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Isztraukia Isz Apvii tusio Automobiliaus 10 KAREIVIU ŽUVO DEGANTIS
-----  EROPLANAS

Važiavo Ant Vakacijos -----

SW
Darbininkai ežia stengiasi 

isztraukti isz apvirtusio au
tomobiliaus devyniolikos 
metu amžiaus Ponia Jo Ann 
Wrigle, kurios automobilius 
pabėgo ir sudužo in Druid

Isz Amerikos
JAUNAS KARI
NINKAS NEGAUNA 

PASKYRIMO

Jo Motina Kadaise Pri
gulėjo Prie Komunistu 

Partijos
t _____
NEW YORK, N. Y. — Sena

toriai ir draugai, bendrastu- 
dentai Laivyno kariszkos aka
demijos dabar užtaria jauna 
tos akademijos studentą, kuris 
su garbes atsižymejimais bai
gė ta akademija, antras nuo 
pirmutinio.

Laivyno Sztabas dabar jam 
nepaskiria vietos, nes jo moti
na yra buvusi Komunistu par
tijos nare nuo 1937 iki 1947 me
tu.

Dvideszimts vieno meto ga
bus studentas, Eugene W. Lan- 
dy pirmiausia laikrasztinin- 
kams apie tai pranesze. Kai 
laikrasztininkai apie tai pra
dėjo raszyti, tai visi Senatoriai 
ir augszti karininkai sukruto, 
ir dabar reikalauja kad Laivy
no Sztabas pasiaiszkintu.

Jie sako kad jeigu Laivyno 
Sztabas apie tai žinojo, tai ko
dėl to studento nepravare, bet 
jam leido visus mokslus iszeiti.

Kariszko Sztaibo ir Akademi
jos virszininkai sako kad jie 
neiszdrysta jam kokia atsako- 
minga vieta paskirti, nes jis 
gali visai netyczia savo moti
nai apie savo darbą pasigirti ir 
iszsipasakoti.

J aunas studentas Eugeno 
William Landy, rankas nulei

Hill Parka, Baltimore. Po
niai Wrigle buvo kojos su
žeistos ir rankos apdrasky
tos, bet trys kiti, kurie su ja 
važiavo visai nebuvo su
žeisti.

dęs sako kad jis nei nepyksta, 
bet vis dar turi vilties kad vis
kas ant gero iszeis.

Jo motina sako kad Laivy
nas ežia jos sunui baisia 
skriauda daro, kad jeigu Lai
vynas dabar nori ka nors nu
bausti, tai tegul ja, o ne jos su- 
nu dabar nubaudžia.

ŪKININKAS
GRASINA

Susprogdinsiu 
Vieszkeli!

ALLENTOWN, PA. — 
Ūkininkas Henry J. Odenhei- 
mer uždare kelia in Whitehall 
Township ir grasina susprog
dinti vieszkeli kuris eina in Le
high Valley Thruway. Jis sako 
kad jis po to vieszkeliu pakisz 
apie penkios deszimts ‘sztikiu’ 
dūlio.

Szitas vieszkelis perkerta jo 
farma in dvi dalis. Jis sako kad 
jo ūkis dabar niekam nevertas 
ir reikalauja kad valstija jam 
atlygintu. Jis sako kad nors 
valdžia, valstija paėmė tik apie 
szeszis akerius jo žemes, bet 
dabar visa jo farma niekam ne
verta, ir jis reikalauja isz vals
tijos septynios deszimts penkis 
tukstanezius doleriu. Valstija 
jam kelis sykius siutino penkis 
tukstanezius, bet jis nesutiko. 
Jis sako kad jis ta farma nuo 
savo tėvo yra nusipirkęs ir yra 
ant jos dirbės ir prakalta lie
jos per visa savo gyvenimą. 
Jis sako kad jeigu valstija jam 
tinkamai neatlygins, jis ta 
vieszkeli susprogdins su duliu.

Pirkie U. S. Bonus

Trokas Apsivertė

SEOUL, KORĖJA. — De- 
szimts Amerikiecziu kareiviu 
žuvo, kai armijos trokas nusi- 
verte nuo tilto ir užsidegei

Kareiviai važiavo in Rimpo 
aerodroma, isz kur jie butu 
iszskride in Japonija pasilsėti 
ir kelias dienas atostogauti.

Nelaime atsitiko ant siauro 
tilto, kur valia tik in viena pu
se vienu sykiu važiuoti.

Asztuoni buvo ant vietos už- 
muszti, vienas pasimirė pirm 
negu buvo in ligonine nuivesz- 
tas, dar kitas pasimirė armijos 
ligoninėje. Keli kiti yra taip 
labai sužeisti, kad daktarai 
duoda jiems mažai vilties pa
sveikti.

Daug kareiviu važiuoja ant 
atostogų kelioms dienoms in 
Japonija, kad galėtu pasilsėti, 
ir kad jiems butu bent maža 
permaina nuo nuobaudaus dar
bo Korėjoje. Armija parūpina 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pagavo Mergaituke

Keturiu metu Peggy Jen- 
no linksmai dekavoja asztuo- 
niolikos metu Barborai Tow- 
rosnik, kuri ja pagavo kai ji 
iszkrito isz lango nuo treczio 
augszto, Detroit mieste. Nors 
ji biski apsidraskė ir susi- 
musze bet nesusižeide, aeziu 
Barborai, kuri ja pagavo.

TĖVO
AUTOMOBILIAUS

SUVAŽINĖTAS

NORTHAMPTON, PA. — 
Trijų metu vaikas, James Rep- 
pert buvo savo tėvo automobi
liaus partrenktas ir suvažinė
tas prie savo tėvo garadžiaus.

Tėvas, Howard Reppert, sa
vo automobiliu atbulai vairavo 
isz siauros vietos ir visai neuž
mato kad jo sūnūs tenai vaik- 
sztinejo.

Automobiliaus užpakalis jo 
sūneli partrenke ir vienas isz 
pryszakiniu ratu per ji perva
žiavo. Už valandos vaikas pasi
mirė in Haff ligonine. Jam vi- 
duuriai buvo sutrinti.

Saugiai Nusileido
------ .—.

IOWA CITY. I0WA. — 
Didelis TWA DC-7 eroplanas 
netikėtai bet saugiai nusileido 
ant Municipal aerodromo in 
Iowa City, kai jo elektros dra- 
tai užsidegė.

Nei vienas isz szeszios de
szimts szesziu keleiviu nebuvo 
sužeistas, net nei nesukriestas.

Lakūnas Robert Bower isz 
Kansas City nutupdino ta di
deli eroplana ant trumpo ero- 
planams kelio, apie keturis 
tukstanezius pėdu ilgumo. Pa
prastai szitokiems dideliems 
eroplanams reikia daug dau
giau vietos nusileisti.

Eroplanui mažai iszkados 
padaryta, bet visi keleiviai bu
vo autobusu paimti ir nuveszti 
in kita eroplana, prie Cedar 
Rapids ir su antru eroplanu vi
si tese savo kelione toliau isz 
Los Angeles in New York mies
tą.

25 ŽUVO

Sovietu Eroplanas 
Nukrito

OSLO, NORVEGIJA. — 
Dvideszimts penki žmones žu
vo, kai Sovietu didelis eropla
nas nukrito. Žuvusiuju tarpe 
buvo deszimts moterų delega
cija isz Norvegijos. Szitos mo
terys atstovavo atskiras poli
tines partijas ir buvo Sovietu 
pakviestos aplankyti Rusija.

Nelaime atsitiko netoli Vo
ronezh miesto, apie du szimtai 
Maskvos, Norvegijos Užsienio 
devynios deszimts myliu nuo 
Ministerija pranesza.

Szita Užsienio Ministerija 
pranesza kad ant to eroplano 
buvo dvideszimts keleiviu ir 
penki lakūnai. Visi žuvo.

Kaip ta nelaime atsitiko, nei 
Norvegijos Užsienio Ministeri
ja, nei Rusijos valdžia dar nie
ko nepranesza.

NUŽUDĖ SAVO
VYRA

Kares Teismas Sako
Moteriszke Nekalta

Sako Vyras Jos Nemy
lėjo; Norėjo Nužudyti

Judviejų Vaikus

SENDAI, JAPONIJA. —
Amerikos kariszkas teismas 
yra patraukęs in teismą gražia, 
dvideszimts szesziu metu am
žiaus Ponia Romola Abidin, už 
nužudinima savo vyro, Army 
Warrant Officer Robert J. Ab- 
din. '

Jos advokatas James Flynn, 
isz New York miesto, teisme 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

GARSI LOSZIKE
PASIMIRĖ

Buvo Tik Dvideszimts • 
Vieno Meto

HOLLYWOOD, CALIF. — 
Graži ir po visa svietą pagar
sėjusi, jauna loszike, Suzan 
Bali pasimirė po dvieju metu 
ligos. Ji sirgo vėžio liga. Ilga 
laika daktarai jai nepasake 
kad ji ta liga serga, nenorėda
mi ja per daug iszgazdinti. Jie 
buvo jos vyrui, loszikui Ri- 

(Tasa Aut 4 Puslapio)

SAKO KARDINOLAS

SVEIKAS

VIENNA, AUSTRIJA. — 
Szeszios deszimts trijų metu 
amžiaus Kardinolas Mindszen- 
ty dabar randasi palociuje, ne
toli Pecs miesto, Pietinėje Ven
grijos dalyje. Szitaip pranesza 
Kardinolo vienas atstovas, isz! 
Esztergom.

Per telefoną isz Viennos 
miesto, szitas Episkopato vir- 
szininkas sako kad Kardinolo 
motina buvo ji aplankyti, kai 
jis buvo paleistas isz kalėjimo, 
ir ji Bažnyczios virszininkams 
buk buvo praneszus, kad jos 
sūnūs Kardinolas Mindszenty 
yra linksmas ir sveikas.

Bet tas Bažnyczios virszinin- 
kas negalėjo ar nebedryso pa
sakyti, ar Kardinolas Mind
szenty dar vis po policijos prie
žiūra.

Kiek mes galėjome dažinoti 
tai Kardinolas Mindszenty,

Czia, Amerikiecziai lakū
nai nelaisvėje, Kinijoje, val
go pietus. Peiping, Komunis
tu radijas paskelbė kad visi 
jie yra dabar paleisti isz ne
laisvės ir gali sau sveiki va
žiuoti namo. Nors keli buvo 
nuteisti ant ilgu metu in ka
lėjimą, bet dabar visi yra 
paleisti. Du civiliniai, neka- 
rininkai buvo teipgi paleisti.

Isz kaires in deszine, ap
link stala randasi: Pulkinin

Sveikina Nauja Nari

Prezidentas Eisenhowcris 
linksmai sveikina Marion B. 
JTolsom ir jam rodo kriesla 
kuri dabar jis užims Tary
bos Kambariuose, kaipo 
Sveikatos, Mokslo ir Labda
rybės naujas sekretorius. Jis 
yra buvęs Iždo Pp-Sekreto- 
rius, ir dabar užima vieta 
Ponios Oveta Culp Hobby, 
kuri neseniai pasitraukė isz 
tos vietos, kai ji tiek klaidu 
buvo padarius kaslink to 
“Salk” paeziepinimo vai
kams nuo paralyžiaus ligos. 
Ji taip iszgazdino motinas ir 
tėvus kaslink to paeziepini- 

nors paleistas isz kalėjimo, yra 
visiszkai ir tikrai dar vis kali
nys, dar vis nelaisvoje, nes tas 
palocius, kuriamo jis dabar 
yra apsigyvenęs yra policijos, 
diena ir nakti apsuptas, ir jam 
nevalia su nei vienu žmogų 
(slaptomis pasikalbėti, be tos 
policijos pavelinimo.

O kaslink to Kardinolo mo
tinos teigimo kad ji mate savo

Amerikiecziai Lakūnai Nelaisvėje

kas John K. Arnold, Jr., isz 
Sdver Springs, Maryland; 
Kapitonas Eugene Vaadi, isz 
Clayton, New York; kiti du 
yra nepažystami; Lakūnas 

' John W. Thompson, isz 
Orange, Virginia; Leitenan
tas John W. Buck, isz Ar- 
mathwaite, Tennsesee; lakū
nas Steve E. Kibą, isz Akron, 
Ohio; Pirmas Leitenantas 
Wallace L. Brown, isz Banks 
Alabama; kiti trys nėra pa

mo, ka d ji buvo priversta pa
sitraukti.

Dabar visi mato ir žino 
kad ta boba nieko nesuprato 
apie tuos paeziepinimus ir 
visai už dyka visus taip isz
gazdino. Kai augszcziausi ir 
mokycziauisi daktarai buvo 
pripažinę kad tas bacziepini- 
mas yra musu vaikams rei
kalingas, szita boba, Ponia 
Oveta Culp Hobby per visus 
laikraszczius gazdino žmo
nes, sakydama kad tie pa- 
ežiepinimai dar nėra patik
rinti ir gali būti vaikams pa
vojingi.

sunu sveika, mes per daug ži
nome apie Komunistus ir ju 
budus, jai intiketi. Galimas 
daigtas kad jai buvo insakyta 
ir ingrasinta taip sakyti.

Laikrasztininkai sako kad 
Kardinolo sveikata yra visisz- 
kai pakirsta ir kad net ir jo 
protas susilpnintas.

Pirkie U. S. Bonus

žystami; ir Kapitonas Elmer 
E. Llewellyn, isz East Miss
oula.

Vieno isz szitu paleistu isž 
nelaisvos lakūnu žmona yrą 
jau antra karta isztekejus už 
vyro, kai ji buvo dažinojus 
kad jos pirmas vyras, lakū
nas žuvo Korėjoje. Ka ji da
bar darys su dvejais vyrais 
ar ka jos pirmas vyras da
rys, dar nežinia. *

□ □ o
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Kas Girdėt
Eisenhoweris yra dabar po 

visa kraszta: pagarsėjęs. Ir De
mokratai prisipažinsta, kad 
jeigu dabar butu laikomi rinki
mai Eisenhoweris tuos rinki
mus laibai lengvai laimėtu.

Bet dar per anksti prana- 
szauti, nes rinkimai dar pen
kiolika menesiu nuo dabar. Ir 
per ta laika dar visko gali būti.

i • • i ' , • ' • • ■ • " r
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Iszrodo kad Prezidentas Ei- 
senhoweris laibai myli savo 
darba ir mielu noru sutiks vėl 
stoti in /rinkimus.

X - • ■ ;

Gal dar kito karo nematyti, 
bet jeigu tokis karas iszkiltu, 
tai tada daug žmoni u, jau ki
taip žiuretu; in Prez. Eisenho- 
weri.

1 • •

Jau dabar matyti kad darbi
ninku unijos baisiai daug pini
gu paskirs Demokratams per 
tuos rinkimus.

Abi partijos kreipsis in biz
nierius. Dideli biznieriai, bago- 
cziai rems Republikonu®, bet 
maži biznieriai, kai ir darbinin
kai stos už Demokratus ir 
jiems savo pinigus aukos.

' • • '

Beveik visi darbininkai da
bar jau gerai žino ir aiszkiai 
mato kad Repulblikonanis visai 
nerupi darbo žmogų® ar mažas 
biznierius.

Amerikiecziai dabar labai 
daug pinigu praleidžia. Sziais 
metais jie yra. praleidę tris 
szimtus asztuonios deszimts 
viena bilijoną doleriu. Tai sze- 
szi bilijonai daugiau negu pa
staraisiais metais per szeszis 
bilijonus doleriu. X ' '

• •

Bet daug to biznio buvo ir 
yra ant iszmokesczio.

Valdžia ir atskiros valstijos 
vis daugiau ir daugiau nauju 
vieszkeliu stato ir rengia. Bet 
kasztai tu nauju vieszkeliu bai
siai sunkia naszta uždeda ant 
tu kurie turi savo automobi
lius. Dabar rengiama investi 
dar daugiau taksu, nežiūrint 
kad automobiliu draiveriai jau 
ir taip didžiausias taksas mo
ka ir paskui dar prideda kai 
jie nori važiuoti ant szitu nau
ju vieszkeliu, ‘ ‘ Turnpikes ’ ’.

• •
Nors musu Prezidento alga 

VIENAS SKAITO,...
t -

prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
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 kariu, kada 
tiniu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus 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.

ir iszlaidos pareina ligi $190,- 
000 ant. metu; bet tikrumoje 
mums Prezidentas kasztuoja 
apie keturis milijonus ant me
tu.

Prezidentas algos ir iszlaidu 
gauna szimta penkios deszimts 
tukstancziu doleriu ant metu.

Jam ant kelionių yra paskir
ta keturios deszimts tukstan
cziu doleriu ant metu.

Baltųjų Kamlbaru tarnu al
gos ir tu kanibaru užlaikymas 
kasztuoja keturis szimtus ke
turios deszimts tris tukstan- 
czius doleriu ant metu.

♦

Prezidento eroplanai ir la
kūnai kasztuoja tris szimtus 
deszimts tukstancziu ant metu.

Slapta policija, kuri sergsti 
Prezidentą ir jo szeimyna kasz
tuoja devynis szimtus ketu
rios deszimts penkis tukstan- 
czius doleriu.

Užlaikyti Prezidento laivus 
ir užmokėti tu laivu darbinin
kams atsieina penkios deszimts 
tukstancziu doleriu ant metu.

Automobiliu draiveriai del 
Prezidento kasztuoja teipgi 
apie penkios deszimts tukstan
cziu doleriu ant metu.

V as a r narni ai P rezi d e n t u i
kasztuoja pusantro szimto 
tukstancziu doleriu.

Apart savo algos, sztai kas 
yra musu Prezidentui parūpi
nama: Baltieji Kambariai: apie 
dvideszimts penki milijonai 
doleriu vertes. >.

Du eroplanai, kurie kasztuo
ja tris milijonus septynios de
szimts penkis: tukstancziu do
leriu.

Vasarnamis: szimtas tuks
tancziu doleriu.

Automobilius; trisdeszimts 
tukstancziu doleriu.

Prezidento darbininkai, sam
diniai yra szitie:

Du szimtai asztuonios de
szimts devyni dirba Baltuo
siuose Kamparuose kaipo sek
retoriai ir pagelbininkai.

Septynios deszimts du tar
nai ir tarnaites Baltuosiuose 
Kamparuose.

IPolicijantu prie Prezidento 
randasi szimtas penkios de
szimts vienas.

Lakūnai jo eroplanams yra 
deszimts.

Darbininkai ant jo laivu yra 
dvideszimts trys.

Isz viso Prezidentas turi 
darbininku ir'pagelbininku net 
penkis szimtus keturios de
szimts penkis.

1 • • '"

Dabar rengiamasi pakelti, 
padidinti visiems valdinin
kams algas per kelis tukstam 
ežius doleriu.

Niekas Amerikoje nėra taip 
sunkiai taksuojamas, kaip au- 
tomobiliaus savininkas.

Dabar szeimynos didėja; 
daug daugiau kūdikiu gimsta. 
Jaunos poreles daugiau uždir
ba ir jauezia kad jos iszgali už- 
laikinti didesnes szeimynas. 
Valdžia spėja kad sziais me
tais bus daugiau kaip szimtas 
szeszios deszimts penki mili
jonai; 1965 metuose szimtas 
devynios deszimts-trys milijo
nai; o apie 1975 metus bus su- 
virsz dvieju szimtu dvide
szimts septynių milijonu.

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKIT

Pypkes Durnai

Gimtines Minėjimas
_

Pranyko tos dienos laimingos, 
Būtent skaisezios ir meilingos, 
Kaip augau pas savo tėvelius, 
Renkant geliu žiedelius.
Kur man nieks nerūpėjo, 
Szirdis nuo skausmo nesopejo, 
Buvo visada linksma ir

smagu,
Tarp savųjų genezių ir 

draugu.
Tevynia brangia pamylėjau,
Darbavausi kiek galėjau,
Žuvo tas laikas taip greitai, 
Kaip sapnai, kaip durnai.

ŽINUTES 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS
(Tasa Nuo 4 Puslapio)

ko normas visu 100% gaudavo 
atlyginimo iki 100 rubliu me
nesiui. Atlyginimas invairavo 
pagal darbo ruszi. Bet nesuge
bantieji ir negalintieji dirbti 
arba tie, kuriu darbo produk
cija tesiekdavo nors 99 nuo- 
szimtis, visvien negaudavo nei 
cento. Bet ka kalbėti apie dar
bo normas ir j u iszpildyma, jei 
vienam anglių kasėjui per 8 
valandų darbo diena reikėdavo 
iszkasti tiesiog neinvykdoma 
norma! Juk tai beveik neinti- 
ketinas dalykas, bet tai vis dėl
to tikri kasdienybes reiszkiniai 
Varkutoje. Be anglių kasimo, 
kaliniai dar dirba cemento, 
plytų, medžio pramonėje ir pa- 
nasziai. Oras žiaurus. Vos 2 
menesiai esti be sniego, tik 
Rugpiuczio men., kokia sziltes- 
ne popiete galima rizikuoti isz- 
eiti trumpam laikui be szvarko. 
Ir vis dėlto visu kaliniu garbei 
galima pasakyti, kad daugu
mas nepalūžo ir neprarado kil
niųjų žmogiszkumo savybių. 
Stengiasi padėti vieni kitiems, 
dalintis vargu. Maisto vagys- 
cziu kaip ir nepasitaiko, nors 
visi jauezia amžina alki. Nieka
dos nevagiama duona isz tokio 
kuris gauna ir turi tiek pat ar 
mažiau, nebent nesivaržoma 
pasisavinti duonos rieke isz tu 
kurie kokiais nors budais jos 
susikombinuoja isz szalies.

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus. 
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais. 
Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės .balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir 1.1.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

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

^Pirkie U. S. Bonus!

INGRABANAS

(Tasa nuo 3-czio puslapio) 

davo, bet palidžemas per gra
fo kareivius jis keliavo po vi
sa Tirmgiu žeme, ir kur jis tik 
pasirodo ten jis krikszczionys 
susirinko. Daugpagonu priėmė 
krikszczioniszka tikėjimą, jis 
niokojo su, kožnu apsieitie, kož- 
nam jis atiduodavo jam pri- 
puolanczia garbe; su moteri
mis jis kalbėdavo linksmai, o 
su kudikais meilingai, teip kad 
.jis ir kiecziauses szirdis su- 
minksztino. Visi žnionys ji 
garbino kaipo prakilnu vyra ir 
didei meilinga.

— Bet ir sodžius, kuriame 
jis gyveno, gavo po keletą san- 
vaieziu visai kitoki iszveizdeji- 
ina. Czia buvo namai pastatyti 
vyskupui ant gyvenimo. Szale 
tu namu buvo pastatyta graži 
bažnyczia su augsztut boksztu 
ir da keli namai: viename gy
veno iszpirktos moterys ir vai
kai, o kitam namie moterys 
dirbdavo visokius darbus. Prie 
to 'buvo da kiti namai pastatyti 
pirmoji mokslaine Tirmgiu. že- 
meje, kurioje Mema vaikus po- 
teriautie mokino. Tie kurie ge
rai mokinosi jis didei gyre ir 
meilingai jis veidelius glostė, 
bet tinginius jis 'be susimyleji- 
ino su rikszte plakdavo, kurie 
nepaklusnasis kožna Subata 
parupintie turėjo. Jis mokino 
ir kelis vaikus Lotiniszka kal
ba, ir raszyma. Jai Golfredas 
sodžiuje buudavo tai jis vaikus 
mokindavo. Kožna vakara, ka
da jie vakaro giesme užgiedo
davo, sustodavo darbininkai 
dirbtie, ir akis pastate žvel 
davo ant namu, kur krikszczio
nys savo Dieva garbino. Kad 
kartais Mema su savo studen
tais in laukus ir giria iszei da
vo, idant parodytu jiems; Su
tvertojo darbus, tapdavo jo 
maži draugai nuo sodžiau® 
vaiku užpuolami, ir jis gana 
darbo turėdavo, kad galėdavo 
pesztuku s persk i rtie.

Per visa, žeme ėjo garsas apie 
naiuje mokslaine ir apie gražu 
krikszczioniszka gyvenimą. 
Kad ir ju nekareiviszkas bū
das buvo tai tik keli virszinin- 
kai bandė savo jaunsenius su
ims in ta mokslaine leistie. Ir 
Winfredas jau mislino moks
laine in Erfurtas perkeltie.

Kėlės moterys ir vaikus bu
vo ju gentis pasiėmė, bet dau
gumas buvo da po vyskupo 
valdžia ir negeisdaivo daugiau 
nieko nes gyvenimas buvo ge
rai sutaisytas. Virszininkas bu
vo vienas krikszczionys isz 
apypardos, o pagal ji Walbur
ga be Trude viena virtuve na
muose, o antra prie galviju ir 
ant lauko. Kad Winfredas par- 
gryždavo namon, jis priimdavo 
visus praneszimus kaip kokis 
dvarponis jis meilingai apsiei
davo su vaikais ir stropuosius 
girdavo, o ligonius graudinda
vo. Ir kožna syki jis ypatingai 
sveikino Walburga ir jos bro
lius.

— BUS DAUGIAU —

ir josi likimą, ir Winfredas in 
ja meilingai kalbėjo: ■

— Prie tavo tėvo kapo asz 
prižadėjau už tave rūpintis 
kaipo tėvas. Dievas mano mal
da iszklause, kurie asz Jam 
siuneziui del vienos duszios. 
Dabar asz tave priimu kaipo 
užstatą, idant Dievas man ma
loningas butu. Tai pasakė atsi
kreipė in Golfreda ir tarė:

— Dekaivoju tau už tikru
ma; tavo sugryžimas Atvalni- 
no ir kita vyra nuo sunkaus at
sakini o.

Prie Ingrabano buvo prisi
kabinę Walburgos broliai ku
ris tarė:

— Eikit su manim kūdi
kiai ir norėjo vaikus sui savim 
vestis. Bet Winfredas užstojo 
jam kele ir tarė:

— Turtais mano Dievo ta
po visi n e vai įlinkai iszpirkti ir 
jie man priguli visi.

— Karei vais jie turi stotis, 
p nenuolankus krikszczionys, 
ir asz už juos pasirūpinsiu, su- 
szuko Ingrabanas pilnas pik
tumu.

— Bet asz bijau, kalbėjo 
Winfredas rainai, kad gyveni
mas tavo namuose jiems netiks 
ir asz nuo to turiu; juos apsau
got. Paleisk rankas; karais tu 
nutveręs laikai.

Ingrabanas tai iszgirdes tvė
rė 'savo karčia, ir Winfredas 
pagriebęs vaikus už ranku sto
jo priesz ji ir tarė:

— Jau ne viena karta asz 
priesz tave stovėjau.

Grafas priszoko prie Ingra- 
Ibano ir nutveręs jo ranka tarė:

— Beprieis tu esi Ingra'ba- 
nai, jei tu karda pakelsi priesz 
vyskupą tai tu ranka patroti- 
si.

Bet Ingrabanas iszsiplesze 
isz jo ranku, ir mate kad visi 
krikszczionys in ji paniekinan- 
cziai žiurėjo. Negalėdamas su- 
silaikytie suriko jis:

— Nuo mano dievaieziu jis 
mane nori atskirtie, ir tuos,'ku
riuos asz myliu, nuo manės at
imtie; asz noriu . atsikerszytie 
arba mirttie, ir kada iszsi t rau
kės szoko jis priesz vyskupą. 
Tada jam kele užstojo Wal
burga; ir kaip jis jos apriszta 
veidą pamate jis persigandęs 
atsitraukė.

Nutverkyt ji, suszuko gra
fas. Didis riksmas sukilo ir 
kardai sublizgėjo. Ingrabanas 
bego su iszkelfu kardu ant sa
vo gyveninio kur jo pagoniszki 
draugai neprileido krikszczio
nys ji vytie, kol jis isz visu akiu 
pradingęs buvo.

* * *

Po trijų dienu keliavo visi 
Tirragiecziai namon, kriksz- 
czionis padrąsinti, o pagonai 
nusiminė.

Winfredas negyveno dau
giau Memos grinezioje, liet 
grafas buvo jam didelius na
mus pastatęs idant jis galėtu 
garbingiau priiminetie žmo
nes. Bet jis retai namie gyven
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No. 102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
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
zmas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N o. 158—A p i e Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
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., 20c.

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180J/2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa 
gal 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 Medalįko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

IRF3 Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite pėr Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia ‘'Užregis
truoti laiszka su pinigais.

IHV3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A
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1NGRAB ANAS•
(Tasa)

Susirinkusieji e jam pritarė 
ir plojo rankomis. Grafas atsi
kėlė ir prižengęs prie Ingraba- 
no tarė:

— Isztikro tu visai rainei 
kalbi apie tavo darba, kas ta
vo tautiecziams didele kliede 
gali atnesztie. Asz esu atsiuns- 
tas in jus, kad jus daugiau gal
viju nevarinetumet Svelbams.

— Man tu gera žinia prane- 
sziai, bet ar ta žinia tau ant ge
ro iszais tai asz nežinau. Ar ut 
pats pleszyku lizdą užkuriai ?

— Ne! Bet tai padare Go
des vienas Svebu vergas, kuris 
mums ir arklius ant pabėgimo 
parūpina. Asz ji siuncziau 
sziandien ant vieno mano' žirgo 
in Saksonija, idant ji Švobai 
neužtropintu.

— Tu tavo lomiuose reika
luose kara tavo tautie-cziems 
užvedai. Man dyvai kad Rati
ons da ramiai užsilaiko, ir prie 
to da nori pasius siunstie pas 
Pranku karalių, jo pastai jau 
yra paketui. Jei tu da turi pra- 
nesztie, tai kalbėk.

— Nieko daugiau kaip kad 
tik kas in mane priguli, pone, 
atsiliepe Ingralbanas. Terp vir- 
szininku asz stoviu ir nužemin
tas asz negaliu gyventie. Jei 
man szitas krikszczionis isz- 
f

metineje, kad asz jo draugui 
viernybe nelaikiau, tai dabar 
matot kad io skundimas netei
singas buvo. Asz jo pasini no
riu ludima duot, kad jis prie- 
szai mane elgesi kaipo viernas 
draugas kad ir asz jo gera veli
jimą nereikalavau. Jis siūlėsi į 
pats save už mane Svdbains, ir 
butu atgal pasilikęs jai Sve- 
bams arba ir asz pats ant to 
pristoję butu. Ir dėlto man gai
la kad asz ji girioje ne užtikau, 
norint ir per tris dienas ir nak
tis ji jieszkojan. Ta asz jums 
praneszu, idant jus tai žinotut, 
ne vyskupui, kurio asz neken- 
cziu.

Kada Ingralbanas priesz vys
kupą teip kalbėjo krikszczio
nis murmėt,, o pagonai jam pri
tardami ginklais tarszkino. In
grabanas toliau kalbėjo:

— Bet man d a didesnis yra 
rūpestis ir dėlto asz noriu apie 

’ta dalyka justi klaustie. Asz 
pabėgau nuo Ratico kad jis su 
manim ne pagal derėjimą el
gės. Svebai mane dabar kitaip 
nevadis kaip pabėgusiu vergu 
ir tas Inane szirdi graužia. Jis 
tripe su koja n i žeme. Dabar 
asz noreczia žinotie ar in mano 
tautiecziai teip apie mane du
rno jet tai asz ant vietos mano 
žiraa pasibalnuosiu ir nujosiu 
kol asz Ratica atrasiu ir ar ji 
ar mane pati nusigalabisiu.

Visi tylėjo. Ant galo pasikė

lė Asulfas vyriauses Tirmgiu 
vadovas ir tarė:

— Jei teip yra, kaip kad

* BALTRUVIENE *
* *

Pikti žmones! Apie tai 
seniai žinome. 

Nuo žmonių turime nukensti 
labai daug, 

O labai tankiai taip nekaltai, 
Kad turime nuolatos 

klausti:
“Isz kokios priežasties 

Turime taip sunkiai 
kensti, 

Kodėl mus persekioja musu 
artimi ir 11.“?” 

'Nekarta didesne dalis musu
gyvenimo,

Pereina nuolatinėje kovoj 
’) su inpratimais,

Ir idomis žmonių, 
Kad net kantrybes 

pritrūksta, 
O bet-turime savo

Didžiausius nevidonus mylėti 
Pagal Krikszczioniszka 

mokslą, 
Bet ateina kartais tokia 

diena,
Kad pritrūksta kantrybe,
Ir žmogui norėsi pakiszti

Szmota dinamito po namu 
tojo artimo,

Už jo apjuodinanti liežuvi!
3: Hc

Szioje gadynėje jeigu kitus
nekandžiosi,

Tai kitiemes suėst save 
duosi.

O jeigu taip nedarysi, ' 
Tada gyventi negalėsi.

Tuosius neprietelius turėsi, 
Katruos suvis nepažysi.

Jeigu diena ir naikti 
dirbsi,

Tai be Dievo padėjimo 
nieko nenaudosi.

Dievas pribuna prie to, 
Katras pagelbos melde 

nuo Jo.
Jeigu garsiai kalbėsi, 

Nieko iszmintingo 
nepasakysi.

Apie dorybe dabar nekalbėk, 
Veluk ja in szali kur b 

padek.
Tai senovės užlieka, 

Dabar nieko negiliuoju.

Piatinkit “Saule”

tu sakai, Svebai tau prižadėjo 
iszsipirkima, o potam paskyrė 
ant apieros, tai negali garbin
gas vyras tave todėl niekintie, 
kad tu nuo ju iszsivalnijei, kaip 
veikai tik galėjai, bet kad tu su 
juom lepsziku isz arklio ir kar
do grajinai, tai toks peiktinas 
dalbas ir tave niekas negali 
nuo to atvalnytie; kiti tai gal 
laikys už atvožnuma, kiti gali 
gal ir už garbes apipleszima ta
vo pratku. Rūpinkis, karžigi, 
kad tavo tautieczai garbintu 
tavo gerus darbus, kuriuos tu 
darytie turi.

Krikszczionis virszininko Žo
džiams pritarė, o pagonai tylė
jo bet nei vienas nepriesztaia- 
vo. Vėl visi nutilo ir Winfredas 
pradėjo:

— Ne man priguli darbus 
vieno kareivio nUbauste. Tik 
viena dalyka asz turiu jums 
šaky tie, geras yra tas Dievas 
kuriam asz tarnauju, jei vienas 
vyras ka padaro, tai jis ne nu
baudžia vien jo darbus, bet ir 
jo mislis. Jei virszininkams pa
tinka tai paklausyk kareivio 
isz kokios priežasties jis su 
Svelbu grajino.

—" Tu girdi klausima, kal
bėjo grafas in Ingrabana, ar tu 
nenori duotie ant to atsiliepi
mą ?

Ingrabanas nekęsdamas vys
kupo atsake:

— Nenoriu.
Tada pasikėlė Kunibertas ir 

p asz auk e:
— Kadangi karžigis Ingra

lbanas tyli tai asz noriu pra- 
nesztie ka asz apie ta dalyka 
nuo jo tarno Wolframo girdė
jau. Del Walburgos, Wilihanio 
dukters, kuri SVebpi užmuszc, 
kuris jo prietelus buvo, jis su 
Svelbu grajino, kadangi Svebas 
ja sau už paezia pasiskyres bu
vo ir kitaip nenorėjo ja atiduo- 
tie.

Tuos žodžius susirinkusieje 
iszgirde pradžiugo ir grafas 
pradėjo:

— Jei tau buvo del . tavo 
draugo dukters, kurie tu nore- 
jei iszvalnytie, tai niekas nega
li tave peiktie. Bet asz tau ve
liju, kad tu nenusimintai, ir 
laukie tos dienos, kada tu ma
no pulke galėsi tavo rokundas 
su Raticu sulygintie. Tada ji 
grafas atleido ir Ingrabanas 
tylėdamas atsitraukė. Po tam 
ir visi susirinkusieje iszsisklai- 
de.

Vakaras atėjo. Susirinkę 
žmones pasistatė būdas ir su- 
kurie ugnis ir taisėsi ant atil
sio eitie. Winfredas ženge su 
kunigais nuo vienos vietos in 
kita, kur kelis krikszczionys 
užėjo tenai jis su visais links
mai kalbėjo ir juos visus žeg
nojo. Bet jei jis užtiko pagonus 
jis ėjo kaipo virszininkas jiems

Start your ball rolling today towards 
carefree tomorrows through Payroll Savings

seem farther away to you 
than the 18th green to a hegin- 
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pro szali ir juos trumpai svei
kino. Jis matų rūstingus veidus 
bet anei vienas nedryso ji peik
tie. Tik kada pro szali praei
davo tai tada jie ji keikdavo.

Ant Ingrabano dvaro nebu
vo ugnis sukurat. Ten buvo 
susirinkę prakilnus pagonai, 
jie buvo visi susirupine ir kal
bėjo apie didelius daigtus.

— Vyriszkai tu pasielgai 
Ingrabanai, , kad tu susirinki
me priesz vyskupą teip drąsiai 
kalbėjai, pradėjo Brunas, Bun- 
hardo susiimtus in savo drau
gą kalbetie, kuris szale jo ant 
žemes atsigulęs buvo.

— Bet ir svetimąjį asz tu-

riti pagirtie už paskutinius žo
džius, kad jis sake kad reika
linga yra ir žmogaus mipti ap- 
mislintie.

— Jis yra didis klasterius, 
kas ji nepaižinsta'? Paklausė 
Ingrabanas perpykęs, Frankai 
gana kytrai padare, kad jie 
man apie jo apsiejimus nieko 
nesake.

— Niekas negali užgintie, 
kad jis galingas vyras yra, kal
bėjo Brunas toliaus, nes jis kal
bėjo sziandien terp susirinku
siu žmonių. Negirdėta yra, ka
da vienas gali szviesio dieno 
teip in susirinkusius kalbetie 
ir rasztu be žodžais rodytie kad 
jo Dievas yra galingesnis už 
Dievus in kurios mes meldžia
mės.

— Ir melagis gali gana ge
rai kalbetie, paantrino Kuni
bertas.

— Bet nėra jokis latras kai
po, karalius, jis iszveizdi, ir vi
sai kitokis vyras yra kaipo 
mažasis Mema, ir pagal mano 
nuomones jis negali but priga
vikas, atsake Brunas.

— Kaip gali tu ji prie kara
liaus prilygintie kada jis netu
ri jokiu ginklu, suszuko Kuni
bertas.

— Ar nėra tautu, kurios 
musu Dievas garbina, kuriu 
kunigai teipipat ne kovoje prie- 
szai neprietelius, kaip kad 
Saksu, musu kaiminai. Sakyk 
Ingrabanai ar tu ji matei kad 
jis baimingas yra.

— Jis yra visai be baimes, 
atsiliepe Ingralbanas, bet jis ne
nori savo neprietelems atsi- 
kerszintie.

Visi draugai žiurėjo nusidy- 
vindami in vienas kita ir jau
nesnio je juokėsi isz to. Brunas 
bet galva kratydamas kalbėjo 
toliaus:

— Ir asz girdėjau kad ju 
Dievas paliepė neprietelius my-

letie, asz nesijuokiu isz tokio 
mokslo, kad jis kareiviams ir 
juokingas ir nesuprantamas 
yra. Asz numaniau, kad tame 
moksle yra slaptybe, kurie asz 
nesuprantu. Juk ir Geroldas 
yra krikszczionis ir kiti, kuris 
gana narsus kareivis yra. Jei 
ir Pratikai kokios nuomanes 
butu, kad jie kraujo praliejimo 
bijotu, tai ne gali niekas saky- 
tie. Ir isz szito mokslo apie mei
le galim mes manytie, kad 
krikszczionis ant vieno raszto 
rėmėsi, kuri jie nuo vieno Die
vo gavo, nes tik vienam Dievui 
galima tokius daigtus nuo žmo
nių reikalautie ir krikszczionis 
mokina ir kalba ta pati, kad 
jiems ir gana, sunku yra pagal 
tuos paliepimus elgits. Dabo- 
kyt toki pat pamokslą kaip szi
tas yskupas sklebe ir mažasis 
mema, kas jis ir ne teip asz- 
traii kalbėjo priesz valgima 
arklienos, kaip kad Winifre- 
das.

— Aiszkiau kalba musu 
dievaieziai, apie jus pranesza 
dainoriai ir musu senieje, kal
bėjo Ingrabanas, ju baisa asz 
girdžiu giroje ir perkūnija, 
kožna pavasari uže vejas per 
klonius ir dievaieziu szunys lo
ję, be dvasiu žirgai prunksz- 
czia, kelauje kurio dievaitis 
virsz musu gaivu. Ar da geres
nio liudijimo reike, mes visa
da matom.

— Tu kalbi protingai, atsi
liepe Brunas žiūrėdamas in 
varnas, kurios aplink ' lekiojo, 
jos apie mus lekiojo ir ju pas
tai mums pranesza kad jos pri
siartina. Bet szitas Winfredas 
kalbėjo po medžiu, nuo kurio 
mes savo burtu lazdas piau- 
nam. Kaip jis kalbėjo krutėjo^ 
medžio lapai kaip ir pirma; asz 
žvelgiau in saule, ir maeziau 
kad jie ant jo visai ne pyksta. 
Asz bijau, kad ir perkūnai jam

Winfreda apstojus, persigavo 
Ingrabanas ir jau isz tolo szau- 
ke Walburgos varda, visas jo 
piktumas buvo szalin nuejas ir 
ji Walburga pamate. Tuo jaus 
Golfredas ir pasakė jos varda 

(Tasa Ant 2 puslapio)
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nieko pikto negali padaryt.
Ingrabanas sunkiai atsiduso, 

jis gana gerai žinojo, kad per
kūno dievaitis jam nieko pik
to nedaro. Visi nuleidę galvas 
tylėjo; galąusei pradėjo kuni
bertas:

— Kokias isz musu turi sa- 
viszkas nuomones. Bet man ne
patinka naujasis mokslas. Ma
no dievai suteikė man gyvybe 
ir garbe asz negalų juos ap- 
leistie. Taigi asz sakau, jei su 
kilo vaina tarp musu dievu ir 
krikszczioniszko Dievo' tai mes 
pažiūrėsim katra puse bus ga
lingesne, o jeigu krikszczioniu 
Dievas bus galingesnis, tai mes 
ir ji garbinsim.

— Seki tu kam nori, suriko 
Ingrabanas, asz asiliksiu vier
nas dievaięzems', kurie mano 
tėvu garbinami buvo, ir kurie 
mane diena ir nakti sergėdavo. 
Mes. jau senei žinom kad vaina 
yra ant žemes be dievaieziu ka- 
rallsteje. Asz norecze kad ir 
kožnas vyras dievaieziu kovoje 
kovotu pulke dievaieziu, ku
riuos mano pratkai garbino. 
Jei jie laimes tai ir man bus 
gerai, bet je ijie prapuls, tai ir 
asz noriu su jais prapult.

Jis atsikėlė staigai ir ėjo že
miu in soda.

— Kažin kas su juom atsi
tiko? Paklausė Brunas susirū
pinės.

Jau pradėjo temt, tai staigai 
iszgirdo žmones isz rytu puses 
atskambanti giedojimą. Ir tuo- 
jaus pamate pulkeli kūdikiu ir 
moterių prie sodžiaus prisiarti
nant. Tai buvo Golf rėdąs su 
iszrinktais nevalninkais. Nusi- 
dividami jie pamate sukurtas 
ugnis ir minias žmonių). Win
fredas pats jiems prieszais at
ėjo. Ir Golfredas jam viską isz- 
pasakojo, kaip jie nuo Ratico 
iszkeliavo, kas jiems kolonoje.

iPer žmonių mine, kuri buvo

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, iy darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad ji© 
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.

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

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

Žinios Vietines
Klondike; 1777 m., karas Benn
ington, Vermont; 1858 m., 
Amerikos pirmutinis “Ca!ble-

GARSI LOSZIKE
PASIMIRĖ

— Ana diena lankėsi mies
te su reikalais ponas Jonas 
Syzdek isz Frackvilles ir prie 
tos progos atsilankė in ‘Saules’ 
Redakcija, kuris atnaujino 
prenumerata už laikraszti del 
ponia Monika Ditszkiene, kuri 
yra musu sena skaitytoja nuo 
daugelis metu. — Acziu už atsi- 
lankyma.

— Panedelio ryta, apie 
treczia valanda, ugnis sunaiki
no brekeri apie Jaloppa arti 
Pottsville mieista. Bliedes pa
daryta ant trijų tukstancziu 
doleriu. Brekeris prigulėjo prie 
William Bevan, isz Pottsvilles.

— Su'batoj pripuola Szv. 
Ipolito ir Szv. Kasiano, o Tau- 
tiszka Vardine: Asiutas. Ir ta 
diena 1933 m., Prez. Franklin 
D. Rooseveltas pasiunczia tris 
kariszkus laivus in Kuba.

— Puldama prie savo na
mo pareita Suibata, ponia Ona 
Stankievicziene nuo 325 W. 
Pine uly., likos pažeista in vei
dą ir koja. Gydosi namie.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola vienuolikta Nedelia 
po Sekminių, taipgi Szv. Euze- 
biuszio, o Tautiszkas Vardine: 
Eimunto. Ir ta diena: 1945 m., 
V-J diena buvo paskelbta ir 
Japonai pasidavė ir visiką pa
vedė Tautu Sanjungai; 1941 
m., Atlantiko Cziarteris buvo 
vieszai paskelbtas. Jis buvo su-

gramas” 'buvo nuleistas sker
sai Atlantiko mares. (Tasa Nuo 1 Puslapio)

paSe iSAPNORIUS
TEVYNEJE Su 283 Paveikslais

darytas Prezidento Franklin 
D. Roosevelto ir W i n s t o n 
Churchillio.
. — Ana diena. Lakewood
parke, Panele Shirley A. O’
Neill, 18 metu amžiaus isz mies
to, likos iszrinkta kaipo “Pa
nele Mahanoy City 1955’’ gra
žuole.

— Panedelyje pripuola Dan
gun Ėmimas Panos Marijos, ir 
Szv. Stanislavo, o Tautiszka. 
Vardine : Utenio. Taipgi ta die
na: 1939 m., asztuoni szimtai 
szeszios deszimts trys žmones 
žuvo, kai Kiniecziu kariszki 
ercplanai per klaida bombar
davo Shanghai miestą; 1944 
m., Ali jautai pribuvo in Pietų 
Prancūzija; 1914 m., Panamo 
Kanalas atidarytas laivams isz 
Atlantiko in Pacifiko mares.
Kelione labai sutrumpinta. 
Amerikiecziai ta darbai pradėjo 
1904 metuose; 1382 m., Krėvės 
pilies Rusije buvo pasmaugtas 
Didžiosios Lietuvos Kunigaik- 
sztis Kestutis. 1534 m., Jezavi- 
tu, misijonieriu ir mokytoju 
draugija insteigta, sutverta ir 
pradžia padaryta; 1769 m., gi
mė garsus Prancūzas, Napaleo- 
nas Bonapartas, ant Corsica 
salos; 1947 m., dvi naujos 
vieszpatystes gimė: India ir 
Pakistan. Anglijos didinga 
vieszpatyste tada pradėjo tru
pėti; 1935 m., eroplano nelai
mėje žuvo garsus raszytojas ir 
loszikas, Will Rogers, su gar
siu lakumu Wiley Post, Barrow 
Point, Alaskoje. Ju eroplanas 
buvo pakilęs tik szeszios de
szimts pėdu nuo žemes. Miglos 
buvo baisiai tirsztos ir kas ten 
atsitiko, kad eroplanas tik sy
kiu krito ant žemes; Lietuviu 
Diena invyks in Lakewood 
Parke.

— Antanas Szelakis, isz 
miesto, kuris gydėsi in Potts
ville ligonlbute, ana diena su- 
gryžo namo.

— Utarninke pripuola Szv. 
Joakimo, o Tautiszka Vardine: 
Rugelio. Taipgi ta diena: 1896 
m., buvo surastais auksas in

Shenandoah, Pa.—
Lietuviu Moterų Kliubas isz 
Schuylkillo pavieto laike savo 
susirinkimą pareita Utarninko 
vakara in Banquet Hotelio 
svetainėje in Ringtown. To va
karo iždininke buvo ponia >G. 
Martz isz Shenadoro. Daug na
res dalyvavo tame susirinkime.’1

Tamaqua, Pa.—
Visi Mahoning Rural Tele
phone kompanijoj telefonai ’bu
vo nutraukti, apie puse po sep
tynių isz ryto, Utarninke, kai 
du trokai susimusze ant viesz- 
kelio taip Tamaqua ir Lehigh
ton. Tie trokai susikūlė prie 
pat telefono kompanijos ofisu 
ir fabriku ir taip visus telefo
nus nutraukė. Valstijos polici- 
jantai sako nelaime atsitiko 
kai tos telefono kompanijos* 
trekas, kuri vairavo penkios 
deszimts devynių metu am
žiaus Benjamin Helfrich pasi
suko in kaire ir susimusze su 
troku kuris veže szimta trisde- 
szimts viena baiczka gazolino. 
Trokai nubėgo nuo vieszkelio, 
nukirto du telefono stulpus ir 
užsidegė. Kelios 'baczkos to ga
zolino susprogo ir užsidegė. Te
lefono kompanijos draiverys 
Helfrich ir to gazolino troko 
draivreys, Wesley C. Stephens, 
isz Lenoxville buvo nuveszti in

chard Long apie tai pranesze.
Jai nuo tos ligos buvo viena 

koja nupjauta pusantri metai 
atgal. Daktarai tikėjosi kad po 
tos operacijos loszike gal pa
sveiks. Bet kokie metai atgal 
jie jau pranesze jos vyrui kad 
nėra jokios vilties jai nuo tos 
ligos pasveikti.

Jos ta liga prasidėjo apie du 
metai atgal, kai ji beszokdama 
parpuolė ir susižeidė. Nuo to 
laiko ji pradėjo nesveikuoti, 
nors ji vis nepasidavė ir sten
giesi loszti.

Jos vyras buvo pasamdęs ge
riausius gydytojus, buvo iszva- 
žinejes ja po garsiausias ligo
nines. Bet giltine nei in dantis 
nei in pinigus nežiūri. Loszike 
Suzan Bali pasimirė sulaukus 
vos 
to.

tik dvideszimts vieno me-

10 KAREIVIU ŽUVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jiems savo eroplanus tai kelio
nei.

Armijos virszininkai dabar 
stengiasi isztirti ir dažinoti 
kaip ta nelaime atsitiko.

Žuvusiu kareiviu vardai su
laikyti, kol bus j u szeimynoms 
ir giminėms praneszta.

Lietuviai Vorkutos
Pragare

Bendradarbio Pasikalbėjimas 
Su Amerikiecziu J. Noble.

Lietuviu spaudoje ne taip 
dažnai pasirodo rasziniu ar 
apybraižų, kalbancziu apie 
Vorkutos darbo vergu stovyk
las; tokios ruszies žinios dau
giausia paprastai esti iszsivers- 
tos isz didžiosios spaudos. Szi 
karta Jusu bendradarbis turė
jo tikrai neeiline malonia pro
ga pasikalbėti su Amerikiecziu 
John H. Noble, neseniai gryžu- 
siu isz Vorkutos pragaro, ku
ris maloniai sutiko skirti pa
kankamai laiko ir atsakyti in 
klausimus, artimesnius musu 
reikalams ir visam Lietuvisz- 
kajam supratimui.

Lietuviai Vorkutoje
Tarp ten esaneziu apie 500,- 

000 invairiu tautybių kaliniu 
yra ir musu tautieeziu. Noble 
sakosi negalėtu nusakyti j u

160 Puslapiu
8 ool. ilgio, 5% o°l- plocrio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztoa po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

iszvykstant isz stovyklos tas 
Lietuvis partizanas buvo kaž
kur iszvežtas, praneszuš, jog 
jis busiąs vežamas Maskvon, o 
gal ir atgal Lietuvon vietoje 
padėti aiszkinti ‘ ‘ Banditu ’ ’ 
veiklos. Gerai prisimena ir du 
vidutinio amžiaus brolius 
Machneviczius, kuriu vienas, 
inžinierius buvo suszaudytas 
malszinant garsųjį sukilimą. 
Dar prisimena viena Lietuvi, 
kurio szeimyna turėtu būti 
Amerikoje, o ir jis pats metus 
ar ilgiau gyvenęs sziame; krasz- 
te ir priesz pat karo pradžia 
biznio reikalais buvo nuvykęs 
Lenkijon, isz kurios jau rusai 
ji iszveže Vorkuton. Noble dar 
maloniai prisimena ir viena 
Lietuvi žurnalistą, jauna vyru
ką, dirbusi kažkuriame laik- 
rasztyje, kuris mokejes ir Ang-

iSr'A - B - CELA'^S 
1 arba pradžia i; 
i; SKAITYMO į

Coaldale ligonine. Bet kiek 'bu
vo galima dažinoti, tai nei vie
nas isz ju nėra pavojingai su
žeistas.

Wilkes-Barre, Pa. —
Dvideszimts penkių metu am
žiaus kareivis, S a r ž e n t a s 
Frank Paige yra intartas už 
iszdavikyste kai jis 'buvo be
laisvis Korėjoje. Jis teipgi yra 
kaltinamasuž ipagel'ba kuria jis 
tiems Komunistams suteikė, ir 
už melagystes kurias jis Komu
nistams iszpasakojo apie Ame
rikos armija bendrai ir apie 
Amerikieczius kareivius. Dai
nora nustatytas laikas, kada 
jis 'bus patrauktas in kariszka 
teismą. Jis dabar randasi Ar
mijos kalėjime, in Fort Devens, 
Mass. .

Philadelphia, Pa. —
Vietine ilgamete gyventoje, 
Lietuve, ponia Marijona (Puo- 
džiunaite) Vidikauskiene paei- 
nante isz Suvalkijos, Pavisz- 
taieziu kaimo, o parapijos 
Visztyczio, Nedelioje 31-mos 
Liepos, nuėjo reikalui gydytis 
in ligonine, Nazareth Hospital, 
o diena 8-to Rugpiuczio jau su- 
gry'žo namon.

— Vietiniame Lenku san- 
vaitrasztije “Gwizda” pa- 
skiausioju laiku patilpo gra
žus eilerasztehs pabrėžtas pa
garbai Lieutuviu poetes, po
nios Urszules Gudienės (isz 
Chicago, Ill.) proga iszleidimo 
rinkimelio jos eilių pavadinto 
“Žaibai’’.

Pajieszkojimas
Pajieszkau ponia Adele Kal- 

vaitiene (Buraigaite) gal gyve
na Waterbury, Conn., ar Beth
lehem, Conn., taipgi brolius: 
Kosta, Petra ir sesute Liudvi
ka. Praszau atsiszaukte ant ad
reso :

Mrs. Anele Za'bela, 
27-01 42nd PI.
Long Island City, N. Y.

NUŽUDĖ SAVO
VYRA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sake kad jos vyras ja musze, 
niekino ir isz jos tycziojosi, jai 
pasakodamas kaip jis buvo už
sidėjus su kitomis bobomis. 
Jos advokatas sake kad jos vy
ras buvo visiems geras ir man
dagus, bet tikras biesas namie, 
kur jis savo žmona vis niekino 
ir vis grasino užmuszti jųdvie
jų vaikuczius.

Nors Ponia Abidin sako kad 
ji neatsimena paleidus szuvius, 
kurie nužudė jos vyra, Birže
lio septyniolikta diena, bet ji 
sako kad ji atsimena paleidus 
du szuviu, kai jos vyras grasi
no jųdviejų vaikuczius nužu- 
dinti.

Advokatas Flynn su kitu ne- 
kariszku advokatu Francis X. 
Harriman atskrido isz Long 
Beach, New York in Japonija 
su tos žmonos tėvu Louis Vivi- 
ano, kad jie ja apgintu.

Kariszko teismo advokatas, 
Pirmas Leitenantas Joseph Lo
renzo, isz Hartford, Conn., pri- 
parodino kad Ponia Abidin tu
rėjo dvi geras priežastis nuga
labinti savo vyra:

Pavydas: Ji baisiai buvo su
pykus kad jos vyras buvo užsi
dėjus su kita boba.

Kersztas: nes jis jai buvo pa
sakęs kad jis neapkenezia jųd
viejų vaikucziu. Jis sako kad 
jis priparodins kad szita boba 
tyczia, isz kerszto nužudė savo 
vyra.

SENDAI, JAPONIJA. —
Kares Teismas isztyrinejo buk 
Ponia Romola Abiden, (isz 
Bayside, N. Y.) yra nekalta už 
nužudinima savo vyro Warrant 
Officer Robert J. Abiden.

Platinkit “Saule”

isz Klaipėdos kraszto. Isz No-

...ir...
RASZYMO

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

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

tikslesni skaieziu, bet savo sto
vyklos aplinkoje teigia žino
jęs apie 100 Lietuviu. Tai dau
giausia vidutinio ir vyresnio liszkai. Nemaža Lietuviu buvo 
amžiaus žmones. Blogiau su
pavardėmis, jas sunku prisi-jble pasakojimu sprendžiant, 
minti, bet negalis užmirszti atrodo, jog veik visi kaliniai 
gretimame barake gyvenusio 
Kun. Szirvuko (Szirvoko?), 
studentas Jono Prano Skacz- 
kausko, jaunuolio Stepono, 
moksleivio Dagio. Negalis pri
siminti vieno karininko pavar
des, kuris buvo atvežtas Vor- 
kuton už dalyvavima partizanu 
eilese iki 1952 m. Priesz Noble

Vorkuton pateke jau antrosios 
Rusu užgyventojos metu. Kal
tinimai? Dažniausiai vienodi: 
anti-Sovietine veikla, pataika
vimas ir koloboravimas Hitle
rines užgyventojos metu, “tė
vynės iszdavimas” ir pana- 
sziai.

Kaip atrodo, tokie Latviai ir

Saule”, kaip szviete, taip tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.ir dar tebeszvieczia tikriems 

Lietuviams. Ir geri, tikri Lie-
Skaitykit “Saule”

Estai kaliniai buvę kur kas 
landesni, tad, patyrė, kad kali
niu tarpe esama vieno Ameri- 
kieczio, dažnai bandė ji kalbin
ti, aiszkinti, skustis. Pavardžių 
ir veidu isz Latviu ir Estu No
ble prisimenąs daug daugiau 
už Lietuvius. Be kitu, jis mini 
Latvius Buda, Eltermani, Vil- 
szini, Gusta, o isz Estu — Birk, 
Lacks; be to, Vorkutoje buvęs 
ir pats Estu partijos general 
sekretorius, kuris tas pareigas 
ejes iki 1949 m. Bet jo pavar
des dabar negalis prisiminti. 
Czia reikia priminti ir viena 
svarbu laika, kai tas pats No
ble vienai Latvei, dabar gyve- 
naneziai Nebraskoje, galejes 
papasakoti apie jos vyra, su 
kuriuo jam teko stovykloje gy
venti viename barake. Indomus 
ir budingas suatpimas.

Maistas, gy venimo aplinka ir 
darbo sanlygos Vorkutoje pasi
baisėtinos. Tos ruszies žinių 
jau nemaža buvo skelbta, tai 
ir dabar jos mums netiek indo- 
mios. Nebent prabėgomis; dir
bantieji gaudavo po samti van
deningos kopūstu sriubos, 
szaukszta kokios koszes ir 800 
gr. juodos duonos, kuri buvusi 
tokia vandeninga ir rugszti, 
jog tegalima buvo valgyti tik 
bent kiek padžiūvusias riekes. 
Iki 1952 m., kaliniai už savo 
vergiszka darba negaudavo 
jokio atlyginimo. Tik 1952 m., 
atliekantieji nustatytasias dar-
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JURININKAI
ISZGELBEJO 20 

Žvejoto jai Buvo Nuo 
New Jersey Kranto
NEW YORK, N. Y. — Lai- 

vyno Coast Guard jurininkai 
iszgelbejo dvideszimts žvejoto- 
ju, nuo mažo, skestanezio lai
velio netoli nuo Sandy Hook. 
Tas mažas “Sea Queen”, per 
radi j a praszesi pagelbos nes 
jis jau buvo skėstas. Laivynas 
pasiuntė savo devynios de- 
penkiu pėdu laiva isz Sandy 
Hook in pagelba. Jurininkai 
stengiesi isz pradžių ta skęs
tanti laiva pritraukti prie 
kranto, bet paskui buvo pri
versti ji apleisti ir visus žve- 
jotojus pasiimti in savo laiva. 
Ant to laivo buvo szesziolika 
keleiviu, žvejotoju ir keturi 
darbininkai. Ju mažo laivo 
pumpos nespėjo vandeni isz- 
semti, kai tas laivas prakiuro, 
ir už tai jie turėjo szauktis pa
gelbos.

Firkie U. S. Bonus Sziandien!




