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Sukilimo Aukos Morocco Kraszte

Prancūzijos Pietų Afrikoj 
dabar sukilimai virte verda. 
Czia aukos vieno tokio suki
limo Oued Zem, Morocco, 
kur apie keturi tukstancziai 
sukilėliu nuo rubežiaus stai
ga apsupo kelis szitokius

Isz Amerikos
TRUMANAS NETYLI

Sake Ir Gerai Pasakė

INDEPENDENCE, MO. — 
Buvęs Prezidentas Harry Tru
man niekados nebuvo lietas ir 
retai kada tylėjo, kai kokis 
klausimas kur nors buvo isz- 
keltas. Kartais jis inklimpo, 
prasiszoko, bet kartas nuo kar
to jis ir labai gerai pasakė ar 
parasze. Jis drysdavo priesz 
visa Kongresą pasistoti, ir tan
kiai jis visus juos sumusze.

Bet iszrodo kad jis dar dau
giau drąsos yra gavės dabar. 
Jis dabar drysta stoti prieše 
visus tėvus, motinas ir juos pa
mokinti. Ir szita syki jis labai 
gerai visiems tėvams uždrožė.

Trumanas, niekeno nepra
šytas, laisvanoriai visiems pa
sakė ka jis mislina apie sziu 
dienu jaunimo isztvirkima. Ir 
jis kur ten isz pakasu iszkase 
jau beveik visu tėvu ir vaiku' 
užmirszta žodi: “Darbas ir Už
siėmimas”.

Jis: parasze laiszka Senato
riui Kefauver, kuris su savo

PRANESZIMAS
SKAITYTOJAMS!

Iszpriežasties kad ‘ ‘ Darbo 
Diena — Labor Day” pripuola 
Panedelyje, Rugsėjo 5-ta die
na, tai ateinantis Utarninkos 
“Saules” numeris neiszeis, 
kad ir musu darbininkai galė
tu apvaiksztineti “Darbo Die
na — Labor Day” Szvente. Do
vanokite mums. Acziu!

—“Saules” Redakcija. 

miestelius ir kaimus ir szim- 
tus iszžude. Žuvusiu j u skai- 
czius jau dabar virszija tūks
tanti.

Prancūzijos Užsienio Le- 
gijonieriai dabar, savo žarų, 
ima jiems kerszinti ir degi

komisija stengiasi isztirti jau
nųjų isztvirkima musu krasz
te. Tame laiszke Trumanas 
dauguma tėvu baisiai nustebi
no kai jis vieszai parasze ir 
paskelbė, kad:

“Geriausios liekarstos del 
musu vaiku isztvirkimo yra

Anglijos Karalaite

Anglijos Karalaite Marga
rita czia linksmai nusiszypso 
kai ji iszeina isz pamaldų, 
Crathie Bažnyczioje, in Bal- 
later, Szkotijoje. Ji tykiai ir 
kukliai apvaikszcziojo savo 
dvideszimts penkta gimta- 
diena. Dabar ji yra laisva 
iszteketi su bet kuriuo ji no
ri. Visa Anglijos valdžia ir 
Anglijos žmones dabar gal
voja su kuo ji ženysis.

Iszrcdo kad keturios de- 
SFimts metu amžiaus Kapi
tonas Peter Townsend jau 
pastumtas in szali. Ėjo gan
dai kad ji in ji yra insimyle- 
jus ir kad ji už jo isztekes 
nepaisindama kad jai reikė
tų ir Anglijos sosto iszsiža- 
deti. Bet iszrodo kad tai tik 
buvo gandai, senu bobų ple
palai.

Jos palydovas dabar yra 
dvideszimts keturiu metu 
amžiaus Dominic Elliot, 
Szkotijos Minto bajoro sū
nūs.

na, naikina ju miestus, kai
mus ir žudo ju žmones. Czia 
dabar baisios skerdynes. 
Prancūzijos valdžia yra grei
tai pasiuntus daugiau ka
riuomenes, daugiau kariszku 
eroplanu ir ginkliu.

tai kad tėvas ir motina turėtu 
daugiau laiko praleisti namie, 
ir patys turėtu ne tik gindinti 
ir auginti, bet auklėti ir mokin
ti savo vaikus.” Jis toliau dry- 
so: “Atsakomybe už ateinan- 
czios kartos pilieczius yra ant 
szios kartos tėvu pecziu. Asz 
visai netikiu in ‘Baby-Sitters’ 
vaiku padabotojus, asz netikiu 
in vaikams parūpintas atosto
gas, atskirai nuo savo tėvu, asz 
nematau jokio reikalo ar jo
kios naudos siunsti vaikus in 
“Boarding Schools” in mo
kyklas kur vaikai ir ant burdo 
gyvena, atskirai nuo savo tėvu. 
Tokie tėvai yra tinginiai ir sa
vo pareigas paveda sveti
miems.”

Ponas Trumanas dryso dar 
toliau nueiti: “Musu vaikai,” 
jis sake, “sziandien turi per 
daug visokiu zabovu ir negana 
darbo ir užsiėmimo.”

Kai kurie tėvai gal supyks ir 
insižeis tokiais drąsiais žo
džiais, teisinsis kad sziandien 
stacziai negalima taip vaikus 
auginti, kad darbas tiek laiko 
reikalauja, kad mažai laiko lie
ka paskirti savo vaikams.

Gal Trumanas czia ir biski 
, peT asztriai uždrožė, bet kad 
■ jis labai daug teisybes pasakė, 
I tai niekas negales užginczyti.

3 MERGAITES
UŽSIMUSZE

MIFFLIN, PA. — Trys jau
nos mergaites užsimusze be- 
lenktyniodamos su kitu auto
mobiliu, kai j u automobiliaus 
pryszakinis tajeris susprogo. 
Jos tuo sykiu važiavo greicziau 
negu asztuonios deszimts my
liu in valanda.

Szesziolikos metu amžiaus 
draiverka ir kita szesziolikos 
metu drauge buvo labai su
žeistos. Ju automobilius pasvi
ro nuo vieszkelio in krauta,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BAISUS GAISRAS

Aliejaus Fabrikas
Sudege

Keli Žuvo; Daug 

Sužeistu

WHITING, IND. — Milijo- 
nai gorcziu aliejaus ir gazolino 
užsidegė in Standard Oil kom-' 
panijos milžiniszka fabriką. 
Ugniagesiai ir policijantai per! 
dvi dienas ir dvi naktis sten
giesi ta gaisra užgesinti ar nors 
suvaldyti.

Daug to gazolino pasiliejo po 
visa miestą ir buvo pavojaus 
kad jis neužsidegtu. Iszejo isz 
miesto valdžios kad niekam ne
valia ant ulycziu rūkyti.

Du darbininkai buvo ant vie
tos užmuszti, ir dar nesuskai
tyta kiek buvo sužeista.

Tukstancziai žmonių turėjo 
apleisti savo namus, nes buvo 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MILIJONAS
PENNSYLVANIJAI

Taksos Pakils Ant 
Gazolino

HARRISBURG, PA. — 
Prez. Eisenhoweris paskyrė 
viena milijoną doleriu Pennsyl- į 
vanijos valstijai del atstatymo 
sunaikintu namu ir vieszkeliu, 
per ta viesulą ir potvani.

Pennsylvanijos Kongresas 
tuojaus pradėjo tartis kaip su
rinkti dar penkios deszimts 
septynis milijonus doleriu per 
naujas taksas.

Valdžios tas vienas milijonas 
tai tik pradžia, nes valdžia yra 
pasižadėjus paskirti apie dvi
deszimts penkis milijonus do
leriu.

Kadangi dauguma tu pinigu 
eis del atstatymo vieszkeliu ir 
tiltu, tai didžiausios taksos bus 
taikomos ant automobiliu san- 
vininku. Pirmutines taksos bus 
ant gazolino. Iszrokuojama 
kad vien tik del vieszkeliu rei 
kės apie dvideszimts du milijo
nu doleriu.

Antros taksos bus ant ciga- 
retu.

Tokios taksos dabar butu 
geros ir reikalingos ir retas ku
ris jtftas prieszintusi. Bet, deja, 
valdžia tokias taksas, tokias 
nelaimes isznauduoja. Kai val
džia tokias taksas uždeda del 
kokio nors svarbaus reikalo, 
niekas nieko nesako, bet pas
kui valdžia pamirszta tas tak
sas panaikinti kai to reikalo 
jau nėra, ar kai tos taksos jau 
atsiekė savo tikslą.

Per kara valdžia uždėjo pa
silinksminimo taksas ant muv- 
ing-pikczieriu, szokiu, balių ir 
panasziu pasilinksminimu, kai
po laikines taksas tik per kara. 
Karas užsibaigė, reikalas din
go, bet tos taksos pasiliko. 
Taip būva su beveik visomis 
tokiomis taksomis.

PAVOJUS
NUO VANDENIO

----------------- i— -

Potvanis Sutersze
Vandeni Prudose

POCONOS, PA. — Valdžia, 
daktarai ir policija dar vis vi
sus perspėja labai atsargiai su 
vandeniu kuri mes geriame, ne
žiūrint kad ir gana toli nuo tu 
vietų kurias ta viesulą buvo 
aplankius.

Daug žmonių, dabar yra su
sirgę karsztlige ir kitomis ligo
mis nuo vandenio, kuri jie ge
re, pirmiau nepervirdami ji.

Valdžia pataria kad dar per 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

KAS PUNDYS?

Nuszove Savo Broli
Saliune

LAUREL, MD. — Penkios 
deszimts septynių metu am
žiaus Roy Elam, isz San Anto
nio, Texas, yra suimtas ir su- 
aresztuotas už savo brolio nu- 
szovima, savo brolio saliune.

Kiek policijantai galėjo su
žinoti, tai broliai susiginczino 
kuris pundys.

Advokatas Woodrow A. 
Shriver, isz Cheverly užtiko la
voną saliu,ninko, penkios de
szimts dvieju metu amžiaus, 
Sam Elam, ant saliuno grindų. 
Jis buvo užejes pasitarti su juo 
apie taksas. Advokatas paszau- 
ke policijantus, kurie to saliu
ninko broli suaresztavo.

Iszrodo kad tie broliai jau 
buvo gerokai inkausze, kai jie
du susiginczino kuris pundys.

Sukilėliai Pasiima Savo Žuvusius

Arabai sukilėliai czia nesz- 
dami paveikslus savo pasza- 
linto vado, Sultan Moham
med ben Youssef, liūdnai 
renkasi savo žuvusius drau
gus, kurie buvo Prancūzu 
Legijonieriu nužudinti per 
sukilimą, in Khenifra, Mo

ATOSTOGOS
ISZ KALĖJIMO

WINNIPEG, MANITOBA. 
— Manitoba valdžia nori nauja 
ir tikrai keista tvarka in vesti 
savo kalėjimuose. Headingley 
kalėjimo virszininkas nori in
vest! tvarka kad kaliniai galė
tu del visos paros, syki in me
nesi eiti namo be jokiu sargu, 
ir paskui vėl in kalėjimą su- 
gryszti.

Tas virszininkas nori tokia 
tvarka in vesti, nežiūrint to kad 
per pastaruosius devynis me
nesius jo kalėjime buvo trys 
kaliniu sukilimai. Jeigu jam 
pasiseks tokia tvarka investi, 
tai visu kitu kalėjimu virszi- 
ninkai labai seks ir žiūrės kas 
isz to bus.

Jis sako kad kaliniai tada 
butu daug labiau patenkinti ir 
kalėjimo tvarka palaikytu, ži
nodami kad jeigu jie prasi
žengs jie tu atostogų negaus.

AUTOBUSIO
NELAIME

y

2 Kareiviai Žuvo; 13 
Sužeisti

__________________ \

CUSHING, TEXAS. — Au
tobusio pryszakinis tajeris su
sprogo ir tas autobusas nulėkė 
nuo vieszkelio ir nusirito nuo 
labai stataus kranto.

Autobusas veže kareivius ir 
karininkus del beisboles loszi- 
mo kai ta nelaime atsitiko.

Lakunu Sztabas paskelbė žu- 
vusiuju vardus: James C. 
Kirkpatrick, to autobusio drai- 
verys, isz Bluff- City, Tenn., ir

(Tasa Ant 4 Puslapio)

rocco.
Prancūzijos Užsienio Le- 

gijonieriai dabar žiauriai ir 
piktai ima tiems sukilėliams 
atkerszinti už skerdynes per 
kurias daug Europiecziu bu
vo iszžudinta.

□ □ □

Kapitonas Aiszkinasi

Laivo “Levin J. Marvel” 
kapitonas John Meckling, in 
teiima patrauktas, aiszkina
si kaip ta nelaime atsitiko 
kad jo tas laivas nuskendo in 
Chesapeake Bay, per “Con
nie” viesulą, ir keturiolika 
žmonių žuvo. Jis sako kad 
isz jo laivo buvo iszleistas 
S.O.S., pagelbos szauksmas 
kelis sykius ir per kelias va
landas, bet kad niekas negir
dėjo ar nepaisė.

Laivyno Coast Guard teis
mas stengiasi priparodinti 
kad Kapitonas pagelbos vi
sai nesiszauke, nes niekas to 
jo S.O.S. pagelbos szauksmo 
neiszgirdo.

DU LOSZIKAI
UŽSIMUSZE

4 Kiti Sužeisti Nelaime 
Ant Turnpike

DOWNINGTOWN, PA. — 
Du vyrai užsimusze ir keturi 
kiti buvo labai sužeisti, kai ju 
automobilius, ‘station wagon’ 
persilaužė per tvora ir nusiri
to nuo kranto. Nelaime atsitiko 
apie devinta valanda isz ryto, 
apie dvi mylios nuo Downing
town, ant Pennsylvania Turn
pike.

Valstijos policijantai prane- 
sza kad žuvo trisdeszimts me
tu amžiaus George Curtis Paul, 
isz New York ir trisdeszimts 
metu amžiaus Jimmy Powell 
Buys, to automobiliaus vairy- 
tojas, taipgi isz New York.

Sužeistieji buvo nuveszti in 
Chester County ligonine.

Visi buvo loszikai, kurie va
žiavo isz New York in Minne
sota del vaiku loszimo ,“Paul 
Bunyan”.

Kiek policijantai gali inspeti 
tai vairytojas Buys per greitai 
važiavo ir negalėjo to automo
biliaus suvaldyti. Automobilius 
pirmiausia perszoko in kita 
vieszkelio puse, paskui sugryžo 
in savo puse ir davė in vieszke
lio tvora, kuria jis iszverte ir 
tada nusirito nuo kranto.

— Senelis daugiau reika
lai! j e szmotelio duonos, ne kaip 
dangaus pageidauje.
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Kas Girdėt
Valdžia dabar susirupinuisi, 

kad žmones per daug visko per
kasi ant iszmokesczio, ir visi 
nesibijo morgicziu ant nauju 
namu, paskolų ant nauju auto
mobiliu ir atostogų ir visokiu 
skolų. Jie gerai uždirba ir jau- 
cziasi kad jie gali iszmoketi.

ves Sekretorius Dean Acheson 
sako kad jie dabar dyvinasi ka 
Amerikiecziai tada butu pasa
kė ir dare jeigu jiedu butu taip 
pataikavę Sovietams, kaip da
bar Eisenhoweris ir jo sztabas 
jiems pataikauja.

INGRABANAS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Isz visko iszrodo kad Eisen
howeris vėl stos in Prezidento 
rinkimus. Jani tas darbas ir ta 
garbes vieta labai patinka.

Buves Prezidentas Truma
nas. jau pradeda savo prakalbu 
vaju priesz Republikonus • del 
ateinancziu metut rinkimu.

Trumanas remia Adlai Ste- 
vensona, kuris tris sykius tuos 
rinkinius pralaimėjo.

Demokratai, per ateinan- 
czius rinkimus stengsis pripa- 
rodinti kad Eisenhoweris yra 
geras, garbes žmogus, bet kad 
ji. vedžioja tarybos sztabas ir 
Republikonu partija.

Prez. Eisenhoweris pats ban- 
koms insake mažiau paskolų 
žmonėms duoti, nors jir ir jo 
administracija dar vis milijo
nus doleriu, visai už dyka siun- 
czia in svetimus krasztus.

New York valstijos Guber
natorius Averell Harriman dar 
vis turi vilties būti paskirtas 
kaipo Demokratu Partijos kan
didatas in Prezidento rinkimus 
nežiūrint to kad jis Airijoje, 
per prakal bas pareiszke kad jis 
remia ir rems Adlai Stevenso- 
na.

Acziu Agronomijos Sekreto
riui, Ezra Benson, Sovietai da
bar turi pilnai užsimokėti už 
visus vaisius isz Amerikos, 
nors kiti krasztai gali pirktis 
už pusiau tiek. Republikonams 
ir Eisenhoweriui tai nepatinka 
ir jie jieszko kokios priežasties 
ji pravaryti.

George Allen, vienas isz arti
miausiu Eisenhowerio draugu 
sako kad Eisenhoweris nestos 
in rinkimus. Bet kiti, taip pat 
artimi Prezidento draugai jau 
vieszai sako kad Eisenhoweris 
jau dabar pasirengęs stoti in 
tuos rinkimus.

Pacziepinimas vaiku nuo tos 
paralyžiaus “Polio“ ligos 
daug pagelbėjo, nežiūrint val
džios insikiszimo. Dabar daug 
mažiau jaunųjų ta liga suser
ga. Acziu tam “Salk“ paczie- 
pinimui.

Eina gandai kad Eisenhowe
ris pareikalaus Demokrato 
Vice-Prezidento, jeigu jis su
tiks stoti in tuos rinkimus.

Nikolai Bulganin, Sovietu 
Premieras, dabar sako kad Ge
nevos Konferencija nustatė 
žmonijos pergale. Tai, kitais 
žodžiais, jis sako kad toje Kon
ferencijoje Sovietai viską lai
mėjo.

Mes isz pat pradžios sakeme 
ir raszeme kad reikia Daktaru, 
o ne politikierių klausvti.

Dabar jau sunkiau naujus 
namus pirktis. Reikia daugiau 
duoti ant rankos ir iszmokes- 
ties laikas sutrumpintas.

Visi daug tikėjosi isz tos 
draugystes tarp Eisenhowerio 
ir Sovietu Marshal Georgi Zhu- 
kovo; bet pasirodo kad visai 
nieko isz tos draugystes neisz- 
ejo. Zhukovas draugiszkai kal
bėjo, bet nieko nepasake. Molo
tovas ir Andrei Gromyko vi
siems davė žinoti, kad tas 
Georgi Zhukovas yra bejiegis 
ir nieko nereiszkia Kremlino 
taryboje. Reiszkia Eisenhowe
rio kelione in ta Genevos kon
ferencija vėjais nuėjo.

Nepaisant Eisenhowerio ir 
nežiūrint kas buvo nutarta toje 
Genevos Konferencijoje, Ame
rika vis skiria keturios de- 
szimts bilijonu doleriu,, $40,- 
000,000,000 del apsaugos ir ap
siginklavimo.

Pypkes Durnai

Tas Viens Sūnelis

Per Lietuviu Diena, Lake
wood Parke, Pennsylvanijoje, 
Kunigas Pikturna buvo garbes 
kalbėtojas. Visi lauke kad jis 
ka naujo pasakytu apie musu 
Lietuvius, kurie dabar kenczia 
nelaisvėje. Vietoj to, szitas jau
nas kunigėlis kalbėjo^ tik apie 
Amerikieczius kareivius, kurie 
tenai kur nors susitiko su Lie- *
tuviais, ir kaip tie Lietuviai 
nustebo ir nudžiugo iszgirsti 
Lietuviszka kalba isz Ameri- 
kiecziu kareiviu. Mes apie tai 
jau ir be jo žinojome. Mes lau
kėme kitokiu žinių, ir nesųlau- 
keme.

Kai tie vienuolika lakunu 
pargryžo isz Raudoniosios Ki
nijos nelaisvės, jiems buvo ka
ro szta.bo tuojau® insakyta, nie
ko nesakyti laikrasztininkams, 
kad neinpykinus Komunistus 
Kinieczius kurie dar daug mu
su žmonių laiko nelaisvėje.

Asz pas teveli 
Tas viens sūnelis 
Turiu vargužiu vargti. 
O kad parėjau 
Po ilgo karo 
Pas sena j i teveli, 
Pareinu namuon, 
Nėra tėvelio 
Nei senos motinėlės. 
Einu in kieti, 
Nėra seseles 
Nei margųjų skrynelių. 
Žiuru in gembe, 
Nėra vainikėlio, 
Nei žaliu kaspinėliu. 
Einu in straje, 
Nėra brolelio, 
Nei beruju žirgeliu. 
Einu in soda, 
Nėra aužuolelio 
Nei žaliosios liepeles. 
Ak isz aužuolo 
Telužiui kriksztas 
Isz žalio aužuolelio. 
O isz liepeles 
Mocziutei grabas, 
Isz baltųjų lentelių.

SKAITYKIT
UC AITI V”

Buvęs Prez. Trumanas ir bu-

siuneziau in Ryma pas Szven
ta Tęva, praszydamas kad jis 
man Trysiu vyskupyste paves
tu. Nežinau ar jis mano praszy- 
ma iszklausys ar ne. Asz nega
lų lauktie atsakymo ir noriu 
pats tenai nukelautie. Asz pa
siduodu in vale Vieszpaties ir 
nusitikiu kad jis mane veikei 
pas save priims. Asz numanau 
kad szita bus mano paskutine 
kelione.

Ant vyskupo dvaro susirin
ko žmones isz visos apygardos. 
Szale palociaiis duriu stovėjo 
deszine puse kunigai o ant kai
res zokoninkai. Szale ju buvo 
susirinkę isz apygardes visi 
pasiimtu.

— Tu sakai kad tavo gy
venimas visai be džiaugsmo 
yra, tu kuriam Dievas tokia 
pergale ant neprieteliu ir to
kie garbe suteikė kaip nei vie
nam kitam vyrui, atsake Gulus. 
Keturesdeszimts metu tu kovo
jai kaipo karžygis Dievo daug 
szimtu tukstancziui tu perver- 
tei ant tikro tikėjimo, daug 
szimtu bažnycziu ir klosztoriu 
tu pastatei. Parubežiuose yra 
pagonis suvaldomi narsiu krik- 

, szczioniszku kareiviu. Esuose, 
Tirmgiuose ir Dairiuose yra 
vaikai mokinami musu szvento 
tikėjimo. Tu esi visai tokis se- 
ejas, apie kuri raszyta yra: Isz- 
ejo see jas setie savo sėkla. Ti
kėjimas yra žmonių szirdyse 
patvirtintas. Tiek daug tu. isz- 
taisiai, o dabar tu visai nusimi
nęs esi.

Winfredas pasikėlė ir vaik- 
szcziodamas po kambari 
bėjo:

— Trimis popiežiams 
navau, kurie vietininkais 
vo yra; prieszais tave asz 
pasigirtie, kad jieiiiis tikiu 
tarnavau. Kada asz da jaunas 
buvau kelavau asz in Trysiu 
žeme. Be palo vos asz kovojau ir 
daug žmonių asz ipakriksztijau, 
bet Branku vyskupai nenorėjo 
man tame dalyke pagelbėt. Da
bar kada asz po didelei storo- 
nai vyskupyste instengiau, no
ri jie fenais kita vyskupą insta- 
tytie, ir idant mano visas dar
bas ant nieko iszeitu. Tu žinai 
mielas sunau ir drauge, kač 
man nerupi garbe, bet vien isz- 
ganimas biednuju dusziu. Asz 
labai nusižeminanti praszyma 
pustelninkai, kurie susirinko 
idant vyskupas juos peržegno
tu. Galva prie galvos stovėjo 
žmones, bet buvo szventas ty
kumas, szen ir ten buvo maty- 
tie, kad vienas ir kitas verke. 
Susirinkusieje visi gana gerai 
žinojo kad arkivyskupas .ant 
visados nuo ju atsisveikins. Vi
si rakandai arkivyskupo buvo 
jau ant laivo sukrauti.

Palociaus saleje stovėjo 
Winfredas tarpe tu, kuriuos jis 
labai mylejp. Tarp to būrio bu
vo susirinkusios ir kelios mote
rys, tarp tu ir Walburga, Win 
fredas buvo visai linksmas i 
kožna, nuo kurio jis atsisveiki 
no, jis palinksmino. Kada ji: 
prie moterų prisiartino 
Walburga pamate, parode j 
savo jauniause sunu ir atsi 
k 1 au'pu s • p riesz vysk up a t e i p 
kalbėjo:

— Mano jauniause sunu 
Golfreda asz atgabenu pas ta
ve dvasiszkas teveli, uždek 
ranka ant jo galveles, idant jo 
gyvenimas butu palaimintas.

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
i»zio iszimta isz Lietuviszku ] 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. |

No.lll—Sziupinis (3 dalis) ' 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins-; Apie bo- < 
ha 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 sraert; 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 pacziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

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

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

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

No.] 42—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—Apie Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
pi u, 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 Kilus Dangiszkns Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; 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 Anglįs; 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.

Winfredas nusiszypsojo, ka
da jis ta vaika pamate, tada jis ; 
ji peržegnojo ir padavė ji vie
nam isz susirinkusiu kunigu, 1 
Visi susirinkusioje puolė ant 
kėlu ir arkivyskupas juos per-> 
žegnojos ženge laukan. Szale 
duriu patemijo jis Ingrabana 
kuris kareiviszkoms drapa
noms apsirengęs szale duriu 
xlupojo. Winfredas sustojo ir 
are:

— Tave Ingrabanai asz pas 
save kviecziu.

Ar nori būtie tu da karta ma
no vadovu szito kelione?

— Noriu, atsiliepe Ingra
banas pasikeldamas ir jo vei
das nuszvito.

— Tai atsisveikink nuo 
moteriszkes ir kūdikiu, nes tu
rėsi in kova del dangaus Viesz- 
paties.

Kada arkivyskupas pro prie
menes duris ant dvaro inženge, 
puolė susirinkusioje žmones 
ant keliu. Ir jis juos žegnoda
mas ženge prie upes, kur laivas 
stovėjo.

Ant laivo stovėdamas atsi
žvelgė da karta ant susirinku
siu, verke nuo jo atsiskirdama. 
Szale jo stovėjo tris sūnūs ir 
jo isztikimas senas,tarnas Vol
framas. Kaip jis jau nuo sa- 
viszkiu atsisveikinęs buvo, nu
tvėrė jis Volframo ranka ir in- 
dejo ja in vyriausiojo sunaus 
sakydamas:

— Teip kaip tu man iszti
kimas buvai, teip pasilik ir ma- 

' no sunui.
Laivoriai iszkele inkarius ir 

laivas atstojo ir vėjo puczemas 
yrėsi tolyn. Verkdami klūpojo 
žmones’ ant kranto ir žiurėjo in 
atsitolinant laiva, pakol jis isz 
ju akiu neprapuolė.

Buvo graži saulėta diena ir 
kelione buvo visai gerai nusi
sekusi. Kur ant kalnelio stovė
jo koplyczia arba szale vande
nio kokia bažnyczia, ten susi
rinko apylinkiniąi gyvento jei 
ir skambino varpais kaip lai
vas su arkivyskupu prisiartin
davo. Laivas sustodavo ir vys
kupas susirinkusius peržegno
davo. Vakarais jie sustodavo ir 
arkivyskupas iszeidavo ant 
kraszto peržegnodavo susirin
kusius žmones ir apsinakvoda
vo pas savo pažinstamus. Po 
keletą dienu atkeliavo jie ne
toli Utrech to miesto. Ten pasi
ėmė Winfredas su savim Try- 
siu vyskupą, kuri pats insta- 
tydines buvo. Tada kelavo to
lyn. Winfredas buvo jau isz 
laiko pasius pas krikszczionisz- 
kus Trisius iszsiuntes jiems li
ne duodamas kad jis atkelaus. 
Kitus pasius buvo jis .po visa 
Trisiu žeme iszsiuntes, kurie 
Dievo žodi apsakinėjo. Priesz 
vakara laivas prisiyrė prie 
kranto ir insedžei iszlipo. Win
fredas pats surado vieta, kur 
jis abaza. liepe sustatytie. Jis 
pats apvaiksztinejo ta vieta 
szventindamas. Ingrabanas pa
sirūpino apie, abazo ^įstatymą.

Kaip jisipats statinius in že
me musze, prisiartino prie jo 
arkivyskupas ir in ji meilingai 
kalbėjo:

— Tu storuojasi labai apie 
abazo sustatyma, bet ar tu pa- 
siklausiai ir pas visogalinti 
Dieva, kuris pagal savo vale 
abazus sustato ir sugriauja?

— Nepykie dvasiszkas te- 
ve kad asz per daug apie jus rū
pinosi, nes asz patyriau kad 
isz apylinkiniu kaimu pagonai 
rengėsi ant mus užpultie ir 
mus iszgaiszintie, ir menkas 
skaitlus kareiviu mii|S sergsti?

Bet Winfredas ant Ingraba
no persergejimo visai neatbo-

r

s
ir
i

jo. Bet rodydamas in dangų 
teip kalbėjo: i

— Tankesni buvo medžiai 
Tirmgiu girose. Ten tu pirmu
tinis buvai, kuris man abaza 
statai. Dabar tu esi isztikimas 
vyras krikszczionisz'ko Dievo, 
o'gal Imt kad sziczion ir dau
giau tokiu kaip tave atrasiu. 
Jis ji peržegnojo ir atsitraukė 
in savo būda. Ingrabanas ati
dėjo kuji, kuriuom kuolus in 
žeme musze.s buvo, isz ranku, 
apsirengė in kareiviszkas dra
panas ir atsisėdo ant sargybes. 
Sėdėdamas vienas nakties lai
ke, atsiminė jis apie savo my
lima moteriszke ir kūdikius, 
kuriuos teip karsztai mylėjo ir 
kurie dabar namie saldžiai 
miegojo. Jis persistatė savo 
laiminga gyvenimą su Walbur
ga, apie kares, karais teip lai
mingai ir garbingai kovojąs 
buvo. Buvo gal jau vidurnak
tis, bet jam miegas in akis ne
atėjo, jis atsiminė ir savo buvu
si dranga, atsiminė ir Volfra
mą, kuris per visa gyvenimą 
jam isztikimai tarnavęs buvo. 
Jam ant szirdies palengvėjo ir 
jis puldamas ant keliu pradėjo 
melstis. Kaip jis atsikėlė, pa
mate jis pulką kareiviu, kurie 
tiesiog priesz abaza trauke. 
Tuojaus sukilo riksmas ir In
grabano balsas pabudino visus 

: mieganezius. Abaze suskambė
jo varpelis* ir Winfredas pasi- 

. rode. Pagonai puolė ant abazo 

. ir Ingrabanas vede krikszczio- 
niszkus kareivius in kova, bet 
arkivyskupas tarė:

— Klausykit Dievo prisa
kymo. Mylėkit savo nepriete
lius. Neatlyginkite pikta su 
piktu, bet pikta su geru. Leng- 
kites nuo kovos, nes diena pri
ėjo kurios senei laukom. Szian- 
dien priims Dievas pas slave jo 
tarnus. Prirenkta yra mums 
vieta dangaus karalyste, ir pul
kai szventuju mus nulydes pas 
Dieva.

Tuos žodžius girdėdamas lu-
grabanas mete ginkluisu szalin

kūpa. Jis aiszkiu balsu szauke 
varda to jaunikaiczio, kuris už 
ji pati savo gyvastį atidavė ir 
susmuko ragotines perdurtas 
ant žemes, po jam Winfredas ir 
kiti kunigai ir kareiviai. Tik 
keli isztruko.

Su dideliu skaitlum szventu- 
ju uženge szventasis Winfre
das in dangų. Jo kuna nugabe
no dvasiszki tėvai in Tulda ir 
lenais bąžnyczioej palaidojo. 
Ingrabano kuna palaidojo 
krikszczioniszki Trisai. Nei 
varnos lakstė aplink jo kapa 
bet balandžiai.

Jo gimine augo ir stojosi di- 
dei garbinga. Giros uže ir gie-» 
dojo tapaczia giesme isz vieno 
szimtmeczio iii kita. Jo vardas 
da ir dabar minejamas^ca ir jo 
karžygiszki darbai.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

apraszy-

apysaka 
szimtme-

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute 
del Kasieriaus

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
aiams. 35c.

180 Va—Kvitu 
Draugystėms
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.l96:—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15c.

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

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

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

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

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

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

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.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. <

tik ant



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

INGRABANAS
(Tasa)

Ties altorium po liepa klūpo
jo Winfredas ties Golf rodo la
vonu, aplink ji klūpojo verken- 
czios moterys, o už anų stovejo( 
kareiviai, kurie ant sargvbes 
atgal pasilikę buvo.

iSzitie pamate viena raiteli 
priesz juos atjojant, viena mo- 
teriszke pasikėlė ir ėjo jam 
prieszais. Veikei (po tam in žen
gė in pulką vienas kareivis be 
kardo-, ant kurio veido gana 
aiszkei maty tie buvo kad jis 
sunkė kova perkovojo. Visi su
sirinkusioje nuo jo akis nukrei
pė ir pasitraukė jam isz kelo, 
bet jis ant to neatbodamas pri
žengė tiesiog prie altoriaus ir 
atsisėdo ties lavonu, teip kad 
lavonas tarp vyskupo ir jo ra
dosi. Winfredas pasijudino, ka
da vyras, kuris jo nekente, ir 
už kuri Golfredaš savo gyvas
tį atidavęs buvo, prie jo prisi
artino. Ingrabanas padėjo Ra- 
tico juosta ant nebaszninko 
drapanų ir patylomis tarė:

— Jis yra atkerszytas, Ra- 
ticas jau užmusztas;

Winfredas sujudo, bet atmi
ne® szvento mokslo žodžius ro
dydamas in užmuisztaji zoko- 
ninka. teip kalbėjo:

— Teip sako dievas: ‘‘My
lėk savo neprietelius.

— Dabar asz suprantu, ta
re Ingrabanas, kad tu tarnau
ji tikram Dievui, kad tas tau ir 
labai sunku butu. Jis nusilenke 
ant Golfredo lavono ir ji pa- 
bucziavo. Ir asz tikiu in Dieva 
szito jaunikaiczio, kuris isz 
vainos valos už mane numirė, 
norint asz ir jo neprietelius bm 
vau.

— Isztremtamjam nevale 
kalbėt, kur žmones 'susirinkę 
yra, kalbėjo Asulfas nuludusiu 
balsu, jai toks randasi taip mu
su, tai tas tegu atsitraukė, kol 
tautiecziai ji vėl pas save prL 
ims.

— Gyvenimas mano tėvu 
stovi liepsnose, jai Tirmgie- 
cziai nori, tai gali jie mane te
nai inmestie, atsake Ingraba- 
nas.

— Ties altorium mano Die
vo yra ir vieta del isztremtuju, 
atsiliepe vyskupas pasikelda
mas. Paimk kryžių Mema. ir^ 
laikydamas ji virsz to karžygio 
galvos, nulydek ji in tavo, szet- 
ra. ,

— Palaikyk mane czionai, «/ 7

kol lavona szito jaunikaiczio 
palaidosi, prasze Ingrabanas', 
nes gana vela asz supratau jo 
gera szirdi. 

*♦* *♦* *♦*
Asztuones dienas velau sėdė

jo Ingrabanas Memos szetroje 
galva nulenkęs ant žemo krės
lo szale altoriaus. Inžengdamas

kunigas pastate szale jo kojų 
ragaže su visokaisi valgais ir 
ragino ji valgytie.

— Tu rūpiniesi perdaug 
apie kalini, atsiliepe nusimi
nęs Ingrabanas. Kožnas kąsnis 
yra. man kartus, kadangi lais
ves neturiu.

— O vienok aąz pažystu ke
lis, kurie kitaip mislija, atsilie
pe Mema ir rode in paukszty- 
czius kletkoje. Kaip Ingraba
nas neatsiliepe jis toliau kalbe- 
jo: Aszbuvau su Walburga pas 
Buba in giria nuėjus, jis buvo 
iszgeres vyną ir kalbėjo lig 
suyres, ii- sake kad nori viensė
džiu būtie. Ingrabanas palinga
vo su galva, bet jis tylėjo.

Szale namu subarszkejo 
ginklai ir 'sekanti akies mirks
ni inženge in kambarį grafas 
Geroldas! Ingrabanas 'paszoko 
nuo krėslo, bet grafas pamojo 
idant atsisėstu ir tarė:

— Tu gali vėl pas mus su- 
gryžtie ir tavo tautiecziai tave 
garbins, kaip pirma. Jai tu da 
negirdėjai, tai žinok kad Švo
bai beveik visi užmuszti ir tik' 
keli pleszykai teisztruko. Da
bar asz pats ateinu, tave in ką
rą kviesti,e. Ant žirgo karžygį 
ir in kėlės dienas mes trauksim 
in Svebu žeme. Trumpai svei
kindamas jis isz kambario at
stojo.

Kada Ingrabanas paskui ji 
isz szetros iszejo, pasijuto jis 
už rankos nutvertas ir jis> pa
mate szale saves Walburga.

— Dabar tu man ant visa
dos priklausai, sznabždejo ji 
apkabindama. Ji užtvėrė ta 
skurine masznele, dievaites do
vana, kurie Ingrabanas ant 
krutinse po marszkinais ne- 
sziojo. Ar-gi tu Ingrabanai da 
vis pas save neszioji pagonisz- 
ku dievaicziu dovana?

— Tai yra palikimas mano 
pratku, atsiliepe Ingrabanas, 
kaip galu asz tai paniekintie?

— Apmislyk mielasis, kiek 
bliedes tau szita masznele at- 
nesze ir gal but kad ji tavo 
nuomones ir mislis perkreips, 
jai tu ja ilgiau nesziosi.

— Teip kaip mane ir vie
nas kitas persergejo, o ir asz 
ant tos dovano® per daug nusi
tikėjau. Asz ja atidėsiu, o tu 
gali ja pakavotie.

— Ne asz ne kas kitas apie 
ta dalyka gali nuteistie, suszu- 
ko Walburga, ir tau gali tik 
nuteistie vien vyskupas.

— Ar tu nori mane pas vys
kupą. nuvestie? Klause Ingra
banas persigandęs.

— Teip, atsiliepe Walpur
ga, ir tu klausyk ka jis tau sa
kys.

Ingrabanas nusikabino die
vaites dovana nuo kaklo ir da
vė Walburgai. Szita presižeg-

nojo uždengė masznele su ske
petaite ir paėmė masznele. Ta
da jiedu nuėjo tiesiog pas vys
kupą.

Winfredas sėdėjo vienas sa
vo kambaryje kada Walburga 
su Ingrabanu pas ji atėjo.

— Tai jau ir tu galiausiai 
ateini Ingrabanai, tare Winfre
das pasikeldamas ir jam prie
szais eidamas. Ilgai asz tavęs 
laukiau ir mudu abudu braii-

Trys Istorijos
Apie Ir landa arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co. 
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SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

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

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.
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Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
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į BALTRUVIENE *
* *

Nekurios moterėles nelabai 
kam yra vertos, 

Nebūtus daigtus iszmislija, 
Ir visokius liežuvius 

neszioja.
Negana kad taip saves 

ėdasi, 
Bet ir prie nekaltu 

kabinasi, 
Tarp poruotu kiszasi, nori 

atskirt, 
Arba kad vyrai moterėles 

kaili iszdirbt.
O jus monkies, 

Argi jus suvaldyti 
negales?

# * *

Vienam miesteli ten tokiu, 
bobų yra, 

Kad už niek laiko kožna 
vyra.

Kada in fenais pribuvau, 
Tai ten visko tyrinėjau, 
Del Dievo, kas ten darosi, 

Per dienas barėsi.
Vyrai negali rodą duoti, 

Turi nebagai tylėti, 
Yra ten ir kitos bobeles, 

Kur ant kitu visaip 
iszranda, 

Doriausia žmogų inkanda,
Bet viena girtuokle ten 

yra,
Visus su szpigom bado, 

Ir liežuvi rodo.
Mandrybes pilnos, 

Dirbt nenori, 
Nes matyt ant ju 

darbu, t ...Ir kad isz czion iszeitu, 
Tai nors visi džiaugsmu 

kvėpuotu, 
Dievui už tai dekavotu!

* * *

Kokis tai vyrelis in 
Miestą nuėjo kurna 

kviesti, 
Kad pas save parsivesti,

Tik už keliu dienu
namie atsirado,

Visi mane kad kur 
gala gavo.

Sziaip taip parte 
atsibuvo, 

Ir kriksztas atsibuvo.
Nežine kur jis būti galėjo, 

Kad naminis bosas isz 
galvos iszejo.

Pradėjo kelti vaidus, 
Ir varyti laukan visus, 
Ėjo jieszkoti su tvarka. 
Tu krįksztynu greitai 

neužmirsz,
Koliai numirs.

Skaitykit “Saule”

giai turėjom užsimoketie, kol 
tu pas mane kele atradai.

Dovana pagoiiiszku dievai
cziu ji didei sujudino, atsake 
Walburga, prasziaiH labai pa.- 
karnai dvasiszkas teveli kad 
tu ji nuo to prakeikimo atval- 
nytai.

— Malone dangiszko Viesz- 
paties tave apserges Ingraba
nai, kalbėjo Winfredas in ji, 
jai tu ta sunkia kova perkovo- 
si. Parodykit man t ta užkeikta 
daigta.

Tai czion jis yra, atsake 
Walburga, ir padėjo maszna ant 
stalelio szale vyskupo. Winfre
das paėmė stiklą su szventintu 
vandeniu pakrapino maszna ir 
stala. Tada paszauke isz kito 
kambario Mema ir liepe jam 
ugni sukurtie. Tada paėmė 
maszna nunesze ja in virtuve ir 
sudegino, maldas kalbėdamas. 
Ingrabanas klūpojo drebėda
mas szale duriu ir tarė:

— Sunku labai sunku man 
nuo mano pratku skirtis. Bet 
virsz jo galvos laike Walburga 
szventa kryžių ir karsztai del 
jo biednos' duszeles meldėsi. 
Winfredas prisiartino prie jo 
tarydamas:

— Dabar Ingrabanai sakau 
tau kad prisigatavitumai prie I
szvento krikszto, idant stotai 
vyru tikrojo Dievo ir po smert 
pareitai in amžina gyvenimą. 
Priimk szituos szventintus ru
blis kurais apsirengęs tu szven
ta krikszta priimsi.

To vieto, kur pirma Ingraba- 
no gyvenimas buvo, tapo baž- 
nyczia pastatyta. Ir keletą my
liu in vakarus'pasistatė Ingra- 
banas kitas triobas ir iii kelis 
metus stojosi aplink jo dvara 
gražius, kuris ir sekaiicziuose 
szimtmecziuose kaipo Ingraba- 
no sodžius žinomas. Viso žeme 
buvo jis garbinamas kaipo tei
singas vyras ir visi guodojo jo 
moteriszke, kuri jo namus su 
grąžais meilingais kudikelais 
pripildė.

Jis buvo galingas karžygis 
karose su Svebais iszagastis 
neprieteli! ir stiprus ramstis 
del Prankiszko grafo. Ne viena 
karta jis tapo siustas su laisz- 
komis pas Franku karalių, o jis 
gana gerai numanė kad jis fe
nais savo užtarėja turėjo. Kada 
galausiai galingas Pranku ka
ralius pats in T i ring i u žeme af- 
kelavo idant kariuomene priesz 
Saksonus ir Svebus vestie, jo
jo Ingrabanas jo roto ir kara
lius ji didei guodojo kaipo nar
su karžygi. Visada kad Winfre
das !n Tirmgiu žeme atkelau- 
davo, susitikdavo ji Ingraba
nas ties rubežium, idant galin
ga arkivyskupą pasveikintie. 
Visus jo kudikuis kriksztyjo 
arkivyskupas ir gaudavo nuo 
Wal-burgos 'brangiausius audi
mus. Visada maloningai apsiei
davo vyskupas su Ingrabanu ir 
meilingesnis buvo kaip priesz 
kitus ir provodavosi susirinku
siems žmonėms darodytie ko
kio garbe jis galinga karžygi 
laike.

Tik jo namuose jis niekad 
neatsilankydavo, kad ir Wal
burga kartais verkdama ji pra- 
szyclavo. Bet jos kūdikius jis 
ląbai mylėjo ir visada kad jis

in Tirmgiu žeme afkelandavo, 
atgabendavo jis jei visokiu (lo
va n u.

Trisdeszimts metu buvo pra
ėjo po pirmutinai Winfredo ke- 
lionai in Tiringiu žemo. Wal
burga buvo Ingrabmi n i sutei
kusi tris sunūs ir (rys (liikte- 
rys. Vyriaiises sūnus, kuris jau 
savo ypatiszka gyvenimą tu
rėjo, buvo jau pagirtas karei
vis, o antrasis jau jodinėdavo 
ugningiausius žirgus ir lauke 
to laiko kada pirmai karta, in 
kara gales jotie. Trecziasis var
du Golfredas, buvo nuo levu 
ant Dievo mokslo paskirtas ir 
giedodavo gražiausos dvasisz
kas giesmes, kurais dvasiszki 
kunigai, kurie pas jo levus at
silankydavo ji iszmokino. Wol- 
framas kalbėjo viena syki Tru
de i :

— Iszgastinga intckme turi 
kriksziczioiiįszkas vardas ant 
szito kūdikio. Ant tszczio asz

“Talmudo Paslaptys”
I _____

ŽYDU TIKYBOS 
:: PRISAKYMUS - ::

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai 
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insiuvau in jo žipona vilko 
j/laukn ir ant tuszczio asz ji 
mokinau su vilycziomis szautie. 
Isz o nebus kareivis, bet koks 
vyskupas, kuri žmones garbins.

Keli metai jau buvo praeja 
kad arki vyskupais nebuvo at
keliavęs in Tirmgius, ir jo vier- 
nieje patyrė kad jis jau serga, 
o kaip rodos, tai vargai jie ji 
pamatis. Tada prasze Walbur
ga savo vyro, kad jis kela u da
mas pas Pranku karalių imtu 
ja su kudikais’drauge idant ja 
ir visus vyskupas peržegnotu.

Tam paežiam laike buvo pa-

^.Pifkie U. S. Bonus! Pirkie b. S. Bonus!

But will he be 
a doctor?

Your ambitions for your child —
whatever they arą—

can only come true if you act now!

If your dreams for your young child include a college 
education, why gamble on being able to afford it 
“someday”? It’s so easy to be sure about it, if you 
start saving now—the automatic way—through the 
Payroll Savings Plan! x

It’s simple! Just tell your com
pany’s pay office how much you 
want to save — anywhere from a 
few dollars to as much as you 
want. This sum is then saved for

you every payday. It is invested in U. S. Series E 
Savings Bonds which are turned over to you, and 
which earn good interest for you.

It’s systematic! Just think — if you sign up to save 
$3.75 a week, in 5 years you’ll have $1,025.95 — in 
9 years 8 months, $2,137.30 — and in 19 years 8 
months you’ll have $5,153.72.

It’s sure! Once you join, your 
saving is automatically done for 
you before you draw your pay. 
You don’t have to do a thing. 
And your child’s education will

be provided for by money you don’t even miss now.

Eight million working people are now on the Plan— 
saving for a home of their own, a college education 
for their children, or any of those things made pos
sible only through systematic saving. So join the Pay
roll Savings Plan right now — or, if you are self
employed, join the Bond-A-Month Plan where you 
bank. Do it today!

Your baby’s future starts today— 
when yotf save with United States Savings Bonds 

through the Payroll Savings Plan!

The V. S. Government does not pay for this advertising. 
The Treasury Department thanks, for their patriotic 

donation, the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

e’oniszki Trvsai in krikszczio- 
niu žeme iiipuole, trisdesizimts 
bažnycziu sudegino, vyrus už- 
irmsze, o moterisizke'S ir kūdi
kius-in nevale paėmė. Tai sku
bino r arkivyskupas nukelautie, 
in parubeži Trysu jis buvo pa
siėmęs su savim visus savo ar
kivyskupystes turtus idant ga
lėtu visus nevalninkus istz'pirk- 
tie ir sudegintas bažnyczes isz 
naujo pastatytie. Puse metu jis 
tenai gyveno ir visus kriksz- 
czionis palinksmino ir pastipri
no juos tikėjime.

Dabar buvo jis namon sugry- 
žes, ir kada jo szeimyna isz 
priežasties ji numylėto dva- 
siszko tėvo linksminosi ir 
džiaugėsi inženge in vyskupo 
kam'bari vyskupas Gulus., Win
fredo senas draugas. Arkivys
kupas sėdėjo aiit-kreses szale 
stalo, ant kurio daugelis laisz- 
ku gulėjo. Jis žiurėjo per Įauga 
in szvieže orą ir mojo, kaip Gu
lus in vidurį inejo pas ji sestie. 
Ilgai tuodui vyrai tylėjo. Ga- 
lausei pradėjo Winfredas:

— Laikas yra kad asz in 
kelione taisyeziausi, nes asz 
noriu užsipelnyt muczelninku 
vainiką..

Gulus nusistebeio isz tos na- 
vatnos kalbos ir tarė:

— Tu kalbi Ilginai butai 
atgrisęs ant svieto gyvent kas 
tau tavo mislis permaine dva
siszkas teve?

— Jau man ant szito svieto 
gyventiė nusibodo, atsake 
Winfredas. Asz. esmių ligiai 
jurininku, kuris mariomis ke- 
lauje. Sunkus ir begalinis yra 
mano darbas ir jokio džiaugs
mo asz ant szio svieto neturiu 
ir mano vienatini geidavimas 
yra kad visogalintis Dievas 
mane kagreicziau.se pas save

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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ZiniosVietines
— Rugsėjis — September.
— Panedelyje Rugsėjo 5-ta 

diena pripuola Dairbo-Labę^ 
Day Szvente, bankai, pacztas, 
fabrikai, kasyklos ir laikrasz- 
eziai apvaiksztines ta diena, tai 
ateinantis “Saules” numeris 
(Utarninke) neiszeis, kad ir 
musu darbininkai galėtu ap- 
vaiksztinete ta Darbo Dieno 
szvente. Dovanokite mums. 
Acziu! —“Saules” Redakcija.

— Subatoj pripuola Szv. 
Serapino ir Szv. Bronislavo,.o 
Tauitiszka Vardine: Mirga. Ir 
ta diena: 1943 m., Italija pasi
traukė dšz Antro Pasaulio Karo 
ir pasirasze taikos sutarti, kai 
musu kariuomenes pradėjo in- 
silaužti in ta kraszta; 1783 m., 
sukilimo karas Amerikoje 
baigtas. Taikos sutartis pasi- 
raszyta Paryžiuje. Tai buvo 
juoda diena Anglijai. Ta pa- 
czia diena ji pasirasze ant tai
kos, Versailles mieste, su Pran
cūzija ir Ispanija, ir iszsižade- 
jo Floridos, kuri teko Ispa
nams; 1939 m., Anglijos Minis- 
teris, Chamiberlainas paiskelba. 
kad dabar jau randasi karo 
stovis tarp Anglijos ir Vokie
tijos; 1939 m., Anglijos laivas 
“Athenia” susprogdintas ne
toli nuo Szkotijos, o ant ryto
jaus nuskendo ; 1777 m., Ameri
kos vėliava buvo pirma ji syki 
iszkelta ant karo lauko, Cooch 
Bridge, Delaware; 1914 m., 
Prancūzijos sostine perkelta 
isz Paryžiaus in Bordeaux; 
1925 m., Amerikos Laivyno or
laivis, dirgible “Shenandoah” 
iszskrido isz Lakehurst, N. J., 
ir buvo vėjo sudraskytas in 
szmotelius, virsz Ava miesto, 
Ohio valstijoje. Keturiolika 
žmonių žuvo, kuriu tarpe buvo 
Leitenantas Komandorius Zac- 
kery Lansdowne; 1939 m., 
Anglija su Prancūzija paskel
bia kara priesz Vokietija.

-— Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola keturiolikta Nedelia 
po Sekminių ir Szv. Rozalijos, 
o Tautiszka Vardine: Girenio. 
Taipgi ta diena: 1951 m., Gen. 
Ridgway patarė kita vieta, Ko
rijome paskirti del paliaubos 
patarimu; 1941 m., Amerikos 
kariszkais laivas “Greer” Na
ciu submarine užpultas apsigy
nė; 1341 m., Algirdas užgrobė 
Rusu pili Možaiską; 1609 m., 
nauju krasztu atradėjas Henry 
Hudson plauke su mažu ‘ ‘ Half 
Moon” laiveliu ant Hudson 
upes ir buvo pirmutinis baltas 
žmogus koja inkelti in uosta, 
kuris dabar yra žinomas kaipo 
New York miestas';' 1887 m., 
Exeter > svetaine Anglijoje su
degė, du szimtai žmonių žuvo.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Lauryno, o Tautiszka Vardine: 
Teisuto. Ir ta diena: Amerikos 
Darbo Diena — Labor Day 
Szvente. Irta diena: 1951 m., 
A 1 i j a n t u kareiviai užėmė 
“Bloody Ridge” netoli nuo 
Janggu, po asztuoniolikos die
nu kruvino kariavimo. Ant ry
tojaus Komunistai szita kaina 
apsupo, bet Amerikiecziai su 
anuotais ir eroplanu pagelba 
suspėjo pasitraukti; 1951 m., 
sukilėliai užėmė valdžia Kubos 
kraszte; 1774 m., Pirmutinis 
Suvienytu Valstijų Kongresas 
susirinko Philadelphia, Pa.

> — Utarninke pripuola Szv. 
Eleutherio ir Szv. Zacharijo, o 
Tautiszka Vardine: Vasmone. 
Ir ta diena: 1950 m., Prez. Tru- 
manas vieszai atsiiprasze, kad

jis buvo Marinus pažeminęs ir 
apszmeižes; 1951 m., buvęs ka
reivis Howard B. Unruh, pa
siutęs, nnszove trylika visai ne
kaltu žmonių, Camden mieste, 
New Jersey; Prasidės rungty
nes iszrinkti gražiausia gra
žuole in Atlantic City, N. J., 
kuri Ims paskebta Amerikos 
G r a žu oi i u Ka ralie n e.

— Seredoj pripuola Szv. 
Reginos, o Tautiszka Vardine: 
Reda. Taipgi ta diena: Nepri
klausomybes Diena Brazilijoje; 
1533m., gimė pirmoji Anglijos 
Karaliene Elžbieta; 1959 m., 
Vengrijos valdžia visiszkai pa
naikino visus Katalikiszkus 
kliosztorius savo kraszte; 1939 
m., pirmieji Anglijos kareiviai 
pribuvo Prancūzijoje, sustab
dyti Hitlerio Nacius.

— Ketverge pripuola Szven. 
Paneles Marijos Gimimas arba 
Sziline, o Tautiszka Vardine: 
Gerutis. Ir ta diena: 1946 m., 
Bulgarijos žmones nubalsavo 
priimti Respublika del savo 
kraszto; 1943 m., Italija pasi
davė Amerikiecziams, po Gen. 
Dwight D. Eisenhowerio vado
vybe; 1944 m., Bulgarija pa
skelbė kara priesz Nacius; 1914 
m., Vokiecziu armijos jau isz- 
tisai stūmėsi atgal skersai 
Marne upe; 1935 m., Huey 
Long, Louisiana valstijos bo
sas buvo nuszautas sostinėje. 
Jo nužudytojas 'buvo ant vietos 
nugalabintas. Huey Long pasi
mirė už dvieju dienu; 1664 m., 
New Amsterdam miestas, ku
ris dabar yra New York mies
tas, buvo Anglijos kareiviu pa
imtas.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Petro Klavero ir Szv. Gornijo, 
o Tautiszka Vardine: Ramune. 
Ir ta. diena Menulio atmaina: 
Delczia. Taipgi ta diena: 1908 
m., Orville Wright visus nu
stebino pasikeldamas su savo 
eroplanu ir skrisdamas net vie
na valanda ir dvi miliutas; 
1753 m., pirmutinis garinis in- 
žinas, maszina buvo partrauk
tas isz Anglijos in New York 
miestą; 1943 m., Iranas-Perzi- 
ja, paskelbė kara priesz Naciu 
Vokietija; 1945 m., Gen. Doug
las MacArthur pradėjo valdyti 
užkariauta Japonija.

Shenandoah, Pa. —
Puldama trepais žemyn savo 
namuose, ponia Rože Kristopa- 
vicziene nuo 441 W. Lloyd uly., 
susižeidė rankas ir gydosi in 
Locust Mt. ligonbute.

— Petras A. Vernalis ir 
žmona Mare, pirko praperte po 
Nr. 20 So. White uly., mieste 
nuo Harry R u b i-n s k y už 
$11,250.

— Mare Paskavicziene nuo 
215 W. Columbus uly., likos 
nuveszta in Locust Mt. ligon
bute del gydymo.

Frackville, Pa. —
Jenina (Hedwig) Swingle, pa
simirė Panedelyje, /pas savo 
sunu, Stanislova, isz Stowe, kai 
ji nusiverte trepais žemyn jo 
mimuose. Gimė Lietuvoje. Jos 
vyras Jokūbas mirė 1945 me
tuose. Paliko vienatini sunu 
Stanislova. Laidotuves invyko 
Ketverge ryta su apiegomis in 
Apreiszkimo Paneles Marijos 
bažnyežioje 9:30 valanda ir pa
laidota in parapijos kapinėse.

— Šefas su $6,000 pinigais, 
prigulintis prie Seltzer Anglia- 
kasyklos Kompanijos, kur ran
dasi prie Altamont Boulevard, 
dingo pareita Subatos ryta a-' 
pie 5:30 valanda. Policija sako, 
kad nežinomi vagys isznesze

Mažas eroplanas, ar rakie- 
ta, be lakūno, ežia yra paleis
ta isz greitai lekianezio ero- 
plano padangėse. Szitos pra
tybos buvo padarytos in Ala
mogordo, New Mexico.

Szitas naujas, be lakūno

sefa isz kompanijos ofiso. Se- be pinigu ant Broad Mountain tyrinėja vagyste, 
fas likos surastas sudaužytas, prie stripinsu kelio. Policija d d
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Greicziausias Ginklas Padangėse PAVOJUS
NUO VANDENIO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

eroplanas “Firebee” gali 
skristi szeszis szimtus ir de- 
szimts myliu in valanda ir 
gali szeszis tukstanezius pen
kis szimtus pėdu in minuta 
kilti in padanges. Jis gali 
skristi viena valanda ir dvi- 

deszimts minueziu, ir jis yra 
vairuojamas ar nuo eropla- 
no padangėse ar nuo žemes 
per radija.

Po deszinei matyti kaip jis 
nusileido ant žemes su para- 
sziutu, visai be lakūno.

kelias sanvaites reikia labai
atsargiai apsižiūrėti su vande- į 
niu kuri mes geriame ar duo-' 
dame savo vaikams gerti.

Poconos kalnuose žmones J 
dar tik dabar ima iszsikasti isz i 

1 

griuvėsiu. Ir vargiai sziais me- Į 
tais viskas bus atstatyta. Kai 
kur parkai ir narnai visai nebus 
atstatyti, nes tas potvanis vis
ką hunesze, ne tik namus Ar 
parkus, bet visa tu žmonių tur
teli.

Kai kurie žmones labai ste- 
tiasi ir klausia kodėl szitie
žmones nebuvo nuo tokios ne
laimes apsidraudė?

Tokios apdraudos tie žmones 
neturėjo del dvieju priežaseziu:

Kur, kur, bet jau tuose aug- 
sztuose kalnuose tokia apdrau- 
da iszrodytu visai nereikalin
ga. Žmones, kurie gyvena pa- 
marese ar slėniuose gal tokios 
apdraudos norėtu, bet ne tie 
kurie kalnuose gyvena. Niekas 
ne sapne nesusapnuotu kad po
tvanis isztiktu žmones kalnuo
se.

O antra priežastis kodėl jie 
tokios apdraudos neturėjo, tai 
kad tokios apdraudos nėra; nei 
viena kompanija tokios ap
draudos neduoda, o jeigu ir 
duotu, tai ji butu tokia brangi 
kad retas kuris galėtu ja imti.

Vien tik Lloyds of London 
tokia apdrauda duoda, bet ir ji 
nenoromis namus taip apdrau
džia ir baisiai brangiai ima.

Ir aiszkus dalykas kodėl 
kompanijos tokios apdraudos 
neduoda: kompanija gyvuoja 
isz to kad labai daug žmonių 
ima ta apdrauda, ir už ta ji ga
li keliems iszmoketi; bet jeigu 
tik mažas skaiezius žmonių to
kia apdrauda ims tai kompani
jai Lutu prastas biznis ir ji 
tuojaus subankrutavuotu. Vie
nas tokis potvanis ir kompani
jos turtą nunesztu.

BAISUS GAISRAS
p .
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

pavojaus, kad-tas degantis ga-

Sukilimas Prancūzijoje

Saar kraszto gyventojai 
dabar beveik visur parodo 
savo nepasitenkinimą su 
Prancūzu valdžia.

Sztai, ežia, keli tokie suki
lėliai isz piktumo apverezia 
vieno Prancūzu virszininko 
automobiliu in Neunkirchen, 
Saarland. Rinkimai invyks 
Spalio dvideszimts treczia 
diena, kada paaiszkes liki
mas Johannes Hoffman, 
Praficuzu Premieriaus szita- 

žolinas ir juos pasieks.
Ta aliejaus kompanija tuo- 

jaus parūpino maisto, drabu
žiu ir nakvynes visiems kurie 
turėjo savo namus apleisti.

Kiek iszkados ežia padaryta 
dar tikrai negalima pasakyti, 
bet kompanija spėja kad vien 
tik tame fabrike iszkados pa
daryta už daugiau kaip de- 
szimts milijonu doleriu. O skai
tant visa iszkada po visa mies
tą spėjama kad tai bus daugiau' 
kaip szimtas milijonu doleriu.

Vaiskas buvo tenai pasiuns- 
tas palaikyti tvarka ir padėti 
visiems ta gaisra suvaidinti.

AUTOBUSIO
NELAIME.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Lloyd D. Buresh, dvideszimts 
dvieju metu amžiaus, isz Boli
var, Missouri. : : ‘

Visi sužeistieji buvo nuvež
ti in lakunu ligonine, kur dak
tarai sako kad du isz sužeistu 
yra labai pavojingai „sužeisti. 
Sužeistųjų vardai dar nebuvo 
paskelbti.

3 MERGAITES
-UŽSIMUSZE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

paskui vėl sugryžo ant viesz- 
kelio ir apsivertė, paskui už 
dvieju ar trijų szimtu pėdu su
stojo.

Asztuoniolikos metu amžiaus 
George Miller, kuris gyvena 
netoli Mifflin miesto, polici- 
jantui Edward T. Rowan pa- 
aiszkino kad tos mergaites su 
juo lenktyniavo, bet ji pralen
kė, važiuodamas greieziau ne
gu asztuonios deszimts myliu 
in valanda.

Žuvusios tame automobilyje 
buvo septyniolikos metu am
žiaus Ponia Jane Pennebaker, 
isz Mexico, Juniata County; 
asztuoniolikos metu amžiaus 
Betty Pennebaker isz Mifflin, 
ir septyniolikos metu amžiaus 
Janet Clark, isz Mifflintown, 
Pa. Sužeistos in Lewistown li
gonine yra szesziolikos metu 
amžiaus Donna Derr ir szsezio- 
likos metu amžiaus Harriet 
Crimmel.

me kraszte.
Kitas svarbus klausimas 

per tuos rinkimus' bus per
mainyti Saar kraszta in ben
dra visos Europos kraszta, 
bet jo pramone vis pasiliktu 
po Prancūzijos valdžia.

Policijantai jau kelis sy
kius buvo priversti pavar- 
tuoti aszarines bombas, kad 
iszskirsczius sukilėlius, ku
rie visur buntus kelia priesz 
Prancūzus.




