė sau sanžirieje, 
negalų czionais taji žmogų pa
likt ant paszaro del vilkui, arba 
idant numirtu ligi galui, no
rint buvo jisai del manes bai
sus. Dievas parode man savo 
mielaszirdyste, tai ir asz susi
mylėsiu ant savo- artimo norint 
jisai -buvo mano neprieteliam 
visados!
—" i " ' ---------------

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. ' e
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.
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.

MALDA

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

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

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.
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iszsusijudinimo; lupos pradėjo- 
drėbėt ir pradėjo verkt,

Inejo in pirmutini pakaju.
—■ Užsilaikyk czionais Fe

liksai! Atsiliepe Sztainas stai
gai. Praneszu grafui, ba stai
gus džiaugsmas užmusza grei
tai. Palauk czion valandėlė! 
Nes atleisk man, jog in tave 
teip kalbu, kaip rodos da in ta 
pati maža Felikseli!

■Sztainas nubėgo in pakajus. 
Feliksas klaupė; meldėsi pas 
Dieva, nes negalėjo melstis isz 
priežasties didelio džiaugsmo.

Iszgirdo kliktelejima! Užėjo 
perstatimas nepaprastinas, 
apie kuri niekas negalėjo apsa
kyt, nei jokia plunksna aipra-

Priklaupė prie Ivano, pradė
jo jam trint kakta su vynu, ku
ri turėjo savo pakelevingam 
krepszije, inleido keliolika la- 
szu in burna, per ka tuojaus 
truputi atsigaivino, akys atida
rė ir atgavo savo ipajiegas. Fe
liksas sui dideliu ergeliu pakele 
Ivana ir užsodino ant arklio, ir 
leidosi in kelione.

Po puses valandos jojimo 
pradėjo iszjojinet isz girios ant 
pievos. Pusnys- ir vejas suvisai 
nutilo. Praszvito truputi dan
gus, per kai pamate da toli nuo 
saves puiku dvara. Sui džiąugs- 
mu jojo toliaus, kur tikrinusi 
jog gaus- del saves ir Ivano 
prieglauda.

• — Artimiausiu buvo dva
ras, užsiliake priesz bromą ir 
paJbaladojo. Senelis susikūpri
nęs atidarė jam duris. Trum
puose žodžiuose apsakė sene
liui apie savo kelione pusnyje, 
ir kaip rado Ivana giroje. Sene
lis paszauke kelis bernus-, ku
rie Ivana nunesze in kukne. 
Arki i nuvede in tvarta, o- sene
lis isždave paliepimus idant 
kanuiogeriause apsieitinetu su 
ligoniu. Tada invede Feliksą in 
pakaju, davė jam valgyt ir 
gert.

-Su jauslumu 'žiurėjo in. jauni
kaiti, kurio veidas in jo szirdi 
inpuole. Nes, ne spėjo užklaust 
keliu klausimu apie ji, atbėgo 
vienas isz bernu, idant tuojaufe 
jaunikaitis nusiduotu pas Iva
na. Nuisidave abudu be užvilki- 
nimo. Rado ji sėdinti lovoje su
vis jau atsigavusi. Kada pare
gėjo Feliksą, sudrėbėjo, paba
lo ir paszauke:

— O mielaszirdingais Die
ve! Tai tas jaunikaitis mane 
iszgelhejo- nuo smerties?

—■ Tai-gi tas, atsiliepe se
nelis jam priguli padekavone!

Meszkininkas pradėjo gar
siai verkt, mėtėsi prie kojų Fe
likso, szaukdamas:

— Dievas mus in czionais 
atvede abudu! Dievas teisin
gas! Dievo pirsztas surėdė pa
rode mums vieta suėjimo! Die
vas tame isznagradijo, jog bu
vai mielaszirdingais del prasi
žengėlio! Feliksai, ne esi tu 
mano seserunu. nesi grafu Nor
manu! Tasai dvaras kur gavo
me priglauda, tai dvaras tavo 
tėvo!

— .Dieve mielaszirdingas! 
Galėsiu dabar ramybei eitie in 
graibai Ir verke kaip kūdikis!

Senelis ir kukora vienkart 
kliktelejo isz susijudinimo ir 
laimes, puolė prie jaunikaiezio 
su verksniu, tardami:

— Tai jisai! Tai jisai! Mu
su ponaitis! Musu Feliksas! O 
dėkui tau Dieve! Didis, Viso 
galingas Teve! Szauke sena Zu
zana puldama in kojas Feliksui 
su verksniu.

— Eime dabar pas tęva! 
Eime pas tęva! Szauke Sztai- 
nais imdamas nu'sidivijusi jau
nikaiti už rankos, kuris pabalo

szyt! Nuvargintas tėvas , dide
liu skausmu per tiek metu isz 
pragaiszimo sunaus! Jaunikai
tis, paniekintas valkata nelai
mingas sierata, atrado savo tę
va, narna ir prietelius! Aszaras 
dėkingas, kuriais grafas Nor
manas iszliejo, da niekad tur
būt ne likos iszlietos.

*♦*
Naktis užėjo. Ivanas iszsi- 

spaviedojo grafui viską: apsa
kė aipie sutarti su grafu Albinu 
paemima Felikso, ir da kitokiu 
niekadejiseziu. Apsakinėjo 
apie užpuolimą ant dvaro kuni- 
gaikszczio Voronco ir 1.1.

Nuo tada turėjau visokias 
nelaimes. Pastipo man žvėris. 
Meszka užsmaugė Petraviczia, 
o Szaszka mane apleido. Pasili
kau pats vienas. Gryžau tada 
pas grafa. Albina idant man ati
duotu kas buvo prižadėta, nes 
su juoku mane iszvijo isz na
mo. Tokis tai buna isznagradi- 
jimas už prasižengimą! Perini 
tsa piktumui ir atkerszinimu, 
pastanavijau nusiduot in Soko- 
liczia idant viską grafui iszpa- 
žint. Nes kelione mane sugavo 
pusnis ir vejai. Dievas atsiun
tė man pagel'ba, kitaip butą u 
pražuvęs. Pone grafai daryk su 
manim dabar ka nori.

Perėjo keliolika dienu iki 
grafas Robertas atsigavo nuo 
savo džiaugsmo. Feliksas nu
siuntė laiszka pas kunigaikszti 
Voronca, su apraszimu viso at
sitikimo prižadėdami abudu at
lankyt ir padekavot. In san vai
te ipo tam nuisidave Feliksas su 
tėvu, Sztainu ir Ivanu in Goczi- 
na idant nukorot grafa Albiną

Nes tasai juos užvadavo, — 
pats save apsudino baisia smer- 
te. Iszgirdes apie sugryžima 
Felikso, bijodamas sūdo, pats 
pasikorė griuvėsiuose savo pa- 
lociaus.

Ivanas aplaike atleidima nuo 
grafo. Pasiliko Sokoly'czia ir su 
didžiausia viernaste ir meile 
del Felikso, pasiliko iki galui 
savo gyvenimo palociuje.

—G A L A S—

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50e.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
,-zio iszimta isę Lietu viszku 
užlieku. Su paveikslais. 117 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
r alpinas! sekanti skaitymai: 
Ala isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
■m laikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Baganiszka 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-

No.158—A p i e Kapitoną* 
Stormfield Danguje; Pabege 
le; Kasgi Isztyre; Prigauta® 
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, Žvaigi 
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 pusią-

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo 

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

No.102— Prakeikta, meilin-

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; 
Vaikpcziu 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 5* 

■ usiapiu, 20c
No J 33—Dvi istorijos: Neus< 

mokamas Žiedas, Drūta Alks 
ni 62 puslapiu, 20c.

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

No.141—Apie Kalvi Paszku. 
tezinis 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 bus 
lapių, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadiua. 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 Nakti. 
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 Ąkme- 
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 Karaliūnė, 62 pus., 20c.

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

piu, 20c.
No.173—Apie Talmudo Pa

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180 y2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nno Sudėtu Pinigu ant Susirin 
kimu. 25c.

I.

No.194—Trumpas Katali 
kiszkas Katekizmas, pagal isz 
guldima Kun. Piliauskio, sir 
nekurias Naudingais Pade ji 
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Ka> 
varija Viesz Jpzuso Kristusc 
15c.

No.197—Graudus Verksmą 
arba Pasibudinimas prie Ap 
mislinimo Kanczios Viesz. Mn 
su Jezuso Kristuso. Knygute 
ręikalinga ant Gavėnios. Pa 
ga] senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mi 
ka musu Iszganytojaus Jezus< 
Kristuso, peraszyta isz gromt 
tos rastos grabe musu Iszgany 
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, reikia 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.

ĮP?U 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., - Ų. S. A-

prasz.es
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Grafas ir Meszkininkas
(Tasa)

Niekas apie ji nesirūpino. Sė
do sau kampelyje karcziamoje, 
kol Ivanas ji isz tonais ne isz- 
vede. Stojo tuojaus ir iszbego. 
Nes in vieta eitic in tvarta atsi
gulė sn meszka kaip tai 'buvo 
jo papratimu, iszsmuko isz na
mo, kaip kokis szeszelis ir nu
bėgo greitai in clvara seno- ku- 
nigaikszczio Varonca. Ne ilgai 
trukus pamate dideli narna, ku
ri apszviete szviesa menulo. 
Dasiprato jog tai yra dvaras 
kunigaikszczio. Palbaladojas in 
duris su visom pajiegom. In 
trumpa laika pasikėlė langas, o 
kas tokis užklausė:

— Kas ten balodojasi teip 
vėlai? i

— Senas prietelis!’ Inleis- 
kie mane, pone! Turiu be užvil- 

. kinimo pakalbėt su kunigaiksz- 
cziu. Yra jisai dideleje nelai
mėje, tarė Feliksas greitai.

— Praszau truputi palaukt. 
Duris tuojaus atidarysiu.

Tuojaus ir iszgirdo braszke- 
jirna spynos, duris atsidarė, o 
priesz Feliksą stojo senas vy
ras su žvake rankoje.

— Nes ar ponas esi pats 
tuom, kuri noriu matyt?

— Teip, asz esmių juom.
— Na, tai einu.
Feliksas inejo. Senas tarnas 

duris velei uždare ir nuvedę 
naktini sveczia in dideli paka- 
ju.

-— Praszau man dabar ap
sakyt, ko reikalauji nuo kuni
gaikszczio ?

— Nieko, nereikalauju, at
sake Feliksas. Noriu ji tik ap
saugot nuo užpuola, kurie szia 
naikti ketina ji užklupt ir ap- 
vogt o gal ir gyvastį atimt!

Persigando laibai senelis isz 
tosio praneszimo, nes tuojaus 
palingavo su galva, rodos tam 
nenorėjo tikėt. ’

Yra tai negalimas daigtas! 
Isztare. Niekas tai isz mus pa- 
donu nedrystu tai iszpildint, 
visi savo poną myli labai.

— Ne yra už tai jie pado- 
nais kunigaikszczio ne yra tai 
gyventojais szitos aplinkinse, 
isztare greitai Feliksas, nes 
sveitimi žmones, drąsus ir 
kiaurus! Del Dievo, nuvesk 
mane pas kunigaikszti, idant 
pagelba butu ne per vėlai!

Koįžnas žodis ir dirstelėjimas 
Felikso iszdavinejo baime. Per 
tai lekajus po trumpam dūmo
jimui tarė:

— Na, tai eiksze! Gal kuni
gaiksztis da ne užmigo.

Užėjo tada ant palociu trepu 
ir užlipo1 ant virszaus, o in kė
lės miliutas stojo Feliksas 
priesz kunigaikszti. Buvo tai 
jau senyvas žmogus, nes da 
prie geros sveikatos1 ir drūto 
sudėjimo, kuris geradcjingai 
žiurėjo ant vaikiuko.

—■ įSeskie, isztare, apsakyk 
isz kokios priežastis© czionais 
atėjai teip vėlybam laike.

Feliksas atsisėdo ir trumpai

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. 

alpsake ka girdėjo tvarte.
Kunigaiksztis to visko isz- 

klause su malszum veidu.
—• Tikiu tam, ka man pasa

kai, isztare, kada Feliksas pa
baigė, nes kas tave patraukė 
prie to, idant man danesztum 
apie mieri apipleszimo manės?

Feliksas dirstelėjo ant kuni
gaikszczio nusidy vines.

— Kas maine prie to pa
traukė, idant tai iszpildyczia ?

Vienam miestelyje įgyveno 
Pora vedusiu žmonių, 

Kurie visados tarp saves 
ėdėsi, 

Ne tik slaptingai bet 
Tankiausia ir prie 'žmonių 

akiu, 
Taip riekdavusi kad net 

Sykiais insipiktino kaimynams 
Viena karta iporeliai 

Suisilarmavus net ant ulyczios, 
Vienas isz kaimynu senelis, 

Kuris pirmiaus rūpinosi juos 
sutaikint, 

Bet vis 'buvo ant tuszczio, 
Pastate kopeczias prie namo, 
Užsilipo ant virszaus ir kiek 

Turėdamas pajiegu reke 
gvoltu: 

“Auksztai ugnis!”
Ant riksmo vyras paleido liti t riKsmo vyras paleido 

motere,
Ir abudu, vyras su paczia 

Būdami nuo tasyniu pailsia, 
Iszbego ant kiemo ir 

Klausinėjo: kas czion atsitiko?
Kad tokis riksmas pakilo, 

Ar ugnis Į
Tada senelis, stovėdamas 
Ant kopecziu augsztai, 

Vela suriko visu balsu: 
“Pekloje ugnis. Ten dega 

dėl visu, 
Ypaicz tiems kurie pjaunasi, 
Ir del szitos poros kuri dalbar 

pjovėsi!”
Visi eme juoktis kad 

Senelis prigaudamas juodu 
Perskyrė nuo musztyniu.

Kaip mes matome sziuose 
laikuose, 

Kad musu Lietuviai 
Ypatingai vedusieji žmones, 
Tokiai barasi arba ir smagai 

muszasi, 
Kažin ar neibutu gerai, 

Idant laike tokiu vaidu, 
Koks drąsuolis padarytu 

Perszkada kaip padare tasai 
senelis.

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50č arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

Atsake, norėjau kunigaikszti 
apsaugot, daugiau nieks, ba. ne
laime yra didele, o iszpildes tai 
einu, Ivanas ir Petraviczia už- 
musztu mane jeigu užsižiuretu, 
jog manes nėra, o tuojaus dasi- 
prastu, jog tai asz juos iszda- 
viau. Atsisveikinu dabar su ku- 
nigaikszcziu, nes da karta pri
menu, jog tai yra žmones neti
kę ir pasirenge ant kožnu szel- 
myscziu.

Feliksas pasikloniojas žemai 
norėjo iszeit.

— Palauk vaike! Paszauke 
kunigaiksztis. Pasilik czionais! 
Tu Povilai begkie palivarka ir 
atgabenk czionais keliolika 
bernu, idant lauktu dvare ant 
vagiu. O koki keturi tegul czio
nais pasisleipe tai užteks.

Senais tanias iszejo. Feliksas 
pasiliko su kunigaikszcziu.

— Na, dabar mano vaike, 
pasakyk man truputi apie save, 
tarė kunigaiksztis. Del ko tu su 
tuom meszkininku trankėsi po 
svietą? Pasakyk man viską at
virai.

Feliksas su peczais patrau
kė ir tarė:

Nuo daugele metu, važi
nėjęs! jisai mane po svietą. 
Kaip pas ji gavausi to negalų 
pamint. Ne karta, rodos kaip 
sapne, atsimenu man kokis tai 
palocius, dvaras ir geri žmones, 
kurie apie mane daug rūpinosi, 
kurie mane labai mylėjo. Nes 
ar tai buvo teisybe, ar tai tik 
apie tai sau perstatinejau, to ne 
galu pasakyt.

— Yra tai ne kas, mano 
mylimas! Tarė kunigaiksztis 
kratydamas su galva. O ant ga
lo matyt ant tavęs, jog paeini 
isz szlek.tiszko' gimimo. Kada 
messzkininkas bus mano ran
kose, tai gal dažinosim ka toki 
apie tavo praeito ir vieta gi
mimo. Nes esi alkanas duosiu 
tau ka valgyt.

Kunigaiksztis užskambino. 
Pasirodė-- sena motere, kurai 
li^e atuBsžti valgi Feliksui. 
Ne trukus atnesze szalta keps
nį, duonos ir buteli vyno. Isz- 
alkes Feliksas gerai sau pa
valgė ba isztikro buvo labai al
kanas.

— Po valandėlei atėjo ke
turi drūti bernai ant paliepimo 
kunigaikszczio. O Povilas už
tikrino, jog sizeszi randasi dva
re, pasislėpė krūmuose. Kuni
gaiksztis padavė jiems gink
lus, paslėpė juos savo mieg- 
kambaryje, o pats su Feliksu 
pasiliko pakajuje.

— Na, tai apie puse po pir
mai ketino czionais būtie, kaip 
kalbėjai, pradėjo kunigaiksztis 
vela. Dabartės yra pirma. Turi
me už tai da puse valandos lai
ko laukt. Nes vienok reik e už
gesint žiburius, idant ju nenu- 
gazdint. Tada salkis, jog visi 
miega kaip užmuszti.

Žiburius užgesino, o kuni
gaiksztis, sėdo su Feliksu už di
delio- užtverimo, isz kur galėjo 
viską matyt, o pa»tys neibutu 
matomais. ‘

Truputi priesz antra, iszgir
do koki tai krutėjimą priesz 
pakajuje, kuriame sėdėjo kuni
gaiksztis su Feliksu. Pamaželi 
duris atsidarė ir insmuko du 
pavydalai, matomi prie szvie- 
sos menulo.

— Esame jau ant vietos

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.

Istorija Apie . .
“AMŽINA ŽYDĄ” 

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
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viskas yra parfedke, susznabž- 
dejo Ivanas. Tonais po deszi- 
nai, randasi durys in miegkam- 
baryje. Kad tik tas dedas mie
gotu drucziai.

— Ar miega ar ne miega, 
vis t.a,s pats del manes! Atsake 
Petraviczia. Jeigu norėtu gel
bėtis ar rėkaut, tai kam tas asz- 
trus peilis butu. Tuojaus ap- 
malszintau ant visados. Eime 
Ivanai! Skarbai nuo mus ne-/ 
dings!

Priėjo ant pirsztu prie mięg- 
kambario clilriu, atidarė patika 
ir inejo- in vidų. Tuojaus likos 
iszgirstas szuvis, riksmas, nu
puolimas ko tokio ant grindų 
ir sunkus dejavimas. Kuni
gaiksztis užžibino žvake ir nu
bėgo su Feliksu in miegkamba- 
ri. Petraviczia ir Ivanas gulė
jo suriszti. Veidas pirmutinio 
buvo kruvinas, ba iszszauta 
kulka, tik apdraskė truputi 
kakta. Kada pamate Feliksą, 
mėtėsi kaip pasiutėliai, mėty
dami biaurius keiksmus, jog 
net nutirpo nuo ju.

— Nebijok nieko! Atsake 
kunigaiksztis, nepadarys jie 
nieko blogo niekam. Ar jus ži
note, tarė atsigryžes in pikta
darius, jog galu jus nusiunst in 
kasyklas Nerczniska ant viso 
amžio ?

— Mielaszirdystes! Susi- 
mylejimo! Szauke abudu pikta
dariai, ba žinojo gana gerai, 
jog kunigaiksztis teisybe kal

Tomorrow^ rees Too!
Often apparently harmless, slow- 
burning fires can be doubly damaging. First, 
even though the big trees may be unharmed 
by such fires, the tiny seedlings—which are 
the timber of tomorrow—are burned off and 

destroyed.

Second, the natural forest floor, covered 
with fallen leaves, humus and undergrowth, 
acts as a sponge to hold back rain water. 
Water is literally soaked up and allowed to 
seep slowly into the ground where it replen
ishes the water table of the area. Records 
show that erosion from burned areas often 
has been increased from 20 to 40 times and 
flood flow increased up to 100 times that 
from natural, unburned areas.

So to help protect our increasingly critical 
water supply and safeguard our children’s 
trees—the trees of tomorrow—be extra care
ful with fire—any fire! Make sure every 
spark is out—dead out!

you can

PREVENT
/ ’

Repeat after me;

FORESTfe
_J S^OKIY ]__

fires ™
SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY. PA.

^Pirkie U. S. Bonus! ^Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus

bėjo.
— Galu būtie mielaszirdin- I

gu del jus, nes pirmiause turi
te man pasakyt kasi ir1 isz kur 
yra szitas vaikinas, ir / kokiu 
budu, jisai gavosi in jusu ran
kas. Nes kalbėkite teisybe, ba 
kitaip eisite in Nerczinsika.

— O szviesus ir drauggalis , . „, . . ’ . . Į ickios bausmes! Atsake kuni-pone, apsakysime apie viską, d . .... .... ' , . i gaiksztis. Nes tasai jaunikaitistarė Ivanas. Y ra tai mano sese-' ° 
runas, o motina jo buvo- už ku- 
kura pas kunigaikszti Dimido-j 
va. Tėvai vaikino numirė, kada' 
turėjo jisai vos penkis metus,1
isz gailestiespaemiau ji -pas sa-' 
ve. Tėvas jo vadinasi Sztainas, j 
o motina. Zuzana. Gal jisai juos' 
da kiek atsimena.

— Na kaip, užklausė kuni
gaiksztis Felikso, ar turi dabar 
koki atsiminima?

— Isztikro, turiu, atsake. 
Tieji vardai man gerai žinomi.

‘— Ar gali ant to prisiegt, 
ka pasakei? Paklausė kuni
gaiksztis meszkininko.

— Užtvirtinu, jog galu! At
sake Ivanas.

— Na tai paleidžiu jus be

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslais t

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio Jį 
Iszaiszkina sapna ir kas Į į 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu j* 
Knyga in, minksztos po- ji 
pieros virszeliuose. :: :: j>

Pinigai reikia siusti su j' 
užsakymu: j j

Tiktai,. . . $1.00 įSaule Publishing Co., j jMahanoy City, Pa.,U.S.A. j'

“Talmudo Paslaptys
"ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

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

pasiliks pas mane, o jus iszsi- 
neszkit isz ežia ka greieziause. 
Jeigu da jus Tarta gausiu in 
savo rankas, tai prislegiu, jog 
jus nuĮsiunsiu in .Sibiriszkas ka 
syklas.

Piktadariai d ži a-u gdam i e s i
isz to, apleido dvara.

— Tai tau, bet nenusidave! 
Isztare Ivanas, kada iszejo isz 
dvaro, nes atsimokėjau ant to 
szunvaikio, ne dažinos jis nie
kad .kas jo tėvais yra!

Žmogus sudyje, o Dievas val
do! Senas priežodis, tai ir pa
matysime kas toliaus dėsis.

Atsimokejimas
Perėjo jau vela pustreczio 

meto, o da nieko neatsitiko. Fe
liksas pasiliko pas.kunigaiksz
ti. Kunigaiksztis mylėjo ji kaip 
savo sUnu.

Pažines jog jaunikaitis yra 
be jokio mokslo, paėmė gera 
mokintoja kuris ji gerai iszmo- 
kino Vokiszkai, ir tada galima 
buvo dasiprast, jog meszkinin
kas melavo, ba vaikas paėjo isz 
Vokiszkos gimines.

Viena diena Lapkrityje me
nesio kunigaiksztis aplaike 
laiszka, kuri ji invede in dideli 
nerimastį; per visa diena 
vaikszcziojo nuliūdęs, nekalbė
damas in nieką nei žodi. Net 
vakare atsiliepe in Feliksą szi- 
tais žodžiais:

— Prietelis mano, baronas 
Valbekas, gyvenantis Lenkijoj 

praszo manes dvideszimts tuk- 
staneziu doleriu, ant nupirki
mo turtu, laibai naudingu. Pa- 
skolintau jam ir du kartu tiek; 
nes eina, apie nusiuntimą tuju 
pinigu. Paprasta siuntini ne 
noriu siunstie su tokia suma, 
nes asz esmių jau per senas at
likinėt tokia ilga kelione. Es
mių didelam rūpestyje, o da 
priek tam baronasi kalba jog 
reikalas yra svarbus.

—• Mano kunigaikszti, tarė 
Feliksas, o akys jo pražibo, ar 
asz negaleezia taje kelione at
likt ir būtie tuom siuntiniu! Už 
mano viernasti kunigaiksztis 
gali būtie tvirtas.

—• iStaitylcziia ant josios ir 
bažnyczia nusijuokė nudžiugęs 
kunigaiksztis, nes tiktai nege
ram laike atbuvinet tokia ke
lione.

— Esmių prie to papratęs, 
atsake Feliksas, paliepk tiktai 
kada turiu keliautie. Esmių pa
sirengęs koįžna valandėlė.

— Tai gerai, liepsiu tau 
ryto parengkt visus rasztus ir 
galėsi keliautie vardan Dievo, 
o u'žjporyt keliaut. Liepsiu tau 
duotie geriause arklį, o tu galė
si pasiklaust rodos Povilo apie 
kelione.

Antra diena leidosi Feliksas 
in kelione, ant puikaus arklio.

Turėjo ant saves szilta apre- 
dala, o užpakalyje saves p-ri- 
riszta pundeli su pinigais. Ap
sijuosę szo'ble, o in kiszenius in- 
sidejo du pisztalietus su kurais 
galėjo gana greai apsieit. Fe
liksas Ibuvo smarkus, narsus1, 
nesibijojo nieko.

Be baimes perkeliaudavo' per 
gires ir laukus. Treczia diena 
užsilaikė puikiam kaimelyje, 
apie kuri jam kunigaiksztis bu
vo kalbejas idant apsinakvotu.

Atsilsėjo gana gerai, gasipa- 
dorius ant rytojaus prikėlė 
anksti in tolimesne kelione. Bu
vo jau prie savo arklio kada 
gaspadorius atėjo prie jo kal
bėdamas:

— Pone, dangus yra apsi
niaukęs, pakils szturmas, bus 
pusnys, tai geriau butu idant 
pasiliktum da czionais. Pra
szau, ne keliaukie. Pasilikie 
czionais!

— Ne galiu, mano gaspado- 
riau, ba turiu svarbu reikalą 
turiu keliautie, nes truputis 
sniego man ne kenks.

Atsisveikinęs su gaspado- 
rium, leidosi smarkiai in kelio
ne. Po trumpai valandei pažiu
rėjo ant dangaus. Iszrode ker- 
szinantis. Visas dangus buvo 
viena juoda migla. Oras buvo 
szaltas ir asztrus, nes nevejin- 
gas.

(Tasa Ant 2 puslapio)

l^=A - B - CELA^S 
Iarba pradžia 

SKAITYMO 
...ir...RASZYMO
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Laidojo Panedelio ryta su apie- pastaruosius 20 metu pradėjo ir Dioczezija pragarsejes su sa
gomis in Szv. Jurgio baižny- 
czioje 9 valanda ir palaidota in 
parapijos kapinėse.

— Per pastaruosius tris isz 
eiles metus Shenandoah Szv. 
Jurgio lietuviu parapijos su- 

i 29 So. lOtli' augusiu C. Y. O. Krepszinio r susirgo pareita loszeju grupe laimėjo rytu ra- 
I jono czempijonata. Pernai lo- 
sze su New York diecezijos 
ezempijonais už pirminy'be vi
sos Suvien. Vai 
musiszkiai pralosze szi 
pasiekė tik rytu rajono pirmi
ny'be.

Nedėliojo, Gegužio 6 
diena 2:30 valanda popiet Villa 
Joseph Marie, Newtown, Pa., 
gimnazijos mokiniu 
duos Koncertą, Cooper 
School svetainėje Shenadory- 
je. Chpras turi 60 balsu. Janu Tikrai graži ir inspudinga vie- 
vadovauja muzikos mokytoja I ta. 
Sesuo Simiplicija. Choras pui-j 
kiai paruosztas, balsiai laibai 
gerai suderinti. Tikrai bus ko 
pasiklausyti, kuo pasigėrėti ir 
kuo pasidžiaugti. Muzikos my
lėtojai su pasiilgimu Koncerto 
laukia.

— Szvento Jurgio parapi
ja insteigta 1891 metais. Reisz- 
kia kad parapijai jau turi 65; 
metu amžiaus. Paszaukiimu in į 
dvasinius

ZiniosVietines
— Utarninke pripuola Rin

kimai.
— Senas miesto gyventojas 

Juozas Žalis, nuo 
uly., staigai s 
Ketverga po piet, savo namuo
se ir in trumpa laika pasimirė 
5:45 valanda nuo szirdies ata- 
ko. Ginies Lietuvoje, atvyko in 
Amerika daugelis metu atgal. 
Paskutini karta dirbo Park 
Place kasyklose. Paliko savo 
paezia. Ona; du sunu: Juozą ir į

rastis paszaukimu. Kunigu isz 
Szv. Jurgio lieutviu parapijos 
iszejo 8; seselių vienuoliu 18; 
broliuku vienuoliu 3. PernaiV
rudeni dar 5 mergeles instojo 
in vienuolynus. Rciszkia, per 
65 metus paszaukimu in dvasi
nius luomus b.uta 32.

AMERIKIETE L0-
artrnas SZIKE; KARALAITE

Leonarda namie; dvi dukterys: 
Ona, pati Joseph 'Chonko, mies
te, ii* Eleanora, namie, • taipgi 
du anūkes. Laidojo Panedelio 
ryta su apiegomis in 'Szv. Juo
zapo Ibažnyczioje 9 valanda ir 
palaidotas in 'Szv. Kazimierio 
parapijos kapinėse mieste.

— Seredoj pripuola Szv. 
Morkaus, o Tautiszka Vardine 
Arėjas. Ir ta diena: 1945 me
tuose San Francisco Konferen
cija prasidėjo.

— Ponas Vai tekus Yodys 
isz iShenadoro lankėsi mieste 
su reikalais ir prie tos progos 
atlankė “Saules” Redakcija, 
atnaujinti prenumerata už 
laikraszti “Saule” del musu 
seno skaitytojau, p. And. Mar 
cinkieviezio. — Acziu už atsi
lankymą.

— Ketverge pripuola Szv. 
Elphegijo, o Tautiszka Vardi
ne: Vilūne. Taipgi ta diena: 
1949 metuose Amerikos Laivy
no Sekretorius John Sullivan, 
pasitraukia nuo savo vietos, 
kai Karo Sztaibais sustabdo 
statymą didžio kariszko laivo 
kuris vežtu kariszkus eropla- 
nus; Ir ta diena Konferancijos 
atminimas apvai kszeziojanias 
Alabama, Florida, Georgia ir 
Louisiana, valstijose.

— Buvęs miesto gyvento
jas * Juozas įSeneckis, numirė 
pareita Panedelyje nuo szirdies 
a tako savo namuose Detroit, 
Alidi.- Paliko paezia Rozalija; 
du sunu; keturios dukterys; 
tris brolius ir dvi seserys. Li
kos palaidotas Detroite.

— Pctiiyczioj pripuola Szv. 
Petro' Kanisto, o Tautiszka 
Vardine: Auszrele. Ir ta diena: 
1822 m., gimė Generolas Ulys
ses S. Grant, jis buvo vienas isz 
gabiausi ui ir drąsiausiu kari
ninku kurioms davatkėlėms 
baisiai nepatikdavo, kas jis 
keikdavo kaip Kazokas ir ger
davo degtine.

South Boston, Mass. —
, , Lietuviu Kaukas, (South Boslo-Amerikos, bet ... ......................i ne via keli metai atgal insigi es metai ‘ • ... 5 „ .puosznius ir didelius 'bankos 

namus, kurie visiems Lietu
viams garbe nesza. Mums teko 
ežia kelios sau vai tęs atgal atsi- 
lankyli ir pasiszneketi su to 

' kliu
choras | riu,

High mus isz,vedžiojo

v o pasisz ventiliui kataliku rei
kalais. Savininko ;
draugas per visokius jaunimo 
ir Ba'žnyczios vajus yra diece
zijos Arkivyskupas Cushing.

Czia ilgadarbis ir isztikimasj Bevelk trys tukstaneziai 
patarnautojas ir senas “Sau- svecziu susirinko ant vestuvių, 
los” skaitytojas yra Ponas An- nors tik keliems buvo pavelin- 
tanas Auodgutis, kuris labai ta dalyvauti paeziame szliube.

Laikraštininkai raszo kad 
i czia tikrai karalaite isz pasakų 

.koše

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gražu insipudi aut musu pada-į 
re.

Atsi'anke in South Bostoną, knygos. Bet visai ne 
juos nuo szirdies norime pasvei mes skaitome kaip karalaitis
kinti Lietuviu Kliu'ba, jo apre-; insimylejo in biedna, varginga
da Poną Feliksą Zeletska, Bliu- mergaite ir su ja apsiženija., 
strubo' kliulbo savininka ir isz- Bet ežia ta mergaite ir jos te
tikima to kliulbo darbininką ir vai yra taip pat pagoti, jeigu 
“Saules” skaitytoja Poną An- ne bagotesni už ta karalaiti, 

o prižiūrėtojair bart inde- |tana Yuiodguti, ir visus Lietu- Pati karalaite, Amerikiete, 
Grace Kelly buvo paskelbta lo- 
sziku Karaliene in Hollywood, 
California.

Feliksu Zeletska, 
_ > po visus 

Lietuviu Kliu'bo kambariais.

kuri^ į vius, kuriuos mums teko laime, 
tenai sutikti.

Lietuviai ežia turi parapine 
kambarius ne tik seniams Lie
tuviams, bet ir jaunimui kur 
jaunieji gali laika praleisti ge
roje vietoje.

Kiek mums teko dalžinoti,-tai 
saitas kliirbas rengiasi sudaryti 
kelis* Fondus jauniems Lietu
viams, kad jie galėtu siekti in

SOVIETAI
LANKSTOSI

TAIKINASI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerikiete Grace Kelly Katedroje

Netoli nuo to Lietuviu Kliu- 
luomus palyginant bo randa*-i puosznuis ir' didin

siu kitomis to amžiaus parapi- gas Blinstrulbs kliulbas, 
jomis yra davus mažai. Tik per savininkas y ra po visa

buvo panaikintas už tai kad 
Sovietu Rusija nori kad kiek
vienas Komunistiszkas krasz- 
tas savaime veiktu ir dirbtu. 
Jis sako kad visi tie Komunis- 
tiszki krasztai dabar yra gana

kurio ’ galingi ant savu kojų stoti ir 
miestai savaip tvarka vesti.

— “Saule” turi tiek agen 
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai 
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai Į 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

Platinkit “Saule”

Shenandoah, Pa. —
Buvus miesto gyventojai, ponia 
Jieva. Salinkiene, kuri gyveno 
pas savo žentą ir duktere, Jo
seph Brown, nuo 5 Almond 
Ave., Levittown, pasimirė pa-, 
reita Sęreda. Velione gimė Lie
tuvoje, atvyko in Shenadoryje 
daugelis metui atgal. Prigulėjo 
-prie Lietuviszkos parapijos. 
Paliko trys dukterys: Adele, 
pati Jos. Brown, Levittown; 
Prane, pati Peter Gallacio, isz 
Wildwood, N. J., ir Veronika, 
pati Albert Kovalonek, Harris
burg, taipgi sunu Vinca, Penn 
Grove, N. J., ir szeszis anūkas.

Amerikiete loszike, Grace 
Kelly, su Karalaiczio Rai
nier atstovu ežia Szvento Ni- 
ikolajos katedroje, prie alto
riaus, klausosi Kunigo kuris 
paaiszkina tvarka, kuri bus 
palaikomą per jos szliuba, su 
Karai? ieziu Rainier.

Jiedu apsiženijo civiliniai

sulyg karalystes nustatymu, 
ir paskui, ant rytojaus eme 
szliuba szitoje katedroje. 
Karalaiczio atstovas, kuris 
stovi prie loszikes yra palo- 
ciaus Prižiūrėtojas, Cham- 
berlain Count Ferdinand D’ 
Allieres.

Vyskupas Pamokina Karalaite Ir Loszike

Ant Legislatoriaus

Praszo Jusu Balso ir Paramos! 
Szirdingai Acziu!

Lietuviai, Schuylkillo Pavieto 
Balsuokite Už

JOSEPH A. ŽANE
Izz Shenandoah, Pa.

Karaliszko Szliubo Dalyviai Pasimokina

<

droje per teikias apeigas. An
tras isz deszines yra Palo- 
ciaus Prižiūrėtojas, bajoras, 
Count Fernand D’Allierds.

Grace Kelly; czia, pnesz 
szliuba, Szvento Nikolojo 
Katedroje, pamokina juodu 
kaip reikia pasielgti Kate-

Monaco karalystes Vysku
pas Giles Barthe, (po kaire) 
kuris apženijo Karalaiti Rai
nier ir Amerikiete, loszike,

Mn

Karalaitis Rainier ir jo 
busimoji nuotaka, Amerikie
te Grace Kelly, sau savo szei- 
mynu nariais, pasimokina 
kaip sudaryti procesija in 
Katedra ir ka daryti prie al
toriaus per ta karaliszka 
szliuba, kuris invyko in Szv.

Nikola jo Katedra, in Mona
co, pareita Ketverga.

Isz kaires in deszine, užpa
kalyje randasi: Karalaitis 
Rainier; bajoras, Count Fer
nand D’Allieres; Ponia John 
B. Kelly, karalaites motina; 
pati loszike Grace Kelly, ir

jos sesuo, Ponia G. L. (Peg
gy) Davis. Žemiau, karalai
tes Antoinette du sūnūs, (po 
kaire) ir Ponios G. L. Peggy 
Davis dukreles, Margaret ir 
Mary Lee.


