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Isz Amerikos
AMERIKOS

LAIVYNAS
' PASIRENGĘS

Laivai Iszsiunsti In 
Mares

WASHINGTON, D. C. — 
Kongresmonas Richard E. 
Lankford, Demokratas isz Ma
ryland, laikrasztininkams pa
sakė kad Amerikos Laivynas 
yra pasirengęs ir yra iszsiuns- 
tas in invairias mariu dalis. 
Bet Laivyno Sztabas užsigina 
ir sako kad jokio tokio insaky- 
mo jūreiviai nėra gave. Nors 
visiems žinoma kad jūreiviai ir 
laivyno karininkai dabar ne
gali imti atostogas.

Kongresmonas Lankford, 
Kongreso karo komisijos na
rys, kalbėdamas in Fleet Re
serve Association narius, pa
sakė kad Amerikos Laivynas 
yra pasirengęs ir jau dvi san- 
ivaites kai visi laivai yra pa- 
’skirstyti po visas Atlanto ma
ras.

Laivyno Sztabo atstovas už
sigynė ir sake kad nei jis nei 
Laivyno Sztabas nieko apie tai 
negirdejo ir nežino.

amžiaus policijantas kuris bu
vo del trisdeszimts dienu pra- 
szalintas už girtuokliavimą.

Jis yra Harold Keith, nuo 
33-czios ulyczios, netoli nuo 
Huntington. Jis buvo suspen
duotas, pravarytas už tai kad 
jis susipesze su kitais dvejais 
policijantais saliune.

Szita* syki, jis, pasigėrės,

Prezidentas Eisenhoweris Siu
tina Virszunes Posėdi, Nenusi- 

_ i

leis Ant Berlyno Klausimo
vairuodamas savo automobiliui 
susimusze su dvejais stovin- 
cziais auatomobiliais. Dakta
ras Alexander Leiberman ji 
iszalgzaminavo ir pasakė kad 
jis girtas ir netinkamas auto-! 
mobiliu viaruoti.

To policijanto’advokatas bu-i 
vo kur nors iszvažiaves ir už 
tai jis negalėjo gauti kaucijos 
ir buvo priverstas eiti in kalė
jimą.

WASHINGTON. D. C.—
Prez. Eisenhoweris per televi
zija ir radija vieszai pasiulino 
Sovietu Rusijos Premierui, 
Nikita Chruszczevui virszunek 
posėdi, kuriame dalyvautu vi

su didžiu vieszpatyscziu vadai 
pasitarti tpie taika del viso 
svieto!

Prezidentas sako kad per to
ki virszunes 'posėdi butu gali
ma iszriszti Berlyno klausi-

! mas.
Jis tuo paežiu kartu intare 

Sovietus, kad jie dabar stato 
visa svietą karo pavojun. Jis 
sako kad kiek jis žino, ar nu- 
jauezia, tai nei Amerika, nei

JIESZKO
ŽMOGŽUDŽIO

Prezidentas Eisenhoweris
Suramina Amerikieczius; Perspėja Sovietus

GIRTAS
POLICIJANTAS

SUARESZTUOTAS

PHILADELPHIA, PA. —
Ana sanvaite Philadelphijos 
policijantai suaresztavo ketu
riolika ' draiveriu kurie vaira-

CAMDEN, N. J. — Trylikos 
valstijų policijantai dabar 
jieszko jauno žmogžudžio, ku
ris nužudė septyniolikos metu 
amžiaus Joan Connors ir pas
kui su draugu sau nuvažiavo.

Policijantai suėmė du vyru, 
kurie buvo intarti, bet vėliau 
buvo paleisti.

Jie jieszko dvideszimts vie
no meto amžiaus Joseph Ernst 
kuris buvo tos merginos drau
gas, bet kuri ji vėliau pastūmė 
in szali.

Tas intartas Joseph Ernst 
buvo ka tik paleistas isz kalė
jimo.

Iszmintingi Žodeliai

— Jaunas amžiaus jieszko' 
veidrolo, o kada pasensta, nuo 
jo szalinasi.

vo savo automobilius, pasigė
rė. Tu suarseztuotu tarpe buvo 
dvideszimts .septynių metu

— Kaip žerkole viskas at- 
simusza, teip darbuose musu 
atsimuszineja musu szirdis.

WASHINGTON, D. C. —

Mirtis Upeje

Prezidentas Eisenhoweris kal
bėdamas per televizija ir radi
ja in visus Amerikieczius, 
kreipe savo kalba daugiau in 
“Komunistus“ negu in mus. 
Jis pasakė, kad musu armija 
nei colio nepasitrauks isz Va
karu Berlynu, nežiūrint ka ar 
kaip Sovietai grasins. Jis per 
televizija parode visiems szita

VAIKAS, DVIEJU
AUTOMOBILIU

SUMUSZTAS

Anglija, nei Prancūzija nepa
sitrauks isz Vakaru Berlyno, 
nežiūrint kaip Sovietai ar Ko
munistai grasins.

Prezidentas sako kad Ame-
rikiecziai nenori karo ir tokio 
Karo nepradės, bet kad jie ne
nusileis priesz Sovietu grūmo
jimus. Jis sako kad mes nega
lime apleisti savo Alijantu, 
draugu Europoje vien tik už 
tai kad vienas, kitas Sovietas 
ima straksėti.

t Jis toliąu sake kad Amerika 
niekados nesutiks ant Vokie
tijos suskaldinimo, kaip Sovie
tai dabar nori.

Prez. Eisenhowerio kalba 
prirengė jo mitingus su Angli
jos Ministeriu, Harold Mac
millan, kuris tik ana sanvaite 
buvo pas Chruszczeva.

Eisenhoweris teipgi davė ži
noti visiems, ypatingai Sovie
tams, kiek mes turime ir kur 
randasi musu dausines rakie- 
tos ir musu didieji bombne- 
■sziai. Jis sake kad nei vienas 
krasztas neturi tiek mokslin- 
cziu, tiek fabriku ir tiek pini
gu, kiek Amerika turi, kad pa
gaminus dar geresniu ir bai
sesniu ginklu!

Jis szia proga pasinaudojo 
droszti in Demokratus ir Kon-

žemiapi, kur Amerika, Alijan
tai, musu draugai ir Sovietai 
stovi, ir pasakė kad mes neap- 
leisime tuos du milijonu Vo- 
kiecziu, kurie ant musu pasiti
ki. Jis dar toliau nuėjo, saky
damas kad mes esame pasiren
gė stoti in kara, jeigu Sovietai 
neri ar iszdrysti kara paskelb
ti.

o o o

automobiliaus draiverys buvo 
penkios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus Edward F. Jar- 
del nuo Tyson Avė. Jis ta jau
na vaika i|uveže in Jeanes li
gonine.

PHILADELPHIA, PA. — 
Septynių metu vaikas Bruce 
Tanis, isz Cheltenham Village 
buvo labai sužeistas, apie tre
czia valanda po pietų, kai jis 1 
buvo vieno automobiliaus su-

INŽINIERIUS

PASIKORĖ

Policijantas stengiasi isz- 
traukti isz po automobiliaus 
dvideszimts metu amžiaus Ar
cadia. Santos, kuri su savo au
tomobiliu inkrito in New York 
miesto East upe.

Draiverys, dvideszimts dvie

ju metu amžiaus Pablo Melen
dez, kuri ji buvo sutikus ant 
szokio, iszliko gyvas. Jiedu 
buvo sustoję pasiszneketi, kai 
jis prastardavo savo automo
biliu, automobilius nuslydo 
nuo vieszkelio staeziai in upe.

musztas ir numestas ant kito 
automobiliaus stogo.

Jis tuo laiku dviraeziu va
žiavo pas viena savo draugu. 
Jis yra mokinys in Rowland 
School, in Cheltenham.

-Pirmo automobiliaus drai- 
i verys buvo asztuoniolikos me- 
Į tuamžiaus Peter Schwarz nuo 
! Hunting Park Avenue; antro 
1

PHILADELPHIA, PA.—
Buvęs inžinierius, septynios 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus John Ptlglisi, pasikorė 
savo namuose, 1626 North 
Redfield ulyczios. Jo giminai
tis, 43 metu amžiaus Lawrence 
LaRocco ji užtiko. Policijantai 
sako kad jis pasikorė nuo gazo 
paipos, skiepe.
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4 Suspėjo Iszszokti Isz 
Deganczio Namo

PHILADELPHIA, PA. — 
Vienos szeimynos asztuoni na-|. 
riai, kuriu tarpe buvo trys kū
dikėliai, žuvo, kai gaisras su
naikino, sudegino trijų augsz- 
tu namus in North Philadel
phia.

Tėvai, 42 metu amžiaus Cor
nell Johnson ir ,39 metu am
žiaus Annie Johnson, su dve- 

; jais savo vaikucziais iszszoko 
| per lar/ga nuo antro augszczio. 
Treczias vaikutis buvo Susie
do iszgelbetas.

Septyni žuvo nuo to gaisro 
durnu ir nuo ugnies, kai jie bu
vo ant antro ir treczio augsz- 
czio tuose namuose. Asztunta 
auka, asztuoniolikos metu am
žiaus Ponia Alice Johnson, 
dvieju vaikucziu motina, užsi-' 
musze kai ji iszszoko isz tre
czio augszczio.

Ponia Annie Johnson laike 
suvo keturiu metu dukrele E> 
ea savo rankose, prie lango, 
kol ji pamate savo susieda: 
William Goldstein, tada ji pa-; 
leido savo dukrele isz antro 
augszczio ir jis ja pagavo.

Tai treczia tokia baisi ne
laime in mažiau kaip vienus 
metus Philadelphijoje. Dabar I 
miesto ir valstijos valdžia ima 
labiau prižiūrėti kad namu 
elektros dratai ir szilumos in- 
taisai butu saugesni, ir kad 
butu trepai nuo visu augsztu 
(greitai ir saugiai nulipti. Ug
niagesiai labiausiai dabar yra 
isusirupj$e mokyklomis, sale-

gresmonus, kurie sako kad vai-1 
džia dabar per daug pinigu 
skiria del ginklu, sakydamas 
kad Sovietai tik ginklus inver- 
tina ir už tai mums tu ginklu 
reikia!

Jis sake kad jis gerai žino, 
kaip ir visi kiti žino, kad karo 
pavojus mums gresia, bet jis 
paaiszkino, kad jeigu mes da
bar Sovietams nusileistume ir 
apleistume tuos du milijonu 
Vckiecziu Berlyne, tai karo 
pavojus kur kas padidėtu.

Ta ryta, pirm jo kalbos, keli 
augszti karininkai, ant televi
zijos programos buvo užklaus-, 
ti, kaip mes gintumies ar lai
kytume savo vietas Berlyne, 
jeigu Sovietai tikrai kara pa
skelbtu, jie beveik visi pasakė 
kad mes negalėtume atsikirsti 
ant žemes su eiliniais karei
viais, bet kad mes panauduo- 
tume savo bombneszius, rakie- 
tas ir kituts dausinius ginklus, 
kuriems Sovietai neturėtu nie
ko lygaus. Jie sako kad Sovie- 
ai gerai žino kad jie negalėtu 
mums prisilyginti padangėse!

Prezidentas baigė savo kal
ba, sakydamas: “Mes karo ne
laukiame ir nenorime, bet nesi- 
bijome, mes vis dar pasirenge 
derintis.“

Nužudytas

Pulkininkas Abdel Wahab 
Shawaf, Mosul Brigados vadas 
bandės nuversti Irako Premie
re Kassem vyriausybe, kuria 
palaiko Komunistai. Shawaf 
likos nužudytas.

mis, bažnycziomis ir visur kur 
žmones susirenka.

Geriauses Budas

Tėvas kalba in szesziu me
tu duKręle:

— Ka tu ten darais Ma
riute?

— Maliavoj u savo lelei 
veidus.

— Su kuom? _
— Arielka.
— Su arifelka? Juk su 

arielka negalėsi iszmaliavot 
jos veido. -

— Kaip tai ne? Juk ma
myte nekarta kalbėjo kad 
tu turi raudona nosi nuo 
arielkos.

SKAITYKITE “SAULE”

Verbų Nedelia
Ineijimas Jėzaus In Jeruzolima

£ADA jie prisiartino prie i 
Jeruzolimo ir atėjo in Bet- 

page, prie Alyvų kalno, tuo
met Jėzus siuntė du mokytiniu 
juodviem sakydamas: “Eiki
te in miesteli, kuris ties jud
viem ir tuojau rasite pririszta 
asile ir su ja asilaiti; atriszkite 
ir man atveskite, ir jei kas ju
dviem ka nors tartu, sakykite, 
kad ju reikia Vieszpacziui, ir 
tuojau juos paleis. Visagi tai 
atsitiko, kad invyktu, kas pra- 
naszo pasakyta sziais žodžiais:

Sakykite Siono dukteriai: 
Sztai tavo karalius tau ateina 
romus,, sėdėdamas ant asiles ir 
ant pajungiamosios asilaiczio. 
Nuėjusiu du mokytiniu pada

re, kaip Jėzus juodviem buvo 
insakes.

Jie atvede asile ir asilaiti, 
uždėjo ant ju savo drabužius 
ir užsodino Ji ant virszaus. La
bai didele minia tiese savo dra
bužius ant kelio, o kiti kirto 
medžiu szakas ir klojo ant ke
lio. Ėjusios prieszakyje ir pas
kui sekusios minios szauke, sa
kydamos: “Osanna Dovido 
Sunui! Pagirtas Teesie kuris 
ateini Vieszpaties vardu! 6- 
sanna augsztybese!“

Jam inejus in Jeruzolima, 
sujudo visas miestas ir sake: 
Kas yra szitas? Minios-igi sa
ke: “Tai Jėzus, pranaszas isz 
Nazareto Galiliejoje.“

i
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Kas Girdėt
sa vo daūbo ar isžsaVo pareigu.

In Las Vegas, Nevada gra- 
boriai turi mėlynus automobi
lius vietoj juodu, kaip papras
tai.

In Bridgwater, Anglijoje, 
fut'bol įninku rungtynes buvo 
sustaMintoš už tai kad visi po
licijai! tai tose rungtynėse 
teisingai ir sukcziai losze.

ne

Augszicziausia iszmintis yra 
szi: Joks laikas, paszvestas 
darbui, nėra pražudintas.

Jei nori daug žinoti, turi 
darbuotis, jei nori patirti lai
mes, turi darbuotis; darbas 
yra tiesa. Jei pamegsime dar
bus, musu gyvenimas bus lai
mingesnis.

Daktaras Werner VonBraun 
Amerikos rakietu komisijos 
virszininkas sako gadateis lai
kas kad nei Rusija, nei kuris 
kitas, krasztas, negales Ameri
kai prilyginti, nes Amerika tu
ri daug daugiau pinigu ir fab
riku. |

Beveik prisipažinta, kad 
privatines mokyklos yra daug 
geresnes už vieszasia® mokyk
las. O szitos taip vadinamos 
privatines mokyklos samdosi 
mokintojus kurie ta pati meta, 
yra. baigė savo pasirinktos sza- 
kos mokslus, be jokiu taip va
dinamu ‘mokintojavimo’ kur
su.

Privatines ‘ ‘ Choat e ’ ’ mo
kyklos virszininkas Seymour 
St. John, in Wallingford, 
Conn., sako:

“Mums nerūpi kiek to ‘mo
kinto javimo’ kursu mokinto
jas yra iszejes . ar iszlaikes; 
mums tik rupi žinoti ar jis sa
vo szakos mokslą moka. .Jeigu 
jis matematikos moka ir mate
matika. nori mokinti, tai mums 
daugiau nieko isz jo nereikia,, 
mes jam darbu tuo jaus parūpi
name. ’ ’

Bet musu viesz,ose mokyklo
se mokintojai turi labiau rū
pintis apie mokinto javimo 
mokslą, negu apie pati moks
lą.

Pypkes Durnai

Nepatiksi

Kad tu žmogeli 
Sėdėtum bažnyczioje 
Nuo ryt ligi vakaro, 
Tai Dievui nepatiksi, 
Jeigu nedarysi gerai, 
Ir nepildysi Jo 

prisakymu.

jos valstijos nustatytus “mo- 
kintojavimo” kursus neiszlai- 
kys, ir per kelis menesius tenai 
mokslo suolą trina.

Chicagoje vienas garsus mo
kintojas su Daktarato laipsniu 
dabar pamėtė savo darba in 
Lane Technical mokykla, už 
tai kad tenai mokslo sztabas 
reikalavo' kad jis per viena me
ta. imtu mokintojavimo kursus. 
Jis gavo profesoriaus vieta in 
privatine, kolegija, be jokiu 
‘ ‘ mok into javimo “ ku r su.

Charles Wilson, buvęs Ap
saugos Sekretorius sako kad 
ne rakietai nulems pasaulio 
pergalėtoja, bet pramone ir pi
nigai, kuriu Amerika turi dau
giau negu kuris kitas krasztas.

Ir kas dar praseziau, musu 
atskiru valstijų instatymai nė
ra vienodi. Mokintojas isz New 
York valstijos negaus pana- 
szaus darbo Californijos vals
tijoje, pirm negu jis Cdliforni-

Dabar žurnalai ir laikrasz- 
cziai raszo ir sako kad Kata
likas galėtu 'būti iszrinktas 
Prezidentu.

i Darbo Sekretorius James P. 
Mitchell sako kad Ateiviai, 
Dypukai taip yra suardė far- 
merin tvarka, kad dabar ant 
farmu darbininkai daug ma
ži ali uždirbsią, už tai. kad tie 
Ateiviai už pusdyke dirba.

Rusijos Premieras Nikita 
Chrusezevas baikaudamas pa- 
stebejo Anglijos atstovui Mac- 
millanui, kad per jo, atsilanky- 
iha in Maskva, buvo daugiau 
Anglijos laikrasztininku negu 
Rusijos. Jis sake kad tai visai 
nepaiso bile tik nėra karo tarp 
tu dvieju krasztu.

Daryk tiktai toj ko- ąteisyje 
neturėsi gailėtis. Į i

nuobodumo ir neturto.’

Dažnai mus norai neinvyks- 
ta, ■

Trumpai meiliausi 'žodžiai 
szildo.

Tik darbas doras vien, ne
nyksta.

Jo net ii- amžinį nėisizildo.

Apie puse milijono' darbi
ninku kas metai eina ant Pen
sijos, ir kas metai tas skaiczius 
daugėja..

Kiekvienas doras 
žmogų augsztina.

darbas

Darbas iszvaduoja mus isz 
i iu nelabumu: nedarybes,

Platinkit “Saule’*

NARSUS :: ::
:: :: KAREIVIS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles, biski ipasveikes, 
nors dar vis serga vėžio liga, 
sako kad jis nepasitrauks isz

Pirmas — Katram mene
syje mažiausia szneka?

Antras — Menesyje Vasa
rio, ba turi tik 28 dienas.

No. 101—Kapitonai Vilnia- 
fintus apruszynias, didele

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T,

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

užsisakykite knygas iss 
exito Katalogo

Demokratai priesz Rinki
mus. yra pasakė kad jie nieko" 
bendro neturės, su tais kurie 
daro^skirtnma. tarp juodu, ru
du ir baltu žmonių. Jie szitaip 
pasisako kad jie nepaiso ‘balsu 
isz Pietines Amerikos kur tas 
klausimas yra. baisiai opus.

Nenorėkite paszvesti maldai 
to laiko, kuriame turite eiti sa- 

. v o pareigas; nenorėkite besi- 
melsdami praleisti dienu, ku
riomis turite darbuotis; ati
duokite Dievui, kas pridera. 
Dievui, o žmones padarykite 
kas jiems reikalinga; nebūkite 
priežastimi, kad ne tiek del ju
sti maldingumo, kiek del nusi
manymo turėtu artimas nuo
stoliu.

Greitai užpakalyje iszgirdau. 
baisu arklio žvengimą. Ta bai
sa visi mes pažinojome. Visa 
luosybe viso- senybe veisle ja
me laikėsi. Tuoj atsisukau.

Baisu szuoliu leke arklys su 
Grafu tiesiog ant musu. Va- 
kiukas ant balno susitraukęs', 
iszbales, su sntarszytais plau
kais, kardas auksacziau galvos 
iszkeltas. O, niekas, sakytum 
sziventas Jurgis, kada smakui 
taiko.

Perleke jis tuo buriu nemaža 
plota, atsispyrė in musu eiles, 
sumirgėjo.

— Ha! ha! Suszuko ir lei
dosi pirmyn. Kepure jam nuo 
galvos nukrito. Sakalėlis ant 
,ąrklio pasitaisė.

Jau suszvytravo' jo kardas 
pirmutinėje linijoje. Jo arklys 
priglaudę szonn prie Ražickio 
arklio, sulaužo linija, iszleke 
pirmyn ir puolėsi tiesoig ant 
neprieteliaus.

Sužvangėjo iszilgai visos ko- 
liumnos, sugriaudė pėstininku 
szuviai.

Durnai apdengė žeme, kaip 
su kokia marszkone. Kada isz- 
sisklaide, pamaeziau vėl ark
lį ir ant jo raiteli.

Grafukas laikėsi kąreziu tie
siog gulėdamas ant. kaklo. 
Arklys baisiai žvengei.

Greitai apsisuko ir pasileido 
in sztaiba. Neszioti nesze vai
kiuką. Beveik palei Ružickio 
kojas nukrito Grafukas nuo 
arklio. Kraujas isz krutinės 
jam prasimusze. Dar buvo gy
vas.

Nuszoko Ružickis ir kaipo 
vaika su rankom ji nutvėrė.

Tik dirbk, džiaugsmas pat
sai atsiras.

Jau Nekarta
, • \ ■ ■, - r

Priminėm musu skaityto
jams ir tiems kurie ne yra skai
tytojais, jog kada raszote koki 
užklausima arba szeip su kokiu 
reikalu raszote geisdami atsa
kymu, kad butumet ant tiek 
malonus indeti pacztine mar
ke del atsakymo! Redakcija 
aplaiko daugybe laiszku kas 
diena, o po 4 centus susiren
ka gana ženklyva suma per me
nesi if tik nereikalingas kasz- 
tas del redakcijos, o nepriskai- 
tant prie to laika ant sujieszko- 
jimo tokio atsakymo ant už
klausimo. Bukite ant tiek man
dagus ir neužmirszkite apie tai 
ateityje jog jeigu neindesite 
markes del atsakymo, “tai 
laiszkas eis in gurbą,“ ir gale 
site patys dasiprast, del ko ne- 
aplaikete atsakymu del j u su 
užklausymo.

—^Redakcija 1' Saules. “

Skambino kur tai varpais 
ant Aniuolas Dievo, o> Szemia- 
kin su savo likusiais kareiviais 
toli, kur tai už Hnilopiatu bu
vo, bego, kada, musu pirmasis 
plutonas su kardais kaso duo
be Grafukui.

Ne viena ten aszara isz akiu 
iszkrito ant kietosios žemes, 
kada mes ji pamatėme iszsitai- 
siusi, sunykusi, susžaudyta. 
Penkes kulkas turėjo krutinė
ję, kaip senas narsus, kareivis.

Ružickis stovėjo prie duobes 
akis žemyn nuleido ir tik usus 
tampė. Su tolimo varpo balsu 
maiszesi sa,n jausmas arklio 
žvengimas.

—PABAIGA------

Teisybe

KATALOGAS 
KNYGŲ

knyga, 404 puslapiu, 50o.
No.102-— Prakeikta, meilin

gas krimto altozkas 
mas, 202 pas, 50o.

No.l 03—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz Lietuviszku j 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. j

No.lll—Sziupinia (3 dalis) ' 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- < 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip į 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20o.

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

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

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia IJaremo Nevatoin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20o.

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, 20e.

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. 25o.

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaintoka, 
43 puslapiu, 20o.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35o.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutntokae, 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.l55—Sz akinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
piu, 35c.

No.150—Apie Duktė 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-

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

apraezy-

apysaka 
ezimtme-

lapių, 20c. ;
No.158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautai 
Vagis. 60 puslapio, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Šonus Mal- 
kiaus; 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 Iša
ri avineti Pinigus. 45 pus., 20o.

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

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

Kitokioi Knygoi

No.178—Tikransias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagalba Kazyrom. 
25o.

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

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaue 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25o.

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuao Kristuso 
15c. «-

No.197—Graudus 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. I»- 
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszezionybes. 128 pus. 35o.

No. 201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir Ii adymas apie Jezu Krista. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygai:

Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigui 
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.

Nepamirszkite dadetJ 
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 00., 
M&hanoj City, Pa., - B. I. *
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:: NARSUS KAREIVIS :: 
i

BEVEIK trys sanvaites ne-, 
nusedome nuo arbliu.

— Arklys geresnis negu 
ginklas! Kalbedamo Ružiek • s 
muiszdamas savo kasztona per 
kakla.

O kasztonas linksmai prunk- 
szte ir iszrietes kakla. kaip ko
ki lanka, kanopom arde žeme.

Ružiekis juokėsi.
— O, arklys! Kalbėdavo. 

Savo 1 o-e n. o m i s roku ado
mi s atskaito dienas, ir nei va
landas, kada man prisieina pa- 
kramtyt Volyniaus smiltis.

— Volyniaus molis, pataiso 
Dzvonkovskis, kuris tarpe ma
nes ir -Ružiekio jodamas, liūd
nai žiūrėjosi in sunkia, suplak
ta žeme. Vakar prie Laszki 
gavo Kazokiszku kardu in pe
tį, o nors tasai kirtimas buvo 
minksztas ir nepajudino kau
lu, greitai susijudo ir jai ne tas 
kad mums Finlandijos szauliai 
beveik ant pėdu mindžiojo nuo 
pat Miropolio, norėjo gryžti in 
Lulbara idant ji tenai Domini
konai gydytu savo k iostoro.

Ružiekis tuo tarpu vokavo. 
Vienok niekados negalėjo da- 
rokuoti. Greitai tarp skaitly- 
nes Lenku nuszoko ant kokio 
tai “sorok” arba kokio tai 
“Įdvateat”, o tuokart keike ir 
spjaudė.

Mažu jis būdamas nuo moti
nos atimtas Petertmrge Kade
tuose auklėtas, paskiau iszsi- 
mokino- Edmundas Ružįeki 
gimtines kalbos. Bujdamas jau 
junkerio galionuose tai pada
re, ar tai dar Vėliau. Ir kada 
apie maiszto užgimimą dasiži- 
nojo, nusiplesze sau oficierisz- 
kas szlipas ir pražuvo isz Pe
terburgo ir tik pavasari apsi- 
reiszke žitomieriaus apylinkė
se ties Pustoeha, kaipo- vadas 
poros tukstaneziu Lenku rai
teliu.

— Tai buvo gražus, pato
gus vyrukas. Su aukszta baro- 
nine kepure. Mundieras baltas, 
už juostos pisztalietai. Prie ke
pures' riogso plunksna.

Musu buvo keturi eskadro
nai, o dar žmones neejo. Bet ne 
mužikai. Ėjo bajorija ėjo ofi- 
cijalistai ir kiti. Bile kas pasi
griebdavo arkli isz arklydes 
aiba nuo ganyklos, užgesdavo, 
užpeneziais arkliui in szonus 
ir tuojau skubindavosi in Vo- 
lyjiiu! Akamanu miszku sargu 
rasztininkeliu ir kitu tuo kart 
kaimuose reikėjo su žiburiu, 
taip tirsztai dvaru žmones prie 
jieszkoti Ružiekio plakdavosi.

Bet plūkdavosi ne tik raiti, 
bet ir paszti. Su1 tais buvo tik
ra beda kadangi pritrukdavo 
ginklu.

SAPNOR1US

I
Su 283 Paveikslais ) 

160 Puslapiu
8 ©oi. ilgio, 5% ©oi. ploado ![ 
Issaiagkina sapna ir kas ![ 
ateitoje stosis. Su priedu ![ 
plauktu ir visokiu burtu. j 
Knyga in minksztoe po- !j 
pieroa virszeliuoee. :: :: j 

Pinigai reikia siusti su j 
užsakymu: !;

Tiktai,. . . >1.00 ISaule Publishing C©., < 
Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

— Duokite jus man szven- 
ta ramybe! Rėkdavo už galvos 
nusitverdamas Ružiekis, Ar 
asz jus, del Dievo, in skerdyk
la turėsiu vesti? Neturi kardo 
tai imk kokia geležine ka- 
czerga arba, virbalą, o su tusz- 
cziom rannkom man ežia vi
sai nepasirodyk!,

Tik kada generolas su pul-

i Jus bobeles pas 
Sk.vaijeri nusivalkiokite, 
Pinigus savo nemetykite. 
Nesenei viena moterėle 

Apskundė vaikina, 
Na ir užmokėjo kasztus.

O kvailiai vyrai, ’ 
Kad neduoda in kaili 

bobai!
* * *

'Nežinau ka padaryt, 
Turėsiu prisiraszyt 

Prie skaitliaus 
davatkėlių, 

Ir eiti doros keliu. 
Maeziau gana ant 

svieto, 
Reike imtis prie 

kito ko, 
O tos ka buna 

paszelusios, 
Tos ir moterėles buna 

geriausios. 
Kaip davatkėlė pasilieki. 

Nuo visu darbu 
atlieki, 

Vaikai apie viską turi 
i dabot’,

iStuba vaczyt ir -di-szius 
mazgot, 

iSztai, ana diena apie 
tai iszgirdau, 

Ir net nusistebėjau, 
Puiku užduoti moterėles, 

O to suprast ne visi 
gales.

Isz jaunu dienu 
valkuojasi, 

O ant senatvės už 
griekus meta v o ja.

Vaikus neprižiūri, 
Už tai paaugus naudos 

neturi. 
Nes užauga ant vagiu 

ir piktajdariu.
Motina savo duszia 

iszgano.
O kėlės pragano, 

afe * *
Ten kur apie 

Pottsvilles 
Ne labai toli, 

Merguczes gerkles 
geras turi, 

Nors da. ant szlapuosiu 
iszžiuri, 

Kaip nesenei nakti 
važiavo, 

į Po Patriko szvente, 
Tai rėkdamos vos 

gala negavo,.
Visi žmones subudo, 
Mistino kad ugnis- ' 

kur buvo.
Iszsigando net vaikai, 

O tai labai negerai.

! kauninku Cieehonskiu persi- 
skyire prie Koskovickiu szilus, 
pulkauninkas Ciechonskis pa
siėmė su savim tuos pėstinin
kus, o pas ju liko tik prie ve
žimu, 'bet nedaugiau penkių 
desetku.

Arklius turėjome gerus. Ta 
pavasari pievose užderėjo 
daug gražios žoles, o ir avižų 

* visur pakeliui apscziai mums 
duota, nesigailėta Tautisz- 
kiems reikalams.

Ypatingai bet ant dikto ir 
stamantraus arklio jojo Grafu- 
kas.

Vaikinas pats sausas, plonas 
nesuauges, baltas ir raudonas, 
kaip kokia mergaite. Mat! Sa
kalėlis isz garsaus lizdo, tik
tai kad dar turi mažas plunks
nas.

Buvo su broliu. Aukszta gi
mine, didelis vardsa, taigi di
dele ir prideryste kas link tė
vynės. Ir vyresnis jojo ant 
brangaus žirgo in kurio- ypa
tingu, žengimą negalima buvo 
atsižiūrėti.

Bet szirmas Grafuko arklys 
buvo tiesiog hetmoniszkas.

Staigus geriau, nei dailus, 
didelio- sudėjimo su didėlėmis 
sznarvemis, kareziai kaip upe
lio vanduo ant jo kaklo osze, 
snukis sausas, kojos kaip 
Striūnos o plona skūra buvo 
matoma krutanezios gyslos. 
Vienas tai buvo isz tu arkliu 
kurie dar deszimtoj kartoj su
uodžia stepus ir tobunus.

— Jau tasai turi nesziote, 
kalbėdavo- Ružiekis, žiūrėda
mas in Grafuka kurio mažai 
buvo matytis ant galingo ar- 
žilo. 1

— Patalėliuose motinai ta 
kujdiki atiduoti.

O rotmistras Maleviskis:
— Ot! Kur ežia kokia ka

dencija! Toksai raitelis prie 
tokio arklio!

Ir nusispjovė.
Pasakysiu teisybe, isz Gra

fuko visi po truputi pasijuokė
me. Bet ji žmones mylėjo, nes 
jis buvo ramus, tylus, prielan
kus ir visiems malonus.

Generolas isz karto nenore-

Ant Gavėnios
—t—

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristų so. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka 'būda 15c..

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

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:
SAULK = Mah&noy City, Pa.

•b.’ A. ik1' i u- .t. ,■ > , y’ ; •„ 

jo priimti prie partijos.
—- Pas motina pas mama! 

In pakajus ! iSzauke mosykuo
dam as ranka tarytum, ginda
masis nuo mušiu. Czionai cu- 
kierkos nedalinamos. Ne.

Bet Grafu kas užsispyrė: Su 
broliu ir su broliu. Taip ir pa
liko.

Isz karto tasai ponaitis prie 
saves turėjo smagu Kazokuti, 
kuris jam ir arkliams tarnavo-. 
Bet kad viename sjjsirinkime 
ir palatkose apsidairė ir par 
mate kad tenai kiekvienas sau 
ponas ir tarnas, o generolas 
Kazokuti pasiuntė tarnauti 
prie vežimu. Grafukas pats 
vienas turėjo savimi rūpintis.

Jau keliaujant nuo Polonny 
pats vale savo aržila, -pats gir
de, pats szere ir balnojo.

Isz to buvo d^ug juoko kad 
jam tas viskas ėjosi kaip'Žydui 
žeme, dirbti prie to darbo- ne
pratusiam.

— Žiūrėk, žiūrėk kaip Gra
fukas dirba, storaviijąsi. Žiū
rėk, žiūrėk koksai/tai Hricas 
isz Grafuko! - '

Ir taip iszvien ratu.
O jis vaikineli-s paraudo, nu

davė kad to visko negirdi ir 
net nereikalauja svetimos sau 
pagellbos.

— Asz pats, asz pats! 
viską pats 1

Na, labai tas gerai.

Asz

Baigėsi Gegužio menuo.
Užpakalyje musu gulėjo Lu

bar, gulėjo Polonna, gulėjo 
Mirovol, vis tai garsios dienos 
Volyniaus raiteliams. Bet po 
Miropolio kovai kur mes po 
draug su Zaslavczikais neprie
teliu sukapojome, pasileido 
Ružiekis in. ilgus marszavimus 
paskui bedanti tam U’ '-V 
Szemiakina, pasiu - t Irdamas 
isz to, kadlE5nland>U szauliai 
buvo papuolė, in Zaslavu par
tijos rankas. Per saztuones tai
gi dienas tik tiek galėjome at
silsėti, kaip kari ir po Lasz- 
kais, kur iszvaikeme Kazokus.

Kaip arkliai taip ir žmones 
buvo labai nuvargę. Nei nu
sėsti, nei atsidusti, baisu net 
pamislyti! Grafukas taip su
menkėjo kad negalima buvo ir 
pažinti.

Isz baltai-raudono pasidarė 
beveik juodas.

— Ant pienelio! AnUpiene- 
lio! Pas mama! Juokavojo Ru
žiekis, kada ji tokiu pamate-.

Grafukas tik lupas kandžio
jo. |

kelio kryžiams,; kad jayąiįsii- 
-ndo, o mažas vaikinas ant 
arklio- tuojau iszlindes pasiro
dė ir sudejas rankas prie lupu, 
suszuko:

— Kareiviai kaime!
Po tam. prapuolė-, tarytum jo 

ir nebuvo.
Nuszoko nuo arklio Marevs- 

kis, nuszoko Baranauskis ir 
kiti, rotmistrai paszvapejo su 
vadu ir pasuko palengva in 
kalnus, kurie tarp musu ir Sa- 
lichos gulėjo.

Tuo tarpu pradėjo griaudė
ti. Isz pirmo kur tai toli, pas
kiau kas kart vis areziau. Ėjo 
audra.. Ant žemes dabar visai 
tamsu- pasidarė. Tamsybe 
pjaustė žaibai.

Grafukas jojo ežia pat prie 
maneš. Su sunkenybe kaip tik 
galėjo sulaikyti savo milžinisz- 
ka arkli, kuris szoko pirmyn 
žvengdamas.

Niekur atbalsis taip placziai 
nesisklaido ir taip dar ypatin
gai kaip- Volyniaus laukuose. 
Kalnai atbalsius paduoda klo
niams, o klonai kalnams ir taijp 
nuolatos vis tęsiasi.

Greitai apjakino ii* užglu- 
szijo žybtelėjimas ir trenks
mas. Perkūnas kur arti trenke.

Niekados neužmirsziu .Ru
žiekio toje valandoje.

Nusiėmė kepure, jo baltas 
veidas tamsybėje praszvito, 
pakele žilas akis in dangų,

— Kam toji perkusija, Vi- 
sagalsi Dieve? Suszuko- tvirtu 
balsu. Mums- ar jiems, Vieszpa- 
tie? I

-— Jiems! Jiems! Suriko 
musiszkiai.

Grafukas nublanko kaip 
skepeta.

Generolas prijojo prie mus 
jau su. gera dyvnumoje.

— O kaip? Paklausė. Bai-

Diena buvo duszna, karszta 
užsinesze ant vetro-s.

Dulkiu debesiai kamuoliais 
kilo ant kelio. Arkliai lingavo 
galvomis iszprunkszdami dul
kes.- ..

Pavakarėj visas dangus ap
linkui apsiniaukė. Greitai su
temo, paukszcziai pradėjo ne
ramiai skraidžioti, žole buvo 
iszdžiuvus, isztroszkųs, dideli 
javai paszaliais riogsiojo kaip 
nepajudinama - siena.

Bile nors in Salicha! Bi
le tik in Salicha! Praszneko 
rotmistras Malevskis, atsisu
kęs in mus.

O jau nekurie arkliai pradė
jo klupti. Norėjome nusėsti 
idant gyvuliams kieknors pa- 
Ictfigvinti. Kaip tik vienok 
Dzvonkovskis stenėdamas- eme 
lipti nuo arklio, kad generolas 
atsisuko, antakius sutraukė. 
“Marsz!” Ir pats leidosi pir
myn. Turėjome paskui jo- sku
bintis.

Bet dar pirma eile neprijojo 
prie stovinezio ant pasisukimo

“Linksmu Velykų Szvencziu”

JONO ANDRULIO
...GAMYBOS...

Lietuviszki Sūriai!

Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 
Amerikoje ir Kanadoje!

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

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain. Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
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 prąszoma, 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, Ine.,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

• - ■ - ’ ’ • 
me ima? I.. \

Vaikinas paraudo. Nuleido 
akis ir tarė ramiai:

—- Nė, generole, nėra jo
kios 'baimes!

O tuo- tarpu pradėjo smar
kiai lyt.

Ružiekis juokėsi:
—1 Na, tarė, ant sziandien 

jiems nepasisekei Szemiakin 
tokiame ore neiszlys isz savo 
gurbo. Tuojaus už kalnelio su
stosime. Ugnies ir durnu, tiek 
kaip isz pypkes ir cigaru! Kas 
nori gulti, bet prie arklio-. Pi- 
kietai iszilgai rugius net iki 
kaimui. O rytoj mes jiems pa
sakysime gera diena: Ka? Iki 
pasimatymui, ponai.

— Atidavė mums garbe 
ranka, norėjom paskui ji su
rikti, bet -davė ženklą tylėti. 
Pasuko arkli, kada Grafukas 
leidosi raitas prie jo; ;

— Ponas generolai!
— O kas yra, vaikink?
— Asz. Asz noreczia. Asz 

praszyezia kad mane genero
las paskirtum in pirmas eiles!

— Ka? Ka? Ka? Atsiliepe

Istorija Apie... 
“AMŽINA ŽYDĄ”

To kelione po svietą ir lindima* 
apie J ezu Kristų.

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

“Talmudo Paslaptys”
2YDŪ TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

Platinkit “Saule”

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velniai;
Medejus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir t. t. Per paczta, 20 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Saule” turi tiek agen-
tu kiek skaitytoju, ąes kožnas 
yra agentu. Jeigu, kožnas skai
tytojas prisiimsiu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

Ružiekis, traukdamasis su| 
arkliu in užpakali. Pirmos ei
les ne del vaiku!

Ir ilgiau nieko lieki ausy da
mas pasileido risczia.

♦** •J*
Labai retai tokia graži ko

va buna- kaip >po Salicha. Įgy
tas po vėtrai 'buvo stebuklin
gas. Žeme szviežiose rasose. 
Musu padėjimas parinktas.

Ant kalno, kad nukreipti ug- 
ni ant saves, iszsitaise pirmas 
plutonas (eiles) kuriame vi
suomet būdavo laisva-noriai. 
Antrasis plotonhs 'buvo, tuo- 
jaus užpakalyj, kiek tai jszkri-
kes.

Treczias ir ketvirtas abiem 
pusėm kalno slinko sparnais 
tiesiog ant kaimo, uždengto 
augszlais javais., Vežiipai sto
vėjo paežiam užpakalyje, pa
kalnėje. ' ' :s

Turėjo Szemiakin . nakpzja 
dar iszgiršti apie mus, prisiaf- 
tinimą, nes .dar ankst i ryte^su- 
sitaise su, savisžkiftism.'V

Drutybe jo buyO;.,.lygijįm.usu^ 
turėjo- keturias kompanijas 
pėstininku ir keturias sotniis 
Kazoku, turėdami užpakalyje
kaima.

Matome viską, kaip ant del
no, net be žiūrono. Auksztyna 
saulute užkure kibirksztis ant 
pėstininku durtuvu ir ant Ka
zoku pkiiu. Patsai Szemiakin 
su visu savo sztabu stovėjo pas 
pirmutines tvoras.

Subaubė žemai bubnai, už- 
grajino jiems atsiliepimą musu 
trimitai. Atsistojome kilpose 
nusilenkė, trumpai laikydami 
pavadžias, pasirengė tuojaiis 
szokti ugnin.

Szemiakino pėstininkai slin
ko prie m,us didele, juoda ko- 
liuinna.

Adjutantas perioke frontą. 
Koliumna sustojo tolumoje 
szaudykles szuvis.

Pajuodavo kaip siena at- 
kiszti szaudykliu vamzdžiai. 
Negerai buvo jiems cieliuoti. 
Kareiviams akis bade saldes 
spinduliai.

Ofieieras iszkele kardą, su
skambėjo komanda.

Bet tuo paežiu laiku vamz
džiai susiubavo, szoviniai nu
lėkė žemai, visa koliumna su- 
simaisze. Tai musu sparnai, 
apsupo pėstininkus, Užlindo 
greitai isz javu ir su didžiausiu 
trenksmu ant pėstininku puo
lėsi. Czionai buvo ir pats Ru
žiekis. i ; J :

— Muszk! Užmuszk! Suti
ko jisai ir szoko su arkliu in 
dauba. !.

Pasukome paskui jo kaipo 
perkūnas.

Žemai viro kove. Szemiaki
no pėstininkai susimu sze- grei
tai taisei sau trikampi. Bubnai 
arkliu žvengimas ir riksmas 
nėdavc klausyti komandos.

(Tąsa Ant 2 puslapio)
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Verbų Nedelia

Ta diena Krikszczioniai ap- lios prasideda Didžioji San- 
vaiksztines Nedelioj, Kovo 22 vaite.
diena. Nuo szioe Verbų Nede- o o co

Žinios Vietines
— Nepastovus oras.
— Szvento Juozapo' .para

pijos Atlaidai 'buvo szivenczia- 
ini iszkilmingąi.

—- West Enki Ugniagesiai 
laikys savo Baliu, Panedelio 
vakąra, Kovo Mareli 30-ta die
na in Nėivhards svetainėje, 700 
West Mahanoy uly.

— Publikines ir Parapines 
mokyklos užsidarys del Vely
kiniu Szvencziu, Seredoj Kovo 
25-ta diena, ketvirta Valanda 
po piet, o mokslas prasidės 
Utarninke, Kovo 31-m.a diena.

—. Su'batoj pripuola Szv. 
Benedikto,.o Tautiszka Vardi
ne: Lingaila. Ir ta, diena 1947 
metuose laivas “Grandeamp” 
susprogo prie Texas City, Te
xas, daugiau negu 500 žmonių 
žuvo., o penkios deszimts mili
jonu doleriu iszkados buvo pa
daryta; 1923*111., sukilę Klaipe- 
dieeziai ,paėmė Klaipeda; 1362 
m., Kry'žiaviai iszgribve Kau
no pili.

— Kita sanvai te: N odei ioj 
pripuola Verbų Nedelia, ap- 
reiszkia in jojimą. Kristaus in 
Joruzalima ant asilo. Taipgi 
ta. diena, Szvento Povilo, o 
Tautiszka Vardine: Gedaudas. 
Ir ta’diena : 1920 metuose pri
pažinta moterims Amerikoje 
lygios teises su 'vyrais; 1868 
m., gimė žymus Lietuviu ra- 
szytojaš Vydūnas; 1565 m., 
Lietuviai atėmė isz Rusu pili 
Krašpaja..

‘C4 Szia sanvaite tai yra 
Didoji arba Szvontaji sanvai- 
te-ant atminties Jėzaus Kan
džios.

Panedelyje pripuola Szv. 
\riktorpio. ir Šzy. Bonoventu- 
ipy o Tautiszka Vardine: Visz- 
manta. Ir ta diena: 1950 me
tuose B-50 eroplanas nukrito 
netoli nuo Hyder miesto, Ari
zona, dvylika. žmonių žuvo; 
1933 m.; Vokiecziu valdžios' 
sztabas “Reichstag” paveda 
visa savo kraszto valdžia Hit
leriui del keturi u metu.

— Utarninke pripuola Ga- 

| brielo Arv., ir Szv. Timotiejo, 
o Tautiszka Vardine: Olande. 
Ir ta diena: Menulio atmaina:

I Jaunutis. Ta diena 1934 m., 
■ Prez, F. D. Rooseveltas pripa- 
jžinsta Pliillipinu Nepriklauso
mybe kin i buvo jiems jau se- 

i niai žadėta; 1949 m., viesulus 
I n'žmusze 26 .‘žmones Arkansas, 
Oklahoma, Texas, Mississippi 
ir Louisiana valstijose; 1603 
m., Anglijos ir Szkotijos kara
lystes susivienijo po Szkotijos 
Karai i mni. Jokubu Szesztoju, 
kuris tapo abieju karalyscziu, 
Karalius Jokūbas Pirmasis; 
1945 m., Generolo Pattono ar
mija persilaužė skersai Rhine 
uipe priesz Nacius; 1882 m., ra- 
szytojas, poetas ir dainius 
Longfellow pasimirė, jis daug 
būivo paraszes apie Amerikos 
pradžia ir pirmųjų Amerikie- 
cziu vargus svetimoje žemoje 
Amerikoje.

Frackville, Pa.—
Peter Gudd, nuo 218 So. Le
high uly., turėjo operacija in 
Geisinger Memorial ligonbute 
Danvilleje. Ponas Gudd kita
dos gyveno MahanoyCity, 23 
I) ulyczia, bet apspigyveno 
Frackvilleje.

Shenandoah, Pa.—
Ponia Katarina (Suhacz) Ber- 
natavieziene, kuri gyveno pas 
savo duktere Ona Wilsonie, 
300 E. Lloyd uly., pasimirė pa
reita Sukatos 'diena 4:20 va
landa. popiet. Velione nesvei- 
kavo per keletą, metu. Kitados 
laike saliulno bizni, 'po Nr. 131 
N. Bowers uly., 'bet apie ke
turi metai atgal apsigyveno 
pas savo duktere. Gimė Lietu
voje, atvyko in Slienadoryje 
1902 metuose. Vedus du syk: 
pirmas vyras vadinosi Jonas 
Su'baczius, mirė 1928 metuose, 
o antras vyras Jonas Berną,ta- 
viezius mirė 1940 metuose. Pa
liko duktere Ofna. Wilsonie, 
mieste ir du sunu: Joną Suba- 
czia, mieste ir Juozą Sulbaczia 
isz Frackvilles, taipgi keletą; 
arnikų ir sesere Ona Karaliū
niene isz 'Scottsville, Mich., ir 
keletą giminiu. Laidojo Sere- 

’dO'S ryta isz Graboriaus D. 
Snyderio koplyežios 215 E. 
Centre uly., su apiegiomis i n 
Szv. Jurgio bažnyczioje devin
ta valanda ir palaidota in pa
rapijos kapinėse.

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis. 
Pres., Fountain, Michigan.

AUTOMOBILIU
APDRAUDA

PABRANGEJO

PHILADELPHIA, PA. — 
Automobiliu apdraudos kom
panijos dabar Philadelphijoje 
pabrangino apdraudos kaso
tus tarp $7.80 ir $14.00 doleriu. 
Net tie draiveriai kurie yra 
vokuojami 1-A ir kurie yra 
virsz 25 metu amžiaus turės 
daugiau mokėti už savo ap- 
drauda.

Tie kurie yra apsidraudė 
ant penkių ar deszimts tuks- 
tancziu doleriu, turės mokėti 
daugiau apie septynis ir ketu
riolika doleriu, o tie kurie yra 
apsidraudė ant penkios de
szimts tukstancziu ar szimto/ 
tukstancziu doleriu, turės 
daug daugiau mokėti.

Apdraudos kompanijos sako 
kad Pennsylvanijoje jos per 
pastaruosius metus inejo in 
skyle ant daugiau kaip septy- 
niu milijonu doleriu.

Jos sako kad del kiekvieno 
szimto doleriu jos ‘gavo del ap
draudos jos iszmokejo szimta 
vienuolika doleriu ir szeszios 
deszimts centu.

Szitu kompanijų atstovai sa
ko kad didžiausi iszkaszcziai 
pareina isz teismo, kur sužeis
ti žmones gauna tukstanczius 
doleriu už visai maža sužeidi
mą.

Valdžia, Pennsylvanijoje 
dabar reikalauja kad visi drai
veriai butu apsidraudė, bet 
daug isz j u nieko neturi, ir kai 
jie tampa in kuria nelaime, jie 
negali apsimokėti ir apdrau
dos kompanija turi visus kasz- 
tus padengti.

Dabar automobiliu apdrau- 
da beveik visose valstijose yra 
pabrangus, ir gal bus dar bran
gesne.

VAŽIAVO IN
VESTUVES

16 Žuvo

ANAPOLIS, BRAZILIJA. - 
Trokas su daugiau kaip pen
kios deszimts džiaugsmingu 
žmonių, kurie dainavo ir ba- 
liavuojo susimusze su kitu tre
ku. Szesziolika žmonių žuvo 
toje nelaimėje. Trisdeszimts 
s^eszi kiti ir nuotaka buvo su
žeisti. Ji yra Maria Rosa Al
ves. Jos jaunikis, Antonio Fer
nandes teipgi buvo sužeistas.

Abudu ketino antru sykiu 
ženytis, nes abieju vyras ir 
žmona buvo žuvę kitame auto- 
mobiliaus nuotikyje. Ir szita 
nelaime atsitiko beveik toje 
paezioje vietoje.

MOTINA, 3 KŪDIKIAI 
ŽUVO GAISRE

LEBANON, PA. — Motina 
ir jos trys vaikucziai žuvo sa
vo lovose, kai gaisras isztiko 
ju namus, Lebanon mieste.

Žuvusieji buvo trisdeszimts 
metu amžiaus Jeannette L. 
Hedges su savo dviem sūnumis 
ir viena dukrele. Jos vyras, 
tu vaikucziu tėvas, dvide- 
szimts septynui metu amžiaus 
William buvo ka tik iszejes in 
darba kai ta nelaime atsitiko.

Ugniagesiu virszininkas sa
ko kad gaisras prasidėjo nuo 
aliejiniaus pecziaus skiepe.

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

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir Įtariu, 
kada žinios ateina isz Eu 
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslu? isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

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

Pirkie ĮJ. S. Bonus Į

VILLANOVA
STUDENTAS

Vaiku Sumusztas 
Airtomobiliuje

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvideszimts metu amžiaus Al
lan Fisher, Villanova Univer
siteto studentas, buvo keliu 
jaunu vaikezu sumusztas. Jie 
jam buvo davė “raida”, apie 
dvylikta valanda dienos laiku.

Jis policijantams pasakė 
kad jis ėjo ant Lancaster uly- 
czios, netoli universiteto kai 
penki jaunikaieziaji sustojo ir 
pasiulino ji pavėžėti.

Jis sutiko ir inshedo in pry- 
szakyne sėdynė. Be jokio per
spėjimo vienas isz tu jaunikai- 
cziu ji nustvėrė už gerkles ir 
reže jam per veidą.

Draiverys pasuko savo auto
mobiliu in vieta sustoti, kur 
studentas Fisher paspruko 
nuo ju ir isz to automobiliaus 
iszszoko.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

Invairios Žinios Isz 
Apimtos Lietuvos

Vėl Vaidins “Rinkimus”
Apimtos Lietuvos auksz- 

cziausios tapybos prezidiumo 
p-kas Paleckis 'Sausio 24 die
na paskelbė, kad kraszte Kovo 
15 diena invyksia nauji Rinki
mai in aukszcziausiaja taryba 
ir in vietines tarybas (rajonu 
miestu, apylinkių ir gyvenvie- 
cziu t.t.

‘Girtavimas Chuligan
izmas Ir Kitos Nepado
raus Elgesio Pavidalus’

Visa tai esą paplitę net par- 
tiecziu tarpe, kaip buvo pra- 
neszta Lkp suvažiavime. “Mes 
negailestingai kovosime priesz 
tokias praeities atgyvenas, ’ ’ 
pareiszke Snieczkus, tartum 
tu reiszkiniu prie žastys gludi 
praeityje, o ne Sovietinėje da
bartyje.

91,000 Pensininku

Buvę apimtoje Lieutvoje
1958 >metais, kaip paaiszkejo

Czia traukinys isz Chicagos 
yra užsnigtas ir inklimpes in 
sniego pūgas ir laukia pagel-

Trys viesulos, viena po kita, 
isztiko szita Arkansas valsti
jos miesteli Opai, ir virszuje 
matoma kiek iszkados buvo 

isz Lkp suvažiavimo. 1963 me
tais esą numatoma minimalias 
Senatvės pensijas padidinti 
nuo 300 rubliu iki 400 rubliu 
per menesi miestuose ir nuo 
255 iki 340 rubliu kaime. 1966 
metais pensijudydis miestuose 
busiąs pakeltas iki 450-500 
rubliu ir atitinkamai padidin
tas minimumas kaimo vieto
vėse. (Turint galvoje menka 
rublio perkamąja galia, tos 
normos nėra dideles).

Privercziamojo Darbo
Stovyklos

Sovietu valdomuose krasz- 
tuose veiks ir pagal naujuo
sius baudžiamuosius instaty- 
muš, tik jos vadinamos ne tik
ruoju vardu, o “pataisos ir 
darbokolonijos.” Sovietu pro
pagandoje Užsieniams karto
jamas teigimas apie priver- 
cziamuju darbu stovyklų pa- 
naikinima yra tikras blefas, 
nes tos stovyklos netik žinoma, 
bet ir juridiniai tebeveikia, 
nors ir naujais pavadinimais. 
Lieka Sovietinėje baudžiamo
je teisenoje ir trėmimas. Nau
jieji nuostatai numato ■ dvieju

Sniego Pūgos, Traukinys Užsnigtas

bos. Traukinyje buvo septy
nios deszimts keleiviu. Trau
kinys stovėjo czia per asztuo- 

Viesulu Aukos

padaryta.
Namai kur Ponia Elva Ro- 

berets buvo užmuszta ir jos 
vyras buvo sužeistas, ir du su-

Rusziu trėmimą: 1—Iszkeldi- 
nima isz gyvenamosios vietos 
(ssylka) ir priverstini apgy
vendinimą naujoje vietoje. 2— 
Isztremima isz gyvenamosios 
vietos, nustatant sritis, kurio
se tremiamajam draudžiama 
lankytis (wysylka). Pagal 
naujuosius nuostatus, abiejais 
atvejais trėmimas neigalis bū
ti ilgesnis kaip 5 metams, ne
priklausomai nuo to, ar trėmi
mas vykdomas kaip pagrindi
ne, ar kaip papildoma bausme.

Laiszkai Isz Lietuvos 
** In Ženeva Pagal

Užsakymą

Vilniaus radijas Sausio 24 
diena pranesza, kad grupe 
Kauno Politechnikos instituto 
profesorių kreipėsi laiszku in 
Suvien. Amerikos Valstybių ir 
Anglijos delegacijas Ženevos 
pasitarime, ragindami juos 
teigiamai iszspresti branduoli
nio ginklo bandymu nutrauki
mo klausima. “Tokio sprendi
mo laukia isz Jusu Lietuviu 
tauta ir milijonai musu plane
tos geros valios žmonių.” Ko 
Lietuviu tauta tikrai laukia, 

nias valandas kol pribuvo pa
gelta ir darbininkai jam rieles 
atkasė.

i siedai buvo sužeisti. Kitose 
apy linkes miesteliuose d u 
žmones žuvo ir devyniolika 
buvo sužeista.

žino ir pasirasze laiszka profe
soriai būtent Rusu evakuacijos 
isz Lietuvos ir Lietuvos nepri
klausomybes atstatymo. Jei 
Maskva liautųsi savo užpuoli- 
mis, savaime atpultu reikalas 
bandyti vis naujus branduoli
nius ginklus toms užpuolimos 
atremti. Žinoma, pasirasze ana 
laiszka profesoriai Purenąs, 
Kaveckas, Žmuidzinaviczius ir 
kt. szito in savo laiszka Žene
vai inraszyti negalėjo. Ju 
laiszko tekstas buvo suraszy- 
tas Maskvos instruktorių.

Kam Szventas, Kam 
Neszventas

Vilniaus radijas Sausio 21 
diena minėdamas Lenino miri
mo 35 metu sukakti^ kaip in- 
prasta, in padanges kelia Le
nino reikszme, nusznekedamas 
net iki to, kad Lenino atmini
mas esąs amžinas ir szventas. 
“Žodis apie ji pažadina žmo
guje vis kas gera ir gražu.” 
Milijonuose žmonių, kurie 
kentėjo ir žuvo nuo Lenino ir 
jo inpediniu, žodis apie ji galė
jo sužadinti tik sžiurpa.

I




