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Jauna Braziliete Linksmina Lenkus BUVĘS BELAISVES LEWIS AS
NUTEISTAS PASIPURTO

Katalikai Intarti

Prie Penkta Tarptautini 
Pasaulini Jaunimo Suvažia
vimą Varszavoje, Lenkijoje, 
szita maža, graži ir jauna 
Braziliete, tik plunksnomis 
apsidengus linksmina visus 
sveęžius. Ji yra isz Brazili

Lietus, Potvanis Ir 
Viesulos

Iszkados Ant Keliu 
Bilijonu Doleriu

TAMAQUA, PA.— Saitas 
mieštas ir apylinkes miestai ir 
miesteliai tiek daug nukentejo 
nuo potvanio, kad ims keletą 
sanyaicziu kol bus galima isz- 
rokoti kiek iszkados padaryta.

Tamaqua miestas buvo vis- 
iszkai apsemtas ir beveik pa
skandintas. Nežiūrint to kad

P
tas miestas randasi toli nuo 
Atlantiko mariu kranto, bet 
daugiausia iszkados tos viesu
los ežia padare.

Visas miestas buvo užsemtas 
sztorai, bažnyczios ir mokyk
los buvo ligi pirmo augszczio 
apsemtos.

Vieszkelis, vienas isz di- j 
džiausiu visoje valstijoje, Rt. j 
309 buvo visai uždarytas.

Tos viesulos tiek iszkados 
ežią padare, kad reikėjo isz- 
szaukti kariszka vaiska ir pa
skelbti kariszka tvarka priesz 
vagius ir niekszus.
. Kiek žmonių žuvo dar nega
limą pasakyti, nes susisieki
mas labai sunkus su tais mies
tais ir miesteliais.

Jonas — Ar žinai Mariute 
pasakysiu del tavęs naujie
na!

Mariute — Ar naujiena? 
Na-gi esmių akyva.

Jonas — Vakar su Onute 
ant tikro sutariau paeziuotis.

Mariute — Ir tai vadini 
naujiena? Jau ji su keturais 
susigėrė.

jos. Daugiau kaip dvide- 
sziimts penki tukstancziai 
jaunuju isz viso pasaulio 
krasztu buvo susirinkę del 
szitos konferencijos, kuri tę
sęsi per dvi sanvaites. 

□ o o

GELEŽINKELIAI
ISZARDINTI

Vieszkeliai Užkimszti

Pacztas Sustabdintas

Potvanis Viską 
Paskandino

HAZLETON, PA. — Viesz- 
keliai buvo iszardinti, geležin
keliai suskaldinti, telefono ir 
elektros susisiekimai buvo nu
traukti, pacztas sustabdintas 
kai “Diana” viesulą isztiko 
Pennsylvania, New Jersey, 
Mass., ir Conn., valstijas.

Upes visur patvino ir iszsi- 
liejo; namai buvo, kaip sziau- 
dai nuszloti, automobiliai taip- 
pat buvo nuo keliu ir vieszke- 
liu in upes nuszloti.

Daug žmonių žuvo per tas 
viesulas, lietu, audras ar pot- 
vanius. Ir visa tai atsitiko tik 
in pusvalandi, bejokio perspė
jimo, nes jau visur per radi j a 
ir televizija buvo praneszta 
kad ta viesulą “Diana” jau isz 
si pute ir pranyko, kaip tik ta
da visai staiga ji pasirodė ryti- 
nose valstijose ir, kaip ant mir
ties patalo isz paskutinuju jie- 
gu parode savo galybe.

SKAITYKIT 
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PLATINKI!!

Iki Gyvos Galvos Ka
lėjime Žmogžudžiui

Kareiviui
NEW YORK, N. Y. —Armi- 

jos kariszkas teismas, po pen
kių valandų tardymo, nutarė ir 
pasmerkė kareivi Sarženta Ja
mes C. Gallagher in kalėjimą 
iki gyvos galvos.

Kiti intarimai ir skundai 
buvo pastumti in szali, bet jis 
buvo nuteistas ir pasmerktas 
už nužudinima dvieju Ameri- 
kiecziu kareiviu, Komunistu 
nelaisvėje.

Jam buvo duota pilna proga 
pasiaiszkinti ar pasiteisinti, 
bet tiek daug svietku, buvusiu 
kareiviu belaisviu priesz ji 
svieczino, kad karo sztabas ki
tos iszeities neturėjo kaip tik 
ji nubausti.

Jis buvo intartas už daug ki
tu prasikaltimu bet visi jie bu
vo apleisti ar pamirszti, bet del 
dvieju kareiviu nužudinimo, 
kariszkas teismas ji paėmė na- 
gan ir galutinai nuteisė ant vi
so amžiaus in kalėjimą.

Szitas Saržentas James C. 
Gallagher sako kad jis dabar 
per savo advoktus kreipsis in 
augszcziausiaji Ameriko teis
mą. Jis vis sako ir teigia kad 
jis yra nekaltas.

Bet kiek kiti bususieji be
laisviai kareiviai yra' pasakė 
mums rodos kad kariszkas 
teismas labai mielaszirdingai

(Tasa Ant 4 Puslapio) ,

MAINOS UŽSEMTOS

Mainieriai Negali In 
Mainas Eiti

DURYEA, PA. — Beveik vi
sos mainos szitoje apylinkėje 
kaip ir kitose mainu miestuose 
ir miesteliose yra apsemtos ir 
dabar negalima jose anglis 
kasti.

Kai Lackawanna upe persi
laužė per savo ribas tai visa ta 
apylinke buvo užsemta, ypa
tingai visos mainos.

Duryea miesto ulyczios tu
rėjo apie tris ar keturias pėdas 
vandenio. Visu namu ir szto- 
ru skiepai buvo ligi lubu van
denio apsemti.

Daugiau kaip szimtas szei- 
mynu buvo iszkraustyta isz sa
vo namu, kai ta upe prasilejo.

Kiek žmonių ežia žuvo, dar 
negalima pasakyti.

Daugumoj ę viestu buvo ka
riszka tvarka paskelbta ir ka
riszkas vaiskas pribuvo visa 
tvarka vesti. Per szitokias ne
laimes atsiranda daug vagiu ir 
žuliku, kurie apipleszia apva
gia namus, kurios savininkai 
apleidžia.

Už tai kariszkas vaiskas da
bar savotiszka kariszka tvarka 
yra invedes. Vaisko valdžia 
yra dideesne ir vyrauja miesto 
ir valstijos policijantu tvarka.

Reikalauja $2.00 Ant 
Dienos Daugiau

WASHINGTON, D. C — 
John L. Lewisas, mainieriu bo
sas dabar yra pareikalavęs ir 
galima tikrai sakyti kad jis ir 
gaus du doleriu ant dienos 
daugiau minksztos anglies 
mainieriams.

Szitas septynios deszimts 
penkių metu amžiaus mainie
riu bosas John L. Lewisas szi- 
toki pareikalavima yra intei- 
kes kompanijos atstovui Har
ry M. Moses.

Ir iszvisko iszrodo kad jis 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

UPES PATVINUSIOS
MIESTAI 

PASKANDINTI

Bilijonu Doleriu Iszka
dos Padaryta Po Visus

Rytinius Krasztus

HARRISBURG, PA— Ry- 
tines valstijos panaszaus pot
vanio nėra maeziusios per pen
kios deszimts szeszis metus ar 
gal ir daugiau. Kiek žmonių 
žuvo, dar sunku pasakyti, nes 
daug vietų dar negalima priei
ti. Bet jau dabar valstijos po- 
licijantai ir apdrados kompani
jų atstovai spėja kad iszkados 
ežia padaryta už kelis milijo
nus doleriu.

Upes, upeliai taip patvino 
kad iszsiliejo per savo krantus 
ir viską užseme.

Vienas didelis ežeras, Toby- 
hanna Lake, pratruko ir visas 
tas vanduo užseme jau antra
syki Weissport miesteli.

Bangos ežia buvo apie tryli
ka pėdu augszcziau negu kada 
pirmiau buvo. Tos bangos su
draskė tiltus, apsėmė miestus 
iszarde vieszkelius ir nemaža 
žmonių prigirdino.

Ir tos viesulos, ar tikriau sa
kant ta viesulą, kuri buvo už
vardinta “Diana” buvo pa
skelbta kaipo jau nurimusi ir 
kad ji jau sunykus. Už tai re
tas kuris buvo prisirengęs kai 
ta viesulą tiek daug lietaus ir 
vandens atnesze.

Ugniagesiai su savo troku 
pumpomis diena ir nakti dirbo 
stengdamiesi vandeni isz skie
pu iszpumpuoti.

Automobiliai ant vieszkeliu 
buvo kaip sziaudai audroje. 
Keli trokai, Tamaqua miesto 
apylinkėje buvo apversti ir 
tos vandenio sroves nuneszti 
in upe.

— Vėliausios žinios prane- 
sza buk apie 85 žmonių žuvo 
East Stroudsburg, Pa., o daug 
nerandami; 70 žuvo Hartford, 
Conn., 13 žuvo Massachusetts 
vals., 3 žuvo Virgina vals., 4 
žuvo New York vals. Isz viso 
apie 175 žuvo nuo potvanio. I

Szimtas Suaresztuota 
Argentinoje

BUENOS AIRES, ARGEN- 
TINA. — Argentinos valdžia 
sako, kad yra susektas kitas 
sukilimas priesz valdžia, ir 
suokalbis Prezidentą Juan Pe- 
ron nužudyti.

Apie szimtas tokiu intartu 
sukilėliu yra suaresztuota, ku
riu dauguma yra Katalikai.

Szitaip buvo praneszta po vi
sos dienos susikirtimu tarp po
licijos ir gauju ant ulycziu. 
Tukstancziai studentu isz Ka- 
talikiszku universitetu grumie- 
si ir stumdiesi tarp žmonių ir 
policijantu.

Policijantai ir ugniagesiai 
pavartuojo aszarines bombas ir 
szalta vandeni ant studentu 
kad juos iszskirstytu ir numal- 
szintu. Tie studentai buvo su- 
spite, susirinkę prie Metropo- 
litines Katedros ir szukavo: 
“Laisves! Laisves!”

Labai iszrodo kad ežia pra
džia smurto per kuri Preziden
tas Peron rengiasi isznaikinti 
savo politinius prieszus.

Valdžios paskelbimas sako, 
kad sukilėliai kelis suokalbius 
buvo sudarė, nugalabinti val
džios virszininkus, kuriu tarpe 
buvo iszvardinti keli valdžios 
virszininkai, Armijos Genero-' 
lai, Armijos Ministeris Major 
Generolas Franklin Lucero ir 
Prezidentas Juan Peron.

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus dainininkas Hayes, 
buvo ka tik ta vakara dainavęs 

Valdžios atstovai intaria to vieszbuczio kliube. Jis isz- 
Kataliku Bažnyczios dvasisz- szoko nuo deszimto augszczio 
kius, Kunigus, Armijos kari- kai gaisras jo kambarius pa
niukus, Demokratu Partijos sieke. Ugniagesiu kopeczios 
narius ir Komunistus. Jie sako pasiekė tik ligi septinto augsz- 
kad tu sukilėliu ginklai buvo ežio.

Iszgelbejo Eroplana

Gurkha kareiviai isz Ma
laya, prakaituoja, stena, 
traukia ir stumia Anglijos 
laivyno eroplana, helicopter 
per medžius, medžiu szaknis 
ir krumus ant kelio, kuri tie 
Malaya darbininkai per ke
turias dienas state ir taisė.

Szitokie helicopter ero- 
planai yra labai reikalingi 
kariauti priesz Komunistus. 

sukrauti in dvi katalik-iszka- 
sias mokyklas.

Sukilėliu vadai iszvardinti: 
Mario Amadeo, Katalikas ad
vokatas, kuris slapstosi nuo 
Birželio szeszioliktos dienos 

j nepasekmingo sukilimo. David 
Michel Torino, Prezidento Pe
ron prieszas, Radikalu partijos 
vadas ir buvęs redaktorius, ku
ris yra tris metus praleidęs in- 
vairiuose kalėjimuose. Jo laik- 
rasztis “EI Transigente” buvo 
uždraustas ir jo redakcija bu
vo valdžios uždaryta 1950 me
tuose. »

Szitie sukilimai prasidėjo 
kai Prezidentas Peron nepripa
žino kaipo tautine szvente 
“Paneles Szvencziausios In 
Dangų Ėmimo Szvente” ir bu
vo pasakęs kad ta diena visi, 
kaip paprastai in savo darbus 
eis.

AMERIKIETIS
DAININKAS ŽUVO

Gaisras Rio Brazilijos 
Vieszbutyje

RIO DE JANEIRO, BRAZI- 
LIJA. — Warren Hayes, Ame
rikietis dainininkas, žuvo su 
keturiais kitais, kai “Vogue” 
vieszbutis užsidegė.

Kai vienas isz j u būva pri
verstas nusileisti kur nors, 
tai visi stoja in taika jam 
padėti vėl in padanges pasi
kelti. Anglijos Laivyno 
sztabas dabar ant szito savo 
eroplano uždės ženklą szitu 
isztikimu Malaya darbinin
ku, parodinti kad jie Angli
jai in talka stojo.

UI O t—l

Karalaite Ona

Szkotijos karalaite Ona 
apvaikszcziojo savo penkta 
gimtadienio diena, Balmoral 
palociuje, Szkotijoje.

Jauna karalaite, karalisz- 
kai paskelbė savo nuveiki- 
mus szitaip: “Asz moku ra- 
szyti ir siuvinėti, ir asz mo
ku save nusiprausti.” ' / '

Du kiti vyrai iszszoko per 
langus nuo asztunto augszczio 
ir užsimusze. Jauna porele už
duso savo kambaryje.

LOSZIKO SŪNŪS 
SUŽEISTAS

RAYMOND, WASH. — 
Garsaus losziko, Bing Crosby, 
sūnūs, dvideszimts vieno meto 
amžiaus kareivis Philip L. 
Crosby, labai susižeidė auto- 
mobiliaus nelaimėje.

Jis anksti isz ryto skubino
si laiku sugryszti in Fort Le
wis, netoli Tacoma miesto.

Kiek policijantai galėjo in- 
speti, tai per ta savo strioka 
jis paklydo, ir turėjo kelias my
lias atgal važiuoti. Per ta savo 
greita važiavima jo automobi
lius iszlauže tilto tvora ir stul
pus ir nukrito apie d videszimts 
pėdu, skersai geležinkelio be
giu, rieles ir sustojo Willapa 
upeje.

Jo tėvas, garsus loszikas, 
Bing Crosby, greitai atskrido 
su eroplanu in Riverside ligo
nine, kur Daktarai spėja kad jo 
sunui gal pecziai sulaužyti. Tė
vas su savimi atsivežė savo 
daktara, kuris yra garsus chi
rurgas.

LOSZIKAI INTARTI 
KOMUNIZMU

Pyksta, Nesutinka 
Pasiaiszkinti

NEW YORK, N. Y. — 
Kongreso komisija pradėjo 
tardinti kelis garsius loszikus 
kurie yra intarti kaipo Komu
nistai, ar bent kaipo Komunis
tu draugai.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Yugoslavijos Atstovai Gene- 

vos konferencijoje laikraszti- 
ninkams slaptomis sake ir tiki
no kad Sovietu Užsienio Minis- 
teris, Molotovas bus paszalin- 
tas priesz Spalio menesi, kai 
Užsienio Ministeriu susirinki
mas Ibus szaukiamas.

Kai keturi didžiųjų vieszpa- 
tyscziu szita konferencija buvo 
rengiama, buvo sakoma kad tai 
bus tik draugiszkas pasikalbė
jimas tarp tu keturiu vadu. Bet 
vien tik Amerika turėjo toje 
konferencijoje du szimtu dvi- 
deszimts penkis savo atstovus.

Oklahoma City mieste lakū
nas John F. Crozman yra pa
traukęs in teismą Leitenantą 
Pulkininkai ' Walter Callahan, 
ir yra apskundęs ji del de- 
szimts tukstancziu doleriu, už 
tai kad tas Leitenantas Pulki
ninkas buvo ji pavadinęs tin
giniu.

Amerika dabar perka ar jau 
nupirko keturis szimtus sze- 
szios deszimts penkis “Jet” 
kariszkus eroplanus nuo Ang
lijos fabrikantu del Anglijos 
lakunu; ir tuo paežiu sykiu isz 
Anglijos Lakunu Amerika 
pirks visus ju senesnius ero
planus, kuriuos mes jiems pir
miau buvome davė, ir juos mes 
atiduosime kitiems krasztams. 
‘•‘Tai isz tikrųjų keistas ežia 
geszeftas!’ ’

■ • *
Valdžia yra dabar nors biski 

suvaržius paskolas ir morgi- 
ėzius ant nauju namu. Dabar ir 
veteranai turi turėti nors dali 
pinigu ant rankos pirm negu 
jie gali gauti morgieziu. Ir jau 
beveik negalima gautie tokie 
ilgi morgieziai, kaip ant tris- 
deszimts metu. Gal ne už ilgo 
panasziai ibus ir su automobi
liais. Mat, valdžia bijosi kad 
žmones per daug neinsiskolin- 
tu.

Dabar beveik visi sztorai 
ima deszimtuka už czekio isz- 
mainyma.

Keli laikrasztininkai, kurie 
su tais Ruskais farmeriais po 
musu farmas, ukius važinėjo, 
yra iszrokave kad tie Ruskiai, 
Sovietai daugiau kai tris 
czvertis kiekvienos dienos pra
leido valgydami, vodka gerda
mi ar baliavuodami.

Keli musu farmeriai, kuriu 
farmas szitie Sovietai aplanke, 
sako kad ta ne blogas dalykas 
supažindinti Sovietus farme- 
rius su musu farmomis ir far
meriais, bet jie sako kad ežia 
tik ponai atvažiavo, kad ju tar
pe nėra nei vieno tikro taime
rio; visi valdininkai, ponai!

Prilyginus to pat dydžio far- 
ma, Rusijoje farma, žemes 
sklypas tik puse tiek vaisiu 
duoda, kiek Amerikoje.

Stockholm mieste, Szvedijo- 
je, kalėjimo virszininkai, norė
dami kaliniams parodyti kaip 
sznapsas pakenkia žmogaus 
sveikatai, surengė futboles lo- 
szime, rungtynes tarp girtuok
liu ir blaivininku kaliniu. Ir 
kas, jus mielinate, atsitiko? 
Nugi, girtokliai sumusze blai
vininkus', laimėjo ta futboles 
loszima.
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Iarba pradžia 1 

SKAITYMO
...ir... i;

RASZYMO i;

64 pus. Did. 5x7 col. !;
Dabar Po 25c. j; 
Saule Publishing Co., ė 

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

Platinki! “Saule”
Detroit mieste viena mote- 

riszke mokinosi kaip vairuoti 
automobiliu, už keliu sanvai- 
cziu ir po keliu deszimtiniu, jos 
mokytojas jai davė diplibma, 
raszta, kad ji dabar gerai "mo
ka kaip vairuoti automobiliu. 
Ant rytojaus, ta moteriszke, 
vairuodama savo automobiliu, 
susikūlė, susimusze su kitu au
tomobiliu. To kito automobi- 
liaus draiverys buvo jos tas 
mokintojas, kuris ja buvo isz- 
mokines taip gerai vairuoti.

Jaunas inžinierius isz Gosh
en, Vermont, 1878 metuose no
rėjo apsidrausti, insurance po
licy iszsiimti, bet apd,raudos 
kompanija jo neprieme, saky
dama kad jis toks ligotas kad 
jo dienos jau suskaitytos. Tik 
ana diena tas inžinierius ap- 
vaikszcziojo savo szimto antra 
gimtadienio diena.

Kai paszportu sztabas nuta
ria kuri nepageidaujama žmo
gų iszvaryti isz musu kraszto ir 
ji gražinti in jo gimtini krasz- 
ta, tai politikieriai, dažniausiai 
Kongresmonai insikisza, saky
dami kad jie nori ta klausima 
dar geriau ir giliau isztirti. Už 
toki insikiszima Kongresmo
nai gauna apie septynios de
szimts penkis tukstanezius do
leriu.

Per ta Keturiu Didžiųjų kon
ferencija, Genevoje, Preziden
tas Eisenhoweris. taip drau- 
giszkai sveikinosi ir draugavo 
su Sovietu Rusijos ponais, kad 
dabar Republikonu Partijos 
vadai yra susirupine, ka žmo
nes apie toki pasielgimą pasa
kys. Visi gerai žino kad tie So
vietu Rusijos ponai yra žmog
žudžiai, žulikai, razbaininkai ir 
kitu krasztu ir žmonių isznau- 
duotojai.

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles jau kelis sykius 
vieszai yra abejojęs ar tai buvo 
patartina musu Prezidentui 
taip susibicziulioti su tais So
vietais.

Republikonu partijos vadai 
staeziai insake Prezidentui Ei- 
senhoweriui ir visam jo sztabui 
kad nevalia in Amerika pasi
kviesti Soviteus Nikolai Bulga
nin nei Nikita Khrushcheva 
priesz ateinanezius rinkinius, 
nes tokis nelemtas žingsnis ga
lėtu baisiai daug balsu Repu'b.- 
likonams kasztuoti.

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

Pypkes Durnai

Kur Giedra Padange
Kur giedra padange 
Mėlyna, žvaigždėta, 
Ten Lietuva brangi 
Tėvynė numylėta.
Ten skaisti saulute , 
Diena linksminia, 
Patogus menulis 
Naktyj ramina.
Ten laukai szalinuoja, 
Javai bangomis 
Gražiai liūliuoja,
Kaip marios vilnimis.

Ten upeliai teka,
Per žales lankeles,
Uže ir szneka
In' Lietuviu szirdeles.

Ten augszti kalneliai, 
Pakalnes žemos, 
Žalieji miszkeliai 
Užuoja ir szlama.
Ten skamba balsai 
Paukszcziu eziulbaneziu, 
Atsiliepe garsai 
Vabalu duzgeneziu.
Ten gyvuoliai dailus, 
Linksmi, nauriniai, 
Pikti ir bailus, 
Žvėrys miszkiniai.

Ten žiedeliai
Szirdi glosto, 
Savo galvelėm 
Szaukia ir mosto.
Ten gamta miela 
Aki veria, ramina, 
Dvasia ir velia 
Nuolatos gaivina.

, Ten kalba prigimta 
Skamba meilingai, 
Lietuviu tauta 
Isz seno garbinga.
Pradeda atgytie
Broliai tvirtesni, 
Stengėsi gaivytie
Už save silpnesnius.
Meile tėvynės
Visiems inpilti,
In suspaustas krutinės 
Inkvepti vilti.

• Jau nuszvito dangus 
Apsiniaukęs juodai, 
Atėjo laikas brangus 
Lietuvai paguoda.

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ir 

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

INGRABANAS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

žingsniu atgal ir persižegnojo. 
Kad tu apsiprasi, tai teipppt 
juoksiesi kaip ir asz, bet jis 
pats nesijuokė. Asz eisiu pirma 
duok man ranka, kad tave lai- 
kycziau, ir lenkie galva idant 
tu ne atsidaužytai in uolas'. Jis 
inženge in vidų ir trauke ja 
paskui save. Tamsumo juodu 
ėjo gera galuka ir Walburga 
buvo nei gyva nei mirus.

— Iszgastinga yra kelione 
in žemes viduri, dūsavo Wal
burga, bet Ingrabanas ja su sa
vim tolyn vedesi. Dabar su
stok, idant asz žiburį uždegiau, 
kalbėjo Ingrabanas. Jis palei
do Walburgos ranka, kuri pa
sijuto viena esant. Ji persi
gando ir graibėsi tamsumoje in 
visas szalis. Tame sužibėjo vie
nu sykiu ugnis ir Ingrabanas 
užmėtė ant liepsnos keletą gle
biu szaku. Tuojaus apszviete 
visa urvą ir nebage Walburga 
pamate kad uola žibėjo nuo 
liepsnos, kuri iki virszaus paki
lo. Durnai pakilo in augszti ir 
trauke per viena vos užmatoma 
skylute laukan, per kurie vos 
mažumas dienos szviesos insi- 
gavo, Walburga ta viską maty
dama atsiklaupė ir verkdama 
pradėjo poteriai!tie. Ingraba
nas prie jos prisiartinęs tarė:

— Nebijok miela, jis ja ra
mino, kad vanduo, szaltas ir gi
lus, tai ežia yra man gera sar
gyba teipat gerai kaip ir tau.

— Tokiuose uolose užsilai
ko pagoniszki dievaieziai ir 
kaip žmonens kad sako tai anie 
tenai žiema miegodami pergy
vena. Gal but kad dabar jie te
nai susirinko ant gyveninio ir 
kad galėtu nuo krikszczionisz- 
ko Dievo apsisaugo!; ir kaip 
man rodos tai man nepritinka 
tenai apsigyventie, kadangi 
tas Dievui labai nepatiks, kal
bėjo Walburga.

Ingrabanas apsidairė, bet jis 
papurtė su galva ir tarė:

— Jei ji czionai apsigyveno 
tai asz ju da nemaeziau, norint 
ir man gana rūpėjo ir asz teipat 
buvau baimingas, kaip kad da
bar tu kada asz pirma karta in 
ta vieta atėjau. Ir da kitose 
valandose, kada asz ugni'susi- 
kures atsigulau asz»j.uds visus 
vardais szaukiau, lead jie man 
pagelbėtų, bet ne vienas man 
heatsiliepe. Asz mislinau kad 
jie priklauso musu dievaitei 
Frigai, kadangi musu pago
niszki kunigai sako, kad jie 
kalnuose gyvena ir mirtinus 
vyrus pas save in savo karalys
te kaip kartais paima. Ir kada 
asz visai apleistas ir nusiminęs 
susitikėjau asz kad jie ant ma
nės susimylės ir pas saye pa
ims. Bet jie man nepasirodė. 
Ugnis pradėjo liepsnuotie ir 
viskas nutyko, tai vienu kartu 
kažin kas vandenije supluszke- 
jo. Asz atsikelau irvpamacziau 
vandenije dideli žalti* plauki- 
liejant. Kada asz ji pamaeziau 
jis pakele galva ir iszplauke isz 
vandens ant žemes.

— Atstok Ingralbanai isz 
tos vietos, prasze aszarodama 
Walburga, asz žinau ir szven- 
tose knygose yra paraszyta. kad 
tokie žalcziai man daug nelai
mes atgabena, o gali ir tau.

— Žaltys, koki asz maeziau 
atnesza skarba, kaip kad mu
su žmones kad sako, atsiliepe 
isztikro Ingrabanas, bet asz. to
kiu da nemaeziau. Viena syki 
atslinko žaltys ir volojosi ant

pelenu, tai asz isztikro tikėjau 
kad tai turi būtie dievaite szi- 
tos urvos. Bet dabar asz neti
kiu kad tai ta yra. Asz maeziau 
viena syki kad pele pro szali 
bego, žaltys prislinko ir ja pra
rijo, potam gulėjo jis ilga lai
ka su iszpustu pilvu ir negalė
jo anie isz vietos pasijudintie.

— Ar-gi tu nežinai, kas tai 
per pele buvo? Primine jam 
Walburga, tūlos piktos dvasios 
priima pelu pavydala.

Ingrabana pakratė galva ir 
tarė:

— Toji pele buvo tokie pati 
kaip ii’ kitos. Nuo to laiko asz, 
nelabai-tos peles bijau ir jei ji 
ir daug ka gali, tai bent nieko 
pikto ji nedaro, nes mudu pa- 
kajingai szale vienas kito -gy
venam. Asz noriu tau viską isz- 
pasakot, kalbėjo jie tolaus, nes 
kaip man rodos, tai dievaieziai 
apie mane visai nepasiseke, ka
da asz prie Uilos nuvejau pa
gelbės praszytie.

— Nelaimingas žmogeli, 
suszuko AValburga persigan- 
dus, tai tu nuėjai pas ta sena 
ragana. Jie nesza aukas aitva
rams ir ko'žnais kuris prie jos 
prisiartina stojasi nelaimingu.

— Teip tai sakot jus krik- 
szczionis, atsake pamažėl i In
grabanas,' bet ii- asz žinau kad 
jos gyvenimas ludnas ir jos 
dalbas baisus. Ji reikalavo nuo 
manės už ta darba, kuri ji nak
ties laike del manes atliktie no
rėjo, gyva kūdiki.

— Bet ar tu ant to ir pri
stojai? Klause Walburga per- 
sigandus.

— Asz misli jau apie tave ir 
atsiminiau ta kūdiki, del kurio 
asz pas Svebus keliavau, atsi
liepe Ingrabanas. Asz pas ja 
daugiau jau neeinu ir gyvenu 
dabar vienas^ kuri diveaieziai 
daugiau nesergsti, nes ir ne
daug rūpinasi apie isztremp- 
tus. Tik vienai augsztai pamal
tai asz da nusitikiu, sznabžde- 
jo jis jei in ausi, būtent anai 
dievaitai kuri su savo sesgfįins 
ant vandenų gyvena, ir kaip 
man rodos su manim bus ge
riau, kad asz nueisiu in ta klo
ni kuris jai paszventintas yra 
ir tenais jos pagelbos praszy- 
siu.

— Argi tu kalbi apie die
vaite kuri tie Yduje gyvena? 
Klause persigandus Walburga.

— Ji yra nuo seniai mano 
giminei daug gero padarius, ir 
padavimas žino gana gerai ko
kiu budu ji musu giminei pra
dėjo geradejystes iszrodytie. 
Jei tu ta nori žinot tai asz tau 
viską iszpasakosiu, nes dabar 
yra laikas, kad asz tau mano 
slaptybes iszreiksztau.

— BUS DAUGIAU^“’

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
tai pinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga 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- 
no. 58 pus., 20c.

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

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

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

Nd.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsumus 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 sKuczios Nakti. 
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, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

No.158—Apie Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabege* 
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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.

180 M?—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaua 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c. -

No.194—Trumpas Katalu 
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—Grandus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszgany to jaus 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. 15u

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

111^ 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., - ju. S. S



(Tasa)

“SAULE’ ’ MAHANOY CITY. PA.

INGRABANAS o tu tik ’ienoii kad asz, |storija Apie . . .rbecziau, primine vval-j J v *
“AMŽINA ZYDA”burga, nes lu nenori su manim 

susižadetie. Kaip gali mergai-

Tarp mudviejų da, yra asztrus 
peilis.

Ji iszlrauke peili, kuri ji Ra- 
tico sales priesz save vartojo

Ingrabanas apkabino Wal
burga. Menkai man rupi mano 
laisvinimais, jai tu man nesa
kai kad tu pas mane ateini; 
kad tu mane myli!

Asz tave myliu, jai tu mane 
myli.

Ingrabanas pakele ja ir tarė:
—- Eikszia su manim in 

saules szviesa, idant mudu vie
nas kitam prisižiuretumem. 
Bet kada jis in jos akis 'žiurėjo, 
jis pasipurtė ir nuo jos atsi
traukęs tarė: •

— Isztikro asz esiu vertas 
tarp žvėrių girioje gyventie, 
kad asz dukterį mano draugo 
noriu in puistynes viliotie. Asz 
buvau užmirszes kas asz dabar 
esu. Asz gyvenu su vilkais ir 
virsz manes tekioje varnos ir 
kuosos. Bet asz negsiu prastas 
vyras ir nenoriu patogia mer
gaite in beda investie. >Gryszk 
atgal Walburga mudu negali
me krūvoj gyventie, buvo tai 
tik gražus sapnas. Jis prisi
glaudė prie medžio ir apdengė 
veidą rankomis.

Walburga prisiartinus nu
tvėrė jo ranka ir tarė:

— Asz stoviu dabar szale 
tavęs nepaiszkadinta, ir nusiti
kiu ant pagelbos Dievo, teippat 
ir ant kardo mano karžygio 
kuri myliu.

— Asz buvau kareivis, bet 
dabar esiu tik szeszelis. Sunku 
yra gyventie be ugnies, bet da 
sunkiau yra man ant szirdies 
sąvo galva sleptie nuo žmonių. 
Ir asz mislinu vienatine pagel- 
ba yra man kad asz musziesu su 
Svebais gala gautam Eik Wal
burga, ir jai tu man da meile 
nori iszrodytie, tai pasakyk 
tam vyrui, kuris pirma mano 
tarnu buvo, kad jis man pabal
nota žirgą atvestu, idant asz 
gale tau n u jo tie pas Ratica ir su 
juom suisirokuotie.

Walburga jo pasigailėjo il
ties juom atsisėdus ’ glostė jo 
plaukus.

Walburga atsiduso ir tarė:
— Kaip gali tu ji niekintie, 

jis daro ka jo tikėjimas jam

4-4->><.4iO>4-4-*-*****>****M-***’

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

— Ar-gi tu jau visai nusi
minei ir mistini, kad jau nei 
viena ant svieto neturi, kuris 
už tave rūpintųsi? Daugis gai
lėjosi, kad tu likai isztremtas 
ir pats vyskupas tave pas gra
fa užtarė.

— Nesakyk man tai, atkir
to Ingrabanas perpykęs, asz to
kio užtarimo nereikalauju. Nuo 
pirmos dienos, kada asz jusu 
vyskupą ‘pamacziau, jis norėjo 
būtie mano ponu. Kadai asz isz- 
pirkau kad mane grafas prašu- 
dijo, tai asz ji guodojau, ir mis- 
lijau, kad jis garbingas vyras 
yra ir nori savo neprieteli pra- 
gaiszintie. Bet’ jo pasigailėji
mas man nepatinka, ir asz jo 
visai nekencziu.

Dievaž, sziandien svietas yra 
perimtas veidmanysta,

Neapikanta, pasisziauszimu, 
Kvailybių ir rugoje patys 

nežino ko,
Viskas jiems negerai! 
Gyvenk su žmonimis, 

Kalbėk su jais, 
Draugauk ir bukie tikrai 

geru vyru, 
Tai ant tavęs sznairuos ir 

pavadys kvailu.
Nekalbekie su jais, 
Lupkie kiek gali, 

Eikie su užriesta nosia 
augsztyn,

Paniekinėk juos, 
Tai tave pavadys mandru 
Ir kad ne nori draugautie 

su biednu žmogum.
Tokis tai šziandieninis 

Gyvenimas tarp žmonių,
Dingo draugiszkumas, 

Dingo paguodone del to, 
Kuris guodoje kitus, 

O už tai aplaiko szpiga!
Sziandien mandagumo 
Nesiranda tarp savo 

artimo, 
Kuris tave paskandytu.

Nori idant tave jJaguodotu, 
Paguodok ir kitus,

O uosi augsztyn ne riesk, 
Ba gali kur in stulpą 

pataikyt ir susimuszt.
* * *

Jus nekurios misiukes, ' 
Pasielgite gražiai laike 

maldos, 
Ana diena in viena, 
bažnyczia atsilankiau, 

Tai kėlės misukes ten 
pamacziau, 

Nuolatos1 terlus pudruojesi, 
In visas szales darosi 

Paduoda veidroli viena 
kitai, 

Jau nei proto negauna, 
Jeigu bloznant nepaliauna.

liepe, ir myli savo neprietelius.
— Gal ir tu pas mane atei

ni man gero daryt, o szeip ma
ne paniekini.

— Walburga musze jam 
lengvai ant kaktos ir tarė:

— Tu turi kieta galva ir ta
vo mislis neteisingos yra. Ne 
tik vyskupas tave guodėja, bet 
ir grafas guodėsi Brunui tavo 
draugui, kad tu dabar isztrem- 
tais esi. Žinok guodotinas kar
žygį kad da szi rudeni iszsius 
Pranku karalius vaisku prie- 
szais Svebus.

Ingrabanas paszoko ir tarė:
— Ha, tai yra gera naujie

na kad jie mane ir atstume yra.
— Klausyk, atsiliepe Wal

burga, Pranku karalius pats 
karaus su Saksais, ir visur ren
gėsi karžygiai in nauja kara.

— Asz nežinau ka darytie, 
suszuko Ingrabanas, argi tu 
mislini kad asz galėsiu ilgiau 
gvventie ant žemes, kada kiti 
karžygiai kovosis su nepriete- 
lais, ir asz turėsiu namie pasi- 
liktie.

Asz mislinu kad tu ji eilesi 
drauge kovosi, atsake Walbur
ga.

Ingrabanas nusidyvines ta
re:

— Kaip tu tai gali žinot?
— Da asz tikrai tai nežinau 

bet asz nusitikiu kad teip bus. 
Asz esmių pati pas grafa ir jai 
jis tave negales iszvalnytle tai 
ir pas Pranku karalių gal jie 
tave atgal sugražins, kadangi 
jie tavęs dabar didei reikalau- 
je.

— Tu tikrai szirdele, suszu
ko Ingrabanas.

te už kai žygi kalbetie, kuris ne 
jos vyras yra.

— Jai asz da turecziau in 
szviesa pareitie, tai asz pasiru- 
pincziau k^id asz tau už visas 
tavo geradejystes galecziau at
silygint, atsake Ingrabanas.

— Dabar tu kalbi, kaip 
man patinka ir kaip su mano 
busiancziu vyru asz noriu su 
tavim apie musu ateite pasikal- 
betie. Tu mane palaikyk pas 
save girioje, ir kada tau patiks 
tai mane siunsk pas grafa, kad 
asz kaipo tavo busenti moterų 
del tavęs galecziau pasirupin- 
tie. Del tavo dvaro yra reika
linga moteriszke, kuri visa da- 
vade laikytu. Tavo tarnaites 
yra atsitraukusios ir jos nepri
valo sugryžtie. Del tavo galvy- 
ju yra reikalinga, moteriszke, o 
asz apie ta dalyka pasikalbėsiu 
su Brunu, kuris iszmintingas 
vyras yra. Asz apie ta dalyka 
su juom teip a t pasikalbėsiu>
kaip galima butu tave atgal su- 
gražintie. Tu turėsi pakutavo- 
tie ir skaitlu galvyju grafui 
atiduotie. Sunkus buvo isztari- 
mas, kada jie tave nusudijo ant 
isztrempimo, bet ir ta asztru 
isztarima jie gali ant gero isz- 
guldytie. Ir krikszczionis tave 
nejieszkos, kol tu pasirodysi 
terp žmonių, kad tu ir in tavo 
dvaru sugryžtai. Tai tokios ma- r
no mislis, dabar pasakyk man 
ir’ka tu mislini.

— Mano mislis yra kad asz 
ri apie mano gyvenimą, dau
gėta moteriszke ingycziau, kū
giai! rūpinsi kaip asz.

— Tavo Atsiliepimais man 
labai patinka, atsiliepe Wal
burga. Kaip mes isž bėdos' -sz- 
sisuksim, tai ta viens tik Die
vas žino, ant kurio asz nusiti-

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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Jeigu del tavo draugo 
nuobodus gyvenimas, 

Tai pasakyk jam kad 
Užsiraszytu “Saule”, 
O tau už tai jis bus 

dėkingas, 
Ir turės užtektinai smagumo.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

\ ■

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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kiu ir dekavoju, kad tave.atra- 
dau ir tave gavau pažintie ir 
žinau kad tu mane myli.

Ingrabanas pasikėlė ir nu
tveręs jos ranka tarė:

— Eiksz su manim in sau
les szviesa.

Walburga in ji žiūrėdama at
sake:

— Ar man didei nepritin
ka tas randas ant mano veido?

,— Asz jo nepateminu, atsa
ke Ingrabanas szirdingai.

Walburga atsiduso ir tarė:
— Gal tu prie to priprasi. 

Bet dabar karžygį palauk va
landėlė, teip kaip kad dabar tu 
iszrodai, negali tu pasirodyt 
saulei. Pasisesk ir iszsivilk ži- 
pona, idant asz ji tau susiu- 
cziau, tu nueik pas vandeni ir 
pasidabink kaip reikia. Ji atsi
sėdo ir iszsieme isz ragažes 
adata ir siūlą ir pradėjo jo ži- 
pona lopint. Asz visokiu daig
iu atsigabenau ka tu giroje ne
gali rastie, ir tas viskas mud
viem yra reikalinga.

Kada Ingrabanas vėl pas ja 
atėjo buvo ji jo žipona Salopi
ans ir ji jam apvilko.

—' Dabar tu man patinki, 
nes tu esi visai persimainęs. Ir 
dabar asz noriu su tavim eitie, 
kur tu mane lik nuvesi. Ji susi
dėjo visus savo daigtus in ra- 
gaže ir kada jis norėjo ragaže 
pakelti ji ant to nepristojo ir 
taye:

— Nepritinka kareiviu nesz- 
lie ragaže, tik mane tu gali ne- 
sziot jeigu asz apalpsiu.

Teip juodu žėnge iii viena 
vieta kur medžiu nebuvo, ir 
kur saule maloningai szviete. 
Ten juodu sustojo ir Walburga 
kalbėjo:

— Szitoj valandoj asz no
riu būtie tavo moteriszke ir 
tavo drauge. Res budus musu 
protku mes norim užlaikytie 
kad mudu ir du vienu esam.

isz anczio ir rodydama Iilgra- 
banui tarė:
• — Atsimink tu ta peili, ka
da tu mano veido nematysi.

— Asz nenoriu matytie szi- 
ta peili, tarė Ingrabanas.

Walburga atsiliepe:
— Jis tau visada primins, 

kad tu tavo moteriszke garbin- 
tie turėsi.

-— Ingrabanas atsiduso, bet 
tuojaus atsiliepe:

— Tu mislini teip kaip ma
no moteriszkiai pritinka.

Juodu atsistojo prieszais 
saule ir pagal sena ipaproti at
kalbėjo poterius, pagal kuriuos 
juodu vienas kitam prižadėjo. 
Kada Ingrabanas norėjo jai pa
gal sena papratima ranka risz- 
tie, ji jam tarė:

— Risziu kuriuom tu mane 
risztie nori tu esi pats apsiri- 
szes. Jis nusijuosė diržą savo 
kardu ir kada jis ja apglobė 
tai jaute jis kad jo stiprus kū
nas drebėjo, ir saule jo iszblisz- 
kusi veidą apszviete. Ji priver
tė ji valgyt to valgio kurio ji 
jam ant pasistiprinimo atne- 
szus buvo. Jam be valgant ji 
apipasakojo jam apie jo kelio
ne su GoĮfredu ir apie jos gy
venimą prie vyskupo.

Saule pradėjo jau nuo dan
gaus -žemyn leistis ir Walbur
ga jam tarė:

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu -
8 col. ilgio, 5% col. plocxio Įi 
Iszaiszkma sapna ir kas J 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. ]! 
Knyga in minksstos po- j! 
pieros virszeliuose. :: :: ;!
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Protingas
Petriene -v- Kodėl tu kū

mute nuolatos geri gyduoles, 
ar tai daktaras liepe?

Juoziene — Tai mat, liko 
nuo mano nebaszninko, o kad 
tai kasztuoja pinigo, tai ne
noriu iszmesti.

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.

^Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus

Suggestion for June bridegrooms:

One of the easiest and surest ways 
to provide financial security for

A (Wife)
dolltMA OitlMr

j-ODAY’S June bride is a canny 
young creature. She realizes that 
financial security is one of the 
most important ingredients of a 
happy marriage. So naturally, one 
of the most appreciated gifts she 
can receive is a U. S. Savings 
Bond —the gift of security.

A Savings Bond is a present with 
a future. It earns extra dollars as 
it grows older (3% interest, com
pounded semiannually, when held 
to maturity). And with the earn
ing power of Bonds extended to a 
full 1 g years and 8 months, they 
can pay back St.80 for each $1.00 
originally invested I

So give the gift of security. Give 
a U. S. Savings Bond.

your new family is through the 
convenient Payroll Savings Plan. 
This Plan does your saving for 
you —and invests that saving in 
interest-earning Series E Bonds. 
Sign up today at the pay office 
where you work for the Payroll 
Savings Plan.

Want your interest paid 
į as current income?
Invest In 3% Series H

United States Government Series 
H Bonds are new current income 
Bonds in denominations of $500 
to $10,000. Redeemable at par 
after 6 months and on one month’s 
written notice. Mature in 9 years, 
8 months and pay an average of 
3% per annum if held to matu
rity. Interest paid semiannually 
by Treasury check. Series H may 
be purchased through any bank. 
Annual limit: $20,000.

77ie U. S. Government does not pay tor this advertising. The Treasury Department thanks, 
for their patriotic donation., the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

— Man rodos kad mano po
nas nori nuo vietos atstotie, 
Vesk savo marczia ten kur tu 
nori. Asz mislinu kad tu turi 
kaipo geras medėjus kokius no
rint namus, kuriuos asz tau ge
rai isztaisysiu.

— Guolis mano randasi po 
akmenimis asz ji netikėtu , bū
du atradau. Dar vienas vyras 
be manes žino szita vieta ir ne 
noringai asz tave in ten nuve
du, bet butu gerai, kad tu mano 
užsilaikima žinotai.

— Eiksz, suszuko Walbur
ga baimingai, man baugu kad 
tavo akis teip baimingai in vi
sas szalis dairosi.

Vėl juodu ženge tolyn terp 
medžiu per kalnus, klonius, ir 
upes. Vienu kartu Ingrabanas 
atsisėdo ant 'žemes ir partrau
kė po drąug Walburga. Ten ei
na siauras vieszkelis, jis jai pa- 
sznabždejo. Ir veikei iszgirdo 
Walburga vyriszkus balsus ir 
netoli nuo saves pamate du 
ginkluotus raitelius jojant. Ka
da jie jau buvo isz jos akiu pra
puolė ir ju balsas nebuvo girdi
mas, pasikėlė Ingrabanas ir 
szaltas prakaitas ji apipylė ir 
tarė:

— Tai buvo grafo karei
viai.

Walburga iszsiemus skepe
taite nuszluoste jam prakalta 
nuo galvos ir tarė:

— Nenusimink balandėli 
ateis ir ta diena, kada jie priesz 
tave kloniosis, linksmino Wal
burga, bet ji gana gerai žinojo 
kad szitas vyras žmonių bijo
jo. Tikiai juodu tolyn *90. Kar
tas nuo karto sustojo Ingraba- 
nas ir baimingai aplinkui dai
rėsi. Galausei priėjo juodu prie 
vieno kalno kuris visas krū
mais apželes buvo. Ten Ingra
banas sustojo ir kalbėjo in 
Walburga: '

— Czionais tai mano gyve
nimas, bet tu mane gali drąsiai 
sektie ir neprivalai nieko bijo
tis.

Walburga palingavo su gal
va ir paskui ji seke. Ingraba
nas arti prie kalno prie jas atri- 
to viena didėli akmeni ir priesz h. 
ji atsivėrė 'baisiai gile duobe.;

— Siauras yra kėlės in že
mes viduri, o tu nori apsirinki 
szi gyvenimą, kalbėjo Ingraba
nas in Walburga. Walburga 
iszsigando pamačzius ta gile 
duobe ir atsitraukė keletą

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines
— Lietus užliejo daug apy

linkių, kur padare milžiniszkas- 
bliedes žmoniems.

— Seredoj pripuola Szv. 
Baltramiejo, o Tautiszka Var
dine: Liudyte. Ir ta diena: 1919 
m., po eiles pasekmingu kovu 
Bolszevikai buvo isz Lietuvos 
iszmuszti; 1814 m., Amerikos 
sostine ir Baltieji kambariai 
Vaszingtone, Augliu kareiviu 
sudeginti; 1939 m., Szventas 
Tėvas praszo visam pasauliui 
taikos ir kreipiasi in visus Ka
talikus tos taikos Dievui mels
ti; 1345 m.. Keistutis užėmė 
Lietuvos Kunigaikszczio sostą; 
1921 m., lengvesnis už orą lėk
tuvas (diridžiibilis) susprogo 
virsz Hull miesto, Anglijoje. 
Szeszis deszimts du žuvo, ju 
tarpe buvo septyniolika Ameri- 
kiecziu.

— Darbo. Diena — Labor- 
Day, pripuola Panedelyje Rug
sėjo (Sept.) penkta diena.

— Ketverge pripuola Szv. 
Liudviko, o Tautiszka Vardi
ne: Gilus. Taipgi ta diena: Me
nulio atmaina; Prieszpilnis. 
1944 m., Paryžius Amerikiecziu 
nuo Naciu iszlaisvintas. Szven- 
ta diena Paryžiuje; 1946 m., 
Jugoslavijos valdžia pareiszke 
kad tie lakūnai kurie buvo pa- 
szauti bus palaidoti iszkilmin- 
gai, bet tuo paežiu sykiu Jugo
slavijos valdžia intare Ameri
kos ir Anglijos valdžias, kad ju 
lakūnai neprisilaiko nustatytu 
rubežiu.

r— Publikines mokyklos pra
sidės Seredoj, Rugsėjo (Sept.) 
septinta diena.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Zeferino, o Tautiszka Vardine: 
Gailutis. Ir ta diena: 1865 m., 
Rusija uždraudė Lietuviu 
spauda; 1920 m., moterims bu
vo pavėlinta balsuoti, vetuoti; 
1934 m., Hitleris pareikalauja, 
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Pabėgo Nuo Komunistu

Dempa Rabche, (kairėje) 
vyriausias brolis Dalai La
ma, valdininko Tibet kraszto 
pabėgo isz savo kraszto ir 
inteike praszyma kad Ame
rikos valdžia ji priimtu ir 
apsaugotu. Jis ežia gauna 
Amerikos viza, Tokyo mieste 
Japonijoje, kur jis per kelias 
sanvaites slapstosi.

kad butu sugražinta Saar apy
linkes miestai Vokiecziams, ir 
pareikalauja, kad taika butu 
sudaryta su Prancūzija.

— Ateinanti menesi Potts
villes Sudas turės užtektinai 
darbo, nes daug byliu turės at
likti.

Minersville, Pa. —
Agnes.zka Auksztakalnis i s z 
Philadelphijos, Pa.., pardavė 
savo praperte, prie kampo Se
cond ir South uly., Minersville- 
je del Joseph Snagusky ir žmo
na Jessie L., už $17,000.

Shenandoah, Pa. —
Helena Hartz, isz Lost Creek 
Nr. 2, kuri staigai susirgo pa
reita Sereda po piet savo na
muose, ir likos tuojaus nuvesz- 
ta in Locust Mt. ligonbute, pa
simirė vakare ta pati diena. 
Velione po tėvais vadinosi He
lena Szalkiute, gimė Browns- 
villeje. Paliko savo vyra Al- 
don; keturis sūnūs: Jeronimą, 
Aldona, Juo-za, Andrejų ir duk- 
tere Mare, visi namie; taipgi 
puse-sere Betracija Kuczins- 
kiene isz Lost Creek ir pus-bro- 
li Joną Czesna, Philadelphia. 
Laidojo Subatos ryta su apie- 
gomis in Szv. Jurgio Ibažny- 
czioje devinta valanda ir palai
dota in Szv. Marijos kapinėse.

— Frank V. Zulkowsky, 
nuo 500 AV. Arlington uly., isz 
miesto, kuris randasi Pottsville 
kalėjime, už nenoringa žmog
žudyste Vinco Grebliko, 50 me
tu amžiaus, nuo 102 W. Coal 
uly., likos paleistas isz kalėji
mo pareita sanvaite Seredoje, 
ant $2,500 beilos, per Clerk of 
Courts, Ed. A. Zwiebel isz 
Pottsvilles Korto. Advokatas 
Wm. J. Krencewicz yra apgi- 
notojas del Zulkowsky. Teisi
mas invyks tolesnam laike, kur 
bus praneszta per Pottsvilles 
Korta.

LOSZIKAI INTARTI 
KOMUNIZMU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Pirmieji szeszi tokie intarti 
loszikai baisiai pasipūtė, pasi- 
sziausze ir nesutiko in Kongre
so komisijos klausimus atsaky
ti.

Rusijoje gimęs, penkios de
szimts vieno meto amžiaus lo- 
szikas, Lou Polan, pasisziepda- 
mas isz tu Kongresmonu, pik
tai ir audringai suszuko:

Viduryje paveikslo stovi 
Forest K. Greeken, Ameri
kos Bendras Konsulas ir 
Vice-Konsulas Arthur Wort- 
zel.

Klumoczius sako kad 
Dempa Rabche yra pabėgės 
nuo Komunistu ir kad Ame
rikos valdžia ji dabar priima 
kaipo studentą Amerikoje.

“Asz neprisidėsiu prie jusu 
kvailiszku darbu. Asz drystu 
pasiprieszinti szitai komisijai 
ir pareikalauti kad ji man pri- 
parodintu kas ja ingaliojo kisz- 
tis in mano reikalus.”

Loszike Sarah Cunningham 
Randolph, kito intarto losziko! 
žmona teipgi piktai pareiszke 
kad ji nieko bendro neturės su 
tokia komisija, ir ji sake kad 
ta komisija nori ja intarti ir jai 
szlove nupleszti.

Kitu tu losziku vardai ežia 
nesvarbu. Bet kas visiems 
mums svarbu tai yra žinoti, isz 
kokio molio jie yra minkyti, 
nulipdinti. — Ar jie didesni, 
augsztesni už kitus Amerikie- 
ežius, už musu skaitytojus, kad 
jie nei musu kraszto valdžiai 
neturi atsakyti?

Antras ir taip pat svarbus 
klausimas — kas tokiu losziku 
bosas, ko jie turi klausyti ir 
kam tarnauti.

Argi ne tiems kurie juos už
laiko, kurie jiems darbus duo
da ir turtelius sukrauna?

Bendruomene tai ju bosas, 
visi Amerikiecziai kurie mena, 
teatra, televizija, radija remia, 
reiszkia, jus ir mes esame tokiu
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Apie 1750 metus buvo už
draustai diena ar nakti rūkyti 
ant Philadelphijos, Pa., uly- 
cziij.

Skaitykit “Saule”

teatro tarnu, losziku bosai, ir 
jie turi mums atsakyti.

Loszikas, kaip ir kuris kitas 
pagarsėjęs žmogus turi parei
ga tiems kurie ji taip iszkele, 
iszgarsino.

Skaitytojas laikraszczio turi 
mažesne pareiga, nes jis tik 
skaito ir seko: negu redakto
rius, kuris raszo, mokina, veda.

Ne musu biznis ka eilinis 
Amerikietis daro ar kaip jis 
pasielgia. Bet kai tik tas eilinis 
žmogus susilaukia, užsitarnau- 

• ja ar pasisavina kokia vado
vyste, tai jau mes galime rei- 

' kalauti kad jis sulyg tos vado
vystes, garbes ar luomo ir gy- 

! ventu.
Panasziai galime reikalauti

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.

i Ir seka korespondentus. 
Jis nesistato su mokslincziais,

i Ir neužsideda su ginezais.
i Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir t. t. 
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.

kad Amerikiecziai loszikai, 
Amerikos teatro tarnai, kaip 
Amerikiecziai ne tik pasielgtu, 
bet ir gyventu. Jie gal bagotes- 
ni, gal gabesni, gal gražesni, 
bet, nei per nago juoduma, nei 
biski geresni už mus kurie juos 
ant ranku nesziojame ir juos 
už j u gabumus gerbiame.

^Pirkie U. S. Bonus! PLATINKI!
^“SAULE”^®

BUVĘS BELAISVES 
NUTEISTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

su szitu iszdaviku pasielgė.

Musu Skaitytojas tęs darbas.
Kai Saržentas James C. Gal

lagher iszgirdo kariszko teis
mo nusprendimą jis gardžiai 
nusijuokė ir visiems drąsiai 
pasakė kad jis nieko nepaiso, 
nes jo advoktai jau dabar krei
piasi in augsztesni teismą.

Czia mums lieka mažai isz 
ko pasirinkti: ar jis žulikas 
melagis, ar, puse tuzino kitu 
kareiviu belaisviu dabar me
luoja, kurie priesz ji po prisie- 
ka meluoja. Visi tie kareiviai 
po prisieka sako kad jie tikrai 
žino kad szitas Saržentas nu- 
žudino mažiausia tris savo ka
reivius, ir gal daugiau ir kad 
jis pataikavo ir bendrai dirba 
su Komunistais priesz savo 
draugus kareivius.

KUNIGUŽIS

PRIGĖRĖ

Buvęs Princeton Uni
versiteto Profesorius

POCONO LAKE, PA. — 
Septynios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus Kunigužis, Dak
taras Minot Canfield Morgan 
prigėrė, kai jo automobilius 
paslydo ant seno, medinio tilto 
ir nukrito in Tobyhanna Creek 
upe, kuri buvo labai patvinusi 
nuo keliu dienu lietaus. Jo 
žmona, jo uoszve ir du anūkai 
buvo visai arti, bet negalėjo ji 
iszgelbeti isz tos patvinusios 
upes, kurios sriove nunesze jo 
automobiliu, po vandeniu apie

Losziku Tardinimas

Mums rodos kad jam reikėjo 
paskelbti mirties bausme

Bet Amerikos valdžia tiek 
lenkiasi ir pataikauju kad ir 
iszdavikui, kad szitas pasmer
kimas yra tikrai mielaszirdys-

Martin Yarns (virszuje po 
kaire), keturios deszimts 
asztuoniu metu amžiaus lo- 
szikas, kuris yra pasisavi
nęs pravarde ‘George Tyne,’ 
nesutiko Kongreso Komisi
jai pasakyti ar prisipažinti, 
kad jis yra kada nors buvęs 
Komunistas, ar ju draugas.

Jo advokatas prie jo szo- 
no, yra Martin Popper. Jis 
sako kad ta komisija jo szlo- 
ve nupleszia ir toliau jis sa
ko kad ta komisija jokio in- 
galiojimo neturi ji isztaip 
tardinti.

pusantro tukstanezio pėdu, kol 
jis už keliu akmenų užkliuvo.

Fern Ridge miesto policijan- 
tai nebegalejo prie jo automo- 
biliaus prieiti, nes tas automo
bilius buvo po keletą pėdu van
denio.

Kunigužis, Daktaras Mor
gan, su savo žmona ir ju szei- 
mynele buvo apsigyvenęs va
sarnamyje, in Pocono Lake 
Preserve, in Monroe Apygarda, 
apie dvideszimts myliu nuo 
Scranton, Pa.

Visi jie tuo laiku važiavo in 
bažnyczia' kai ta nelaime atsi
tiko.

LEWISAS
PASIPURTO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tuos du doleriu ir gaus. Reisz
kia kad paprastas darbo ‘ žmo
gus, mainierys dabar gaus dvi
deszimts doleriu ir dvideszimts 
penkis centus ant dienos. Teip
gi reiszkia kad anglys dar la
biau pabrangs. Ir visa tai 
reiszkia kad dar vis mažiau ir 
mažiau anglių bus perkama, 
nes jos jau ir dabar perbran- 
gios.

Lewisas norėdamas parodyti 
visiems kad jis nėra atsilikęs 
nuo kitu uniju bosu, kai pama
te kad automobiliu darbininku 
unija gavo algas pakelti, jau- 
tise ikad ir jis panasziai tuti 
pareikalauti, kad parodžius vi
siems kad jis ir jo mainieriu 
unija nėra atsilikusi. < , "

Szitos komisijos pirminin
kas, Francis Walter, Demo
kratas isz Pennsylvanijos 
pareikalavo kad jis butu su
imtas ir suaresztuotas už tai 
kad jis ta komisija panieki
no. Apaczioje John Ran
dolph, televizijos ir teatro lo- 
szikas teipgi užsispyrės pa
sakė kad jo reikalai ir dar
bai nėra komisijos biznis.

Mes jau daugiau kaip me
tai atgal raszeme kad kaip 
Hollywood taip ir New Yor- 
ko Broadway yra Komunis
tu lizdai.




