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Veteranai Straikuoja

Graikijos policijos virsz- 
ininkas ežia nežino ka dary
ti ar ka sakyti, kai Graikijos 
armijos veteranai, per kara 
sužeisti, tyczia atsisėda ar, 
kaip ežia atsigula ir laukia 
kol valdžia ka darys apie ju 
inąža pensijas. Jie szitas at
sisėdimo, ir atsigulimo strai- 
kas surengė Athens mieste, 
reikalaudami didesniu pen
sijų isz valdžios. Jis sako
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Isz Amerikos
KITAS

PREZIDENTAS
Ar Vėl Eisenhoweris?

WASHINGTON, DC — .
Prezidentas Dwight Eisenho-; 
weris dabar tyczia erzina savo
partijos vadus ir visus Repub- 
likonus, staeziai nepasakyda
mas ar jis ketina stoti in rinki
mus ateinaneziais metais ar ne. 
Jis laikrasztininkams tyczia 
pastebėjo kad nei vienas Pre
zidentas nėra sulaukės septy
nios deszimts metu Baltuosiuo
se Namuose.

George Allen vienas isz Pre
zidento Eisenhowerio arti
miausiu draugu, sako kad Pre-1 
zidentas Eisenhoweris nenori 
ir visai nei neszneka apie atei- 
nanezius rinkimus.

Vienok, beveik visi Eisenho- 
werip draugai tikina kad jis 
bus kandidatas per ateinan- 
czius rinkimus.

Jie'sako kad jie tikrai žino 
kad Eisenhoweris stos in rinki- 
mus,;nes jis jauezia kad niekas 
geriau už ji nežino ir nesupran
ta Genevos konferencija, kur 
jis taip gerinosi Komunistams, 
Sovietams. Jie teipgi sako kad 
Prezidentui Eisenhoweriui la
bai patinka ta garbes vieta ir 
už tai jis už jokius pinigus tos 
vietos neiszsižadetu.

Dar kiti pranaszauja kad Ei
senhoweris pareikalaus kad 
Demokratas butu paskirtas 
kaipo jo Vice-Prezidentas. Bet 
Republikonu partijos vadai, 
bosai visus užtikrina kad esą- 

kad viskas taip pabrango 
kad jie jokiu bu d u negali 
pragyventi isz savo pensijų. 
Už keliu valandų valdžios 
atstovai visus szitus straiki- 
ninkus intikino kad butu ge
riau eiti staeziai in valdžios 
kambarus ir iszdestyti savo 
pareikalavimus, negu ant 
ulyczios ar parkuose vieszai 
tuntus kelti.

o o o

masis Vice-Prezidentas Ri
chard Nixon bus vėl kandida
tas in at paezia savo vieta.

Bet kiti laikrasztininkai ima 
jau putas plakti apie Eisenhc- 
werio žmonos sveikata ir liga; 
jie sako kad jo žmona dabar 
yra taip susirgus, kad Prezi
dentas Eisenhoweris visai nei 
nemislina apie stojimą, in rin
kimus ateinaneziais metais.

POTVANIO ISZKA-
DOS $25,000

BRUSH, COLORADO. — 
Potvanis, kuris isztiko ukinin- 

; ku farmas Brusk apylinkėje, 
padare iszkados ant daugiau 

j kaip dvideszimts penkių tuks- 
taneziu •doleriu. Praneszama 
kad viena moteriszke prigėrė

Darbininkai diena ir nakti 
dii bo, krovė maiszus pesku ant 
krantu kad upe neužlietu j u 
namus ir j u farmas. Czia gyve 
na apie penki tukstaneziai 
žmonių ir beveik visi turi 
ukius, farmas.

Kai beveik visur reikėjo lie
taus ir kai viskas džiūvo, czia 
szitoje apylinkėje buvo tiek lie
taus kad beveik viskas ant lau 

j ko supuvo ar buvo vandens nu- 
nesztas.

Gal iszkados butu buvę daug 
daugiau jeigu valdžia nebūta 
isz ankszto praneszus apie at- 
einanezius potvanius ir jeigu 
žmones nebutu taip gerai pri
sirengė.

Dauguma žmonių paliko sa
vo namus, apleido savo ukius 
ir nusikraustė in augsztesnes 
vietas, in kalnus, kai dažinojo 
kokis pavojus jiems gresia na
mie.

Pirkie U. S. Bonus

RESTAURANTAS
SUSPROGO

25 Žuvo; Daug
Sužeistu

ANDOVER, OHIO. — Su- 
sprogimas viename restaurante 
sudaužė, susprogdino szeszis 
kitu namus prie Pymatuning 
ežero, Ohio valstijoje. Ant syk 
dvideszimts vienas žuvo, pas
kui keli kiti sužeistieji pasimi
rė ligoninėse.

Susprogimas atsitiko in 
Gateway restauranta, prie pat 
Pennsylvanijos valstijos rube- 
žiaus. Dauguma žmonių buvo 
susirinkę in ta restauranta per 
lietu ir viesulą.

Policijantai ir ugniagesiai 
dar ir dabar nežino ir negali 
suprasti kaip tas susprogimas 
tenai atsitiko. Jie spėja ar czia 
perkūnas trenke in ta restau- 
ranta ar gal kai to restauranto 
skiepas buvo vandeniu užsem- 
tas nuo viešnios, elektros dra- 
tai nuo szlapumo užsidegė ir 
visus peczius susprogdino.

Ugniagesiai ir policijantai; 
per keturias valandas dirbo kol 
jie ta gaisra suvaldė ir galuti
nai užgesino. Žuvusiu tarpe 
buvo daug žmonių isz Pennsyl
vanijos valstijos.

Papjovė Žmogėdra

Norikas Robert C. Year- 
gin, dvideszimts asztuoniu 
metu amžiaus, patikrina sa
vo medžiokles peili, su ku
riuo jis nudure szesziu pėdu 
žmogėdra nuo Malibou Can
yon, Californijos uosto. Jis 
ta žmogėdra nudure su savo 
peiliu, nors pats buvo gero
kai apdraskytas ir sukan
džiotas.

— Žmogus gali prisilenkt 
prie darybes, bet dorybe nieka
dos nesilenkia prie žmogaus.

— Žmones kurie negali isz- 
pildyt savo užduoeziu, tankiai 
sau mano kad jie prie ko kito 
sutverti.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!
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Du Eroplanai
Susimusze

GROEMBACH, VOK. — Du 
armijos dideli “Flying Box
cars’’ eroplanai susimusze pa
dangėse ir, szeszios deszimts 
szeszi Amerikiecziai kareiviai 
žuvo. Nei vienas isz tu kareiviu 
neiszliko gyvas toje nelaimėje.

Tik asztuoni lavonai buvo 
isztraukti isz tu eroplanu lie
kanų, bet ir jie buvo taip sude
ginti kad nebuvo galima nei 
vieno isz ju pažinti.

Amerikiecziai kareiviai buvo 
pasiunsti tuojaus in tas vietas 
kur tiedu eroplanai nukrito, ir 
ju pareigos buvo sulaikyti tuk- 
stanezius Vokiecziu, kurie dau
giausia isz žingeidumo norėjo 
prie j u prisiartinti.

Devyni tokie, C-119 eropla
nai buvo pakilę in padanges, 
kai vieno ju inžinas užgeso; jo 
sparnas kita eroplana užkliu
vo ir tie eroplanai nukrito ir 
užsidegė, apie tris mylės vienas 
nuo kito.

Kaitra nuo to gaisro nedalei- 
do kelis darbininkus prisiartin
ti, kurie norėjo tuos kareivius 
išgelbėti isz tu deganeziu ero
planu.

Visi tie kareiviai ir lakūnai 
turėjo su savimi parasziutus, 
bet nleaime taip greitai ir taip 
staiga atsitiko, kad nei vienas 
nesuspėjo iszszokti.

LOSZIKE PASIMIRĖ
ITALIJOJE

MILAN, ITALIJA. — Garsi 
Amerikiete loszike, isz Phila- 
delphijos Pa., pasimirė Italijo
je, kuri su kitais loszikais ir lo- 
szikemis czia losze muzikalini 
veikimą “Oklahoma”.

Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus gražuole ir loszike isz
Philadelphijos, Panele Jean 
Bradley, pasimirė nuo tos bai
sios paralyžiaus, “polio” ligos.

Loszimas del to vakaro buvo 
nutrauktas kai ji pasimirė. Jos 
tikras vardas buvo Ponia Al j 
Checco.

Ji buvo nuveszta in Dergano 
ligonine, kur Daktaras Prafe- 
sorius Carlo Alberto Ragazzi 
tuojaus pareiszke kad ji labai 
pavojingai yra susirgus ta 
“Polio” liga.

Policija tuojaus pranesze josI 
tėvams, kurie gyvena Philadel- 
phijoje. Jiedu dabar yra isz- 
važiave in Italija del savo duk
ters laidotuvių.

Jos vyras, Checco, kuris taip 
pat su ja sykiu dalyvavo tuose 
loszimuose, buvo prie jos lovos 
kai ji pasimirė.

Kitos loszikes ir dainininkes 
sako kad ji jau kelios sanvai- 
tes priesz tai beveik kiekviena' 
vakara pasiskusdavo kad jai 
galva skauda ir kad jos svei- i 
kata ne kokia.

— Geriau pasakyt: Beda 
man, negu beda mums.

Automobilius Iii 
Patvinusią Upe

PHILADELPHIA, PA. — 
Automobilius kuris policijan
tai spėja, važiavo greieziau ne
gu asztuonios deszimts myliu 
in valanda, davė per ramsezius 
prie upes kranto ir inkrito in 
patvinusią Delaware upe. Du 
vyrai prigėrė ir kiti du iszsi- 
gelbejo ar buvo vieno troko 
draiverio kzgelbeti.

Troko draiverys isz Belmar, 
New Jersey, kuris mate ta ne
laime, greitai sustabdė savo 
troka ir inszoko in upe ir isz- 
gellejo du isz to paskendusio 
automobiliaus.

Policijantai sako kad jie dar 
nesurado dvieju: dvideszimts 
vieno meto amžiaus John O’
Leary ir devyniolikos metu am
žiaus Daniel Mallon.

Tiedu kurie iszsigelbejo ar 
buvo to troko draiverio iszgel- 
beti yra devyniolikos metu am
žiaus kareivis Thomas Toohey 
isz Camp Lejeune, North Caro
lina ir teipgi devyniolikos me
tu amžiaus Joseph Gillespie. 
Policijantai dar tikrai nežino, 
bet jie spėja kad tas kareivis 
ta automobiliu vairavo. Tas 
kareivis buvo to trenksmo isz- 
mestas isz to automobiliaus 
apie du szimtu pėdu pirm negu 
jis paskendo.

Dvideszimts vieno meto am
žiaus Robert C. Grippo, troko 
draiverys policijantams pasa
kė kad, sulyg jo iszrokavimu 
tas automobilius važiavo’ grei
eziau negu asztuonios deszimts 
myliu in valanda, kai jis nubė
go nuo kelio ir davė in tos upes 
kranto ramsezius.

SKAITYKITE “SAULE”

Isztiria Amerikos Atsargos Priemones

Szitie sveeziai isz Formo
sa ir Cairo, Egiptos akyliai 
peržiūri ir isztiria Amerikos 
atsargos, be apsaugos kank
les, snukius nuo gazo, kuris 
kalėtu szita kraszta isztikti 
per kita kara. Czia isz kai
res in deszine: Major Gene
rolas Yeh Yang-lee isz For

VYNO UBAGAMS

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA
— Prancūzijos valdžia prane- 
,sza kad tris dienas in sanvaite 
visiems biedniems ir ubagams 
bus už dyka duodama kelios 
bonkos vyno. Valdžia taip nu
sprendė daryti kol iszdalins ke
lis milijonus bonku vyno, nes 
per daug to vyno dabar randa
mi ir l ravorininkai negali ji 
parduoti.

Bravorininkai norėjo ta vy
ną pigiau parduoti, bet valdžia 
nutarė kad del viso kraszto ge
roves bus geriau ta vyną savo 
Žmonėms atiduoti, padovanoti, 
negu p'giau parduoti.

Dabar ubagai, skarmalai, dy
kaduoniai net ir isz vakaro sto
vi in eiles ir laukia tos dovanos
hz valdžios .

— Žiūrėk in žvaigždes, bet 
žiūrėk kad kojos ant žemes sto
vėtu.

— Dievai savo malone lie
ja ant tu, kuriuos jie nori pra- 
žudinti.

— Niekados tiek proto prie 
nieko nereikia kaip tada kada 
turi reikalą su kvailiu.

M Pirkie U. S. Bonus!

KORĖJOJE
NERAMU

Sukilimai Priesz 
Komunistus

SEOUL, KORĖJA. — Suki- 
Urnai priesz Komunistas, sziau- 
rinius Korieczius ir rauduonus 
Kiniecziūs vėl pasirodo Korė
joje. Musu kareiviai stengiasi 
tuos sukilimus numalszinti, bet 
lu visai mažu pasisekimu.

mosa, ir du sveeziai isz Cai
ro, Egiptos, Kapitonas Ma- 
hcmmed Seddick ir Kapito
nas Mahammed Gohąr. Jie 
czia yra atvažiavę pasimo
kinti kaip mes rengiamos ap 
sisaugoti nuo gazu, jeigu ki
tas karas musu kraszta isz- 
tiktu.

Cziampijonas

Prancūzas Louis Bobet 
czia linksmai važiuoja su sa
vo dviraeziu, ant kurio ran
dasi daug geliu, kai jis lai
mėjo dviraeziu lenktynes in 
Parc des Frances, Paryžių-- 
je, treezia syki isz kaleinos. 
Lenktynes yra kas metai lai
komos ir yra vadinamos 
“Tour de France”. Tos lenk
tynes prasideda in Le Havrė.

Eina gandai kad musu ka
reiviai yra nuszove kelis Pietų 
Korėjos žmones per tuos suki
limus.

Czia pats tas Korėjos sukili
mas gal butu mažas, ir mažai 
kam vertas kokio rupesezio, 
jeigu czia nebutu matyti dar 
kitas Komunistiszkos Kinijos 
žingsnis: sulaužymas dar vie
nos sutarties.

Dabar Tautu Sanjungos na
riai turėtu gerai apsimislinti ir 
apsirokoti pirm negu jie vėl 
stos in kokias derybas del tai
kos ar bent del paliaubų su Ko- 
munistiszka Kinija.

Czia ir musu Prezidentas Ei
senhoweris turėtu pasimokin
ti. Jis dabar drąsiai ir lipsz- 
niai kalba apie susitaikinimą 
ir susiderinimą su Komunis- 
tiszka Kinija.

IBzuniui, vilkui ar Komunis
tui tik geras botagas, diržas ar 
karabinas yra suprantamas. 
Juo greieziau musu Preziden
tas gaus bent kiek proto, juo 
geriau bus mums visiems.

Gal musu valdžiai nepatinka 
kad Pietų Korėjos Prezidentas 
Syngman Rhee- dabar ima vėl 
pultis ant Komunistu, kai musu 
valdžios atstovai bueziuojasi 
su Komunistais ir sykiu drau
giškai vodka maukia per mi
tingus ir konferencijas, bet jis 
parodo kad ir dar ne viskas 
tvarkoj, kad tie draugiszki nu
sišypsojimai yra tik nudavi- 
mai, veidmainystes ir kad Ko
munistas, ar jis butu juodas ar 
raudonas vis yra mums sveti
mas prieszas.
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Kas Girdėt
Sovietai dabar pranesza Ko- 

munistiszkai Kinijai kad jie 
negales jiems pristatyti jokio 
javu dar per tris metus. O So
vietai jau pernai buvo prižadė
ję, kad jie Kiniecziams prista- 
tydins tiek javu ir rugiui, kad 
visiems bus gana.

■ • •

Repu'blikonai buvo prižadė
ję mums taksas sumažinti, bet 
dabar jau matyti kad tos tak
sos, vietoj atpigus, dar labiau 
pabrangs.

% ’ - i k

Automobiliu fabrikantai nie-
1 1

ko nesako apie ateinancziu me
tu naujus automobilius ir kiek 
jie kasztuios'; bet jau dabar ga
lima spėti, kad malžesni, piges
ni automobiliai kasztuos apie 
szimta doleriu daugiau; o di
desni, brangesni automobiliai 
kelis szimtus doleriu kasztuos 
daugiau.

. ° *

x In Mulhouse, Prancūzijoje, 
tyisdeszimts' septynių metu 
amžiaus Joseph Pradier, buvo 
snąresztuotas už tai kad jis no
rėjo nuszauti savo žmona ii’ 
jos meiluži. Jis teisėjui pasi
skundė kacl sztorninkas kuris 
jam ta revolveri pardavė ji nu- 
spko, nes tas revolveris 'buvo 
pagedęs ir už tai jam nępasi- 
seke nuszauti savo 'žmona ir 
jos ta meiluži.

ku reikia, jeigu ne dar dau
giau.

■ • •

Sovietai farmeriai, ūkinin
kai besilankydami ant musu 
farmu, stegiasi kad tiek mažai 
darbininku randasi ant tu far
mu; o musu farmeriai, besisve- 
cziuodami Rusijoje teipgl ste
binsi kad tiek daug darbininku 
randasi ant farmu.

Aiszku, kad Rusijai labai 
reikia visokiu maszinu; bet 
Rusija kaip tik tokias rnaszi- 
nas siųsdavo ir clar vis siunczįa 
in užsieni, in kitus Komunis- 
tiszkus krasztus, kaip in Kini- Z .
ja ir in Sziaurine Korėja.

Iki dabar Sovietai pasitikė
jo ant darbininku, kuriu jie ir 
per daug turėjo, bet dabar jie 
mato kad vien tik darbininkai, 
be maszinu mažai ka gali nu
veikti.

Lietuviu sau stalus prisireng
davo buvo daugiau negu pus- 
tusztis.

Gal ežia pagarsinimai ar ju 
stoka kalti. Pagarsinimai ant 
keliu Jr vieszkeliu mažai ka 
reiszkia. Daug geriau butu to
kia diena, tokia szvente daug 
placziau garsinti Lietnviszkuo- 
se laikraszcziupse. Lietuviu 
Diena turėtu Imti ne tik Lietu
viams sveczrami, 'bet biznie
riams laikrasztininkams ir vi
siems Lietuviams.

Pypkes Durnai

Pirmiau Ruskiai kraustiesi 
isz farmu in didesnius miestus 
ir gaudavo darbus fabrikuose; 
dabar valdžia jau ima privers
ti juos gryszti in farmas, kur 
darbininku labai reikia.

. 1 • • "■

Sovietai dabar derinasi pirk
tis maszinu ‘isz Anglijos, Vo
kietijos ir Szveicarijos.

1 • • ■

Galimas daigias kad kaip 
tik del stokos darbininku, So
vietai ima savo armija mažin
ti, kad kareiviai grysztu in-sa
vo darbus.

Ta konferencija keturiu di
džiųjų Genevoje, viena dalyka 
aiszkiai parode, kad taika dar 
toli, kad dar ne laikas kalbėti 
apie nusiginklavimą.

T' " • •
Sziais ir ateinancziais me

tais Amerika skirs apie tris- 
deszimts keturis ar trisde- 
szimts penkis bilijonus doleriu 
del. apsiginklavimo. Tai biski 
mažiau negu kitais metais, bet 
visgi nors tris sykius daugiau 
negu priesz Korėjos kara.

’■ • • ■
Armija ir laivynas bus su- 

rhažinta, bet lakumu szta'bas 
bus padidintas. 

r 1 • • 1
. Amerika paskirs jeigu jau 

dabar nėra paskyrus apie tris 
bilijonus svetimiems krasztams 
del apsiginklavimo.

• i
Vokietija vis liekasi suskal- 

dinta. Sovietai norėjo per Ge- 
nevos konferencija suvienyti 
Vokietija, jeigu ji liktųsi be- 
szaliszka ir neapginkluota. So
vietams visai nepasiseke.

Fabrikai sziais metais paga
mins daugiau kaip septynis 
milijonus nauju automobiliu.

1 • •. 1
Marshal Bulganin nusiskun

džia kad Rusijoje visur trum
pa ir trūksta darbinipku, jr 
kad darbininkai kurie ir dirba 
mažai iszdirba per darbo diena. 
Ir tai suprantama, nes visur 
trūksta maszinu. Kur Ameriko
je viena maszina atlieka de- 
szimts ar dvideszimts žmonių 
darba, Rusijoje tiek darbiniu-

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Biznieriai ir fabrikantai la 
bai norėtu daryti bizni su So 
vietais, bet jie ant ju negali 
pasitikėti. Pernai Sovietai pir
ko labai daug sviesto; o sziais 
metais nei svaro. Jie dabar *
perka daug cukraus ir mėsos, 
bet kas žino kaip ilgai?

Vokiecziai dabar ima staty
ti laivus ir ju; fabrikuose daug 
geresne tvarka negu Ameri
kos fabrikuose, ns tenai randa
si tik viena darbininku unija.

1 a a

Vokietis darbininkas uždir
ba tiek kiek Anglas darbinin
kas, uždirba fabrike, jeigu ne 
biski daugiau.

Mainieriu Lietuviu Diena at
ėjo ir praėjo. Skaitome kad te
nai buvo susirinkę apie pen
kiolika tukstancziu žmonių 
Tai butu gražus Lietuviu būre
lis, jeigu taip tikrumoje butu 
buvę. Ar tai tiek buvo ar nebu
vo mes nežinome, nes mes gai
vu kaip kuopusiu neskaitome. 
Bet jeigu ir buvo penkiolika 
tukstancziu tame parke ta die
na, tai galima tikrai Sakyti, 
kad mažiau kai czvertis tiek 
buvo del Lietuviu Dienos.

Tas Lakewood Parkais yra 
taip iszgarsejas, tiek visokiu 
pat r a u k i a ne žiu pasilinksmini
mu turi vaikams ir suaugu
sioms, kad kasdien, vasaros 
laiku, tukstaneziai tenai atsi
lanko nežinodama ir nepaisin- 
dami kieno ar kurio ta diena 
yra. Szimtai tenai kasdiena ei
na pasimaudinti; szimtai vaiku 
po prievarta iszsitraukia savo 
tėvus del visokiu raidų, zabo- 
vu, sportu ir pasilinksminimu. 
Vasarinis teatras dar daugiau 
pritraukia. Visa tai iszroko- 
jant penkiolika tukstaircziai 
yra ne tokis didelis skaiezius.

Pirmiau nebuvo galima nei 
suolo nei kelmo tuszczio susi
rasti. Szi syki daug isztisu sta
lu buvo tuszczia.

Lakeside Parkas, kur daug

Dorybe, Mokslas, 
Apsvieta

Sziandien viskas ant
Dorybes ir Mokslo 

rėmėsi.
Dorai vogk, pleszk, 

ir apgaudinėk,
Savo kaimyną apkalbėk, 
Dorai žmogų užmuszk, • 
O ir prie visko yra 

reikalinga,
Apszvieta ir mokslas.
Jeigu dorybes ir mokslo 

neturėsi,
Tai tu j u amatu pildyt 

negalėsi.
Apsvieta yra reikalinga!
Taip skelbia nedaviria 

mokslo valkatos.
Juk mokslas ir 

apsvieta,
Nedaug sukimo galvos 

reikalauja.

Svarbus Praneszimas
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 užmokes- 
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- 
kavojame 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.

— Deja! Kiek žmonių vie
naip tiki, o kitaip gyvena!

— Kai mes susilaukiame to 
ko mes praszeme ar reikalavo
me, tankiausiai mes randame 
kad mes ne to norėjome, ko mes 
praszeme.

INGRABANAS
,rr~   -r,—. ■ r--

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

ženge po medžais tolyn. Da ko
kia valanda ėjo juodu per kal
nus ir klonius; galausai ant 
vieno kalnelio, kur didele liepa 
žalevo Volframas sustojo ir ro
dydamas in ta liepa tarė:

— Tai yra tas medis. Jis 
pasilėhke ir atėmė dideli pun
dą szaku, kuriom medžio skyle 
apdengta buvo ir rode in vidų. 
Tada jis pasikėlęs aplink, dai
rėsi, bet nieko nemato. Da tur
būt nėra laikas kada jis ateina,

bet tu gali pasitikėt kad jis at
eis, kadangi jis ant savo žirgo1 
lauke.

Mergaitei pradėjo szirdis isz 
baimes plaktie. Medis prie me
džio ir ne vienos duszios nema
tyt, bet ji pasidrąsino ir Vol
framu! tarė:

— ' Eik sveikas Volframai, 
mudu turim skirtis, gryszk at
gal in dvaro, idant asz ji viena 
tropyeziau.

— Kaip galu asz silpna mo- 
teriszke paliktie girioje be jo
kios apsargos? Suszuko Vol
framas persigandęs.

1— Eikię tu viernas vyre ka 
asz su juomi kalbetie turiu, tas 
tai tik in mudu teipriguli ir nei 
vienas neturi tai girdetie. Jei 
tu man loska nori padaryt, tai 
sugryžk ryto in szita vieta ir 
klausk medžio kaip su manim 
stovi. Asz noriu teip Volfra
mai, ir tu mane užganadintai 
jai tu kitaip darytai.

Volframas padavė jai ranka 
ir tarė:

— Asz einu Walburga, bet 
asz gana gerai žinau, kad ma
no ponas veikiai pribus. Jis 
ženge nuo kalno žemyn, bet tik 
teip toli kol in Walburga maty- 
tie galėjo, tada jis parpuolė in 
žolinus ir kalbėjo in save:

— Asz noriu lauktie kol jis 
ateis, nes nežinau kas gali atsi
tik su ja.

Walburga atsisėdo, po me
džiu ir 'suėmus rankas pakele 
akis in aukszta, kur ji mėlyna 
dangų neinate viena tik me
džiu virszunes. Girioje buvo 
viskas tyka tik kada nekada 
giedojo koks pauksztelis. Ji ne
privalė ilgai laukt ir veikai 
iszgirdo jie szakas braszkant 
ir kaip ji akis pakele pamate 
jie Ingrabana ateinant. Kada 
Ingra'banas ja pamate jis su
szuko isz džiaugsmo ir pasku
bino prie jos.

— Ar tai tu ateini, jis su
szuko vėlai pilnas džiaugsmo, 
tave da karta maty tie asz vis 
mitinau ir kasdiena ateidavau 
pas szita medi. Jis tie Walbur
ga atsisėdo ir szita glostė mei
lingai jo plaukus ir veidą.

Teip iszbales, plaukai susi
vėlė ir kūnas visai mubloges, 
tau giria yra prieszinga ir tu 
iszgastingai in mane žiuri.

— Nežmoniszkas yra gyve
nimas giroje ir sunku yra man 
vienam būtie. Medžio szaknis 
spaudžia mano kojas, o szakos 
pesza plaukus. Varnos virsz 
manes kalba ir nežino ar asz 
džiaugtis turiu, kad tave ma
tau, tu pas mane paeini nuo ku
nigu, ir vėl pas juos sugryžus 
jiems ta linksma žinia atneszi, 
kad tu mane varge ir bedo at
radai.

— Asz buvau pas kunigus, 
atsiliepe Walburga meilingai, 
ir ateinu pas tave, idant del ta
vęs pasirupintau jai tai galėtu. 
Žmones asz apleidau ir atėjau 
in giria su tavim gyventie, jai 
tu'mane priimsi.

— Walburga, suszuko In
grabanas ir ja apsikabino. 
Walburga, laike jo galva, pa- 
'bueziavo jo kakta ir kalbėjo in 
ji ramindama kaipo motina. 
Nutilk’mielasis jai tavo naszta 
yra sunki, tai tu turi viena, ku
ri tavo naszta tau gelbsti nesz- 
tie. Asz esmių pagiri užaugus 
ir gana gerai pažins'tu likimą 
prispaustųjų. Susiramink ir at
sisėsk tenai, tada mudu galėsi
me rainai pasikalbetie.

Ingrabanas jos paklausė, bet 
jis jos ranka nepaleido.

— Ne spausk man per labai 
ranka, asz tau da daug ka tu

riu sakytie, ka mergaites burna 
nelabai kalba.

Ingra'banas pertraukdamas 
jos kalba tarė:

— Pirmkol tu kalbėsi, tai 
girdėk mano misli. Jis paėmė 
akmenuką isz tarp samanų ir 
mete ji in užpakali. Uzimirszk 
apie viską kuomet asz tave esiu 
martines, nekalbėk asztrai in 
mane, nes teip smagu yra kad 
asz tave ties manim matau. 
Tave asz labai myliu: ir dabar 
kada tu pas mane atėjai, asz 
apie kita ka,nenoriu mislyt 
kaip tik apie tave.

— Walburga atriszo ske
peta nuo savo veido ir tarė:

— Dabar Ingrabanai tik 
pasižiūrėk ka ta, myli, asz ne- 
gyriu preke ja, kuris t a vora 
perka pirmkol ji gerai apsi
žiūri. Tai juk ne ta Walburga 
kurios veidus tu pirma teip 
meilingai glostai.

Ingrabanas' pamate jos vei
dą; o kaip Walburga mate ji 
didei nusidyvyjant ji nusisuko
in szali, idant jis nematytu jos 
asMras.

Ingrabanas prie jos prisiar
tino ir ja palengva pakrutinės 
tarė:

— Tegul asz szita veidą 
bueziuosiu. Asz persigandau, 
bet asz gana gerai žinau kad tu 
fa randa tada ingavai, kada asz 
kvailas buvau, ir tave moterys 
ir vyrai už tai nep'ęiks.

— Tu kalbi dabar protin
gai Ingrabanai, atsiliepe Wal
burga, bet asz bijau kad asz po 
kokiam laikui tau nepatiksiu, 
kada tu mane su kitom mote- 
riszkem sulygisi. Asz esmių 
linksma, ir jai asz tavo mote- 
riszke tapsiu, tai asz tave tik 
viena noriu ir tai yra mano 
tieąa. Ir asz tau noriu pasaky- 
tie mano misli. Kada asz da 
buvau kaip kitos mergaites tai 
asz vis nusitikėjau, kad tu su 
manim vesi, ir jai tu ‘ nestosi 
mano vyru, tai vargei kas kitas 
stosis ant szio svieto. Ne pirm 
senei asz girdėjau baisa mano 
szirdi kuris man pranesze, kad 
turiu mano gyvenimą pavestie 
dangaus karai ui.

Ingrabanas paszoko: pr'akei- 
ti yra kunigai, kurie nori tave 
nuo manes atkalbintie.

— Ta jie nedaro, atsiliepe 
Walburga ramiai, tu nepažins- 
ti tuos, kuriuos tu keiki. Pasi
seks ir kluasyk ka asz tau sa
kytie noriu. Jai tu butai laime- 
jas, tai asz gal užslepcziau tau 
mano mislis ir jai tu mane už 
paezia norėtai gautie, tai asz 
vargiai tavo žodžems intike- 
cziau. Dabar asz matau kad tau 
draugas bedoje yra reikalingas 
ir asz noriu rūpintis, kad tu 
terp žvėrių bėginėdamas nein- 
pultai in didžiause varga. Ji 
nuriszo nuo veido skepeta. Da
bar tu turi matytie mane ko
kia asz isz tikro esiu, ir asz ma
no vęida nuo tavęs neslėpsiu.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo 

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla 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 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 nemu- 
ao. 58 pus., 20c.

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

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

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

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

NoJ33—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, Dru- 
Jtas 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, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

No.158—-A p i e Kapitonas 
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 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., 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 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

I8OV2—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 Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

' Kaip Užsisakyti Knygas:

Sėst3 Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu nogite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiazka su pinigais.

B-jv’ 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., - ĮJ. S. <



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

1NGRABANAS
(Tasa)

Grafas nulenkė mažuma gal
va ir tarė:

— Laibai man patinka kad 
tu ir del manes danguje vieta 
parūpinta. Bet asz norętau kad 
tu ir kitoniszkai man pagelbė
tai. Asz tau tiesiog pasakau, 
kad man labai nepatinka kad 
tu Ratico paslams pagelbėja! 
atvyktie pas Pranku karaliui ir 
kad tu kunigus pas juos siunti.

— Bet žinok, atsiliepe AVin- 
fredas kad asz viską dariau su 
tavo žinia. Alano pavadinimas 
yra Dievo mokslą visiems ap- 
sakytie, ar-gi asz negalėjau ka
ratui žinia duotie kad Raticas 
nori su juom susitaikini. Alės 
girdeom kad szitas plėšikas 
su kitais jo tautos1 vi rszi įlinkais 
susipykęs yra. O Pranku kara
lius ir norėtu kad po valdžia 
pasiduotu Vendai.

— Jai jis ir to nori, atsilie
pe Gerolldas, bet asz ir kiti gra
fai to nenori. Ar tu ir mistini 
kad mes Ratica galėsim szale 
mus kestie. Sziandien asz sa
kau tau, kad Svebai nieko gero 
nuo karaliaus nesulauke ir Ra
ticas turi atsitrauktie nuo Sa
les upes.

— O jeigu jis to ne dare?
— Tai 'bus jis pirmasis, ku

ri mes užmuszim, idant Svebai 
mus bijotusi.

— Bet jeigu jo tautiecziai 
jam gelbės?

— To asz tik ir laukiu, su
smuko grafas, ar-gi tu, mistini, 
kad asz noriu, kad mano kar
das per visa vasara kisziotu 
maksztije?

— Ir vėl prasidės žudimai 
ir degimai, kalbėjo AVinfredas 
nusiminęs, asz matau degan- 
czius gyvenimus ir užmusztus 
gaspadorius, ir silpnieje yra 
varomi kaipo galvyjai iii ver
gyste.

— Asz tave mislinau ir sve- 
tiszkuose dalykuose iszmintin- 
gu vyru esant, bet szita tavo 
kalba rodos man visai ne isz- 
mintinga. Tirmgiecziai ne pri
ims szventa krikszta pirmkol 
jie nematys kad asz su kriksz- 
czioniszkais kareiviais Svebus 
nepamusziu. Ir jai tu ant galo 
ir Vendusii norėsi aipkriksztie, 
tai jie tik tada tavo mokslą pri- . .. Lims, kada jie matys kad ir j u 
dievaicziai jiems anei jokios 
pagelbos nesuteikė.

p— Alano pavadinimas yra 
Dievo pamokslą visoms tau
toms aipsakytie, atsiliepe AVin
fredas, tavo vėl Pranku kara- 
liūs neprietelus pergaletie. Per 
daug metu asz patyriau kad 
szventas mokslas ne teip vei
kiai vyru mislis permaino ir 
gal da nevienas žmogaus amžis 
perais, kol krikszczionys pra

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

Knygos Did. 3%x5V2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

dės suprastie panfoksla apie 
meile ir susimylejima. Asz ir 
žinau kad tik tokia tauta gali 
atsigintie priesz kitas, kurios 
krikszczioniszka tikėjimą priė
musius yra. Isz tos priežasties 
asz su Pranku karalium nuta
riau kad turi but vienatinis 
svietiszkas ponas; ligonai kaip 
Rymo vyskupas vienatininku, 
Dievo yra. Tik isz t y priežas- 
cziu asz tau veliju pergale ant 
neprieteliu, ir praszau Dievo, 
kad Jis tavo ginklus laimintu. 
Bet jai tu trokszti karo vien tik 
del garbes ir turtu ingyjimo, 
tai saugokis kad tave Dievo 
baudime ne ištiktu szitame ar
ba aname sviete.

— Rūpestis apie mano du- 
szios iszganima asz in tavo 
rankas atidėjau, atsiliepe gra
fas mažuma susirupines ir asz 
netikiu’kad tu mane pasirūpin
si. Dabar norim mudubuite ge
ri draugai ir gal veikai bus ta
vo maldos man reikalingos. Jis 
iszejo ginklais traszkydamas 
isz kambario ir vyskupas žiurė
jo susirupines jam paskui.

— Gal asz daugiau džiaugs
mo rasiu prie mano augytiniu, 
kalbėjo vyskupas in save. Jis 
nuėjo in moterių namus ir su 
juom linksmai pasisveikino. 
AValburga ji vadžiojo po visus 
kambarius ir parode jam kaip 
viskas padirbta buvo jam ant 
keliones beesant.

Vyskupas pažiurėjo in dar
bus ir pagyre moteriškes už ju 
da.rba. Tada jis meilingai pa
krutino mergaites veidą, kuris 
aprisztas buvo ir tarė:

— Asz turiu girtie gydin- O O »J

toju, kad jis tave teip greitai 
iszgyde. Gal veikei ateis' vie
nas ir kitas ir norės tave gaut 
už moteriszke. Bet mes tavęs 
didei pasigesim, nes po tavo už- 
žiura darbai laibai' gerai sekasi. 
Jai Dievas bus maloningas, tai 
gal ir tu stosiesii zokoninke.

AValburga, paraudonavo, bet 
žiūrėdama in vyskupą tarė:

— Tankiai asz mislinau 
mano gyvenimą czionai pra
leist ie, kada da mano žeidimas 
nebuvo užgijus; nes man labai 
czionai patinka. Bet teve dva
siškas, asz ir 'be prižadėjimo 
esu pririszta prie vieno. Nepyk 
teveli, kad asz primenu tau ta 
vyra, kuris priesz tave ranka 
pakele.

Vyskupas atsiliepe:
— Jie ji in giria iszvare ir 

tu ji negali rastie.
— Ir tai vien dėlto asz no

riu pas ji eitie.
— Tu mergaite, suszuko 

vyskupas, nori eitie in giria, in 
tolima žeme, prie apleisto vyro 
tolima žeme, prie apleisto vy
ro.

—■ Kur jis tik yra, ar girio-
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je ar po akmenų ar terp žvėrių, 
nes, ponia asz esu jam tai kal
ta.

, — Dievui danguje tu esi 
kalta ne clary tie ta ka Jis už
draudžia.
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Sziandieninuose laikuose, 
Randasi daug tokiu, vaiku 

kurie paaugia, 
Pasilikia ponais ir 

panaitėms, 
Nors miesto ulyežias 

szluotu, 
Užmirszta savo gimdytojus, 
Apleidžia juos laike ligos 

ir nelaimėse. 
Ka sako žmones tokiems 

vaikams, 
Ir kaip juos vadina? 

Kaip juos vadina tėvas ar 
motina, 

Gulėdami ant mirtino 
patalo, ;

Nuo visu apleisti ir 
paniekinti?

Ka mausto apie tokius 
vaikus, 

Tieji seneliai kurie visas 
savo pajiegas, 

Visus savo turtus praleido 
Iszaukledami savo vieninteli 

sūneli ar dukrele? 
Vieni su aszarpmis meldžiasi 

už juos, 
Laukia ju sugryžimo, 

pasitaisymo, 
Kiti iszeja isz teviszkos 

kantrybes, 
Keikia juos, vadina 

Iszgamais sūnūs, dukterys 
palaidūnėms. 

Apverktinas buna gyvenimas 
tokiu vaiku, 

Kurie vėlesniam savo 
gyvenime, 

Pradeda gailėtis savo 
teveliu, 

Kurie jau nuėjo ant atilsio 
ant kapiniu!

Kada apsiveda arba 
apsipaeziuoja, 

Ir susilaukia vaiku, 
Arba kokiu nelaimiu, 

Tada geistu prisiglaust prie 
senos motinėlės, 

Melsti jos pagelbos,.
Iszreikszt savo nubudimus 

Ledas ir prispaudimus, 
Norėtu kad moeziute 

Priglaustu ir prižiuretu 
Ju vaikus, anukus prie 

szirdies, 
Bet jau per vėlu!

* * *

Aloterys geriau žino 
apie meile, 

Ne kaip vyrai,
O bet kožna isz ju laukia, 
Kad vyras ja pamylėtu.

Geras Dede

Jėnas — Mielas dede, aria 
vakara sapnavosi man, kad 
tu padovanojai tūkstanti do
leriu.

Dede — Tai butu truputi 
per daug, bet ant galo gali 
juos sau pasilaikyt.

— Asz gana gerai suprantu 
tavo mokslą, guodotinas teve
li. Bet szitas vyras state savo 
gyvasti už mane. Negirdetinas 
buvo tas davimas, asz jam ta 
pati asztriai sakiau ir dėlto asz 
jo labai gailuosi, kad jis del 
manes in tokia 'beda parėjo; ir 
asz noriu dabar pas ji nueitie, 
idant ji galetau iszgelbetie.

— Ar tu ir tai gailesi?
-— Dievas man padės, atsi

liepe AValburga.
— Ar-gi tu ir žinai, kad jis 

ir uores kad tu pas ji ateitai. 
Ar tu da nusitiki kad jis tave 
mylės ? Tavo szaistu veidą esi 
pati sudarkius.

AVal burga nuleido akis ir 
ašaros .pradėjo jai ristis per 
veidą.

— Diena ir nakti asz apie 
tai mislijau ir asz bijau kad jis 
mane daugiau nemylės. Bet 
mano tėvas buvo jam geras 
draugas ir asz nusitikiu, kad 
jis ir dukteri kaipo gera pa
žinsit a ma priims, jei jis ir kita 
moteriszke del saves priimtu.

— Kur jis dabar užsilaiko?
;— Ir jai asz tau uždrausz- 

cziau tavo gyvasti paleistie in 
giria?

Walburga atsiklaupė ir isz 
kėlus rankas tarė:

— Asz tik turecziau eitie 
mielas teve.

— AValburga! Paszauke vys
kupas pilnas piktumo.
‘ — AValburga pasikėlė ir at
siliepe:

— Kaip tai kad tu pas ma
no tautieczius. Tu nori visus 
žmones paverstie ant tikro ti
kėjimo, ir nebijai, kad tave nei 
vienas neužpultu. Didis yra ta
vo pavadinimas mielas teve, 
daug tukstaneziams tu nori su- 
teiktie pagellba. Asz esmių tik 
biedna moteriszke asz turiu tik 
viena ypata del kurios asz in 
Diena meldžiausi, bet asz turiu
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ta pati norą kaip ir tu ir tol kol 
asz galėsiu ant mano kojų pa
stove! ie, tai tol asz nerimsiu 
kol asz neiszgelbesiu Ingraba- 
na, kuri asz myliu.

— Kaipo tarnas dangaus 
karaliaus asz. keliauju po gir
ias, atsiliepe AVinfredas suju
dės, mano pavadinime asz ken- 
cziu ir dirbu tu bet esi pasilei
dėlė, kad tu prie anuo vyro.no
ri artintis.'Jai asz tave neleisz- 
cziau pas ana vyra eitie arba 
tave palydecziau. Kaipo tavo 
dvasiszkas tėvas asz tavo misti 
negalų atmintie, o kelione ne
galų girtie. Jis sukosi szalin ir 
norėjo nuo jos atstotie, bet ka
da jis pamate mergaite teip nu- 
liuduse, nutvėrė jis jai meilin
gai uiž rankos ir tarė:

— Teip asz turiu kaipo 
vyskupas kalbėt, bet jai tu mis
lini kad tu galėsi priesz ta vyra 
pastovetie, tai asz tave už tai 
peiktie negalų, ir jai tu pas ji 
nueisi, tai asz del tavęs in Die
va melsiu, ir jai tu pas mane 
atgal sugryszi, tai asz tave pri
imsiu kaipo mano kūdiki.

AValburga pasikloniojo ir 
vyskupas ja paleido.

AVinfredas nuėjo in savo 
kam bari ir atsisėdės kalbėjo in 
save.

— Alano draugas yra geras 
vyras ir teisingiauses žmogus, 
kuri iszpažinstu, ir AValburga 
yra/viena isz geriausiu; bet 
kiek mažai yra tu, kurie visai 
savo gyvenimą ant Dievo gar
bes atideda. Žeme yra tik vie
ta kur žmogus ant iszganimo 
gali užsipelnyt. Eik szia mano 
^unau, tarė jis in Golfreda, ma
ne apima sunkios mislis, ir asz 
su tavim kalbėdamas susira
minsiu. Bet su.rupescziu asz 
matau kad tavo veidas iszlbales 
ir fu visai susibaiges esi. Darb- 
szus draugas ir pagelbininkas 
tu esi man mano sunkiam pa
vadinime. Karas veikei pakils. 
Tavo draug, keleivis yra siz- 
tremtas, mudu dabar turime 
rūpintis idant jis vėl galėtu su- 
gryžtie. Nno dabar melskis ir 
del AValbnrgos ji atsiskyrė nuo 
mus- ir eina pas Ingrabana in 
giria.

V ♦♦♦ *♦*

Antra ryta ženge AAralburga 
su savo vadovu in giria, o Tru
de szauke: Lenkitės žolinia vie
na mergaite atsitraukė isz die
nos szviesos. ”

Sodžiaus kerdžius ganyda
mas pagiroje galvijus ir pama
tęs du jaunus žmones einant ju 
paklausė kur jie teip anksti 
nori eitie?

— In kalninius, atsiliepe 
AValburga, o Volframas palin
gavo su galva jos žodžius pa
tvirtindamas. Vienas mažas 
teliukasjbego paskui juos ir ap
uostinėjo AValbuirgos drapa
nas. Atsitrauk nuo manes te
būk, kėlės kuriuom asz einu 
gali but tau pavojingas. Tu tu
ri būtie tykiai terp tavo drau
gu ir jai tave kas užmusztu, tai 
turėtu del tavęs sunkia bausme 
tavo ponui uižmoketie; bet tas,

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius riko Turtingu Ponu.
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pas kuri asz einu yra biednes- 
nis, kaip tu, kadangi jis visai 
be atsargos yra. AValburga 
skubinosi paskui Volframą.

Ant kalno užlipus ji da kar
ta atsižvelgė; ant klonio ir ant 
sodžiaus ji žiurėjo. Ji persista
tė da karta visa savo gyveni
mą, kuri ji 'pas vyskupą pralei
dus buvo. Ji atsiminė savo ma
žesnius brolius, kurie dabar gal 
miegojo ir Beza, kuris jos pasi
gesdamas pradės verkt ir ap
link 'bėginės jos jieszkodamas. 
Ji ir atsiminė paskutinius žo
džius vyskupo ir sunkiai atsi
dusus kalbėjo:

■— Ar jis isz tiesos ant ma
nes pyksta, ta asz norėtu žinot. 
Bet jis mane iszeinant žegnojo. 
Gal but, kad jis dabar del ma
nes meldžesi, kaip jis man pri
žadėjo. Asz po Dievo apsarga 
kelauju ir gal Dievas duos kad 
asz biednąm Ingrabanui galė
siu pagelbėt.

Juodu ėjo palei tekanezia 
upe, kol atėjo in viduri girios 
kur tik medejei ten medžiodai- 
vo arba ir pleszykai kurie po 
visa svietą, trankėsi. Volframas 
inženges tarp didelu medžiui, 
kur saule visai prie žemes ne- 
prisigavo, nusiėmė kepure, 
kaip kad medejei tai darydavo 
ir giliai kloniodamasis kalbėjo:

— Jus galingi dievaicziai, 
kur jus szito girioj užsilaikot, 
suteikit ir man visas gėrybes 
kurais jus kitiems suteikėt, gi
rinius vaisinis valguii, samanas 
guolui, o kamienai tebūna tvir
tinęs prieszai musu neprietelus. 
Da karta atsigryžo AValburga 
užpakali, tada ji su Volframu

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines
— Žinios pranesza, buk 

ponia Joana (Meliauskiene) 1 
Bekeravicziene, nuo 307 W. 1 
30-th st., New York, pasimirė 
Utarninko ryta apie 1:30 va
landa savo namuose. Velione 
turėjo 94 metu amžiaus. Gimė 
Europoje, atvyko in Mount 
Carmel, po tam in Mahanoy 
City, o daugelis metu atgal ap
sigyveno New Yorke. Paliko 
du sunu: Juozą, isz Philadel
phia ir Vincai, California. Trys 
dukterys: Helena namie; Ona 
Wishing ir Meime Masiene isz 
miesto, taipgi keletą anukus. 
Laidotuves invyks Petnyczioj.

— Su'batoj pripuola Szv. 
Bernardo, o Tautiszka Vardi
ne: Neringa. Ir ta diena: 1948 
metuose septyniolika Amerikos 
kareiviu lakunu žuvo kai ju ka- 
riszkas eroplanas B-29 nukrito 
ir sudužo netoli nuo Rapids 
City, South Dakota; 1946 m., 
Amerikos valdžios sztabas pa- 
siunezia Yugoslavijai pareika- 
lavima pasiaiszkinti ir susi- 
taikti už apszaudinima dvieju 
Amerikos neapszarvuotu, pre
kybiniu eroplanu. Amerikos 
valdžia perspėjo Jugoslavijos 
valdžia .kad ji pareikalaus at
silyginimo ir kita syki nedova
nos. ■ . ”

— Lietuviu Diena mainose 
ežia labai gražiai praėjo, kuri 
invyko Lakewood Parke. Gar
bes kalbėtojas, William D. 
Thomas, anglu kalba, per savo 
trumpas prakalbas prižadėjo 
mainu miesteliams pagelbos isz 
valstijos, kad ežia daugiau dar
bu parūpinus. Lietuviszkai 
kalbėjo Kunigas Vytautas Pik
turna, buvęs isz Kauno Diece
zijos. Jis trumpai papasakojo 
kaip Lietuviams belaisviams 
buvo malonu iszgirsti Lietu
vius- Amerikieczius kareivius 
kalbant Lietuviszkai. Visa pro
grama vede Kunigas Vincas 
Nenorta, klebonas isz Hazle
ton. Jam dėkui kad ta progra
ma buvo ne tik žingeidi, bet ir 
tinkamai trumpa. Kunigas Na
norta, nors trumpai bet aisz- 
kiai ir ryszkiai iszdeste tos Lie
tuviu Dienos ne tik tikslą, bet 
reikszme ir pradžia. Programa 
buvo painvairinta Lietuviszko- 
miš dainomis ir szokiasi, po va
dovyste Leono Kuleno ir Po
nios Gasparienes. Žmonių pu
sėtinai gražus skaiezius susi
rinko.

— Zuzana, duktė ponios 
Onos Vizbarienes, nuo 519 W. 
Mahanoy uly., turėjo operacija 
in Locust Mt. ligonbute.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola dvylikta Nedelia po 
Sekminių, taipgi Szv. Joanos, 
o Tautiseka Vardine: Bukanto. 
Taipgi ta diena: 1943 m., Rusi
ja paskiria Andrei Gromyko, 
kaipo savo Ambasadorių Ame
rikai, in vieta Litvinovo, kuris 
taip dingo, kaip kad ji žeme 
butu prarijus. Litvinovas buvo 
labai draugingas ir stengiesi 
užmegsti draugingus santy
kius ir ryszius su Amerikie-

ežiais. Kartais ateina gandai 
kad jis dar gyvuoja Rusijoje, 
bet jau kaip paprastas mužikas 
o ne ponas. Kiti gandai sako 
kad jis jau seniai žuvęs; 1940 
m., Leonas Trockis, 
deszimts vieno meto 
revoliucijonierius
Meksikoje. Jis buvo mirtinai 
sužeistas politikieriaus Frank 
Jackson; 1939 m., Vokiecziu- 
Sovietu deszimties metu sutar
tis del neužsipuolimo pasira- 
szyta.

— Panedelyje pripuola Ne- 
kalcz. Marijos Szirdies, ir Szv. 
Timotiejo, o Tautiszka Vardi
ne: Karijoto. Ir ta diena: 1236 
m., Rimgaudas pergalėjo Vo- 
kieczius ties Kaunu.

— Utarninke pripuola Szv. 
Pilypo Benizi, o Tautiszka 
Vardine: Ringele. Taipgi ta 
diena: 1927 m., du Italijonai, 
Nicola Sacco ir Bartolomeo 
Vanzetti buvo valdžios nužudy
ti už žmogžudyste. Vėliau buvo 
darodyta kad jiedu buvo ne
kalti; 1947 m., Margarieta Tru- 
manaite, Prez. Harry Truman 
duktė, pirma syki pasirodė 
kaipo soliste dainininke in 
Hollywood Bowl, Californijo- 
je; 1937 m., Japonai ineina in 
Shanghai miestą. Szimta septy
nios deszimts trys užmuszti, 
kai Shanghai mieste sprogs
tanti bomba netyczia susprogo; 
1914 m., Japonija paskelbia ką
rą priesz Vokieczius.

J 1___________įį_______________

Shenandoah, Pa.—
Pranas V. Zulkowsky, 30 metu 
amžiaus nuo 500 W. Arlington 

, uly., likos suaresztuotas ir pa- 
i dėtas in Pottsvilles kalėjimą, 
; už mirti Vinco Greblikio, 50 
. metu amžiaus, nuo 102 W. Coal 

uly., kuris pasimirė pareita Ne
delia, 11:05 valanda ryte in Lo
cust Mt. ligonbute. Tyrinėji
mas parodo, kad pareita Suba- 
ta, apie devinta valanda vaka
re, Zulkowsky ir Greblikas sui- 
sitikia ant W. Centre uly., arti 
Penna. Power ir Light Co., na
mo. Zulkowsky sako kad Greb
likas pradėjo ji erzinti, Zul
kowsky negalėjo nukęsti Greib- 
liko erzinimo, ir isz piktumo 
musze su kumszezia in veidą 
Gre'bliko, kuris puolė ant sai- 
dvoko. Policija rado Greblika 
gulinti be sąmones ir likos tuo- 
jaus nuvesztas in Locust Mt. li
gonbute. Daktarai sako kad 
Greblikas likos sužeistas in gal
va ir veidą, nuo ko pasimirė 
Nedėlios ryta. Greblikas pali
ko savo motina Rozalija (Stan
kiewicz) Greblikiene, giminai
te Veronika Saldukiene ir gi
minaiti Juozą Markoni isz 
miesto. Laidotuves invyko Ket
verge ryta, su apiegomis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje devin
ta valanda ir palaidotas in pa
rapijos kapinėse. Zulkowsky 
randasi Pottsville kalėjime ir 
bus nuteistas per Korta už mir
ti Grebliko.

— Sekantieji iszeme lais- 
nuis del apsivedimo: Theresa 
M. Tacelosky, nuo 445 W. 
Washington uly., ir John Fran
cis Hobbs, nuo 16 So. Jardin 
uly., isz miesto.

INTARTAS
ŽMOGŽUDIS

Mėgina Nauja Neriku Pabukla

Pajieszkojimas

Pajieszkau ponia Adele Kal- 
vaitiene (Buragaite) gal gyve
na Waterbury, Conn., ar Beth
lehem, Conn., broliai: Kostas, 
Petras ir sesute Liudvika.

Praszau atsiszaukte ant ad
reso: Mrs. Anele Zabela,

27-01 42-nd Road, 
Long Island City, N. Y.

szeszios 
amžiaus 
pasimirė

Surastas Negyvas;
Nusižudė

MAYS LANDING, N. J. — 
Keturios deszimts vieno meto 
amžiaus David Clifford Robin
son, jieszkodamas del savo 
žmonos nužudinimo, buvo su
rastas savo automobilyje gara- 
džiuje negyvas.

Tas garadžius, kaip ir visa 
ta dvideszimts hektaru farma 
priguli Ponui Petrui Kalėdai ir 
jo žmonai, kuriedu gyvena 
Philadelphijoje. Kai Ponas Ka
lėda atvažiavo in savo ūki, apie 
deszimta valanda isz ryto, jis 
pamate kad vienos garadžiaus 
durys buvo suskaldintos ir pas
kui dratu surisztos, suversztos.

Pro tas sulaužytas duris jis 
pamate automobiliu su New 
Jersey laisnemis. Jis greitai 
paszauke policijantus isz Mays 
Landing.

Policijantai insilauže in ta 
garadžiu ir rado ta Robinson 
sukniupusi savo automobilyje. 
Automobiliaus inžino raktukai 
užsukti del inžino. Automobi
liaus gazolino tanka buvo jau 
tuszczia. Ant garadžiaus grin
dų policijantai rado keletą 
kulku isz jo medžiokles kara
bino. Su tokia kulka jo žmona 
buvo nuszauta, kai ji namie sė
dėjo ir žiurėjo in televizijos 
programa.

Policijantai to karabino dar 
nesurado, bet po visa apylinke 
dar vis jieszko.

Daktaras Thomas K. Petin-

Mokslincziai dabar stoja 
in taika nerikams ir ilgu ke
lionių po. vandeniu plauki
kams.
In English Channel mokslin
cziai nori isztirti naujus pa-

buklus, su kuriais plaukikas 
galėtu ilga laika plaukti po 
vandeniu. Egiptietis Abdul 
Alif Abu Heif viena tokiu 
pabūklu ežia iszmegina in 
Kent, Anglijoje. Jis ežia no-

ri isztirti kaip ilgai žmogus 
gali plaukti po 
szitais naujais 
iszmislais.

vandeniu su 
pabūklais,

/Policijantai sako kad jie isz- 
trauke isz to sudužusio auto
buso penkis žmones, labai su
žeistus, bet kad visi kiti buvo 
užmuszti. Ir draiverys to auto
buso žuvo toje nelaimėje.

Tas autobusas važiavo isz 
Prancūzijos atostogų vietos 
Chamonix, in kliosztoriu, to 
kalno virszuneje. Daugiau kaip 
trisdeszimts vyru, moterų ir 
vaiku buvo ant to autobuso kai 
nelaime atsitiko. Visi atosto
gavo ir ta diena buvo iszvažia
vę aplankyti ta kliosztoriu, ku
ris yra po visa svietą pagarsė
jęs del savo brangiu szuniu.

Policijos virszininkai sako 
kad jie dar negali tikrai pasa
kyti ar paaiszkinti kaip ir ko
dėl ta nelaime atsitiko. Jie sa
ko, kad kiek jie dabar žino, tai 
tas autobusas ne per greitai 
važiavo kai ta nelaime atsitiko.

ga, isz Atlantic apygardos sa-_ it/o - jie miegojo lovoje Utarninko
ko kad tas Robinson jau kelias ryta.

Jaunuolis, policija sako, bu
vo po Daktaro priežiūra del ne
sveiko proto.

valandas buvo pasimiręs, kai 
policijantai jo lavona užtiko jo 
auotmobilyje. Daktaras sta- 
cziai pasakė, kad Robinsonas 
nusižudė.

INTARTAS UZ
MOTINŽUDYSTE

TRAUKINYS
SUVAŽINĖJO

READING, PA. — Szeszios 
deszimts penkių metu amžiaus 
Ponia Ida Potts buvo ReadingHOULTON, MAINE.

Asztuoniolikos metu amžiaus kompanijos freit-kario suvaži- 
Daniel Miller yra suaresztuo- neta ir užmuszta, apie deszimta 
tas ir intartas už savo motinos valanda, 
nužudinima.

Policijantai sako, kad jis i
nuszove savo keturios deszimts tas traukinys prisiartino, ir( 
trijų metu amžiaus motina, kai į taip buvo suvažinėta.

arti savo namu, in 
Gibraltar.

Iszrodo, kad ji negirdejo kai

Susiedai sako, kad ji buvo 
kurezia ir už tai tik per vėlai ji 
užmatė ta traukini.

Geležinkelio kompanijos at
stovas sako kad visiems gaila 
tekis atsitikimas.

25 UŽMUSZTI

Autobusas Nuvirto 
Nuo Augszto Kalno

Bourg St. . Pierre, Szveicari- 
ja. — Dvideszimts penki ar gal 
daugiau žmonių užsimusze kai 
autobusos nuvirto nuo augsz- 
to.kąlnoį prie St. Bernard Pass, 
Szveicarijoje.

Gosh, I wish we had a freezer
» ■

But, possibly the greatest pleasure of all comes next 
winter when you serve meal after meal built around 
fresh-tasting, summer-sweet delicacies bought and 
frozen months before.

Flavors are at their tasty peaks, prices at their in- 
. season low . . . and freezer-owners at their happiest!

For now . . . when the produce counters and country 
markets are bulging with “in season” fruits and 
vegetables . .. now is the time when freezers pay their 
biggest dividends!

Pottsville, Pa.—
Pottsvilles Kortas pranesza 
kad Antanas Wasaitis isz 
Frackvilles pardavė savo pra- 
perte del John A. Hudack ir 
žmona Zuzana isz Tamakves, 
uiž $15,000. Praperte randasi 
prie Balliet ulyežios. John A. 
Hudack ir žmona Zuzana isz 
Tamakves ipardave savo pra
perte 310 Pine uly., del Antano 
Wasaiczio isz Frackvilles už 
$12,000.

With a freezer, you buy in large quantities at prices 
that give your yearly food budget a breathing spell. 
And, having your own storehouse of frozen fruits 
and vegetables saves you countless shopping trips 
to the market.

PENNSYLVANIA POWER S LIGHT

It’s a wonderful and economical way to eat . . . and 
live! See your electric food freezer dealer today! 
. . . at the peak of the season.

't

COMPANY

NELAIMINGOS
KRIKSZTYNOS

•------------------------- ••■’"i' ' '-U.

ROSSANO, ITALIJA. — 
Susiedai, draugai, kaimynai ir 
net parapijos kunigas, links
mai ir beveik triukszmingai su
sirinko in kriksztynas pas 
Agostino Capoverde szeimyna, 
netoli nuo Rossano miesto. Ir 
ne be priežasties. Kunigas bu
vo atėjės pakriksztyti dvynu
kus, sūneli ir dukrele ponu Ca
poverde.

Gal grindos buvo pasenusios 
ne tokios drūtos, gal per-daug 
draugu, kaimynu susirinko, bet 
kai tik visi inejo įn vieną kam
barį del tu džiaugsmingu krik- 
sztynu, grindos inlužo ir visi 
atsidūrė in skiepą. ,,

Isz tu dvynuku, Vaikutis bu
vo užmusztas ir keturipĮįki 
svecziu, draugu ir kaimynu bu
vo sužeista.

’ \ 1. •*. •*,

M Pirkie U. S. Bonus!
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Prezidento Spaudos 
Sekretorius

James C. Hagerty, Prezi
dento asmeninis spaudos 
sekretorius, ežia skaito Pre-' 
zidento Eisenhowerio prA- 
neszima, kad Komunistiszka 
Kinija paleidžia vienuolika 
musu lakunu isz nelaisvės. 
Per ji, Prezidentas Eisenho- 
weris visiems prižadėjo kad 
jis pavartuos visas galimy
bes kad ir kiti Amerikiecziai 
butu paleisti isz Komunistu 
nelaisvės.
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