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Senatoriai Isz Baltųjų Kambaru Isz Amerikos $500,000 GAISRAS PALEIDO 11 LAKU- SPAUDA GALINGA

Senatorius William Know- 
land^(po kairei) Republiko- 
nu vadas Spnate, isz Califor- 
nijos irt Senatorius Walter 
George, Demokratas isz 
Georgia, Senato Užsienio 
Komisijos pirmininkas, ežia 
iszeįna isz Baltųjų Kambaru 
kur jie buvo Prezidento Ei- 
senhowerio pasikviesti pasi
tarti apie Genevos konferen
cija, ir kur Prezidentas jiems 
iszreiszke savo inspudžius 
isz tos konferencijos.

Ne tik jiedu buvo Prezi

dento pakviesti in ta pasi- 
sznekejima, bet daug kitu in- 
takingu Senatorių ir Kon- 
gresmonu.

Senatorius Knowland, nu
sijuokdamas, pastebėjo kad 
tai buvo labai tvarkingas’ir 
džentelmoniszkas pasiszne- 
kejimas tarp abieju partijų 
atstovu.

Senatorius George per 
tuos pasisznekejimus pa
klausė ar dabar nebutu gali
ma ka panaszaus surengti su 
Komunistiszka Kinija.

Senatorius Earl G. Cle
ments, (kairėje) virszumos 
Senato vadas, ežia pasiszne- C, .
ka su Kongreso Demokratu 
vadu, Sam Rayburn, isz Te
xas, po pasisznekejimo su 
Prezidentu Eisenhoweriu, 
kaslink kas buvo nuveikta ir 
atsiekta per ta konferencija

keturiu didžiųjų, Genevoje.
Sam Rayburn vėliau laik- 

rasztininkams paaiszkino 
kad kiek jis suprato isz Pre- 
zidenot Eisenhowerio rapor
to, tai Genevoje buvo nusta
tyta tik pamatai del ateinan- 
cziu konferencijų.

o o o

POLICIJANTAS
PASIVOGĖ $79,000

BLUEFIELD, W. VA. — 
Policijantas dingo su $75,000, 
užszoko ant eroplano ir sau 
isrvažiavo. Bet kelione buvo 
trumpa. Eroplano lakūnui bu
vo per radija praneszta apie 
tai, ir lakūnas savo eroplana 
nutupdino apie szimta myliu 
nuo Bluefield, in Huntington, 
West Virginia. Policijantai jau 
lauke to eroplano ir to polici- 
janto. Jie sako kad jie rado 
visus pinigus ant to policijan- 
to. \

Huntington policijos virszi- 
ninkas P. L. Dye ji suaresztavo 
už vagyste.

Sargas policijantas, keturios 
deszimts metu amžiaus Tom 
Bivens, pasiėmė tuos pinigus, 
kurie buvo skirti algoms, isz 
Flat Top National Bank in 
Bluefield, apie asztunta valan
da isz ryto. Jis turėjo tuos pi
nigus nuveszti in American 
Coal kompanijos ofisus, Comas 
miestą.

Paprastai, du sargai polici- 
jantai szita darba atlieka, bet 
szita syki Bivens vienas buvo 
pasiunstas.

Kai policijantui Dye buvo j 
praneszta kad tas sargas ir pi
nigai dingo, greitai iszrokavo, 
kad greieziausia ir geriausia 
proga pabėgti tai ant eroplano. 
Už tai jis greitai nuvažiavo in 
Bluefield aerodroma, kur jis 
rado to policijanto automobi
liu ir jo revolveri. Jis teipgi 
iszrokavo kad tas policijantas 
greieziausia buvo paemes Pied
mont Airlines eroplana kuris 
skrido in Charleston ir Colum
bus, Ohio.

Iszejo per radija policijos in- 
sakymas ta eroplana sustab- 
dinti. Bet kai tos žinios pasiekė 
Charleston, tas eroplanas isz 
tenai jau buvo iszskrides. Po
licijantai kreipėsi in tos kom
panijos virszininkus, kurie tam 
lakūnui insake nusileisti in 
Huntington, ir nei vieno kelei
vio neiszleisti kol policijantai 
nepribus.

Policijantai to eroplano jau 
lauke kai jis nusileido, ir sar
gas policijantas Biven buvo 
suimtas ir suaresztuotas. Jis 
yra trijų vaikucziu tėvas, bu
vęs autobuso draiverys, pacz- 
torius ir policijantas.

Vaikas Uždege 
Bažnyczia

QUINCY, MASS. — Gaisras į 
sunaikino, beveik visiszkai su
degino Szvencziausio Sakra
mento bažnyczia in Quincy 
miestą. Iszkados padaryta ant 
daugiau kaip puses milijono 
doleriu.

Policijantai sako kad vienas 
vienuolikos metu vaikas prisi
pažino kad jis ta gaisra pradė
jo netyczia. Ugniagesiai ir po
licijantai ji dar vis klausinėja, 
norėdami tikrai dažinoti kaip; 
jis netyczia toki gaisra pradė
jo-

PASIILGO ŽMONOS

Pasiskolino Autobusą

RADO KARABINĄ

4 ŽUVO ‘JET 
EROPLANE

PETERSBOROUGH, ANG
LIJA. — Keturiu inžinu grei
tas bombneszis, “Vickers Va
liant” užkliuvo už elektros 
dratu ir nukrito ant farmos. 
Visi keuri lakūnai žuvo. Szitas 
eroplanas, bombneszis buvo

vienas isz greieziausiu ir nau
jausiu, kuriuos Anglija dar 
niekam nerodo ir apie juos ma
žai žinių iszleidžia.

Kai tik tas bombneszis nu
krito, tai armija pasiuntė savo 
kariszkus sargus ji apsupti 
kad niekas prie jo neprieitu; 
net ir valdžios policijantams 
nebuvo valia per arti prie to 
sudužusio bombneszio prieiti.

Nuszove Savo Sesute

FEAKVILLE, N. Y. — 
Penkių metu mergaituke buvo 
savo mažo broliuko netyczia 
nuszauta, ežia in Peaksville, 
kur jiedu butu praleidęs vasa
ros atostogas.

Mergaitukes vardas buvo 
Irene Arezzo. Jos broliukas, 
Juozas, valstijos policijantams
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BRONX, N. Y. — Trisde- 
szimts trijų metu amžiaus 
Frank LaMar iszsiilgo savo 
žmonos, kuri yra in Lynchburg, 
Virginia.

Tai jis pasiskolino autobusą 
ir iszvažiavo ja aplankyti.

Bet tas autobusas nebuvo 
koks paprastas busas; tai buvo 
Pennsylvania Greyhound dide-; 
lis autobusas.

Sulyg valstijos policijanto in 
New Jersey, Francis J. Wil
helm, szitas Frank LaMar in- 
ejo in autobuso stoti, apie vie
nuolikta valanda vakare, pri
ėjo prie to buso, insisedo in 
draiverio vieta, ir sau sveikas 
iszvažiavo.

Policijantas sako kad LaMar 
buvo gerokai inkauszes, bet ta 
autobusą jis kaip veteranas ge
rai draivino ir pasuko in New 
Jersey Turnpike, ir važiavo 
Virginijos link.

Jam ta kelione gal butu ir 
pasisekusi, jeigu ne szitas poli
cijantas, Wilhelm. Apie pirma 
valanda isz ryto, apie septynios 
deszimts penkios mylios isz 
New York, szitas policijantas 
užtiko szita autobusą traukiant 
in pietus, ant autobuso nebuvo 
nei vienos szviesos, apart sz vie
šu nuszviesti kelia, ir ant to au
tobuso nebuvo nei vieno kelei
vio.

Policijantas pasivijo ta au
tobusą netoli nuo Bordentown. 
Isz pradžių LaMar stengiesi 
iszsiaiszkinti kad jis yra Grey
hound autobusu kompanijos 
darbininkas, mechanikas, ir 
kad jis veža ta autobusą in 
Lynchburg pataisyti. Bet vė
liau jis prisipažino kad jis bu
vo ta autobusą pasivogęs ir va
žiavo savo žmona aplnkyti.

Policijantas privertė ji auto- ■ 
busa nutraukti nuo vieszkelio. 
ir paskui jis ji in savo automo-1 
biliu insisodino ir važiavo in
policijos ofisus. Tada, polici
jantas sako, LaMar iszsitrau- 
ke tuszczia sodes bonkute isz 
savo kiszeniaus ir reže polici
jantui per galva. Jis buvo sua
resztuotas ir dabar be jokios 
kaucijos tupi kalėjime.

NU ISZ NELAISVĖS

Derybos Su Kiniecziais
Vedamos

NEW YORK, N. Y. —
Diena isz dienos, per kelias 
sanvaites “N.Y.T.” laikrasztis 
rasze, pyszkino apie viena 
augszta ir intakinga valdovą,

Bezdžionka Nori 
Atvesti

KINIJA. — Kiniecziai Ko
munistai staiga paleido vienuo
lika musu lakunu isz nelaisvės. 
Tie Komunistai sako ir aiszki-1 
na kad tie musu lakūnai labai 
mandagiai apsilaiko nelaisvoje 
ir už tai jie dabar yra paleisti.

Bet tie Komunistai nieko ne
sako apie kitus Amerikieczius 
kuriuos jie dar vis laiko ne-j 
laisvėje, kaipo szpiegus.

Jie szitus musu lakūnus pa
leido isz nelaisvės vien tik del 
to kad jie geriau galėtu derin i 
tis su musu valdžios atstovais,! 
kai iszkils klausimas, ar priim-1 
ti ir pripažinti Komunistiszka 
Kinija Tautu Sanjungoje.

Dabar visi giria ir ant rankui 
neszioja Prezidentą Eisenho- 
weri, kad jis tiek daug gero 
yra musu krasztui nuveikęs to
je Genevos Konferencijoje. Bet i 
mes turėsime palaukti ir pama
tyti kiek jis mums gero yra 
nuveikęs ir kiek jis yra Ko
munistams atidavęs.

Komunistai dabar Prez. Ei-, 
senhoweri gerbia ir ant ranku' 
neszioja. Ims kelis metus pirm 
ir ęs dažinosime ar Eisenhowe- 
ris mums ar Komunistams pa
taikavo.

Mums eme daugiau negu de
szimts metu kol mes dažinojo- 
me kaip Rooseveltas Lietuva ir 
kitus pabalti joso krasztus bu
vo Sovietu Rusijai pardavės.

SKAITYKITE “SAULE”

Vaszmgtone, bet retas kuris 
paisė ar domėjosi. Vienas Se
natorius buvo pastebėjęs, kad 
gal tam laikraszcziui žinių pri
truko, kad jis tiek vietos ir lai
ko gaiszina, raszydamas apie 
Amerikos Lakunu Sztabo Sek
retorių, Harold E. Talbott.

Bet szito laikraszczio redak
torius nesiliove apie ji raszes. 
Nors szitas Talbott buvo visus 
savo szierus ir stocks pardavės, 
pirm negu stojo in savo nauja 
darba, jis vis buvo bendrasavi- 
ninkas Paul B. Mulligan kom
panijos. Jis rasze laiszkus ant 
Lakunu Sztabo popieros, jiesz- 
kcdamas kontraktu savo tai 
kompanijai. Jis buvo užsidir
bės apie penkios deszimts tuks- 
taneziu doleriu; dalis szitu 
pinigu buvo nuo kontraktu ku
riuos jis buvo savo kompani
jai parūpinęs kai jis jau buvo 
Lakunu Sekretorius.

SzitUs straipsnius rasze ve
teranas, Vaszingtono laikrasz- 
tininkas, William H. Law
rence. Jis pradėjo szitus savo 
straipsnius pyszkinti, kai užti
ko trumpa straipsni apie szita 
va’dininka, in “Chattanooga 
Times”, kuris “New York 
Times” laikraszcziui priguli.

Ne už ilgo visi kiti laikrasz- 
tįninka i pradėjo panasziu žinių 
jieszkoti. Bet jie ežia jokiu 
suktybių nerado, ir tuojaus 
mete viską ir kitur sau žinių 
jieszkojo. Net ir “Chicago Tri-

Vokietijoje, kaip ir Ame
rikoje, per kelias sanvaites 
jau baisiai karszta, ir žmo
nes visokiais budais stengia
si pasivesinti.

Ne tik žmones, bet ir szita 
bezdžionka, kuri stengiasi 
szaltos sodes iszgerti isz bon- 
kos, bet rodos jai ne kaip 
sekasi.

Karininkas ant Hamburg- 
South Line laivo ja vežasi 
namo.

Angijos Karaliene Karieviu Tarpe

bune” laikrasztis, kuris ima 
žinias isz “N.Y.T.” ežia nieko 
svarbaus nemate, ir visai nei 
nespauzdino to laikrasztininko 
straipsnius.

Bet laikrasztininkas Law
rence nenuleido rankas, jis vis 
savo straipsnius apie ta Sekre
torių pyszkino. Visiems ki
tiems laikrasztininkams blusos 
numirė kai jis paskelbė ta RCA 
radijo kompanijos susikirtima 
su tuo Sekretorių, ir paskui ant 
pirmo puslapio paskelbė jo ra
ižytus laiszkus, ant oficialiuos 
Lakunu popieros.

Kai tik tie straipsniai pa
sirodė, tai pats Sekretorius 
Talbott pareiszke kad jis pri
sirengęs mesti ta savo bizni. 
Jis teipgi pareikalavo kad vi
sas klausimas butu Senato vie- 
szai svarstomas.

Bet jau buvo biski per vėlu. 
Dabar dauguma Senatorių rei
kalauja kad jis ne isz to biznio, 
bet isz Vaszingtono pasitrauk
tu.

Anglijos Karaliene, Elz
bieta Antroji, per iszkilmin- 
ga ir linksma paroda, peržiū
ri garbinga, senovės sargu ir 
artilierijos armija, in Ar
moury House, Finsbury, 
Londone.

Tai pirmutinis sykis kad 
kas isz karaliszkos szeimy- 
nos szitus garbes kareivius 
taip butu pagerbęs, kad as- 
meniszkai j u parodoje daly
vautu, kaip ežia jauna Kara
liene Elzbieta dalyvauja.

Niekas nieko nebutu žinojęs 
apie szita jo dvejopa bizni,-jei
gu ne tas laikrasztis ir tas laik
rasztininkas.

Czia rodos, jau ne kokis bai
sus prasikaltimas, laikyti dvi 
vietas, du darbu; bet sztai kur 
pavojus randasi: būdamas La
kunu Sztabo Sekretoriumi jis 
gali pasukti kontraktus in ta 
puse kur jis nori. Jis taip ir 
dare, savo kompanijai paskir-
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
rinkimu praleisti apie dvylika 
milijonu doleriu. Ik siziol par
tijoms buvo valia tik iki trijų 
milijonu doleriu praleisti.

Pypkes Durnai Svarbus Praneszimas

Dabar visi sako ir spėja kad 
viskas szi rudeni vėl pabrangs. 
Jie sako kad kai plieno ir au
tomobiliu darbininkai gavo al
gas pakelti tai visi kiti darbi
ninkai panasziai reikalaus, ir 
už tai viskas dar labiau pa
brangs.

1 • • 1
Nauju automobiliui pardavė

jai jau dabar Lozorių gieda, 
sakydami kad jie per daug 
nauju automobiliu turi ir per 
mažai kostumeriu.

Senatoriams ir Kongresmo- 
nams dabar valia du sykiu 
tiek pinigu praleisti ant rinki
mu negu pirmiau. Atskiras 
aszmuo gali paaukoti net ligi 
deszimts tukstaneziu doleriu 
del rinkimu ir tiek pinigu nu- 
muszti nuo savo ineigos del 
taksu. Pirmiau buvo valia tik 
iki penkių tukstaneziu doleriu 
del tokiu rinkimu padovanoti.

SPAUDA GALINGA

Apsivedimas

Automobiliai jau ir dabar 
per brangus, bet kiek galima 
inspeti, tai ateinancziu metu 
automobiliai bus dar 'branges
ni.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

damas riebiausius kontraktus 
del kariszku ginklu.

Sziais metais darbininkai 
gavo nuo asztuoniu ligi de
szimts centu ant dolerio dau
giau. 

" • • ‘
Plieno fabrikantai labai 

greitai sutiko ant visu savo 
darbininku pareikalavimu del 
didesniu algų. Bet tuojaus sa
vo plieną pabrangino septynis 
doleriu ir trisdeszimts penkis 
centus ant tono.

Didieji fabrikantai ir biznie
riai visai nepaiso kiek darbi
ninkai reikalauja, nes jie tuo
jaus savo tavora pabrangina. 
Bet mažiems biznieriams dabar 
gyva beda, nes jie negali to
kias algas mokėti ir negali isz 
savo kostumeriu daugiau rei
kalauti.

Jau iszrodo kad randasi per 
daug nauju namu. Daug nauju 
namu dabar stovi tuszti. Žmo
nes ju neperka nes jie yra per 
brangus.

Dalbar jau sunkiau naujas 
namas pirktis; banko® daugiau 
reikalauja ant rankos ir ne
duoda ant tiek ilgo laiko isz- 
moketi.

Moterų kailiniai ‘fur-coatai’ 
dabar labai atpigę. Jeigu kas 
ketina kailinius pirktis, tai da
bar geriausias laikas.

■" “■ • • ■
Už keliu dienu Kongresas 

paskirs apie szeszios deszimts 
tris milijonus doleriu del nauju 
aerodromu, vietų eroplanams 
nusileisti.

Traukiniu kompanijos dabar 
stato lengvesnius ir greitesnius 
traukinius, ant kuriu bus daug 
pigiau važiuoti. Szitos kompa
nijos nori atitraukti bizni nuo 
autobusu ir eroplanu.

Dabar po visa musu kraszta 
yra statomi platus ir dideli 
vieszkeliai. Bet ant visu szitu 
vieszkeliu reikia gal brangiai 
užsimokėti. Czia, rodos, tikra 
skriauda automobiliaus savi
ninkui, kuris jau ir taip bai
siai dideles taksas moka už sa
vo automobiliu, už gazoliną ir 
už aliejų.

Szitie vieszkeliai, “Turn
pikes” aplenkė didžiuosius 
miestus. Ir už tai sztorninkai ir 
biznieriai dabar toki lerma ke
lia.

Ateinancziu metu rinkimo 
vajus baisiai brangiai kasz- 
tuos. Kongresas dabar pavėli
na kiekvienai partijai del tu

Dar ir kitas invykis parodo 
laikraszczio intaka ir galybe:

Biržellio dvideszimts ketvir
ta diena, dvideszimts septynių 
metu amžiaus mokytojas, Eu
gene Vesecky, važiavo in Chi- 
cagos South Side. Kitas auto
mobilius bumpterejo in jo au
tomobiliaus užpakali. Ta auto
mobiliu draivino miesto detek
tyvas, keturios deszimts septy
nių metu amžiaus William Da
wes.

Tiedu vyrai iszlipo isz savo 
automobiliu apžiūrėti kiek isz- 
kados czia padaryta. Po keliu 
piktu žodžiu, jiedu sau nuva
žiavo.

Anot to detektyvo; už pus
antros mylios, tas mokytojas 
privertė ji sustoti, ir priėjo 
prie jo automobiliaus su paipos 
galu, ir reže in uždaryta langa. 
Detektyvas tada iszsirtauke 
savo revolveri ir nuszove mo
kytoja Vesecky.

Teismas iszteisino ta detek
tyvą, ir viskas taip ir užsiba? 
ge, ar butu užsibaigęs, jeigu, ne 
vienas laikrasztininkas, Tom 
Eastham.

Szitas laikrasztininkas pra
dėjo žinias, žinutes rinkti, 
svietku jieszkoti. Ir surado. 
Jis surado dvi moteris kurios 
buvo maeziusios ta susikirti
ma tarp to mokytojo ir to de
tektyvo, ir abi kaltino ta detek
tyvą. Toliau pasirodė kad nie
kas to paipos galo nemate ir 
niekas niekur nerado. Ir dar to
liau pasirodė kad tas detekty
vas ne tik syki bumpterejo in 
to mokytojo automobiliu, bet 
tyczia, rodos ant kerszto ar isz 
pagiežos, kleis sykius davė in 
ta mokytojo automobiliu.

Cook County teismas tuo
jaus insake suaresztuoti ta de
tektyvą, ir dabar jis yra intar- 
tas už žmogžudyste.

Sakytai, kad czia jau gana, 
kad tas laikrasztininkas ir jo 
redaktorius butu patenkinti 
kad jie gera darba atliko. Bet, 
toli grauž ne. Dabar tas laik
rasztininkas ima policijos szta- 
ba nagan, reikalaudamas kad 
policija dabar atsakytu už to- 
kia baisia klaida ir toki neapsi- 
žiurejima.

Jei ne tas laikrasztis, tai iki 
sziai dienai tas detektyvas sau 
straksėtu kaipo kokis drąsuo
lis, didvyris, kai, po teisybei jis 
yra žmogžudis, prastesnis už 
praseziausi žulika, nieksza, nes 
jis isznauduojo, piktai panau- 
duojo savo atsakominga vieta, 
kaipo detektyvas, slaptas poli- 
ci j antas ir visu musu neva-sar- 
gas.

Oi bernyti ko tu snaudi, 
Kam teip ilgai save spaudi, 
Apsirinkie sau mergele, 
Pasiimkie už patele, 
Tu geriausiai iszlaimesi, 
Kaip jau drauge sau turėsi, 
Tave mylės meilingiausiai, 
Mieles džiaugsma tu datirsi, 
Kurio niekad ne užmirszi, 
Locna drauge sau turėsi, 
Daugiaus kitos nenorėsi, 
Savo narna užlaikysi, 
Gražu turtą sau ingysi, 
Gaspadiniu ne samdysi, 
Kaip patele sau turėsi, 
Kasztuos maistas tau 

pigiausiai,
Sau gyvensi laimingesniai, 
Tu valgysi skanu valgi, 
Nekentesi skurdą alki, 
Vis prižiuręs kopuikiausiai, 
Pati tarnaus tau geriausiai.

INGRABANAS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Pirkie U. S. Bonus

Mes mėgstame teisingysta ii 
geidžiame, kad ir visi teisiu 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokės- 
ties, nes ilgai negalime laukti 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavoj ame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste

^Pirkie U. S. Bonus!

vere. Jis pasiliko valanda ant 
žemes begu lis, szaltas prakai
tas isz jo viso kuino iszsiverže, 
jis girdėjo vilkus lojant ir tarp 
■saves besivaidinant. Jis atsikė
lęs lipo atgal ir virszum kalno 
ženge tolyn kol jis neiszgirdo 
versme tekant. Jis parpuolė 
.ant žemes ir gere vandeni. Ta
da jis isz palengvo kalnu 'žemiu 
lipo1 kol atėjo in kloni kur vie
nas mažas upelis in Salas tekė
jo. Diena jau pradėjo rastis ir 
jis pamate1 anaipus upes keletą 
vilku, kurie viena stirna tese. 
Jam ant szirdies palengvėjo ir 
jis skubinos palei upe, idant 
atkaktu in ta vieta kur jo vy
ras jam buvo sakes kad tonais 
moterys nakvos. Vienui sykiu 
jis pamate goštaute ugni, ir 
pulką ipabalnout žirgu, ir szale 
žirgu viena Sveba. Jis numanė 
bad tai buvo Raticas kuris vi
josi moterys ir vaikus. Jis par- 
siinete ant žemes ir žiurėjo ar 
negales pamatyt terp miegan- 
cziu kareiviu moterys ir vai
kus.

Tas kuris krūmuose gulėjo 
su paraudonavusiom akimis, 
kaip ir Švobas, kuris kokie 
szimta žingsniu nuo jo atstu i 
sargybe laike, jiedu neturėjo 
anei mažiausios nuomones, 
kaip arti tas guolis buvo, kur 
kryžius stovėjo. In vakarus ko
kie valandos keliones ant aug- 
sztumos buvę Golfredas apsi
nakvojęs kame jie buvo keleve 
per dvi dienas per tyka giria ir 
dvi naktis jie buvo pakaingai 
praleidę po grynu dangum. No 
joki žvėrys juos neužpuolė, ir 
ne jokie naktine baidykle jiems 
nepasirodė. Jie‘buvo keleve pro 
Svelbu namus, ir ju moters bu
vo jiems vandens prinesze, ir 
glostė veidelius mažiutelu. Vie
na Svelbu mergina pasigailėda
ma padovanojo Trudei puodą, 
idant jie galėtu szaknis ir gry
bus del mažiutelu virtie. Maži 
Svelbu vaikucziai juos gala pa
lydėjo, idant ir pasiklausytu 
puikiu gisemiu, ir bandė teipat 
giedot “Kyrie eleison”. Apie 
gaisra jie niekė nežino jo', ir ka
da vienas 'Svebas apie ta daly
ką ju paklausė jie nieko neži
nodami ir atsiliepe kad jie nie-

ko apie tai nežino. Svebas ju ir 
tikėjo ir didei dyvijos isz to 
stebuklo ant dangaus. Tik pie
tumis treczios dienos Walbur
ga in Golfreda, kada jis- prie 
jois prisiartino teip kalbėjo:

— Ne nakvok toj vietoj, 
kur Ingrabano vyra tau liepe 
ir nekelauk tuom kėlu, kuri jis 
tau rode, nes gali būti kada 
mus Svebai pasivys. .Geriau 
mus nuvesk in Szvarcas, kal
nius ir teip uolu mes galim už- 
sisleptie.

Ant to ir Trude pristojo, kad 
jie ir gana naktiniu dvasiu bi
jojo, nes ir jie savo mislis tu
rėjo apie gaisra ir apie Wol- 
framo medžiokle. Ir visiems 
per Svaruos 'upe persigavimas 
nulipo Walburga nuo arklio, 
Trude pasiszauke keletą vaiku 
ir moterių ir vedesi arklius ga- 
luka tuom kėlu kuriuo jei Vol
framas paliepęs 'buvo iki žeme 
kietesne pradėjo rastis. Tada 
jie pavarė arklius muszdamas 
sziaurin link ir liepe vaikams 
greieziau eitie iki uipelui, per 
kuri jie perbrido.

— Tai kūdikiu klasta, bet 
gal but kad mes tuomet ir kit- 
ruosius Sveibus apgausim.

Dabar keliavo jie pagal juo
da vandeni, upe po kairai pa
sai palikdami, iki vietos, kur 
viena gili upe juos tolinkelevi- 
me sutaikė. Dabar jie kelavo 
palei upe ir visai pailsę ulžsiga- 
vo' ant kai niuo.

Tuom kalninu jie kelavo to
lyn iki ko] jie priėjo prie senos 
grinezios, kurie girininkai pa
state buvo. Ten jie apsinakvo
jo, ir susiradę versme užkure 
ugni. Moterisz'kes del Wai bur
gės pataisė minkszta guoli ir 
pagamino vakariene. Vaikeliai 
sėdosi aplink Golfreda kuris 
jiems papasakojo grąže istori
ja apie viena 
kuris Juozapu 
kuri jo broliai 
inmete. Vaikai

Palei Golfreda sėdėjo jauna 
pagoniszka moteriszke plau
kai draikėsi ir jos veidas buvo 
iszlbales. Ji jie per abi dienas 
buvo paskui kitus kelavusi ir 
visos moteriszkes jos gailėjosi.

— Labai tu rūpiniesi apie 
gyvuosius, pratarė jie pirma, 
karta in Golfreda, bet nieko 
gero tavo rūpestis nedaro tam 
vaikeliui, kuris užmusztas sza
le kelio guli, trumpos buvo jo 
kojukes ir jis didei verke, kaip 
jis bego. Dabar jo szeszelis le
kioję pagal vieszkeli ir jieszko 
motinos, arba randasi gilėm 
szulini, kur baltoji moteriszke 
biednu vaikeliu duszias sergs
ti; susirietęs sėdi vaikelis 
motina jo labai iszsiilgsta, ir 
jei gyvenimas nemielas.

Golfredas atsiklaupė lies ja 
ir aszaros ritosi jam per veidus.

— Baltaje moteriszke, ku
ri tavo vaikeli įserg-sti, asz ži
nau teipat ir jos gyvenimą; nes 
man yra praneszta apie mažiu- 
telius ir szventose knygose sto
vi iparaszyta, kad kudikems 
priklauso dangaus karalyste. 
Ne szulini tavo- kūdikis yra, •z z 
bet asz žinau kad jis yra pas 
Pana szveneziause kuri dan
guje kūdikius daboje. Jie isz- 
ganyme gyvena ir tarp žmonių 
jie yra szventais aniuolais va
dina. Jie linksmai kriksztauda- 
mi susitinka ta, kuris nuo že
mes in dangų pakila. Asz žinau 
tikrai kad tu mirsi ir tavo 
aniuolelis tau prieszais atlėks 
ir pasiims tave in dangų.

Moteriszke padėjo rankas 
ant jo ranku ir verkdama tarė: 

d a

ir 
ir

karaliaus sunu, 
vardu buvo ir 
in duobe buvo 
visi in ji žiurė

jo ir mažiausi jo kakla apsika
bino; jam iszrode lig jis buvo 
tarp, an i uolu. Vienas pagonisz- 
kas vaikas kuri Beza kiti va- 
dnio apkabino jo kakta ir tarė:

— Asz esmių Juozapas ir 
noriu valgyt. Visi pradėjo 
juoktis ir žvelge ant Trudes, 
kuri tuom tarpu vakariene ga
mino. Vaikai apsisedo apie ug
ni, ir moterys jiems davė vaka
riene ant luobiniu torielku, po
lam visi pavalgė. Golfredas vi
siems pavalgius, atgiedojo va
karo giesmė, ir paguldė vaikus 
vienas prie kito prisiglaudė, ir 
galveles in samanas inspaude 
jie veik užmigo.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

No.158—Apio Kapitoną* 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20o.

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

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

Kitokios Knygos x

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

No.180—Kvitu
del Iszmokejimo

Knygute
Pinigu Ligo-

— Praszau atkalbėk 
karta tuos žodžius, idant 
juos neužmirszcziau.

— Golfredas atkartojo kal
ba, o moteriszke kožna žodi 
jam paskui sake:

Po tam zokoninkas nuėjo pas 
Walburga 'pasikėlė ir nutvėrė 
jo ranka, bet jis ranka atitrau
kė ir tarė:

— Nereike tau būtie man 
dėkinga, nes viską kai asz del 
laveš darau tai darau ant pa
liepimo mano Dievo. Jani už 
viską dekavok: asz esu tik kaip 
vejas kuris jo baisa tau. pri- 
pucziu. Nuo tėvo, motinos ir 
sesers asz atstojau, asz tik Jam 
vienam tarnauju ir pagal jo 
pasielgimus elgiausi. Taip kal
bėdamas jis stive pats susistip- 
rino.

Walburga' puolė atgal ant 
guolo, o Golfredas ėjo su nu
lenkta galva in grinezia, viskas 
aplink ji nutilo, ir ant galo jis 
pats užmigo.

Volframas, lauke szvintan- 
czios dienos; vienu sykiu pa
mate jis nuo kalno Ingrabana 
nužengant.

— Tik viena ženklą asz at
radau. 'Svebu ugni; su dvide
szimts arkliu guli jie ties Sa
les upe. Ant arkliu vyrai jokim 
in gire, paliepė jam Ingra'ba- 
nas.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo 

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidclota, 
isz pirmutines puses
:zio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 171 
lideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
tai pinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga y pa ta galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

No.116—Istorija ape Siera- 
ta, Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant 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 Janiams. 35c. 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

No J 33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras,’ Smaka^ ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c. v

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No J 50—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

180^2—Kvitu 
Draugystėms, del Kasieriaua 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15c.
, No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

ĘVV Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A

prisiun-

ir Pini- 
‘ ‘ visada 
tik ant



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

INGRABANAS
(Tasa)

Da kokie valandai joja raite-

Raiteliai seke dialbotingai 
pedsakius ir /perbrido upeli.

liai ir gaisras pradėjo gaisztie, 
o diena pradėjo rastis. Ingra
banas prasilinksiraino kaip pra- 
szvito. Migla nusileido ant dra
bužiu ir arkliu, Ju pėdos buvo 
aiszkiai matomos rasa, kuri 
ant žoles gulėjo. Jie prijojo 
pagal upe iki vienai vietai kur 
ant duugno akmes matomi bu
vo. Czionai jie per upe perjojo 
ir prijojo įprie vieno alksninio 
krūmo, kur vadovas sustojo.

— Asz žinau ka tu mistini, 
suszuko Godes in Ingralbana. 
Skirkis pone sau kele.

— Per brasta brido Pranku 
moterys, kurais kunigas isz- 
valnijo, dadave Ingrabanas.

Ant galo gana aiszl^ai pedsa
kius galima 'buvo matyt.

Wolframas pažvelgė in ped
sakius ir tarė:

— In keletą valandų mes 
juos pavysim, jei mus nualsinti 
Žirgai dar nesztie gales; no
rint ir Godes gana gerus ark
lius apsirinko.

Ingralbanas nulenkęs galva 
sumurmėjo:

— Kaip gali pauksztis lek- 
tie, jai jam plunksnos iszpesz- 
tos yra: asz esu be ginklu.

— Asz tave ne viena syki 
macziau su kojom muszant, jai 
tu kitu ginklu prie saves netu
rėjai, atsake Wolframas nusi- 
dy vydamas.

— Jai mes ju pėdsakais se
kam, tai viliojanti mes Ratica 
ant ju; ir jis gali juos atgal su
gražint.

— Iszalkes vilkas griebe, 
ka pirmiausai nutvertie gali. 
Ar-gi mislini kad Svebai apie 
ka kita gali mislytie, kaip apie 
atsitieszijima. Trisdeszimts ir 
viena galva vargei-gali atlygiu- 
tie už ugiii, Raticas negali su- 
laikytie savo kareivius, jei jis 
ir norėtu nuo pasivijimo neval- 
ninku, kada jie sugryždami pa- 
matis moteriszkes ir vaikus su
degintus.

Per Ingrabano kuna pere jo 
szaltas sziurpulis.

— Brangiai tapo mokėta 
už galva vienatinio vyro.

— Jei jis tik turėtu savo 
arkli, pamislyjo Volframas su
sirūpinės. Jai tu nori, tai mes 
Godes pasiklausim, kadangi jis 
Svebus pažinsta.

Jis pasiszauke vadova, ir Go
des tare:

— Keli mums paskui seka, 
vairgei jie mus pavis; ‘bet asz 
mistinu kad Raticas vysis isz- 
valnytas moterys.

— Ir kada gali Raticas su- 
gryžtie in savo sudeginta liz
dą? Klause Ingrabanas.

Vadovas pažiurėjo in virszu 
ir tarė:

— Jai jis gaisra mate, tai 
gali jis da pietumis ties savo 
sudeguse pile stovetie.

— O vakare jis prispaus 
kunigo sprandą, pridūrė. Vol
framas.

— Gana, suszuko Ingraba
nas ir privarė savo arkli. Jie 
jojo toli per kalnus ir klonius, 
kol jie atkako prie sugriuvusio 
bokszto. Jie atrado guoto vie
ta, ugnies vieta ir skūra pap
jautos karves.

— Czionai miegojo Wal
burga, prakalbėjo Wolframas, 
mes juos tikrai atrasim. Pedsa- 
kiai veda tiesiog in sziaure, 
kaip kad asz su Trude nuta
riau. !

* BALTRUVIENE *
* * -K **********************>*■•

Argi tėveliai prasižengė, 
Jeigu mato kad ju 

vaikai daro blogai, 
Bausdami juos gana 

smarkiai,
O kaip kada padaro^ ant 

kūno žaidulius1, 
Ir mėlynus ženklus ?

1 ‘ Kas baudžia savo vaikus, 
Apsisaugoję sūdo bausmes” 

kalba prižodis, 
Jeigu sūnelis isz jaunu 

dienu pradeda vogt, 
O dukrele draugauje su

■ paleistu vais, 
Argi tėvai neturi tiesos 

iszplakti kaili"?
“Kuom isz jaunumenes 

czierkele primerkta, 
Tuom ant senatvės 

atsiduoda.. ’ ’ 
Tėvai atsako už auklejima 

savo vaiku.
Kuom daugiau juos myli, 
Tuom daugiau rūpinasi 

apie juju ateite, 
Tuom daugiau juju 

, szirdis skaudai, 
Kada turi juos bausti 

Bet jeigu vaikai nepasitaiso, 
Ar tėvai turi panaudoti 

’bausmes būda, 
Ar atiduoti juos in rankas 

teisingy stes ?
Sztai klausimas ant kokio 
Ne vienas tėvas ir motina 

Geistu priderancziai atsakyti.
Tūlas vaikas isz vieno 

i . .miestelio,
Pavogė keliolika doleriu 

savo tėvui, 
Likos baisiai už tai 

nubaustas.
Ant rytojaus sūnelis nuejas 

pas skajeri, 
O tėvas likos aresztavotas.
Vaika nusiuntė in narna 

pataisos.
Dabar tėvas lauke teismo, 

Už ka gali būti nubaustas 
Kelais menesiais kalėjimo, 
Negana to, kad tėvas gal 
Aplaikyti sarmata ant 

viso gyvasczio, 
Jog turėjo būti kalėjime 

kaipo prasižengėlis.
Už ka ? Ba nenorėjo idant 
Jojo antras sūnelis eitu 

pėdoms pirmutinio, 
Kuris likos iszsiunstas in 
Pataisos narna už vagysta.

Nepagelbėjo tėvo ir motinos 
persergejimai, 

Todėl turėjo panaudoti 
rustesnio budo.

Jeigu tėvas panaudojo 
Diržą ant savo vaiko, 

Argi dabar turi už tai 
atkentet kalėjime, 

Jog geide ji atkreipti nuo 
to kelio"?

Vaiko kentėjimai praėjo 
Ir dabar randasi pataisos 

name, 
Ir gailesį jog teip padaye, 
Norėdamas gręžti namo, 
Prižadėdamas pasitaisyti.

Mato savo klaida,
Jog tėvui padare 

.Daug nereikalingo ergelio
Ir geidže ji isz tena i s

iszimti.
Ka, dabar padarys 

sudžia ?
O ka pasakys kiti tėvai, '

Kurie turi’ panaszius 
Ergelius su savo vaikais?

Kada nekada jie nusisuko in 
giria, idant regetu Svebu. gy
venimus. Pietumis jie atkako 
prie juodojo vandens ir prasi
džiugo kaip aiszkiai pamate 
vieta kur moterys be vaiku 
perbride buvo. Jie valanda 
czionais silsejosi, polam vėl ant 
arkliu užsisėdo ir jojo tiesiog 
in šiauria link. Žeme atsirado 
kietesne ir jie neinate pedsa- 
kiu; tada jie pradėjo jieszkotie 
ir galiausai atrado pedsakius 
dvieju žirgu. Jie tais pėdsakais 
tolyn jojo kol neatkako in vie
ta, kur žeme minksztesne rado- •l
si.

— Žirgai yra zovada bege, 
bet pedsakius moterių be vai
ku asz nematau, suszuko In
gralbanas. Jis nuszoko nuo ark
lio ir apžiūrinėjo akyvai žeme, 
bet moterių pedsakiu jis neat
rado.

— Ar-gi krikszczioniszkas 
Dievas juos 'butu nuo žemes 
veido paemes? Klause jis susi
rūpinės.

Raiteliai jojo tolyn.
— Žirgus jai juos vilkai 

nepraryjo atrasim mes namie, 
kalbėjo Wolframas.

— Isztikro svetimas žino 
daug mokslo, vaikai yra in uo
las pas kerlias nusidavė arba 
kaipo ipaukszcziai szalin palė
kė.

Jei jiems Svebai paskui seks 
tai jie su jais susitiks po žeme 
aiba anapus debesiu.

Ingralbanas nedaug tedabojo 
ant Wolframo žodžiu,- bet bai
mingai *in visas szalis dairėsi. 
Bet jo jieszkojimas buvo ant 
tuszczio. Jie sustojo ir jojo at
gal, kol Wolframas Ingrabano 
arklui prie kamanų nutvėrė ir 
ji sustabdė.

— Iki szitos uolos jie atjo
jo ir czionai ju pedsakiai pasi
baigė, mes bet Raticui tiesiog 
in rankas jojam. Ingrabanas 
atsuko savo žirgą ir jojo atgal 
ant to kalno, kur moterys antra 
nakti pernakvojo. Ten jie nuli
po ir aipjiesžkojo visa apigar- 
de, bet žmonių pedsakiu ne
inate, galausai atrado jie ped
sakius dvieju arkliu.

— Czionai asz nemisliju 
nakvot, šekit mane in kalni- 
nusi, prakalbėjo Ingralbanas. 
Velei jie užsisėdo ir jojo tolyn. 
Jie atkako in kalnuotas gires; 
jie turėjo nuo arkliu nulįptie 
ir juos už kamanų nutvėrė ves- 
tie. Pradėjo jau temtie, ir jie 
da vis klausėsi ar neiszgirs 
žmonių balsus, bet tik vejas 
uže ir kalbėjo savo nesupran
tama kalba. Jiems in viena klo
ni nujojus sustabdė Volframas 
arkli ir tarė:

—- Kaulai ir mėsos nenori 
jau susilaikytie; jai tau patin
ka pone tai mes pasilsėsim, 
szaip mes savo arklius patroti- 
sim.

Ingrabanas nuszoko nuo ark
lo ir kalbėjo užkimusiu balsu:

Platinkit “Saule”

— Prakeiktas te esi guolis 
ant kurio asz szia nakti ilse- 
siuosu; jei jums altilsis reika
lingais tai laukit ant manės; asz 
gryžtu in giria ir jieszkosiu 
moterių be vaiku. Jai asz ryta 
nebusiu pas jus atgal sugryžes 
tai žinosit jog jau manos gyvo 
nėra. Nemislik mane perkalbė
ti e, prisakė jis Wolframui asz- 
trai, mane rūpestis baisiai yra' 
apėmus.

— Ka vienas darytie turi, 
ta ne turi antras nuo to sulai- 
kytie, atsiliepe Wolframas su
sirūpinės ir žvelge paskui ji, 
kada jis nuo jo atstojo. Asz ne
giriu iszminti vyro, kuris nak
ti seka žvėrių kaukimui. Apr u-

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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pin'kim žirgus Godes, ir susi- parubežius degintie ir ant jo 
juoskim diržais kadangi musu kalte puls. Jam ir parėjo ant 
vakariene nedidele. Vienas mislies ka svetimasis sake: Ne- 
miegosim po kitam. Jai katras | atsikerszik, nes kersztas yra 
isztrauks ilgaji sziauda, tas mano.
turės pirmutine sargyba. Jie 
trauke; Godes atsisėdo su nu
gara priesz viena medi ir pasi
dėjo savim 'buože. Wolframas 
iszsitiese ant samanų ir tuo- 
jaus užmigo.

Ingrabanas tuom tarpu klai
džiojo po tam.se ir kalnuota gi
ria.. Jis tvėrėsi sui rankomis 
prie kamienu ir suklupo terp 
akmenų be szaknu, bet vis jis 
pasikėlė ir vis lipo augsztyn; 
jam vis ant akiu buvo degantis 
sodžius ir Ratico pilys. Jam 
parėjo in misti kad Svebai atsi- 
kerszis ir pradės Tirmgiecziu

Ar tai ne durni žodžiai del 
vieno kareivio? Kaip gali ka
reivis ant Dievo valos pasiduo- 
tie, idant tas jo neprietelius pa
naikintu. Juk Dievas ji pati ne
buvo apsergejas nuo Ratico 
buklumo. Kaipo pabėgės tar
nas jis klaidžiojo po giria. Jo 
veidas inkaito. Jis atsidaužė 
tankiai in medžius, kol jis už
sigavo ant virszunes, kur ve
jas buvo medžius isz szaknu 
iszvertds. Jis lipinėjo ant ka
mienu ir iszaku, idant galėtu 
matytie nuo augsztumos ugni

sukurta, kur gal Walburga ra
dosi. Jis gana gerai žinojo kad 
jo geidavimas peiszsipildis.

Aplink ji buvo tamsu kaip 
maisze ir viskas tyka; tik die
vaicziai kalbėjo savo nepapras
ta kalba, o 'žemiau jo rėkavo 
giriniai žveriai. To vieto ir 
patis dievaicziai kareiviams 
buvo prieszingi, ar jie ir su- 
simylejima turės ant to pulke- 
lo, kuris su kryžiaus ženklu ke- 
lavo. Ar-gi moters galės apsi
gint ie priesz. meszkas ir vil
kus? Ar gales jos apsisaugo! 
nuo puolancziu medžiu? Ne 
vienas negalėjo sakytie ar jie 
buvo galingi ir žmonėms gera 
velija: Jie patys užgimė ir su
tvėrė žmones, ir kaip kad se-

GUODOTINI
.SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak- 
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

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

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

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

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

nieje kad sako jie teiipat pases- 
ti,e turės ir didei pikti stosis. 
Kaip kad iszmintingeje kad sa
ko dievaicziai ir podraug visa 
žmonių gimine gaus gala sun
kio kovo, kada visuomeniszkas 
svieto degimas užais. Kriksz- 
czioniu Dievas buvo bet, kaip 
kad svetimasis gire amžinas'. Ir 
Jis amžinai valdys svietą savo 
dangaus karalystėje. Dėlto 
vyskupas ir teip nusitikėjo ant 
savo Dievo ir visai ant Jo valos 
pasidavė. Walburga teipat sa
vo veidą suisipjauiste nenorėda
ma neprietelaus klausyt. Jei 
patiko geriau prisakimas jos 
Dievo nekaip žmonių. Jos Die
vas buvo ja. įsustiiprines, kadan- 
gi jije ant Jo nusitikėjo.

Ingralbanas sudejavo, ir jam 
atsiliepe isz gilybes vilku kau
kimas. Jis gana gerai pažino 
daina dievaicziu szunu. Teip 
jie kaukdavo, kad jie muszio 
laukui prisiartindavo arba gal
viju kaiminei. Jis jaute kad 
vilkai apsupo guoli, kur mo
ters nakvojo. Jis persistatė sau 
tvora, kurie silpnos moters su
si! verusiois buvo. W<dburga ir 
jos brolius, prie to atvertus 
narsus ir ugningas akis vilku. 
Jis suriko ir szoko kalnu žemiu 
buoiže ranko laikydamas. Jis 
suklupo ir vėl atsikėlė. Tolyn 
szokdamas vėl parpuolė, jis pa- 
juot kad in viena akmeni atsi- 
musze, kuris in gilybe nusirito. 
Jis szoko atgal ir jam plaukai 
ant galvos pasiszausze nes ma
te kad ties juom bedugnis, atsi-

(Tasa Ant 2 puslapio).
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Žinios Vietines
— Mare Bieliuniene, pati 

Vincento Bieliūno, nuo 611 E. 
Pine ui y., numirė Utarninko 
ryta apie ketvirta valanda sa
vo namuose. Velione gimė Lie
tuvoje. Priguljeo prie Lietu- 
viszkos parapijos ir Szv. Ro- 
žancziavos draugijos. Paliko 
savo vyra Vincenta; angy tine 
AL O’Toole; trys seseryczias J. 
Dom'brauskiene, M. Sippiene ir 
Konstancija Menalis, visi isz 
miesto. Laidotuves invyks Su
katos ryta, su apiegomis in 
Szv. Juozapo baton yczioje ir pa
laidos in parapijos kapinėse. 
Graborius L. Traskauskas lai
dos.

— Subatoj pripuola Viesz- 
paties Jėzaus Atsimainymas ir 
Szv. Justino, o Tautiszka Var
dine: Aulaszas. Ir ta diena: 
1930 m., New York miesto 
Augszcziausiojo Teismo Teisė
jas, Joseph F. Carter dingo, 
kaip kad žeme butui ji prarijus. 
Ir iki sziai dienai niekas nieko

anukus.
— Panedelyje pripuola Szv. 

Cirijako, o Tautiszka Vardine: 
Daiva. Ir ta diena: 1940 m., 
Estonija, Latvija ir Lietuva 
yra Sovietu užimtos; 1303 m., 
smarkus žemes drėbejimasi Že
maitijoje; 1945 m., Rusija pa
skelbia kara priesz Japonus; 
1940 m., Naciu lakūnai “Luft
waffe” užsipuolė ant Anglijos 
isz padangių.

— Utarninke pripuola Szv. 
Romano ir Szv: Jono Vianney. 
Taipgi ta diena: 1339 m., Keis
tutis pergalėjo Mozūrus; 1945 
m., antra atomine bomba pa
leista ant Japonu. Szita syki 
ant Nagasaki miesto; 1934 m., 
Amerika' intautina visa sidab
rą ir pasako kad už 'sidalbra ji 
mokes tik penkios deszimts 
centu; 1901 m., Edvardas Sep
tintasis, Karalienes Viktorijos 
sūnūs tapo Anglijos Karalius 
kai jis buvo szeszios deszimts 
metui amžiaus.

Girardville, Pa.—
Juozas Simononis isz miesto, 
gydosi in Pottsville ligonbute.

Kaip ta suprantu skaitant jo 
rasztai,

Nes yr’ karžygiui plunksnos 
auksines

Kovai už laisve musu tėvynės.
Todėl ir veretas jis yr’

pagarbos
Už savo proto prakilnius 

darbus;
Prie to vertėtu, kaip koki 

poną,
Papuoszt ir laurais Vaideli 

Joną!
— Senas Jurėti s.

Senatorius Paaiszkina
Apie H. E. Talbott

apie ji nežino; 1945 m., sprogs
tanti atomine bomlba buvo pa
leista ant Hiroshima miesto; 
1926 m., Gertrude Ederle per
plaukė skersai English Chan
nel in keturiolika valandų ir 
trisdeszimts viena minuta, ji 
buvo pirmutine moteriszke 
taip padaryt.

— Keturi mainieriai likos 
apkvaistini per gazo laike dar
bo mainuose arti Tamakves. 
Pranciszkus Camlbra, 20 metu 
amžiaus isz Barnesvilles likos 
surastas negyvas, o kiti jo 
draugai: Edmund Quirk, 42 
metu senumo; Leonardas Žu
kas, 25 metu; Paul Belsak, 38 
metu ir Vincas Sidaras, 40 me
tu, visi isz Tuscarora>, gydosi 
iri Coaldale ligonbute. Velionis 
P. Cambra buvo nevedąs, pali
ko savo tėvelius Wilson Cam
bra isz Tuscarora; tris brolius 
ir seserį L. Malafarina isz Gi
rard vi lies.
s — Kita sanvaite: Nedelio j 
pripuola deszimta Nedelia po 
Sekminių ir Szv. Kajetono, o 
Tautiszka Vardine: Protene. 
Taipgi ta diena: 1933 m., Na
ciai nepripažinsta Anglijos- 
Prancuzijos' insakymo nelysti 
in Austrija; 1252 m., Mindau
go kriksztas; 1727 m., Ursuli
ne Akademija atidaryta. Tai 
pirmutine mergaicziu ir mer
ginu mokykla Amerikoje. Szi
ta Akademija buvo atidaryta 
New Orleans mieste; 1782 m., 
kareiviu garbes purpine szir- 
dis už nepaprasta atsižymejima 
ant karo lauko buvo investa ir 
Jurgio Vszingtono patvirtin
ta. Tuo laiku Jurgis Vaszingtn- 
nas su savo kariuomene buvo 
apsistojęs in Newburgh, N. Y. 
Prezidentas Herbert Hoover’s 
ant Vaszingtono užgimimo' die
nos, ta instatyma atnaujino 
1932 metuose; 1942 m., Guadal
canal musais prasidėjo Pacifi- 
ke; 1948 m., Ruske mokyto pi 
Oksama Kasienkina, isztruko 
isz Sovietu nagu, o Amerikos 
valdžia jh apsaugojo ir priėmė 
kaipo Amerikos pilietie.

— Gerai 'žinomas del mies
to gyventojams, kuris daugelis 
metu atgal gyveno Mahanojuje 
Daktaras George Reese, 82 me
tu amžiaus, isz Ocean City, N. 
J., pasimirė pareita sanvaite. 
Velionis kitados 'buvo daktaras 
del Ashland ir Shamokin ligon- 
butes. Jo sūnūs George Reese, 
Jr., mirė pareita Kovo menesi. 
Paliko savo paczia ir penkis

Tamaqua, Pa.—
Vincent Swilp, 18 metu am
žiaus isz Hometown, kuris ne 
sveikavo per koki tai laika, ir 
gydėsi in Jefferson ligonbute, 
Philadelphijoje, pasimirė pa
reita Panedelyje. Velionis gimė 
Coaldaleje. Paliko savo tėve
lius Vincus Swilp; sesute Elea- 
nore, broli Joną, bobute ponia 
Ona Banavicziene ir ponia Ma
re Swilp isz Hometown. Gra
borius Antanas Želionis isz 
New Philadelphia laidos.

Philadelphia, Pa. —
Szimet, Jurgiecziu parapijos 
Metinis Piknikas invyks Rug- 
piuczio (Aug.) 14-toje dienoje, 
parke pono Antano Balbulo, o 
Metinis Bazaras naudai para
pijos invyks Rugpiuczio Aug. 
24, 25, 26 ir 27-to dienomis. To
dėl, kas gali, tas privalo daly
vauti, taip tame Piknike, kaip 
ir tame Baizare, nes net mat 
Jurgiecziu parapija yra neper- 
didžiausia, o dabar iszlaidu tu
ri net ir perdaug, reikia atsi
minti nors tik ta, kad Jurgie
cziu parapijai yra skirta sumo
kėti net 25 tukstanczius dole
riu per penkis metus naujoms 
augsztosioms mokykloms. To- 
delei kas gali, tai te nesziksz- 
tauja bet tame dalyke te noriai 
prigelbsta Jurgiecziu gerbti
nam Klebonui, Kun. Dr. Vytau
tui Martusevicziui, tai tuomi 
pradžiugins net ir nauja vika
rą, Kum. Albina Neverauska. 
O Jurgiecziu Klebono adresas 
yra: 3580 Salmon St.t Philadel
phia 34, Pa.

— O apie viena gana inžy- 
mu naujaikuri, prie progos, tai 
taip ve iszsireiszkiu: 
Jonas Vaidelys, kiek asz 

suprantu,
Mokantis kalba net Esperanto, 
Yra szviesolįu jis tautos musu 
Link czion pabėgės nuo žiauru 
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isz savo garbingos ir intakin- 
gos vietos valdžioje, kaipo La
kunu Sztabo Sekretorius.

Jis parasze laiszka Prezi
dentui Eisenhoweriui, kuriame 
jis sake, kad jis nenori Eisen
howeriui padaryti sarmatos ar 
pakenkti jo partijai. Prez. Ei
senhoweris jam tuoj aus atsake, 
kad jis gerai padare pasitrauk
damas isz tos valdžios vietos.

Harold Talbott, būdamas 
Lakunu Sztabo Sekretorius ir 
tuo paežiu sykiu būdamas ben
dra savininkas kompanijos, 
kuri gaudavo daug riebiu kon
traktu isz valdžios, buvo keliu 
Senatorių intartas. Szitie Sena
toriai kai apie tai rasze ir rei
kalavo kad szitas ponas pasi
trauktu, nes jis savo valstybine 
vieta isznaudoja savo tikslams.

Mes trys sanvaites atgal ra- 
szeme kad szitas bagoezius, 
ponas nėra tinkamas tai vietai 
ir kad jis Republikonu parti
jai malone padarytu jeigu jis 
pasitrauktu.

giai atsake pacztorius.
“Velniai su tomis sztampo- 

mis,” atkirto siuntėjas; “Asz 
jau kelis tuzinus laiszku esu 
iszsiuntes tam Eisenhoweriui, 
ir jis nei in viena man nėra at
sakęs. Man jau insipyko sztam
pąs pirkti. Tegu Prezidentas 
užsimoka. Iszsiusk ji.”

Bet pacztorius nenusileido, 
be sztampos tas laiszkas nie
kur neis.

EROPLANAS
NUTUPE ANT
AUTOMOBILIAUS

ka ir su kitais eroplanais. Jie
sako kad musu žinovai eropla
nu fabrikuose stengiasi isztir- 
ti ir dažinoti kaip ten atsitin
ka kad inžinas užgesta; kai jie 
dažinos, tai jie ir pataisys. 7.

PYKSTA ANT
PREZIDENTO

Paul B. Mulligan, Senato 
nariams Vaszingtone, pa
aiszkina kad Amerikos La
kūnu Sztabo Sekretorius, 
Harold E. Talbott buvo ga
vės $132,032 pelno per du 
metu kaipo bendras savinin
kas vienos kompanijos. O 
tuo paežiu laiku jis buvo La
kūnu Sztabo Sekretorius.

Isz pradžių Talbott sten
giesi pasiteisinti, sakydamas 
kad jis nieko blogo in tai ne
mato, kad jis keletą riebiu 

• kontraktu savo inžinierių 
kompanijai parūpino, per sa
vo intakinga vieta kaipo 
Amerikos Lakunu Sztabo 
Sekretorius, bet dabar jis sa
ko kad jis pasirengęs isz to 
savo biznio pasitraukti, jei
gu taip Senatoriai dabar no
ri ir reikalauja.

Bet dauguma Senatorių 
dabar sako kad ežia jau ne 
klausimas ar jis sutiks savo 
bizni pamesti, bet klausimas 
ar jis tinkamas pasilikti sa
vo vieoje ant Lakunu Szta
bo. Keli Senatoriai jau vie- 
szai reikalauja kad jis pasi
trauktu, o jei ne tai kad 
Prez. Eisenhoweris ji isz- 
mestu.

LAKUNU SEKRE
TORIUS ATSISAKO

Eisenhoweris Sako:
Gerai Padare

WASHINGTON, D. C. — 
Harold E. Talbott pasitraukė

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agemu. 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. Acziu!

SKAITYKIT 
“SAULE”

Laiszkas Jam Pyszkina
OMAHA, NEB. — Kai pacz

torius in Omaha miestą užtiko 
viena laiszka, adresuota in 
Prezidentą Dwight Eisenhowe- 
ri, bet be paczto ženklelio, 
sztampos, jis ta laiszka pasiun
tė atgal tam kuris ji buvo

WAYSIDE, MISS. — David 
C. Ferguson mate kad jam jau 
gazolino trūksta savo eroplane. 
Jis pasuko savo maža eroplana 
in vieszkeli ir nusileido, bet 
netyczia pataikė staeziai ant 
automobiliaus ant kurio stogo 
jis savo eroplana patupdino.

Ta automobiliu vairavo Tom 
Hutcheson, isz Avon, Miss. 
Jam tik viena ranka buvo biski 
sužeista, nors jo automobiliaus 
stogas buvo beveik sutrintas. 
Lakūnas David Ferguson visai 
nebuvo sužeistas. Dabar ap- 
dr^udos kompanijų agentai 
galvas kasosi: kokia apdrauda 
ežia tinka, kai automobilius su 
eroplanu susimusza?
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tui, ir mums kasztavo $140,-

EROPLANAS NU
KRITO IN JURAS

--------- ---------  - .S 'e. ••

Visi Keleiviai 
Iszgelbeti

WIESBADEN. VOK. — : 
Amerikos lakunu C-47 preky
binis eroplanas nukrito in Vi
duržemiu Juras, ir visi ant to 
eroplano buvo greitai iszgelbe
ti.

Eroplanas skrido in Athens, 
Graikija, kai nelaime atsitiko. 
Eroplanas buvo ka tik pakilęs 
isz Wheelus Air Base, Ligyjo- 
je, kai kas ten atsitiko kad jis 
staiga nukrito.

$140 MILIJONU
DOVANA

WASHINGTON, D. C. —
siuntęs.

To laiszko siuntėjas, baisiai 
inirszes atėjo in paczta ir tren
kė ta savo laiszka, vis be 
sztampos ant stalo prie paczto-

Amerikos valdžia dabar perka 
keturis szimtus szeszios de
szimts penkis kariszkus eropla- 
nus isz Anglijos fabrikantu, ir 
juos padovanoja Anglams.

000,000. Musu valdžia juos už- 
siprasze, užsiorderiavo Balan
džio menesi, 1953 metuose, kai 
visi mislino kad Vokietija daug 
greicziau ims apsiginkluoti. 
Tada ėjo gandai kad tie ero- 
planai eis Vokiecziams.

Szitie eroplanai bus variuo
jami vietoj F-86 Sabrejets, ku
riuos iki dabar Anglai buvo* 
vartuoje, ir kurie teipgi buvo 
musu valdžios Anglijai pado
vanoti. Szitus senesnius ero- 
planus mes dabar kuriam ki
tam krasztui padovanosime.

Anglijos lakūnai sako kad 
tie senesni, musu jiems padova-

LOS ANGELES, CALIF. — 
Laivyno mažas kariszkas ‘Jet’ 
eroplanas nukrito in mares, 
prie Point Mugu. Ant to ero
plano buvo tik vienas lakūnas, 
kurio varda Laivyno Sztabas 
neiszduoda kol jo szeimynaį 
bus praneszta. Nežinia ar tas 
lakūnas suspėjo iszszokti isz 
savo to greito eroplano ar ne. 
Kiti lakūnai jo jieszkojo per 
septynias mylės, skersai ir isz- 
ilgai ant mariu, bet nieko ne
surado.

RADO KARABINĄ
noti eroplanai nėra tokie geri; 
jie sako kad kai tie eroplanai 
lekia labai augsztai padangėse 
ir paleidžia visas keturias savo 
armotas, tai kartais inžinas

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sake kad jis buvo radęs karabi
ną, kai jiedu su kitais vaikais

ima ir užgesta, sustoja. Bet 
Amerikos lakūnai sako kad tai 
jiems ne naujiena, taip atsitin-

bovinosi. Jis sako kad jis neat
simena ar jis to karabino gaL 
duka buvo paspaudės ar nę.

riaus; surikdamas “Iszsiusk 
szita laiszka!”

“Ne be sztampos”, manda-

Szitie nauji “Hawker Hun
ter” eroplanai pirmiau buvo 
paskirti kitam Europos krasz-

What a grand and glorious feeling to 
really relax while on vacation, yet know 
that important savings goals are getting 
closer all the time. That’s how you’ll feel 
with every U. S. Savings Bond you buy. 
For Bonds go right on earning money for 
you — no matter where you are or what 
you’re doing.
Start feeling good today. Join the Payroll ' 
Savings Plan where you work. Just tell your 
pay office how much you. want to save each 
payday. Your company invests this money 
for you in U. S. Series E Savings Bonds. 
Then the money you worked so hard for, 
starts working equally hard for you. When 
held to maturity (9 years and 8 months) 
each Series E Bond pays an average of 3%'. 
per year, compounded semiannually. With 
the automatic extension privilege, it will go 
on paying that same fine interest for 10 
more years. For example, save just $3.75 a

week—in 5 years you’ll have $1,025; in 
another 4 years and 8 months—you’ll have 
a total of $2,137.

The secret of saving is system. And systefn 
is the whole idea of the Payroll Savings 
Plan. Get in the Plan, stay in the Plan, and 
you’ll get where you want to go.

If you ivant'your interest as current income, 
ask your banker about 3% Series H Bonds 
that pay interest semiannually by Treasury 
check. Annual limit, $2(F,000. ”

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks, 
for their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

Kulka pataikė jo sesutei in 
peezius. Ji pasimirė pirm negu 
Daktaras suspėjo pribūti.

KAVA PABRANGS
L

Szalna Nustelbė Kavos 
Bumbulus

RIO DE JANEIRO, BRA
ZILIJA. — Szalna suszaldę, 
nustelbė kavos bumburus po 
visa Rio De Janeiro apylinke. 
Tai antras sykis in tris metus. 
Ta szalna nustelbė szimtus 
tukstaneziu kavos bumburu._ >

Ūkininkai tenai sako kad del 
tos szalnos kava ateinaneziais 
metais visur pabrangs.

Tie ūkininkai sako kad szi
ta szalna buvo arszesne negu 
Liepos ketvirta diena, 1953 me
tais kai daugiau negu 4,000,000 
kavos bumburu nuszalo. \ ...

Szitos szalnos atgarsiai tuo- 
jaus atsiliepe ant Amerikos 
prekybininku, kavos pardavėju 
kurie tuoj aus kava visiems res
toranams pabrangino, nors dar 
dabar iszrodo kad tos yra ga
na visiems.

Daugumoje vietų Brazilijoje 
ta szalna daug kavos krumu 
suszaldino ir nustelbė.

Bet musu valdovai sako kad 
ežia ne tiek szalnos darbas 
kiek politinis atkerszinimas. 
Kai Amerikos valdžia pakele 
muito kasztus ant visu daigtu 
isz visu Pietiniu valstijų, tai 
tos valstijos dabar Amerikai 
atkerszina.
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