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Mayflower II Laivas Artinasi

“Mayflower II” laivas 
dabar artinasi prie musu 
kraszto uosto. Jis buvo pa
statytas, pabudavotas Ang
lijoje ir iszplauke isz Ply
mouth, Anglijos ir plaukia 
in Plymouth, Massachusetts 
kad atkartojus ta musu pir
mųjų tėvu kelione isz Angli
jos in Amerika. Laivo ka

pitonas yra Allan Villiers. 
Jis ta savo laiva iszstume 
isz Anglijos uosta be jokiu 
musu dienu inžinu ar intai- 
su, ir sako kad jis atkurtuos 
ta musu pirmeiviu kelione 
in Amerika vien tik su vėjo 
pagelba. Ir iszrodo kad jam 
pasiseks.

------- W--------

VIESULOS AUKOS
50 Žmonių Žuvo; 270

Sužeista•

Fremont Miestelis
Buvo Visiszkai 

Sunaikintas
ST. LOUIS, MO. — Viešnios 

ir potvaniai yra paėmė penkios 
deszimts ar daugiau žmonių ir 
dar nematyti galo. Daugiau 
kaip du szimtai septynios de
szimts žmonių yra sužeista.

Skaiczius žuvusiu vis auga, 
nežiūrint kad darbininkai die
na ir nakti dirba ir prakaituo
ja, kad sustabdžius ta potvani 
isz upiu, kurios yra patvinu- 
sios.

Fremont miestelis buvo vi
siszkai sunaikintas; visi namai

mo kaslink Suez Kanalo, kur 
Amerika nesutiko su Anglijos 
ir Prancūzijos nusistatymu.

Isz Amerikos
ANGLIJOS

KARALIENE
ELZBIETA

Atidėjo Savo Atvažia
vimo In Amerika

na isz Anglijos, tai Karaliene 
yra atidėjus savo atvažiavimo 
pas mus tvarka iki ateinancziu 
metu, kada ji turės atsilankyti 
ir in Kanada.

Bet kiti spėja kad gal Kara
liene nutarė pas mus neatva
žiuoti, del viso to nesusiprati-

Užtiko Norkotikus

WASHINGTON, D. C, —
Prezidentas Eisenhoweris su 
savo žmona sako kad jie labai 
norėtu ir maloniai priimtu 
Anglijos Karaliene, Elzbieta 
Antrąją, jeigu ji pas mus ežia 
atvažiuotu in sveczius. —

Bet kiek galima tikėti isz vi
su Vu gandu, kurie dabar atei- i

V

Prąneszimas
' Skaitytojams!

Isz priežasties kad Ameriko- 
piszka Tautiszka Szvente “Me
morial arba Decoration Day” 
Papuoszimo Kapu, szimet ap- 
vaikszcziojama Ketverge, Ge
gužio (May) 30-ta diena, visi 
Amerikos bankai, pacztai, fab
rikai, angliakasiai, kromai ir 
laikraszcziai, apvaiksztines ta 
diena tai ateinantis Petnyczios 
“SAULES’ ’ numeris neiszeis, 
kad ir musu darbininkai galė
tu apvaiksztinete ta diena.
Dovanokite Mums. Acziu!

— “Saules” Redakcija.
#-»^>****4- x-x-******»*»*

Mantos policij antai užti
ko visa pundą narkotiku in 
Los Angeles, Californijoje. 
Jerome Nelson, atsitupės 
prieszakyje, ir Inspektorius 
L. E. Brown iszkrato ir per
žiūri ta pundą narkotiku. 
Jiedu sako kad tiek daug 
narkotiku in szia valstija 
dar iki sziol niekados nebu
vo inveszta. Jiedu sako kad 
szie narkotikai (del miego) 
yra verti daugiau kaip puse 
milijono doleriu, ’tfięjmvo 
sueziupti nuo Norvegijos 
prekybinio laivo “Anna 
Bakke. ’ ’

i buvo su žeme sulyginti.
Tukstancziai žmonių dabar 

pasiliko be stogo ir dar keli 
tukstancziai yra pasirenge ap
leisti savo namus ir keliauti in 
kalnus.

Potvanis szitus miestelius 
J kelis kartus isztiko ir taip juos 
sunaikino kad nebeliko nei vie
nos stubos.

Viena tokia viesulą turi dau
giau jiegos negu szimtas musu 
geriausiu ir baisiausiu atomi
niu bombų.

Pietinėje Illinios valstijos 
dalyje tos viesulos teipgi bai
siai daug iszkados yra pada
riusios.

Raudonasis Kryžius, Salva
tion Armija ir Amerikos vais- 
kas yra ežia stoja in pagelba 
su savotiszka pagelba, maistu 
ir apgyvenimu visiems tiems 
kurie neteko savo namu.

VIESULOS ISZTIKO 
KANSAS CITY IR

KITUS MIESTUS
KANSAS CITY, MO. — 

Baisios viesulos isztiko szita 
miestą ir paliko keturiolika 
negyvu ir kelis szimtus sužeis
tu. Ta viesulą isztiko Ruskin 
Heights prie Kansas City ir 
paklojo tris blokus, kur randa
si Ruskin High School, Presby- 
teronu tažnyczia ir Quonset 
Marketas.

Policijantai sako kad tarp 
penkiolikos ir penkios de
szimts žmonių buvo užgriauti 
in ta Super Market.

Elektros ir telefono dratai 
buvo nutraukti.

Kitos audros suardė visa 
szviesos ir szilumos tvarka vi
soje apylinkėje, per penkios 
deszimts myliu.

Ligonines pranesza kad vi
sos jos priėmė tiek tu sužeistu, 
kiek jos galėjo.

Daugiau kaip trisdeszimts 
kūdikiu buvo sužeista per tas 
audras.

Daugiau kaip du szimtai au
tomobiliu buvo sunaikinta ar 
paskandinta per tas audras.

Beveik visu namu langai bu
vo iszdaužinti. Rauduonojo 
Kryžiaus ambulansai, daktarai 
ir slauges greitai pribuvo ir 
savo pagelba suteikė.

Tos viesulos ir kelis kitus 
miestus sunaikino ar ju namus 
paklojo.

VAIKAI SU
TURTELIU

SEATTLE, WASH. — Du 
jauni vaikai, kurie pabėgo isz 
savo namu isz Seattle, ir keti
no važiuoti in Disneyland, Ca
lifornia ir New Mexico, buvo

TROKO DRAIVERYS 
UŽSIMUSZE

PHILADELPHIA, PA. — 
Troko draiverys užsimusze 
prie 9-tos ir Lycoming uly. Jis 
buvo Chum Graham.

Jis vairavo apyseni troka su 
senomis popieromis ir susimu- 
sze su dideliu trailer-truck, ku
ri vairavo R. Elwood Klink isz 
Somerset, Pa.

Graham buvo iszmestas isz 
savo troko, kuris apvirto ant 
jo ir ji sutrynė. Policijantai su 
•ugniagesiu pagelba ta troka 
nuo jo nukėlė ir ji nuveže in 
Temple University ligonine, 
kur jis už keliu valandų pasi
mirė.

MERGAITE
SUVAŽINĖTA

ORANGEVILLE, PA. — 
Septynių metu mergaituke, 
Sally Craver, skubinosi in mo
kyklos autobusą, asztunta va
landa isz ryto, ir buvo suvaži
nėta, užmuszta, prie Bender
town kryžkelio.

Automobiliaus draiverys bu
vo Lonnie Cecil Hepburn, isz 
Tallassee, Alabama, kareivis, 
kuris yra apsistojęs in Benton 
Air Base, ir gyvena in Ber
wick.

Mergaite lauke mokyklos 
autobusio prie Seybert sztoro 
su kitais mokiniais. Autobusas 
buvo sustojęs prie to kryžke
lio ir visi mokiniai pradėjo ei-

Beždžiones

Isztiko Gyvas

sueziupti in Los Angeles mies
tą, kur policijantai nutraukė 
ju keleione.

Dvylikos metu Eddie Zelas-' 
ky ir trylikos metu Richard 
Daly buvo polieijantu paimti 
ir palydėti atgal namo. Ju tė
vai jųdviejų lauke in Seattle- 
Tacoma aerodroma, kai polici
jantai juodu tenai palydėjo.

Vaikai su savimi turėjo dau
giau negu tris tukstanezius do
leriu pinigais, keturiolika dei
mantiniu žiedu ir keletą dvide- 
szimts doleriu auksiniu.

Visa jųdviejų turteli Los 
Angeles policija pasilaikė kol 
jųdviejų tėvai pribus ir pasi
ims. 1

In Los Angeles, California, 
tiedu vaikai policijantams pa- 
siaiszkino, kad jiedu ketino 
atostogauti koki menesi. Eddie 
Zelasky paaiszkino, kad kai joj 
tėvas iszejo in darba ant nak
tinio szipto Petnyczioj, ir pirm 
negu jo motina sugryžo nuo^ 
dieninio szipto isz darbo, jis su 
savo draugu numusze spyna 
nuo sziepos kur jis buvo mates 
savo motina iszimant pinigu.

“Mes ten radome daugiau 
pinigu negu tikėjomės,” sake 
Eddie. Tada jiedu paėmė auto-; 
busa kuris važiavo in San 
Francisco, Calif. In San Fran
cisco jiedu nusipirko sau dra
bužius ir visa nakti praleido 
bevaiksztinedami po miestą. 
Ant rytojaus jiedu paėmė kitai 
autobusą in Los Angeles, kur 
policijantai jau ju lauke.

Policijantai juodu nesu- 
aresztavo bet tik sugražino 
jos tėvams, kurie prižadėjo po
licijantams atlyginti už visa ju 
darba ir triūsa.
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Septynioliko metu am
žiaus Murray Lockard, isz 
Blairsville, Pa., iszliko di
džiausi automobiliu susiku- 
lima ant Ohio Turnpike. Jo 
te^ai, Ponai Murray Lock
ard ir brolis, keturiolikos 
metu amžiaus James, ir se
sute dvylikos metu amžiaus 
Elizabeth žuvo kai ju auto
mobilius buvo autobusio su-, 
musztas netoli nuo Youngs
town. To autobusio draive
rys yra suimtas ir suaresz- 
tuotas ir dabar yra kaltina
mas už žmogžudyste.

ti prie to autobusio. Draiverys 
Hepburn sako kad jis to aut'o- 
busio negalėjo matyti. Jis sten
giesi savo automobiliu pasukti 
in szona bet nesuspėjo.

Kareivis Hepburn ir Melvin 
i Sterner, Susiedas nuveže ta su
važinėta mergaite in Berwick 
ligonine, bet ji pasimirė pirm 
negu pasiekė ta ligonine.

Mergaite buvo antros klases 
mokine in Benton Joint Ele
mentary mokykla.

Draiverys, kareivis Hepburn

ŽULIKAS NUSIŽUDĖ

Nuszove Policijos Vir- 
szininko Pagelbininka

MIAMI, OKLAHOMA. — 
Žulikas, razbaininkas nuszove 
policijos virszininko pagelbi
ninka, sužeidė du valstijos po-
licijantus ir paskui, kai kiti 
policijantai ji isz visu pusiu 
apsupo, pats nusižudė.

t

Leitenantas W. S. Abbott 
sako kad tas nusižudęs žulikas 
buvo 26 metu amžiaus Jack 
Sloan.

Deputy Sherifff, 50 metu 
amžiaus J. D. Lawrence pasi
mirė "in Miami ligonine. Tas 
razbaininkas paszove kai jis 
buvo ji sustabdęs ir norėjo ji 
suaresztuoti. Valstijos polici
jantai Bert George ir Tom 
Harris, abudu 29 metu amžiaus 
buvo sužeisti, kai jiedu norėjo 
ta razbaininka paimti.

Naujai gimusi, devynių 
licn-marmoset beždžione 
ežia prilipus prie savo moti
nos pecziu, in Frankfurt zoo 
Vokietijoje. Tai pirma sy
ki in dvide’szimts metu szita 
zoo turi dvi tokias mažas 
beždžiones. yra tik apie 
pusketvirto colio dydžio.
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buvo dirbės visa nakti in Air 
Force Base, ir isz ryto gryžo 
namo kai ta nelaime atsitiko.

I

Skauta.s Be Žado

Jaunas, Wo’f Cub Skautas 
randasi be žado, negali nei 
žodžio isztarti, kai Karalai
te Margarita staiga ji isz pa
rodos pasiszauke ir norėjo 
su juo pasikalbėti, in Bristo, 
Anglijoje. Karalaite Mar
garita buvo in Harcliffe 
Housing Estate, kur ji ture-

jo pasakyti prakalbas Skau
tams ir Skautėms. Deszine- 
je yra Kunigužis Ronald 
Armstrong vainotojas Har
cliffe instaigos Sakautams. 
Skautai buvo surengė isz- 
kilminga vakariene Angli
jos Karalaitei, Margaritai.

o o D

25 KELEIVIAI ŽUVO

Kiti Buvo Sužeisti

1 ti.
Nelaime atsitiko Nedelioje, 

kai visi važiavo in Badrinath, 
kuri yra szventove, netoli prie 
Tibetan rubežiaus.

Važiavo In Szventove
NEW DELHI, INDIJA. — 

Trisdeszimts penki keleiviai 
važiavo in szventove in Hima
layan kalnus su autobusiu. Tas 
autobusas paslydo ant kalno ir 
nusiverte apie du szimtu pėdu. 
Kiek buvo galima sužinoti, tai 
dvideszimts penki keleiviai bu
vo užmuszti ir kiti buvo sužeis-

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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Kas Girdėt
Yale Universiteto komisija 

pranesza kad dalbar Amerikoje 
randasi 4,589,000 girtuokliu. 
Komisija nepaaiszkina kaip 
jos nariai visus tuos girtuok
lius suskaite.

In Sydney, Australijoje, 34 
metu amžiaus Allan Inglis bu
vo suaresztuotas ir nubaustas 
ant szeszios deszimts septynių 
doleriu baudos, už tai kad po- 
liicijantai rado jo kiszeniuje re
volveri. Jis pasiaišzkino kad 
jis ėjo pas savo 'žmona, kuri 
Ibuvo ji pametus. Jis su savimi 
neszesi dvi Ibonkas szampano, 
ir geliu, dvietku puokšzte, ir 
kiszenyje turėjo revolveri: Jis 
gražumu prisikalbins savo 
žmona., ar su revolveriu ja pa
mokins.

In Manhattan, New York 
mieste, puikiai pasirodęs žem- 
cziugu vagis, Sidney Lewis, 
prisipažindamas policijantams 
kad jis buvo* pasivogęs dvide- 
szimts penkių tukstaneziu do
leriu vertes žemeziugu, paste
bėjo: “Žmogui reikia pragy
venti. ’ ’

In Oswego, New York, Tho
mas Ciaplpa savo automobiliu 
nuvežė in. garadžiu, nes jis jau
te kad jau laikas automobi- 
liaus stabdžius, briekas patai
santi. Jis nuvažiuot, nuvažia
vo, bet negalėjo sustoti, nes 
stabdžiai visai pasileido ir jis 
davė in garadžiaus duris, jas 
iszlauže ir sustojo tik kai in 
garadžiaus siena atsidūrė. Isz- 
kados garažiui’padaryta ant 
trijų szimtu doleriu.

Laikrasztininkai, diplioma- 
tai ir kiti užsienio atstovai da
bar 'beveik vienbalsiai sako 
kad, kiek jie žino ar gali pra
matyti, tai Sovietu Rusija ne 
tik neketina pradėti kita kara, 
bet net ir bijosi kad kas kitas 
nepradėtų.

Szitokias žinias musu val
džia nepaskellbia ir nepaskelbs, 
kad žmones neimtu reikalauti 
kad mes mažiau pinigu paskir- 
tume del apsiginklavimo.

Szitie 'žmones aiszkina kad 
Sovietu Rusija yra daug silp
nesne negu ji nuduoda; kad 
Sovietu valdžia turi gana 'bedu 
su savo vidaus reikalais.

Tai nereiszkia kad Rusijos 
žmones rengiasi sukilti, revo
liucija pradėti, jie to jokiu bū
du negalėtu padaryti. Bet viso
je Rusijoje neramu, pramone 
prasta, maisto* trumpa, trūks
ta; fabrikai prasti, senoviszki; 
visiems pinigu reikia.

Gal szi rudeni mu.su valdžia 
mums nors kiek teisybes pasa
kys ir prisipažins kad, 'bent da
bar, nėra karo pavojaus isz So
vietu Rusijos.

Mes per radija ip televizija 
ir laikraszcziuose taip tankiai 
girdime ir skaitome kai kom
panijos garsina savo liekars- 
ats, kad keturi isz penkių dak
taru (pataria tas ai* tas liekars- 
tas vartuoti. Kas mums labai 
rupi, ir ka mes norėtume žino
ti, tai ka. tas penktas daktaras

“ « A U t E ” M AHANOY CITY, PA.
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Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN
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JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines 

Andriuliu ir jji szeimynos, Fountain, Michigan.
Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 

gaminamas tik Andriuliu ir j u szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybei 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN
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SVARBUS
PRANESZIMAS!

sako ar sake. Jeigu mes. kada 
nors, kur nors sutiksime mo
kinta mokslincziu mefe jo pa
klausime apie ta penkta, dakta
rą, mokslincziu, sportininką ar 
poną didžiūną.

Jeigu keturi isz .penkių Dak
taru tvirtina kad ta mestis, ar 
tos liekarstos yra geriausios, 
tai kodėl ne tas penktas? Ka 
tas penktas daktaras sako ar 
sake? Kodėl jis nesutiko?

Tokiu mokamoliu per musu 
garsinimu, kaip pavasaryje 
grybu. Ir jau laikas kad val
džia priverstu tas kompanijas 
paskelbti tu daktaru vardus, 
jeigu jie jau taip tvirtina kad 
ta mostis, tas aliejus ar tos 
liekarstos yra tokios geros.

Teamsters unijos preziden
tas David Beck jau priėjo liep
to gala. Unija jam sakti davė. 
Dave Beck yra geras ir nagin
gas biznierius; jo viena silpny
be yra tai kad jis labai mėgsta 
pinigus.

Eisenhoweris dalbar per tele
vizija. ir radija kreipiasi in 
Anierikieczius. Bet jo kalbos 
tiesumkos, nuobodžios ir tusz- 
czios. Jis negali ir nebeiszdrys- 
ta pasakyti tai ka jis žino apie 
visokias nereikalingas Kongre
so, Senato ir savo sztabo isz- 
I aid as.

Eisenhoweris už kuri visi 
balsavo per pirmus rinkimus 
jau seniai mires; dabar tik 
tuszczias kevalas tebeliko.

Mums iszrodo kad pats Ei
senhoweris ta labai gerai žino; 
ir žinodamas mažai ka įpaišo, 
nes jis žino kad jis negali tre- 
cziu kartu stoti in rinkimus, ži
no kad jis turi pasitraukti. Tai 
jis paliks visas savo bedas sa
vo inpediniui.

Ir tas inpcdinis, sulyg Eisen- 
howerio iszrokavimo, vargiai 

us Bepublikonas, nes Repub- 
likonai ma<ai kuomi atsižymė
jo per visus tuos metus kai Ei
senhoweris partija, ir -visa 
kraszta vede.

Eisenhoweris gerai žino kad

jis daug daugiau žino* apie gol
fo negu apie valdžia, ir jis bus 
patenkintas golfo boliuke sek
ti negu valdžios vadeles laiky
ti.

Dabar visiems aiszku kad 
Eisenhoweris savo prakalbas 
pats neraszo, bet kiti jam vis
ką parengia, i r pasako ka jis tu
ri sakyti. Žodžiu, Eisenhoweris 
yra tapes savo partijos padup- 
czninku, ir tai nei jam, nei 
žmonėms nepatinka. Mums isz- 
rodo, kad Eisenhoweris mielu 
noru pasitrauks isz politikos 
ir praszys kad visi ji paliktu 
ramybėje.

Brangus Skaitytojai! <
Leidėjai “Saules” stengiesi 

palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve 
iY iszleisti “Saule,” leidėjai 
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

Pietų Amerika, Vokietijoj ir 
Skotlandije: Metams $10.00; 
pusei metu $5.50.

Atskiras “Saules,” numeris 
10 centai.

Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta,, už tai, kad “viskas” mums 
sas materijolas, kuris yra rei- 
teipgi pabrango! Pabrango vi- 

, “Taipgi sziandien viskas paki- 
kalingas laikraszczio leidimui! 
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!” Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidinio “Saules” ir 
del užlaikymo darbininku!

Stengiamies vesti laikraszti 
“Saule” kuogeriausiai, kad ji 
patiktu musu mieliems. Skaity
tojams, ir turime vilties, kad 
visi sutiktu su musu praszymu 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir 
Draugai ant toliaus. Szirdingai 
Acziu!

Su gilia pagarba, liekame, 
J — ‘Saules” Redakcija.

Pypkes Durnai

Giiukis
Giliukis kaip kada
Buna kaip anas 

prietelis,
Kuris per visa gyvastį
Nuolatos pyksta ant 

mus
O valandoje mirties 

pribuna,
Kad mums akis 

užmerkt!

— Mes mėgstame teisin- 
gysta, ir geidžiame kad ir visi 
teisingystes laikytųsi. Todėl, 
tankiai primename idant kož- 
nas skaitytojas, katro laikas 
jau pasibaigė, nevilkytu su 
prisiuntimu užmokesties, už 
laikraszti. Nereikia apie tai ir 
priminėt, kad drukoriszkas 
materijolas, popiera, maszinos 
ir t.t., pabrango ligi 400 'pro
cento, todėl iszdavinejimas 
sziandien laikraszczio yra la
kai sunkus!-

ę^Pirkie U. S. Bonus!

Tai ko esi nuliūdus motinė
le? Ko Mykolai turi suraukta 
ta kakta, ka toki šlepete priesz 
mane, pasakyto, ba asz many- 
czia, jog šlepete kokie nelai
minga žiiie apie tęva.

— Kasztelionieno dirstelėjo 
ant Mykolaus, rodos užklausė 
ka daryt? Ant galo Kasztelio- 
niene jiaklause dukters:

— Ar jau kviecziai visi su
vežti?

— Teip, suvežti, atsake 
Irena, nes kam t n motinėlė ap
lenki mano klausinio?

noriu pasakyto, del ko susi r li
pinus ,gerai yra, jog (pabaigai 
pjute, ba nuo sziandien vieno 
žingsnio nepavelinsiu isz kie
mo iszeite.

Irena dirstelėjo, nusidyvinus 
ir paklausė:

— Del ko ?
Kasztelionieno volei dirste

lėjo ant Mykolo,'paskui tarė:
— Ba žmones pasakoja, 

jog tai gal teisybe*—jog girose 
netolimuose slapstosi razbai
ninka i !

— Razbaininkai ?! Atsake 
Irena, gal gauja Kafunko atsi- 
vilko in musu aplinkines?

Ponia Kasztelioniene su gal
vos lingtelejimu patikrino ir 
atsiduso. Irena prisilenkus 
prie josios, paibueziavo, ir tarė:

— Nesirūpink, .motinėlė, 
jevai suvežti, pakelsime tilta, 
ir bromus uždarysime, neinsi- 
gaus pas mus. Musu sienai 
augszti.

— Kad tai teip butu, iszta- 
re nusiminus Kasztelioniene?

— Teip bus, tiktai nesirū
pink, pasimelsime vakare, ir 
Dievas, pikta atitolins. Ne- 
iminstyke apie Kafunka, moti
nėlė, geriaus apie mane, ba es
mių labai alkana.

Ant tokios atsakymo, Kasz- 
t ei i o nie ne n e n ore d ama

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

DŽIAUGSMAS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

dieras, tas pats, kuris laike už
gimimo Irenos /szaude isz ar- 
motos, kad apgausint ateima 
ant svieto' narsuno. Teip Kasz
telioniene kaipo ir Mykolą bu
vo susirupine. Patemino, tai 
tuojaus Irena ir paszauke pri
bėgus, b nežinodama josios ran
kas :

—- Motinėlė, trejote aplai- 
kyt negera naujiena1?

Kasztelipniene dirstelėjo su- 
simaiszius ant dukters, o neži
nodama ka atsakyt, jpasilenke 
prie josios, kad paibueziuot. Se
nas Mykolą net sau nekantriai 
usa pesze.

— Ne šiepkite teisybes1 
priesz mane, kalbėjo su praszi- 
niu Irena, pasakykite viską, 
jis pažeistas, gal pavojingai?!

— Kas tok is? Paklausė nu
sistebėjus Kastel ioniene.

—■ Na kas? Tėvas! Atsake 
mergina.

—■ Nes asz apie tęva tiek ži
nau, kiek ir tu, jog isz muszties 
palei Gvazdikus likosi sveikas!

Irena atsikvepėjo lengviau, 
o ir nusiszypsojo in motina.

-v- ■ Sakykite teisybe! Pa

kiau, dievaži!

apraszy-

apysaka 
szimtme-

nusi- 
szypsojo* ir pasikėlė nuo kėdes.

— Liepkite uždaryte bro
mus, Mykolo* ir sargams pasa
kyt, idant nakti sergėtu jaus- 
lai visus szunis nuo lenciūgu 
reike paleist.

Tai pasakius, iszejo isz stu- 
bos, szaukdama su savim Ire
na, nes da mergina susilaikė, o 
kada motina iszejo, prie Myko
lo pasznalbždejo jam in ause:

—■ Niekados tokios naujie
nos. del motinos neatneszkite, 
asz prižadėjau tėvui, jog asz 
saugosiu motina, tai ,ir mand 
daigtas apie viską žinot.

Senis matomai susiergeliavo 
galima buvo ant jo suprast, 
jog tie žodžiai nepertikrino ji, 
už tai nieko neatsake.

Tame isz kito kambario da- 
ejo balsas :
.— Irena!
— Apie deszimta valanda 

vakare, pribukite in dvara, ir 
laukite mane prie gonku, tai 
pasakius seniui in ause, szoko 
in kam,bari pas motina lauken- 
cze su pietumis.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus anraszvmas, didele 
knypa. 404 puslapiu. 50c.

bio.102— Prakeikta, meiliu

gas kriminaliszkas 
mas. 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
:zio iszimta isz Lietuviszku 
nžlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No. 111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz rnaiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Taipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakai tymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

No.ll 6—Istorija ape Siera 
ta. Puikus apraszymas. 119 
pusjapiu, 20c.

N 0.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Ncvalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

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

No.129—Keturios istorijos-. 
Ketvirtas Prisakymas Dievo, 
Keliautojai in Szveuta Žeme: 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

“Saule” gražiausia 
kamiausia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

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 A p- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.150—Apie Dūkto Akme- 
uoriaus, 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, 20o.

No.158—-A p i e Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigauta? 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

No.166—Apie . Sūnūs Mul
kinus ; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20a.

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; 
Gudrus 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.

Kitokio s Knygos

ir tin- 
Lietu-

Skaitykit “Saule?’

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

No. 180—Kvitu K n y g u t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

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

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

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

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

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pūs. 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:

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' 
gaiš siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

įFVY 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., - JI. S. £

mu.su


DŽIAUGSMAS
J^AREIVIAI lauke prisiar- 

tinanczio muszio su nevido
nu. Nesirūpino jie apie baisu 
•pavoju, kuris juos lauke, vieni 
tik Žavistovskis buvo baisiai 
nuliūdęs ir rūpinosi kas atsi
tiks su jo szeimyna laike kare.

Nebuvo'ne laiko ant pabėgi
mo nes netrukus stulpai dulkiu 
apreiszke prisiartinimą nevi
donu.

Vadas lieipe apsistot tinka
moje vietoje abazui, kast volus 
vežimus prie vienas kito sura- 
kinet, ant pavydalo kokio biu
ro, ant kuriu patalpino geri mi
šrus strielczius, viduryje abazo 
stove jo pulkeliai su savo vie- 
liavoms ir Kazokai. »

Vieta buvo labai puiki musz- 
tynai: aplinkui dideles lygu
mos, o vieta aut kurios apsisto
jo Lenku vaiskus turėjo augsz- 
tokus kalnelius, arti upes Czer- 
mavos, szale kaimo Obert iito.

Valakams laibai norėjosi pa
skubint užklupt ant Lenku; 
mat nedaleido jie idant sauje
le Lenku drystu priesz tokia 
daugybe .pasistatyt, mistino 
jog tuojaus bėgs o pats vadas 
Valakinis labai geide galvos 
Tarnovskio ir ne vieno nepa
leisi. Liepe-gi tuojaus apsiaubi 
abaza Lenkini ir siunst aikvat- 
ninkus kuris iszviliotu Lenkus 
ant lygumos.

Tarnovskis neiszleido nei 
vieno ir saugojos! ne naudin
gos musztynes, prisakė tiktai 
strielcziams Įminei ant akiesi 
tuosius katrie prisiartinejo. 
Kaip tiktai katras Valakas per 

’daug prisiartinejo tai nei vie
nas szuvis nenuėjo ant tusz- 
ežio. Tada Valakinis vadas lie
pė pradėt agni isz 50 armotu, 
dundėjo kaip perkūnijos per 
penkes valandas, žeme drebėjo, 
saules szviesai pabalo, bet mu- 
siszkims nekenkė, kulkos pra
eitinėje per abaza arba insikni- 
sinejo in uolas.

Czionais dalbai' parode savo 
galinguma bambardieras Len- 
kiszkas Staszkauskas Lietuvio 
kaip nepradės liet tai Valakai 
atstojo isz tosios szalies, o eme 
si prie kitos kur mistino turės 
geresne (prieiga. Stovėjo toje 
szalyje Balickio vyrai, An
driaus Tarnovskio ir kitu rot- 
mistriu.

— Na, tai vardan Dievo 
padekite! Paszauke ant ju va
das armijos Lenkinės.

(Prigulėjo eiti pirmiausia 
Trajanovskiui nes tasai savo- 
jaunysta ir nedasekysta iszsi-

H®=A - B - CELA'VSl 
Iarba pradžia ?

SKAITYMO
...ir... j:RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. •: 
Dabar Po 25c. ;! 

Saule Publishing Co., ]► 
Mahanoy City, Pa., U.S.A. •! 

kalbėjo: mat persigando dau
gybes Va lakiniu neveidonu. 
Balickis norint senu metu žmo
gus, ne iszsikalbinejo.

— Dieve, prigelbęk Lenki-

Mano Brangeji!
Ateinanti Ketverga. tai yra 

30-ta diena Gegužio, 
A pvaiksztinesime Diena 
Papuoszimo Kapu savo 

mylimu ypatų, 
Alba kaip A n gi isz kai 

Va dinarna ‘ ‘ Decoration Day. ’ ’ 
Ant kapinu rasis daugelis 

žmonių, 
Kurie papuosz, kapus savo 

mylimųjų.
Kada stosime prie kapu 

.mirusiųjų, 
Szirdys atsimins su, 

skausmu, 
Apie amžina, persiskyrimą, 
Tuju kurie likos paszaukti 

ant amžino atilsio!
Aszaros nubyrės nuo musu 

veidu ant kapu tuju, 
Prie kuriu stovime. 
Su drebanczia ranka.

Uždesime vainiką 'žiedu, 
Ant kapo, ir iesime 
Toliaus taku musu 

gyvenimą, 
Su atminczia kad gal 

Neuižilgio ir mes ilsesimes, 
Ant tosios vietos tarp- kapu 

Al u su p alžy s t ai nu, gi m i n i u, 
broliu ir seserų!

Po tai dienai vieta amžinos 
atilsies, 

Vela pasiliks tuszczia, 
Ir tik laikas nuo laiko

Czi u 1 be j i mas pau kszt ei i o 
Pertrauks laja tyla.

Vienatiniais sargais tosios 
pasilsio vietos, 

Stovi kryžai kaipo ženklai 
vargo ir rupesties.

Bet ne visi kapai bus 
papuoszti!

Daugelis isz ju yra 
Užmirszti nuo daugelio 

metu, 
Kapai tuju kurie neturi 

Artimu tarp gyvųjų.
Su laiku ir musu kapai 

Bus apleisti ir užmirszti!
Todėl, atsiminkite mylimoji, 

Apie tuosius kurie ilsisi 
Toje amžinoje vietoje per 

Papuoszimo Diena, 
O jeigu negalite sudėti ant 
Ju kapu vainiką žiedu, 
Tai sukalbėkite UŽ juos 

Kelis poterėlius kad Dievas 
susimylėtu ant ju, 

Ir dovanotu jiems 
prasi žengimus, 

Kokius papilde būdami 
gyvi.

Amžina atilsi visiems 
Kurie ilsisi kalpuose!

SKAITYKIT 
2^“SAULE”=^ 

PLATINKIT!

jai! Paszauke ir leidosi antk 
nevidonu. 'Smarkus buvo už- 
klupimas, kaip malk a-k recziai 
girioje su kirviais, taip pulke
lis Lenkiszkas, dare sau kelia 
su szoblemis tarp susikuopinu- 
siu spendženeziu isz visu sza- 
liu Valaku. Sunkiai jiems vie
nok ėjo. Apsiaubti kaip su ge
ležiniu ratu, muszesi ne del to 
kad gyvasti apsisaugo! bet kad 
tiktai garbingai ant pleciaus 
krist. Balickis kartas in karta 
dėjo, užpildus bet matydamas 
su pasigailėjimu jog .jau keli jo 
draugai puolė,, pamislino:

— Ne del manes bet del 
mano kareiviu prisiunsk Dieve 
pagelba.

Vadas nesiskubino vienok su 
pagelba, vaisko turėjo ne daug, 
tada kada jau saujele Lenku 
pradėjo būti uždengta per Va
lakus, paslinko rotas Motie
jaus Vladkaus, Mikolas Sie- 
niavskio, o paskui kitas kurie 
prigelbinejo smagiai Baltekiui.

Ant netolimo kabiuko sėdė
jo vadas Petrila, 'kur ėjo ant 
musztynes ir siuntinėjo pulkas 
jo pulkui. Musiszkiai vela pra
dėjo apsileidinet ir maiszytis, 
gaujas Valaku užklupinejo 
kaip migla.. Nedalaike Proko- 
pas ir Aleksandras broliai Sie- 
niavskiai kurie stovėjo da. ne- 
simuszia, godus musztynes už
puolė isz. szalies ir kaip kokis 
kilis insigavo iii glytas nevido
nu su savo- vyrais. Musztyne 
prasidėjo ant gero ir tęsęsi 
pusantros valandos ne iszro- 
dant vienok katrie laimes.

Tarnovskis siuntinėjo nuola
tos naujus pulkelius in musz
tyne, net jau tik abaze pasiliko . 
pulkelei akvatninku, tarp ku
riu buvo kasztelonas ir karve
dį s.

Galeiimas tuom talk svėrės! 
tai ant'vienos tai kitos szalies.

— Ne nukensiu, tarė Po- 
žarskis, ir trauksiu in laukus. 
Tonais muszasi ir žūva, o mes 
czi o n stovėsime ant tuszczio?

—' Asz ir turetau akvata 
szokti ant tuju rakaliu, atsake 
Žavitovskis, bet ka daryt, rei
kia klausyt vado. Vadas žino 
ka daro.

Tarnovskis meldėsi kiek ga
lėdamas: Vieszpatie Dieve ma
no, Kuris apsaugojai Izraelitus 
isz nagu Filistinu ir Amonitu, 
Kuris mums visados pageilba 
atsiuntineja, susimylėk ir da
bar kurie kariauja vardan Ta
vo kryžiaus. Duok mums ga
lybe ingalejimo užpuola o Ta
vęs garbint nepaliausime. Juk 
ne musu bet tavo tegul valia 
stojasi! , -■

— Tamistos ponai! Atsi
grįžo ant likusiu glitu. Tuo
jaus sversis musztyne, eikite 
vardan Dievo, dek jus pavedu 
paskutini apgynima tėvynės!
Suriko linksmai glitos vais

ko, rotmeisteriai pakele savo 
lazdeles, arkliai sužvengė ir 
leidosi su perkūnais.

— Duokite ugnies! Paszau
ke ant pirmutiniu strielcziu ir 
bombardieru.

Iszsiunstos giltos jau perbė
go vieta, musztynes, ežia vela 
gas padori us Valaku, iszsiunte 
nauja vaiska. Žavistovskis ir 
Požarskis su smarkumu užklu
po ant ju, po nagum arkliu pi
kiu ir užduotu y|pu szoblemis,

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

' • S A V t S ” MAHANOY CITY, j? A.

nedalaike Valakines glitos, pu
se ju puolė ant pleciaus, liku
sieji pardėjo bėgt pametia gin
klus O' ežia spragina baisiai 
Lankai be jokio, susiinylejimo.

Žavistovskis. ir Požarskis už
suko ant užpakaliu muszen- 
cziuju Valaku ir užklupo ant 
ju kaip viesulą. Valakai nespė
jo susidavadyt, suspausti isz 
abieju szaliu, pamate began,- 
ežius lįieksztininkus ir jie lei
dosi bėgt. Ant tuszczio ju va
das gaspadorium vadinamas 
reke kad susidraskytu, ant. 
tuszczio imsiuntinejo naudos 
rotas nes tieji bego in szali. 
Lenkai insidrasinc gynėsi už
puolus in szali kur ant kalne
lio 'buvo, apsistojus Petrila ir 
žiurėjo in ta viską su piktumu 
ir baime nes tikrai mislino jog 
Lankus be szuvio paims. Sto
josi kitaip, Lankai ingalejo.

Pamatęs tai Petrila. leidosi ir 
jis bėgt, o paskui ji ir visas 
vaiskas.

Tarnovskis stūmė vytis rai
telius ir akvatninkus ka tiktai 
turėjo, ant rankos. Prikapojo 
ta'da daugybe Valaku.

Ingalejimas Valaku buvo su- 
visuotinis, visas abazas, pen- 
kesdeszimt armotu, suvirsz 
tūkstantis nevalu inkų, tarp ju 
ir pats vadas Petrila su savo 
pagelbininkais ir daugybe ba
joru gavosi in rankas aukų. e>u 
džiaugsmu ir puikybe i>aregejo 

SSRKSI

Lankai ant tuju armotu Len- 
kiszkus ženklus, mat tai buvo 
kitados paimtos per Steponą 
už Karaliaus Olbrachto, dabar 
vela sugryžo 'pas saviszkius.

Tas stojosi diena. 22 Rugpiu- 
czio 1531 meto.

Atsilaiko Miszios szventos 
ant padekavones Dievui ir li
kosi atgiedota giesme “Te De- 
um lau,darnus”, sudestiuejo ve
lijimus Tarnovskiui uiž ingale- 
jima, jisai vela dekavojo ka
reiviams. Dalino laimus, lėba
vo ir dainavo linksmas dainas 
iszjuokdami Petrila. Vienas 
tiktai kasztelonas ne eme daly
bų linksmybėse. Su nustojimu 
musztynes, vėla varginos!*mis- 
limis apie paezia ir duktere, 
perstatinėjo sau jog Kafunk ir 
Minkvic apsiaubė d vara, jog ji 
uždega, paskui, paskui. .Sudrė
bėjo ant paezios mislies nete
kimo1 mylimiausiu. Ant galo, isz 
nuvargimo užmigo.

<♦
Jau visos dvi sau vaitos pra

ėjo nuo iszkeliavimo' kasztelo- 
no Žavistovskio isz namu, bu
vo tai vakaras isziltas, gražus;. 
Ant dangaus vos keli dobese- 
lei slinko ir kas kartas mažino- 
si. Laukuose buvo girdot bau
bimais gyvuliu gryžtaneziu in 
tvartus, plaukszeji.mai botagu 
ir olavimai piemenėlių tai'vela 
balsai dainelių gryžtaneziu isz 
lauku darbininku nuo kirtimo 

rugiu. Saule, pamažėl i nusil el
dine j o. in užkalni, ant kelio ve- 
danezio ant tilto, nutraukiamo 
buvo girdėt tarszkejimas veži
mo, prikrauto1 kviecziais, pa
mažėl! slenkanti. Priesz vežimą 
ant balto arklio jojo. Irena.. 
Puikus tai buvo arklisi, kaip 
sniegas, su szilkinais karezais, 
minksztais ir ilgais, su juodom 
akimi, rodos kibirksztisi spra
gėjo. Buvo1 tai numylėtas Ire
nos, nuo kumeluko del josios 
dovonotas, konia duona cuko- 
rium užaugintas, g’l am one josi 
su juom kaszteloniute kaip su 
kūdikiu ir dabar da nuolatos 
kas valanda su ranka jo kar- 
czius glosto nes sziandien ne 
yra linksma ir ne szneka in sa
vo arkleli, nesznabdža jam in 
aušo, kaip tai seniau būdavo. 
Didele atmaina pastojo mergi
noje, kas jia mate pirmu kar
ti!, kaip tai pasidabinus dieno
je varduvių savo szoko, tas 
sziandien josios nepažintu. Ant 
'balto veido buvo apsedias nu
liūdimas, akės buvo kaip mig
la apsiaubtos veidelei pabalia, 
lupeles jau ne buvo teip raudo
nos.

Kelos sanvaites praėjo nuo 
isztraukimo tėvo ant kares tai 
labai rūpinosi, ar sveikas ar 
nepažeistas? Naktimis isz mie
go paszoka nerimaudama, ba 
nuolatos ir visaip apie tęva 
sapnuoje.

JI -........ - - -................. - -................................    —

SAPNORIUS
! Su 283 Paveikslai! ; I

;[ 160 Puslapiu j!
I* 8 col. ilgio, SVž col ploado ! į 

Iszaiszkina sapna ir ka« 
ateitoje stosis. Su priedu Į> 
planatu ir visokiu burtu. Ji 
Knyga in minksztoe po-

pieros virszeliuose. :: :: j • 
Pinigai reikia siusti su J [ 

užsakymu: j

Tiktai,. . . $1.00 į i 
Saule Publishing Co., 

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

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.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

Istorija Apie... 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo keliope po svietą ir liūdimas
< apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
_____ 1
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Ne tiktai ant veido mergi- . 
nos-užejo atmaina, o ir apreda- 
las buvo permainytas, plaukai 
nebuvo teip puikiai sudaryti 
kai|p pirma, neturėjo ant kaklo 
žibaneziu karietų. Vietoje 
szviesos szlebes, turi ant saves 
szlebe isz storo vilnonio, ceikio, 
vietoje ezeverykaieziu plonu 
ir minksztu, turi ant kojų cze- 
batus isz storos skaros. Ji glos
to arkleli, nes jau sziandien ne 
temino kaip seniau apie kviet- 
kas, ipauksztukus, tiktai apie 
kare; apie Valakus, perstatinė
jo sau, jog toje valandoje susi
rėmė du prieszus sau pulkai 
jog tėvas josios narsiai užpuo- 
lineje ant nevidonu, ingali ir 
isz vaiko.

Nes vežimas tame1 laike už- 
siryto ant kiemo, reikėjo pa
mest visas mintis, ba arklai su
silaikė priesz kluoną, o ir ant 
grendimo užsirito: vaikinas 
pradėjo su szake mėtyt pėdus 
ant szalines. Irena stovėdama 
duryse skaitė piedus ir užra- 
szinejo, netrukus iszkrove ve
žimą ,atvažiavo antras, ipaskui 
treczes, ir kada jau paskutinis 
vežimas likosi iszkrautas, du
ris kluono Užrakino ir Kaszte- 
lionaite nuvede darbininkus in 
szeimin-stuba dvaro. O kada 
tai buvo pabaigtuves ir kolžna 
meta aipvaiksztinejo dvare su 
muzike, szokais ir dainavimais 
tai sziandien Irena tokios zobo- 
vos neiszkelę, davė kožnam at
sigert invales midaus, apdova
nojo kožna, padekavojo darbi
ninkams už pagelba, 01 ant ga
lo paprasze, idant visi atsidus
tu prie Dievo už laiminga per- 
kelavima Kaszteliono, paskui 
nusidavė pas motina. Kaszte- 
loniene buvo savo kambarije, 
nes ne pati szale; josios stovėjo 
senas Mykolą., senovės bombar-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Ant Atmintos Musu Kareiviu Žuvusiu Po

Visa Svietą

Amerika gerbs musu ka
reivius, kurie žuvo visuose 
dalyse svieto, laike szventes 
Papuoszimo Kapu Diena ar
ba Decoration Day, Ketver
gė, Gegužio (May) 30ta die
na.

Jie nebus užmirszti, kurie 
paaukavo savo gyvastis už 
“Laisves” ir kad mes galė
tumėm gyventi ranybeje!

Žinios Vietines
Bernard (Benny) Gra

dy, nuo 512 W. Pine uly., kuris 
sirgo per koki tai laika, ir gy
dėsi in Geisinger Memorial 
ligoiiibute Danvilleje, per tris 
sanvaites, po tam sugryžo na
mo apie du sau vai t ss a tgal, 
pasimirė pareita Ketverga, 4- 
ta valanda po piet savo na
muose. Velionis gimė Maha- 
nojuje, baigės Szv. Juozapa 
parapijos mokykla ir Maha
noy City High mokykla. Pa
skutini karta dirbo del Penn 
Forest Dam, Jim Thorpe. Bu
vo veteranas isz Antros Svie- 
t iues Kares, ir likos du syk su
žeistas aut kares lauko. Pali
ko savo paezia Jean Idason, po 
levais vadinosi Aiilukaioziu- 
te ir dukrele Kathleen, taipgi 
teveliąs, Michael Grady’s (jo 
motina ipo tėvais vadinosi Ona 
Gi’įgiute), ir broli Michael; isz 
Shenandoah. Laidojo Pagedė
lio ryta, su apiegomis in Szv. 
Juozapo 'bažnyczioje 9-ta va
landa, ir palaidotas in Szv. 
Kaniko parapijos kapinėse. 
Graborius L. Traskauskas lai
dojo.

Vietinis Kaier’o bravo
ras, apvaiksztin.es per szia

Ta diena Amerika papuosz 
kapus ir kryžius musu žuvu
siu kareiviu, kurie kovoda
mi už “Laisve” prigelbeda- 
mi kitiems būti “Laisvais 
ir Neprigulmingais” nuo ti
ronu.

Papuoszimu Kapu Diena, 
milijonai žmonių panasziai 
tumėm gyventi ramybėje!

O O l—l

sanvaite savo: “Boost Kaier’s 
Week.”

Kapai mirusiu karei
viu, kurie ilsisi ant vietiniu ka
liniu, visu tautu likos papuosz 
Ii su žiedais ir karūnėlėms per 
vietiniu kareiviu Legioną ant 
ženklo garbes už ju pasiauką- 
\ ima del sa vo tėvynės.

Seredoj pripuola Szv. 
Magdalenos ir Szv. Teodozijo, 
o Tautiszka Vardine: Viksve. 
Menulio atmaina: Jaunutis. 
Ir ta diena: 1946 meluose ketu
rios deszimts penkių dienu 
mainieriu straikos baigtos, kai 
mainieriu bosas John L. Lew- 
isas pa.sira.sze ant kontrakto su 
valdžia.; 1848m., Wisconsin 
valstija, priimta iii Amerikos 
S1i v i e 11 y 111 V a J s t i. j n, I) r ai ig i j a; 
1453m., Turkai užėmė Kon- 
„stant inopole mieste. Baisus 
smūgis visiems Krikszczio- 
nims. Jie sunaikino, sudegino 
neinvertinu knygas, sakydami 
kad viskas randasi ju ‘Korane’ 
o kas nėra, tame ‘Korane’ nėra 
verto, palaikyti.

W, Ponia Marijona Nava- 
kiene nuo 512 East Pine uly'., 
sveeziojasi pas savo dukteris, ir 
žentus — Dr. ir Mrs. P. Atko- 
cziunas ir Dr. ir Mrs. H. Man
fredi, Cicero, III. Ji dalyvaus 
dukters ir žento Dr. ir Mrs. P. 
Atkocziunu Sidabrinio Jubilie

jaus Vedybinio gyvenimo su
kaktos paminėjimo ir anūkes 
graduation, mokslo užbaigimo 
minėjimo. i

Ketverga ryta invyks 
paroda 9-ta valanda per Ame
rikos Legion, Foreign AVars ir 
A m vets Veteranu ir kitu drau
gijų.

Daug žmonių svecziuo- 
sis mieste isz kitu miestu, pa- 
puoszti kapus savo mylimųjų.

Ketverge, Gegužio' 30- 
ta diena pripuola Amerikos 
Tautiszka Szvente, Memorial 
arba. Decoration Day. Papuo
szimo Kapu mirusiu. Ta. diena 
yra visur szveneziama, todėl 
apeinantis Petnyczios ‘Saules’ 
numeris neiszeis, kad ir musu 
darbininkai galėtu aipvaikszti- 
uete ta diena. Dovanokite 
mums. Aržiu!

— ‘ ‘ Sau les” R edakci ja.
Ketverge pripuola. Sze- 

sztin.es, Kristaus Dangun Žen
gimo Szvente ir Szv. Felikso, o 
Tautiszka Vardine: Myline. 
Ir ta diena pripuola atminimas 
mirusiu paminėti Suvienytu 
Valstijų Amerikos kareiviams. 
Ta diena taipgi ir žinoma Ka
pu Puoszimo Diena savo myIi- 
ii m ypatų arba kaip Anglisz- 
kai vadinama Decoration Day. 
Ana kapiniu rasis daugelis 
žmonių kurie 'papuosz. kapus 
savo mylimųjų. Ketverge taip
gi pripuola: J 91G metuose Vo1- 
kiecziu laivynas sumusztas; 
19421U., Anglijos tūkstantis 
eropla.nu sudaužė Cologne 
miestą; 1937111., susikirto su 
policijai)tais Chicagoje, III., 16 
darbininku buvo nuszauta; 
1537m., Lietuvoje pradėjo 
skelbti Martyno Liuterio moks 
las ar tikėjimas.

Petnyczioj pripuola, 
Szv. Jone Arkiete ir Szv. Pe
tronėlė, o Tautiszka Vardine: 
Agele. Ir ta diena: 1889 me
tuose baisus potvanis Johns
town mieste Pennsylvanijoje, 
du tuk štai iečiai du szimtai 

. . - T *

žmonių 'pražuvo; 1425m., Lie
tuviai pergalėjo Gudus Įlomė
lyje.

Su,baloje tpripuola pir
ma diena Birželio (June), pus
metis; menesis ipaszvenstas ant 
garbes Szvencz. Jėzaus Szir- 
dies, taipgi Szv. Justino, o 
Tautiszka Vardine Daugėtas. 
Menulio atmainos: Birželio 5ta 
diena Prieszpilnis; 12ta diena. 
Pilnatis; 20ta diena Delczia’; 
27ta diena Jaunutis. Ūkinin
ku priežodžiai: Jeigu Birželis 
szaltas ir szliapas, tai daugiau
siai huną prastas'metas. Jeigu 
Birželyje sziaurinis puczia, tai 
ne greit perkūnija griaus. Jei
gu Gervazo dienoje lyje, tai 

■Jais per 40 dienu lietaus. Koks 
sz.itas menesis tai toks bus ir 
Gruodžio menesis nes jeigu 
szita.m menesi sziltai, tai ana
me menesy je bus szaltas. Ir ta

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUS10S

I
. . . MALDA ...

Viesz. Jėzaus ir I;
Motinos Szvencz. ■;

Sapnas Motinos Szven- 
oriausios, mieganezios ji 
ant kalno Alyvų, žemei ]! 
Batanijos, bažnyczioj ]> 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. ]!

Knygos Did. 3%x5^2 col. ]!

TIKTAI, 25 Cts.
SAULE PUBLISHING CO., < 
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diena : 1945 metuose Preziden
tas Harry Trumanas sake, kad 
Amerika turės septynis milijo
nus kareiviu armija priesz Ja
ponus 1946 metuose. Sunausi 
Diena ii' Tarptautino ligoniu 
Diena; 1941m., Crete krasztas' 
buvo Anglijos apleistas. Pen
kiolikta tukstaneziu Anglijos 
kareiviu isz ten suspėjo pasi
traukti pirm negu Naciai ta 
kraszta užkariavo; 1942m., 
tūkstantis ir trisdeszimts sze- 
szi Anglijos eroplanai bomlb- 
nėsziai paleido tris tukstan- 
czius tonu bombų ant Essen 
miesto; 1942m., Meksika pa
skelbė kare priesz Vokietija, 
Italija ir Japonija; 1943m., 
Minksztos anglies mainieriu 
unija paskelbė straikas per 
dvideszimts penkias valstijas.

Birželis menesis rožių, 
kuriame daugiausia atsibuna 
vestuvių.

Birželis (June) mene
syje pripuola sekanezios at
imties dienos; Ketverge, 6-ta 
diena D-Diena; Petnyczioj, 1.4- 
ta diena Vėliavos Diena;iNede- 
lioj, 16-ta diena Tėvo Diena ir 
Petnyczioj 21-ina diena pirma 
diena Vasario, 11:2.1 valanda 
ryte, taipgi ilgiausia metu die
na.

W, Kita sanvaite: Neda
lioj pripuola antra Nedalia po 
Szesztines, taipgi Szv. Macoli
no, o Tautiszka Vardine: Ans- 
kole. Ir ta diena: 1947 metuo
se Amerikos valdžia nutraukė 
Vengrijos paskola, kuri buvo 
penkiolika milijonu doleriu; 
1942m., Prezidentas Franklin 
D. Rooseveltas pasakė Kon- 
gresiu, kad mes dabar jau ka
riaujame prieš z Rumunija, 
Bulgarija ir Vengrija; 1932m., 
buvusieji kareiviai Pirmojo 
Karo mareziavo ant Vaszing- 
tono, reikalaudami savo “Bo
nus,” ju 'buvo net 3,500.

Pan odelyje pripuola
Szv. Klodildos ir Szv. Frazi
nius, o Tautiszka Vardine: įm
inąs. Tarnai ta. diena* H) 10— inas. Taipgi ta diena: 1949m„ 
Isadaviko Alger Hiss teismas 
prasideda. Trys Komunistai 
nuteisti in kalėjimą už tai kad 
jie paniekino ir pajuokė teis
mo garbe; 1808'in., gimė Prezi
dentas Jefferson Davis ;1500m, 
Hernando de Sota, Ispanjolas, 
jis su kitu drąsuoliu, pirmta
ku nu Balboa, apsiženijo su 
dviem seserim, jis Ispanijos 
vardu pasisavino visa Califor- 
ni.jos kraszta.

Utarninke pripuola 
Szv. Pranciszko Carraeciolo, o 
Tautiszka Vardine: Vendre. li
tą diena: 1941 metuose Vokie
tijos Kaizeris Wilhelm, pasi
mirė, jis buvo asztuonios de- 
szimts dvieju metu amžiaus; 
1944m., Rymos miestas Ameri- 
kiecziai paimtas; 1943m., Ame
rikos Kongresas iszleido insa- 
kyma priesz Darbininku strai
kas; 500,000 Prancūzu darbi
ninku sustraikavo Prancūzijo
je, kai Leon Blum ir Socialisz- 
kai Partija užėmė valdžia ta
me kraszte.

pons. Atkocziunams.

Keyport, N. J. —
Keturių metu vaikas paslydo 
ir inpuole in upeli, in Raritan 
apygarda netoli nuo' Key port, 
N. J. Jis seke savo mažos zabo- 
veles kuri buvo in ta upeli in- 
kritus ir taiį> paslydo ir prigė
rė.

Cicero, III. —
Daktaras Petras ir Ona Atko- 
cziuniai nuo 1446 So. 49 Court, 
apvaiksziozioja G egužio 30-1 a 
savo 25 metu (sidabrini) vedy
bų sukakto. Dr. Petras Atko- 
eziunas praktikuoja dentisteri- 
ja Cicero j jau 26-tas metas. Jo 
žmona Ona (Navakaite) Atko- 
cziuniene priesz ženatve dirbo 
“Saules” redakcijoj kaipo li- 
notįpiste ir knygvede. Jie au
gina viena dukrele Bernadetta 
kuri yra gabi pianiste ir szoke- 
ja. — Vėliname viso gero del

MAINOS ATSIDARO

Philadelphia, Pa. —
Du žulikai, apsiginklavę, vie
nas su sumuszta. alaus boiika, 
antras su peiliu, apvogė 'bartin- 
deri, sali u ne ant Front uly.

Tiedu Židikai per dvi valan
das stovėjo' prie baro' ir isz lė
to gurkszniojo kelias alaus, 
bonkas. Kai jau atėjo laikas 
saliuna uždaryti, visi kositume- 
riai buvo iszeje, iszimant tu 
dvieju žuliku. Bartinderys, 22 
metu mažiaus John Jaskolski, 
nuo Cottage uly., sake' kad vie
nas isz ju tyczia sumusze bon- 
ka alaus ir su ta sumuszta bun
ka, jam grūmojo; antras peili 
isz kiszeniaus iszsitra.uke. Jie
du siiris'Zo ji su jo diržu ir kak- 
liaraiszeziu, naktaiza, ir pasi
ėmė tris szimtus dvideszimts 
keturis dolerius ir palbego. 
Bart ind ery s p risi szau ke' pagcl- 
bos. Viena porele lauke stryt- 
kario prie to saliuno ir iszgir- 
do jo szauksmus, ir ji atriszo.

COALDALE, PA. — Coal- 
dale Mining kompanija yra 
praneszus kad mainos atsida-1 
rys po szeszios deszimts dvieju1 
dienu straiku. Kompanijos 
virszininkai sako kad visi mai- 
nieriai gales gryszti in savo 
darbus.

Tūkstantis trys szimtai mai
nieriu ežia nedirbo nuo Kovo 
21-mos dienos, kai unija susi
kirto su kompanija kaslink 
darbo dienos valandų ir užmo- 
kesezio.

Tikrumoje, straikos keletą 
dienu .priesz tai jau užsibaigė, 
kai kompanija susitaikė su 
unija, ir daug darbininku buvo 
paszaukti atgal in darba kad 
prirengtu viską kitiems mai-
nieriams, kurie dabar gryszta* 
in savo darbus.

Pirkite U. S. Bonus

AUTOMOBILIAUS
NELAIME

INDIANTOWN GAP, PA. - 
Dvideszimts dvieju metu am
žiaus «James J. Suokus, isz 
Frackville, Pa., užsimusze kai 
jo automobilius susimusze su 
dideliu troku netoli nuo In
diantown Gap, Pa.

Valstijos policijantas, Jos
eph J. Banks sako kad James 
Snokus labai greitai važiavo 
ant to vieszkelio kuris sussiau- 
reja prie Indiantown Gap, ir 
susikūlė su troku, kuri vairavo 
39 metu amžiaus Jay Schrock, 

j isz Boliver. Troko draiverys 
Į buvo sukriestas ir biski sužeis
tas ir buvo nuvesztas in ligo
nine.

Flemington, N. J.—
Asztuoniolikos metu amžiaus 
jaunuolis, Lewis M. 'Reeves isz 
Eap'tistO'Wii, užsimusze kai jo 
automobilius sudužo netoli 
nuo Flemington. Jis buvo nu
vesztas in Hunterdon Mediical 
Center ligonine, kur jis ipasi- 
mire. Policijantai spėja kad 
jis laibai greitai važiavo ir taip 
susimusze in tilto s tu lipa.

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

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

Atsisveikinimo Buczkis Ir, Mirtis

Kai bajoras Marquis Al
fonso de Portago pasiekė 
Rymos miestą, Italijoje, pu- 
siaukelyje savo lenktynėse, 
tarp Brescia ir Rymos, jis 
sustojo ir pabueziavo savo 
nauja meiluže, loszike Lin
da Christian, kuri buvo jo 
pagerbė j u tarpe. Loszike 
Linda inszoko in eroplana ir

skrido in lenktynių pabaiga, 
kad ji galėtu savo meiluži ir 
tenai pabueziuoti. Bet jos 
meilužis niekados nepasieke 
Brescia. Jis užsimusze ir su 
savimi užmusze dvylika ki
tu žmonių, kai jo automobi- 
liaus tajeris susprogo ir jo 
automobilius nulėkė nuo 
vieszkelio.
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COLORSi R»d, Black, Green, 
Blue, Gray, Copper.
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Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - U. S. A;

Marquise Carole de Por
tago, naszle Ispaniolo lenk- 
tyniotojo Marquis Alfonso 
de Portago, kuris užsimusze 
per lenktynės, atskrido isz 
New York miesto su jųdvie
jų dvejais vaikais, szesziu 
metu Andrea, ir trijų metu

Tony. Ji skrido in Mantua, 
Italija. Trylika kitu žmo
nių žuvo toje tu tukstanezio 
myliu lenktynėse kai jos vy
ro automobiliaus tajeris, gu
minis ratas susprogo ir jo 
automobilius nulėkė nuo 
vieszkelio.
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