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Isz Amerikos
KALĖDINĖS

SALDAINES
UŽTRUCINTOS

14 Žmonių Labai 

Susirgo

LAKE WALES, FLA. — 
Policija ir paczto virszininkai 
dabar stengiasi dažinoti, kas 
buvo pasiuntęs mažiausia pen
kis saldainiu taksus invairems i 
Pirmųjų Baptistu Protestonu 
tažnyczios nariams. Saldaines 
buvo užtrucintos.

Keturiolika žmonių labai su
sirgo nuo tu užtrucintu saldai
niu.

Policijos virszininkas K. M. r

Mellick, sako policijai dar ne- 
paasiseke dažinoti kas ir kodėl 
tas saMaines tiems žmonėms 
buvo pasiuntęs.

Iszrodo kad tos saldaines bu
vo namie darytos. Jos buvo pa- 
siunstos isz Lake Wales mies
to, ir ant rytojaus tie žmones 
per paczta susilaukė tu Kalė
diniu Dovanu.

Tie taksai neturėjo jokio 
adreso del sugrąžinimo, ir juo
se nebuvo jokio vardo ar para- 
szo.

Vienas toks taksas buvo pa- 
siunstas Berean Szvento Rasz- 
to klasei, kur randasi dvide- 
szimts asztuoni nariai tu Bap
tistu bažnyczios. Kiti kurie tas 
saldaines gavo yra vieni ki
tiems svetimi, visai nepažysta
mi, ir toli nuo viens kito gyve
na.
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^Pirkie U. S. Bonus!

Laimingu Nauju Metu Visiems BAISI TRAUKINIO
NELAIME

GERBIAMIEJI “SAULES” SKAITYTOJAI!

T AI Dievas laimina visiems musu Skaitytojams 
su sziais Naujais Metais. Kad Jis suteiktu 

sveikata ir prailgintu gyvasti visiems, ir kad Naujas 
Metas atnesztu kožnam ka trokszta nuo Vieszpaties 
Dievo. Kad kožnas turėtu ramybe ant žemes.

To szirdingai vėlina,

REDAKCIJA.

KOMUNISTAI GIRIA 
EISENHOWERI

Atkartuoja Jo 
Prakalbas

LONDON, ANGLIJA. — 
Maskvos radijas ana vakara 
atkartuojo užimtus Eisenhowe- 
rio žodžius isz jo prakalbos 
apie bendravimą kaslink ato
mines jiegos.

Maskvos radijas net in pa
danges iszkele Eisenhowerio- 
pasįulinima visoms vieszpatys- 
tems isz vieno darbuotis ir vie
na kitai in talka stoti, kaslink 
iszvysinimo ir isztobulinimo 
atomines jiegos.

Komunistai taip pradėjo Ei- 
senhoweri girti, kai tik iszejo 
žinios isz Kremlino, kad Sovie
tu valdžia pasirengus ir mielu 
noru nori pasitarti su Eisenho- 
weriu ir kitu vieszpatyscziu 
vadais apie bendradarbiavimu 
ant to atomines jiegos klausi
mo.

Bet patyrė dipliomatai ir 
dauguma musu laikrasztinin- 
ku stacziai sako kad ežia vien 
tik Sovietu propaganda, ir nie- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

UŽTIKO LAIVYNO
EROPLANA

REYKJAVIK, ICELAND.
— Laivyno eroplanas kuris su 
devyniais lakūnais jurininkais 
nukrito ant ledais nuleto kal
no, in Iceland, buvo kitu lakū
nu užtiktas.

Jie pranesza kad jau nebeli
ko vilties kad nors vienas isz 
tu lakunu-jurininku buvo isz- 
likes gyvas. Jie jokio gyvasties 
ženklo prie to sudužusio ero- 
plano nemate. Jie teip.gi pra
nesza kad maistas ir kiti rei
kalingi daigtai, kurie buvo ki
tu eroplanu paleisti toje vie
toje, kur tas “Neptune” bomb- 
neszis buvo nukritęs, nebuvo 
visai paleisti, bet gailėjo kur 
jie buvo tu eroplanu iszmesti, 
tik apie szimta mastu nuo to 
sudužusio eroplano.

Ana Petnyczia, kiti lakūnai, 
skrisdami virsz to nukritusio 
bombneszio, pranesze kad 
jiems iszrode kad nors keli bu
vo iszlike gyvi, bet baisios 
sniego viesulos ir pūgos nelei
do jiems žemiau nusileisti.

Platinkit “Saule”

PREZIDENTO
MALDA

Per Kalėdas Praszo
Taikos

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Dwight D. Eisen- 
howeris, užžibindamas Kalėdų 
Eglele, Baltųjų Kambaru dar
že, pasakė trumpa, bet labai 
reikszminga prakalba. Jis sake 
kad “musuviltis gyva ir szvie
ši.”

Suvirsz keturi tukstaneziai 
žmonių buvo susirinkę apie ta 
Kalėdų Eglele.

Užžibindamas ta Kalėdų Eg
lele, Frez. Eisenhoweris links
mai pasakė: “Isz musu namu 
in jusu namus, kuo linksmiau
siu linkėjimu.”

Jis sake, kad mums, Ameri- 
kiecziams Kalėdos reiszkia tai
ka ir ramybe visiems geros va
lios žmonėms.

Po tu iszkilmiu Prez. Eisen
howeris su savo žmona iszskri- 
do in Georgia valstija, kur jie
du praleido Kalėdas su savo 
szeimyna. Prez. Eisenhoweris 
ežia ketina biski paloszti golfą, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

166 Žuvo; Važiavo 
Pasitikti Anglijos 

Karaliene

WELLINGTON, NEW ZEA- ' &avo troko suvažinėtas ir 
LAND. — Greitas traukinys, 
visu greitumu važiuodamas su 
keliais szimtais keleiviu nukri
to nuo tilto in patvinusią upe.

Suvirsz pusantro szimto isz 
tu keleiviu žuvo toje nelaimė
je.

Visi tie keleiviai, linksmai 
szvente Kalėdų Szventes ir va
žiavo in Auckland pamatyti 
Anglijos Karaliene Elzbieta 
Antrąją, kuri su savo vyru ta
me mieste buvo atsilankiusi.

Patikrintu žinių yra sunku 
gauti nes tame kalnuose mieste

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DRAIVERYS PER 
SAVO TROKO 

SUTRINTAS

MOUNT POCONO, PA. — 
Troko draiverys, John J. Mack 
trisdeszimts dvieju metu am
žiaus isz Nanticoke,, Pa., buvo 

su
trintas, kai jis iszszoko isz sa
vo troko, kuris be stabdžiu, 
brieku leke žemyn ant 611 
vieszkelio.

Valstijos policijantai sako 
kad to troko stabdžiai, briekai 
sugedo kai trokas važiavo nuo 
kalno. Draiverys pasuko savo 
troka in krauta ir pats iszszo
ko. Bet paskutinieji troko ra
tai ji pagavo ir sutrynė. Tro
kas pats sustojo prie kalno.

John J. Mack važiavo in 
New York miestą su deszimts 
tonu anglių.
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Kazimierieeziu Seselių Aug

jlAiMINGU NAUjšu
METU VISIEMS!

Kas Girdėt
/

■ dauguma Amerikiecziu tokios !
.pensijos nori ir jie yra pasi- j
renge savo laisves iszsižadeū ! sztcsniosios Movyk'.Or mergai
tei tokios paszelpos ir apsau- ! tės, mokines iszleidžaa laoai 
gos. Toki del senatvės užtiki!- j žingeidu ir grasu, žurnalą, ku

ris jau kelis sykius yra susi
laukęs garbes pažymejiina isz 
kitu mokyklų.

Jeigu kurie isz musu 
les” skaitytoju mistiną 
sunku suprasti ka musu

nima prižada Socializmas ir j 
Komunizmas. Ir iszrodo kad 
daug Amerikiecziu yra pasi- 

i rengė parduoti savo laisve del 
tekios “Social Security’'’ ap
saugos. Jie tada butu paten
kinti. Bet ir karves yira paten
kintos kai jas kas kitas pasze- 
ria.

I ayiiiic ic AV-c.ij-j.-iii >
ta diena aut asiAu-v An <.••/ s ze.-zL 
szimts ketiniu dclerįu. ir , Tas vieszbuti 
Gruodžio keturiolikta diOaa. Į atgal buvo pas: 
ant. penkios desdmts doleriu. 
jis sako kad Kiekviena 
buvo kitas vagis.

Kitas vagis labai apdaužė 
septynios deszimts penkių me
tu amžiaus sztorninka Simon 
Spector, bet paskui iszsigandes 
pabėgo nei cento negavęs.

‘Sau
ka d j 
val

džia daro ir rengia, ir jeigu jie
mislina kad jie bedu turi, tegu 
tik pasiklauso ar pasiskaito 
kaip ir kur Anglijos valdžia 
inklimpo ir kokios 'bėdos ta 
valdžia daibar kamuoja: Angli
jos valdžia nutarė pastatyti, 
pabudavot.i visa eile, po teisy
bei visa tuziną eilių, namu sen
mergėms, kurios per senos jau 
apsiženylti. Czia, randa butu pi
gesne ir tos senmerges daug 
ka bendra turėtu ir sutvertu 
gražia susiedija.

Isz pirmo dirstelėjimo in to
ki užsimojimą, net ir mums isz 
rodė labai gerai ir gražiai. Mat 
net ir valdžia užjauezia tokias 
nelaimingas, nabages, senmer
ges kurioms nepasiseke sugau
ti vyro in savo slastas.

Bet net ir mums plaukai ant 
galvos pasistojo kai mes iszgir- 
dome ir dažinojome in kokia 
beda ta Anglijos valdžia pa
puolė. Kas pasakys, kas nu
statys kada mergina yra sen
merge, o dar svarbiau: kas pa
sakys kada kad ir senmerge 
yra per sena vyra susimeszke- 
rioti?

Valdžios mokycziausi moks- 
lineziai nebegalejo to klausimo 
iszriszti, ir daibar visos tos stu- 
bos liekasi tuszczios. Czia isz 
tikrųjų reiketu paties Saliamo
no proto.

Dar kelios pastabos apie 
taksas kurias mes, visai neži
nodami, mokame.

Kai mes mokame dvylika 
centu už muilą, penktukas eina . 
ant taksu..
Kai mes mokame dvidėszimts 

centu už duona, penktukas ei
na ant taksu.

Kai mes mokame keturioli- Į 
ka centu >už duona, ^ėn^tukas , 
eina, ant taksu.

Kiauisziniai. kasztuoja asz- s 
tuonios deszimts penkis cen
tus. Isz tu pinigu dvidėszimts 
trys centai eina del taksu.

Pieno kvorta. kasztuoja, 
maž-daug, dvidėszimts tris 
centus. Devyni centai taksoms.

Aplamai rokuojant mėsos 
svaras kasztuoja apie devynios 
deszimts centu, mažiau ar dau
giau, (greiicziau daugiau) isz 
to, trisdeszimts du centai eina 
ant taksu.

Automobiliu tajeriai, gumi
niai ratai, maž-daug, kasztuoja 
apie dvidėszimts doleriu ir sep
tynios deszimts centu. Del tak
su mes iszmokame septynis do
lerius ir deszimts centu.

Tonas augliu kasztuoja ligi 
dvidėszimts keturis dolerius. 
Už taksu ir darba už ta anglių 
tona mes užmokame net pen
kiolika doleriu.

Naujas Metas
Nuo žemes payirsziaus 

tepyksta tamsybe,
Ir tenepažinstame slegianczios 

baimes,
Szios naujojo meto teszvieczia 

szviesybe,
Ir tenesza liaudžiai nenykstan- 

czįas laimes. . ■ 
O meiles Dievaites takus 

tepapuoszia,
Po kojų tekloja žaliuosius 

žolynus;
Garbinga vainiką laikai 

tepriruoszia,
Gamta teaukoja žiedu 

margumynlis.
Tave tebueziuoja tos viltys 

galingos,
Kurios mirguliuoja lyg 

žvaigždes meilingos,
Teszpsosi linksmas dangus 

saulute.
Težydžia gyvenimo žiedas 

jaunybes,
Vardu broliszkumo tiesos ir

• vienybes, 
Tebus tavo sunams szi žeme 

meįlute.

Prezidentas Dwight D. Ei- ! . i senhoweris, kalbedams in Pro- 
testonu Bažnycziu moteris per 
ju seimą in Atlantic'City, New 
Jersey, buvo pastebejes: ‘‘Nei 
vienas atskiras žmogus, nei 
viena draugija, nei viena viesz- 
patyste, nežiūrint kaip ji butu 
mokinta ar iszlavinta, negali 
vesti szi musu pasauli in taika 
be galingos ir viską nugalin- 
czios armijos.”

Visi bagoeziai važiuodavo 
in Florida, del žiemos. Bet da
bar paaiszkejo kad daug dau
giau žmonių važiuoja, in Flori
da vasaros laiku ir daug dau
giau biznio 'padaro vieszibu- »
ežiams ir galiūnams per vasa
ra negu per žiema. Pasirodo 
kad paprastas darbo žmogus 
su keliais szimteliais del vaka- 
cijos, daugiau reiszkia negu 
keletą milijonierių su savo tur
teliais. Dabar, jeigu nori -tik
rai baliavuot.i ir “good time” 
turėti I’loridoje, ta.i važiuok 
vasara, o ne. žiemos laiku.

Garsus Kataliku raszytojas, 
Prancūzas, Jacques Maintain, 
raszo: “Nei Krikszczionystes 
nei Bažnyicžios pareiga yra pa
rūpinti laime žmonėms. Abieju 
biznis yra skelbti tiesa. O labai 
tankiai tiesa labai skaudžiai 
sužeidžia kad ir gera kriksz- 
czioni, isztikima. Katalika. 
Krikszczionystes ir Bažnyczios 
pareiga yra skelbti iszganyma 
ir amžina gyvenimą.. Tegul 
bažnyiczia nesikisza iii laime, 
pasisekimą ar szio pasaulio 
turtą.”.

Svarbiausia ir didžiausia 
kiekvieno diktatoriaus parei
ga yra pripildyti savo žmonių 
pilvus ir isztusztinti ju galvas 
kad jie nieko nemislintu.

Žmogus kalėjime turi sau 
užtikrinta dauba isz kurio jis 
sakti negali gauti. Jam yra ga
rantuota maistas ir namai. Jei
gu jis tenai yra patupdintas 
iki gyvos galvos jis turi senat
vės užtikrinta pensija. Už tai, 
'■žmones kurie taip nori tos 
‘ 1 Social Security” ir kitu isz 
valdžios užtikrinimu del %avo 
senatvės; visa tai gautu kaleji-

jau du metai jtaipiua.J šokanti sl-aity:.•.ai; 
.erktas kaipo yia isz maiszo iszlins; Apie 1 - 
uninkams Uįi-j ba ka negalėjo savo liežuvio 

.ugTiauti ir psr- į sulaikyt; Girtuoklis Jurgis/ 
J Galinga ypata galybe meiles ;
Raganiszka lazdele; Boba kaip 

i ir visos bobos; Telpgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
lenas razbaininkas^privn- Į £uv() Parvažiaves Del kalėdų!^- P\dk"s apraszymas. 119 

RUSTON, LA. — Dvide-' PudappI’2bc’
savo automohi- ,S2imtg trįju metu amžiaus la- j No.112—Trys apysakos apie 

! kūnas, Henry G. Peterson, isz pinigai galva-žudžiaį; Ražan- 
■Ibsti nuo smert; Szv. 
Juokingi szposelei;

taisyti.
~:y

» -f

;.<X

V agis. ' 60 puslapiu, -20c. ,
No.160—Apie Po Laikui; 

Per Ncatsarguma in Balta

pats Jėzus ir Miszke Medžiai į 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž

žiaves prie gazolino stoties, nei:
: neiszlipo isz
i liaus, bet pareikalavo kad tos į 
s gazolino stoties darbininkas ] 
Į jam atiduotu visus savo pini- ;
gus. Theodore Fenstermacher 
tam razbaininkui atidavė szim- 
ta szesgios deszimts penkis do
lerius. Tada tas vagis, labai 
gražiai, sau isz lėto visai nei

Į nesiskubindamas nuvažiavo.
Keletą apdraudos ofisu, sa- 

liunu, paskolų kompanijų ofi
su, vieszbucziu ir daug sztoru 
buvo per kelias dienas apvog
ta.

ir

Dideli storai per tokias 
szventes pasisamdė savo poli- 

Į cijantus ir detektyvus, bet ir 
i szitiems policijantams ne visa- 
: dos pasiseka vagius sustabdyti 
i ar sueziupti.
' Mat per tokias triukszmin- 
gas priesz-kaledines dienas, 
baisiai daug žmonių maiszosi, 
viens kita net stumdosi, kad 
vagiems lengva vogti ir lengva 
greitai pasikavoti ir dingti 
žmonių tarpe.

y*®-----------V-------- —

RANAS UXSIMUSZE

Bridgeton, New Jersey su sa- ežiu 
v o draugu lakunu dvidėszimts iKr i 
dvieju metu amžiaus William Kaip traukt giliukingai Einiki 
W. Snead isz Greenville, Miss 
užsimusze, kai jųdviejų auto- 
mobilius susimusze su troku i 
netoli nuo Ruston, La.

Louisiana valstijos poliM- 
jantai sako kad jie spėja kad 
Peterson buvo gavės raida nuc 
S-nead. Iszrodo kad Snead už
snūdo bedraivindaimas ir visu 
smarkumu davė in troka, ku-

Į ris isz lėto ant to viešzkelio va
žiavo. Troko draiverys sake 
kad tas automobilius visai ne- 
sistenge ji pralenkti bet davė

Į jam in užpakali visu savo 
smarkumu.

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvidėszimts penkių metu am
žiaus Donald F. Connell, Lai
vyno veteranas, užsimusze kai 
jo automobilius sudužo in me
di, nuo Cheltenham Avenue, 

Į Philadelphijoje. '
Jo drauge, dvidėszimts trijų 

! metu amžiaus Panele Elizabeth 
Curley policijantams pasakė 

i kad Donald F. Connell buvo 
, . , . , apakintas nuo kito automobl-*priesz tokias szventes kaip Ka-:. r ......... 
ledos ir Velykos, kada daug 

j žmonių lankosi po sztorus, ir ■ 
Į taip vagiai turi geresne proga i 
. ne tik sztorninkus bet ir koštu- 1 
merius apvogti.

Du vagiai neszdamiesi isz ' 
Į Western Union telegrafo ofi

so, kuri jiedu buvo apvogė, — 
vienas ju dar vis laikydamas i 
revolveri savo rankoje, inbego i

PHILADELPHIA, PA. —
Philadeiphijos biznierių drau- j 
gyste reikalauja kad policija i 
paskirtu daugiau policijantu i 
sztoru apylinkėse, ypatingai

LEAVENWORTH, KAN. - 
Trys kaliniai nugalėjo kalėji
mo sarga ir pabėgo isz apygar
dos kalėjimo.

Policijos virszininkas Her- 
, kert Nye savo * policijantams 
iszleido insakyma juos szauti 
kai tik ar kur tik jie juos už
tiks. '

Pabėgusieji kaliniai yra: 
trisdeszimts 'trijų metu am- 
žaps Arthur J. Williams, isz 
Bostono; trisdeszimts septynių 
Hansen, ir trisdeszimts keturiu 
metu amžiaus Calvin Lemuel 

Į metu amžiaus Charles Spotted 
i Eagle, isz Lake Andes/ South

liaus szviesu kai jis paleido sa- | 
v o automobiliu ir davė in t a 
medi. Jis buvo nuvesztas in 
Abington Memorial ligoniu?, 
bet daktarai tenai pasakė kad 
jis jau buvo miręs kelionėje.
Jo drauge, Panele Curley buvo : praszo iszmaldos vargszas 
tik sukriesta ir baisiaiiszgaz- j ubagas advokato, 
dinta.

Jis buvo iszejes savo moks-
... ,. .. / , ' lūs in Katalikiszka augsztss-stacziai m policijantu rankas, i 

ana Panedeli, po pietų.
Szita nepasekminga vagyste

buvo viena isz daugelio Phila-
delphijoje priesz Kalėdas.

Mažiau kaip valanda priesz
tai, policijantai sako kad vie
nas isz tu sueziuptu vagiu, su

naja mokykla ir paskui buvo : 
isztarnaves du metu kaipo in
žinierius Laivyne, ir dabar 
dirbo kaipo agentas del Na
tional Biscuit kompanijos.

Į!

Ubagas — Ponuli, nors 
skatikėli! Vargszui 'ubagui,

Advokatas — Geda pra- 
'szyti; eik dirbti, atsako jam 
advokatas.

Ubagas — Asz prasziau 
iszmaldos, o ne patarimo.

Advokatas — O asz advo
katas be darbo, tai galiu tau 
duoti tik patarima*

kitu draugu, stengiesi apvogti ■ 
Abbott’s Dairy ofisus. Jo 
draugas buvo sueziuptas saliu- Į 
ne netoli tu ofisu.

Vagis* apvogė penkios de- i 
szimts penkių metu amžiaus i 
Samuel Mązis, mažo cigaru ir 
cigare tu sztorelio- savininka. į 

Kai tikę sziandien reikia VaSis mosikuodamas su revol- 
i veriu, privertė ta , sztorninka 
ir jo žmona nulipti tropais in 
skiepą kur jis juodu užraki- j 
no. Vagis pasivogė penkios de
szimts doleriu. Szitas sztornin-

Apsukriausias ir mokycziau- 
sias žmogus ant viso musu szio 
svieto bus tas kuris iszmislinę 
taksas.

'žmogui iszmoketi ant taksu, 
gal ir gerai kad jis ženijasi

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

‘‘NOVENA k’ 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 

U.S.A
I

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa : Mahanoy City, Pa. -
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CHICAGO, ILL. — Trijų 
augsztu vieszbutis, hotelis 
Chicagoje sudege ir pirm negu 
ugniagesiai suspėjo ta gaisra 
užgesinti, szeszi žmones žuvo.

Apie trisdeszimts ugniage
siu stengiesi ta gaisra užgesin
ti kai viena siena ingriuvo. 
Apie asztuoniolika žmonių bu
vo užgriauti, kai kurie iszbuvo 
tenai apie asztuonias valandąs 
kol ugniagesiai galėjo juos įsi
kasti.

Vieszbutis buvo labai pras
tas. Nakvyne tenai kasztavo 
doleri (jei nakties.. . .

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T. /

z No. 101—^Kapitonas Velnins, 
Puikus, apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku

, meilin- 
apraszy-

apysaka 
sžimtme-

mis; Moszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Arži uolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; IszkJansyta Malda 
Vargsžo; Geras Medėjus. 20c.

ršo.172—Apie Duktė Mariu;
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No. 173 Api e Talm n d o P a- 
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 

■ davinėti Pinigus. 15 pus., 20c.
? Žemaites;
Isz Ko Susi-

' Įdare Anglis; Kaimiecziu Aima- 
? navymai- Eiles; Kokis Budais

Apgavikai Apgauna Žmonis;
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. *20c.

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

j ir kiti szposeliai, 20c.
No.119—Keturios istorijos, 

pie Gražia Haremo Nevalnin-
ike; Luoszis; Viena Motina;
■Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., - piemeni 
20c. i

No.120—Dvi istorijos apie1 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20o.

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

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

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

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas'Žiedas, Drūta Alks
ni. j62 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 Įylanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkori us Likos Tur- 

' tingu Ponu. 35c.
i No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c. -

• No.142—A pie Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta,

j Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 
puslapiu, 20c.

NoJ45—A pie Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo,. o Malnninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apię Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

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

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, 32 pus., 20c.

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

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

No J 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kaz-yrom. 
25c.

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
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.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal sen oviszko 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—Eustak i ju sz as. Is
torija isz Pirmutinių Amžių 

Į Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
No.201—Istorija apie Amži-

61; na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Kaip Užsisakyti Knygas:

U7F Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia 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.

ĮPgU Nepamirszkite dadeti 
deszihituka ekstra del prisiun- 
limo 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,, - U. S. A

i



i

.m

da duszia to pri- 
auke su ja jo atei- 

■-; f' gyvenimas sr

tini, o prie zonovos pone.sziau- ] margrabas, nemisiino 
: cziuviene. ne norėdama supa- . jaust ęas y

vaikais ulyczinai'- vai-
oati isziinkineio .am

(Tasa)

Sunku yra apraszyt su kokia 
jausla ir motiniszka apglauba 
užsiėmė auginimu sieratos po
nia Motiejiene, kuri tuojaus 
pamirszus tikra savo -motina 
priėmė ja sau už titrą motina. 
Szirdis motereš atsidarė pir
mu kartu nepažinstamom lig' 
isziol jaustom, kada iszgindo 
saldžius žodelius kūdikio, teip 
mielus kožnai motinai, nors 
tai buvo ne locnas kūdikis, nes 
sziaucziai laike už savo locoa 
nuo Dievo duota jiems, del to
gi vis tiek buvo jai neiszpasa- 
kytu džiaug.-mu klausyt žode
lius..

Motinėlė, mama!
Glaudė sierata su aszaroms 

ir didele meile prie • plakan- 
czios szirdie^ ba kad ne siera
ta tai negirdėtų Tujų, džiaugs
mu žodeliu teip sujudinai, ežiu, 
n e j a ust u sa 1 dži o s mo t in i sz,k o s 
meiles kuri isz visu ant žemes 
yra ezyseziause ir 'szven.cz.iau- 
se. tie jus o to 1-
kada in jo narna pribuvo nau
jas gyventojas, niekados jau 
norint su mielausiu draugu ne
eidavo in miestą del stiklo 
alaus in kareziama, o visus va
karus praleisdavo su savo pa- 
cziule bovindarnasi drauge sa
vo augytipin, teip linksmai lan
ka praleisdinejo jog sunku ir 
apraszyt.

— Abudu apmislihejo ko
kius tai 'budus alpi e ateiti sie
ratos.

Pradėjo rinktio pinigus už 
czedidami vis dėl iszauginii.no 
Morkaus.

Pene sziaucziuviene, 'buvusi 
kada tai tarnaite pas dorus po
nus savo, i-z'sinesze isz namo 
.didele dorybe ir nuabažnuma, 
tuom tai ir skyrėsi nuo kitu 
moterių norint, nebuvo' labai 
mokinta., visu, tiesu religijos, 
nes nutvėrė szirdžiai, tikėjimą 
suprasdama Visa jos galybe ir 
ženklivuma gyvenime prak- 
tieznam. Del josios buvo nuo- 
bažehstva ypatingai geruose 
darbuose, geriause malda isz- 
.pildinimas privalumu.-' kuria 
juokina musu tikėjimą r u ~

mylejo ponia savo i 
vienia, nes guodojo ja ir po 
trumpam laikui savo buvimo 
pas ponstva sziauczius .tuojaus 

‘atsimaino ant naudos savo ar
ba tuojaus turėjo pamestie po
nai Motiejų. Žodžiu viskas kas 
tik jijie aps aubinejo ir lipsĮte- 
lejo rėmėsi intekmai in gera 
kokia iszverinejo, nepriduoda- 
ma prie jos tos vogos, kaip tik
ta, kuri del josios buvo tiesa 
tikę iimo.

ma savo.

apie i

save ir apie jVonavojl- 
ne ėjo suvis ponai 
ienai, nes ėjo jai 
ląnt artimesni jai

luiu tik isz vardo ant tuszczio. 
('Zyi-tas ir sveikas protas, gera 

Į szirdis pirmiaus jai apreiszki- 
I nėjo ta didele-tiesa, jog tikeji- 
jma priesz viską privalo but pa
rodyta geruose daibuose,-kurie 
buvo del josios didžiausp tvir
tybe. Mokėjo jijie apie tai. 40- 
pei tikrindama 
ne pataikintu, 
vaizdą savo, ir

žodžiu, ba togį 
pertikrini pa- 
gilais kokius 

t ure jo' persi ėmimais matomais
ant kožno žingsnio josios.

Ta kokias rankas papuolė 
bicdnas vaikutis, o in geresnes 
jau negalėjo papult.

Niekiu- jau daugiau’storones

' teks gražindami savo didybes, 
savo galybe, .prieszsmertiniu's 
apdūmojimus. Czicn Morkus 

. iszgirdO’ ir alplaike teiip dideles 
sziaucziu- !, tiesas tikėjimo; norint prastas 

j visi e^ame tarp saves broliais, 
i visus be sk'yrio mylėt reike vis- 
į ka norint didžiause skriauda 
• dovanot, praboezyt; svietą pe- 
: reit kaipo tamsus Lrepus vė- 
danezius in szviesybe, ne prisi- 
riszinet prie klaidinau saldu- 

i mu žemiszku.
| Tuojaus kūdikis pamate sa- 
i vo protu ant augsztybes Dieva 
visu svietu, Dievas žmonių ku
ris ta viską, sutvėrė ir viskas 
nuo jo paeina.

■Pone sziaucziuviene apsaki
nėjo kūdikiui, idant gautis pas 
ta, Vieszpati vieszpaęziu, pas 

į kuri duszia ipo trumpai sunkiai 
’ kelionei szio svieto nulėkė ir 
i ten ilsisi apglobeje to dangisz- 
kp tėvo turi but tokiu czystu 
nesuteptu kaipo nesutepti dan
gui, aniuolai, o kad būtie tokiu 
reike mest isz savo-szirdies Vi
sas jaustas neapy kam as i r mei
le pats saves.

O norint kūdikis isz kart to 
ne suprato ka jam kalbėjo dora 
metere tai paantrinę jo ir sten
gėsi suprast jog gyvenimas tur 
b u t p asi sz vent in imu.

— Del ko-gi kalbate pasi- 
szventinimu? Klause vaikio
kas.

— Kaip tai žmogus szven- I ,. ■tylįs .gali tai yra ar 'iktis

džiu buvo valnamanis ir ne do
ri ai ėlgesi, tuojaus persimaine 
ir paėmė gyvenimą geresni ir 
per taje noringai pilele sunkės--, 
nius gyvenimo privalumus, 
stojosi dbrum darbszium ir 
gyvenimu in savo dora paezia. 
Szeimy na szi a ucziaius nela ba i

: tiesu negalėjo aplaik vtie kaipo I . , *■ •
, czionais. Kūdikis teipogi užsi- 
pelnijo ant meiles ir prisiriszi- 
mo paskirtos sau motinos ir 
atsigaivebeves nuo vargo pa- 
mirszos skausmus, eme augt ir 
žydėt kaipo žiedos, kvietkelc-s 
ant saules.

Iszbales veidelis kūdikio 
pers imaii n e a n t' skai st a us, s vei- i • 
ko,-akutes pražibo, lupeles at
rado linksma, nusiszypsojima, 
linksmiau ėmė plakt szirdis 
geltcni plaukucziai visados 
czystai iszprausti, iszszukuoti, 
patis -sukosi in žiedus ir rėdo 
jo galvoke.

Pcne’sziaucziuviene nenore^ 
dama labai pavelint vaikui isz- 

i dykaut ir lepint,‘nerede ji pm- 
! kia.i nor lai butu del josios 
szirdies mieliausiu, nes rede ji ' • . Ij visados czystai tinkamai ir 

' prastai, visame dora mot ere 
i davinėjo kūdikiui ka nuo pui
kausi ir nuomandrausi gyveni- i Kalbėjo su džiaugsmu ir nusi-

— Teip, per ta gera darba, 
kuris vadinasi pasiszventini- 
mu mano vaikeli kalbėjo pri
imta motina, žmogus per ji 
szventu pasilieka.

O pasiszvenst ženklina ken
tėt del žmonių, gylvasti duot 
del ju, kaipo-gi atidavė Kzis- 
tusas, savo gyvastį de! svieto.-

Sena- Motiejus tankai pa
pine,sdave kurpali, ilai ir plak- 
■ tuka ant savo varstoto ir eida
vo prisiklausinet ir pagirt pa
mokinimus savo doros paezios 
davi ne jan ežius savo augyti- 
niui. Sziauczius labai dyvijosi 
klausydamas, kratė peczais ir 
kalbėjo: '

— Kalba isztikro, kaipo . 
• kunigas, o teip jai tas sekasi! I . . ...i Asz teipo-gi tąjį numanau, nes 
| jeigu man prisieitu teip kalbėt 
tai tuojaus susipaiiiioc,zia.

Jau ka motere, tai motere! :

draugus. ■
Kūdikis tokiu budu gerai 

augintas gerai «ir atsimokėjo 
už viską ateityje savo tėvams 
apg’laubejams.

Kaipo veidelis jo skaistus 
gražus, teip duszia jo buvo ne- - 
kalta aniuoliszka. Paantrineti 
mokslai ponios sziaucziuvienes 
platinosi szirdyje kūdikio ir 
kas kart augo didin užsimokė
dami deszimteriopai už josios 
procia, sziauczius su paezia 

i jautėsi teip laimingais, teip u£- 
! ganedintai® isz savo geru dar- 
į bu, jog tik vieno1 daigto stebe- 
: josi, idant nuo ju kokis atsiti
kima,-. atidengimas, ar teip ko
kia netikėta priežastis tos vog
tos, kaip 'patys vadindavo, lai
mes neatimtu.

— Ar žinai ka, tarė Motie
jus viena' vakara in savo pa-

1 ežia, sėsdamas priesz ja ant 
į skrynios ir žvilgterejas <ant du
riu, ba 'pirmutinėm pakajuje 
bovinosi su kaimynu vaikais I
Morkus, žinai ka, jog nito to 
laiko, kaip mes ta sieratuka 
paėmėm pas save, ne kalbu jog 
mums ant szirdies linksma ir »
lengva gyvent, nes isztikro ne
žinau kaip, norint iszeigos di- į 
defenes, skatikas geriau ateina. | 
pas mus.

Czion pas mane dadave pa- 
maželi szimtas. rubliu jau susi
rinko skrynioje, ko niekados, o 
niekados da pas mus nebuvo. 
Jeigu teip eitųsi toliaus, nes 
kažin, tai ir dalis vaikui mus 
gera susirinktu.

Pone sziaucziuviene 
szy'psojo ir paklausėt

— Tai ka, manote padaryt 
su tais rublais?

— Tegul sau guli, tarė 
sziauczius, nesupus, norint ir 
daugeli metu gules, o kaip 
žmogus mato, jog yra prie ko 
pi įmest, tai ir Jioras yra rinki-

Bųvo jis kaip, žinome skapus 
tai ir godus buvo ant pinigu 
del to žinodamas jog gaus ke
lis szimtus rubliu pasagos o ir 
gal pamylėjo biskuti, tai ir ap- 
sipaeziavo, net dabartės
szlubui dasiprato musu senas 
jaunikis, kada stojosi žmogum

j Pone Ūovyhene apteikus sa
ko vyra soptinetu vaiku stojosi, 
i isztiki o, nes nemažiaiusai neli-
' ketai _;Z aiiiaolem szelomi m- 
L! kunytu.

Visas dienas barėsi apie kožn 
na skatiką, ba buvo. musu. Po- 

' vylas labai paezedus.
Povyliene didele priprato ant

po įszleidimo skatiko dovanai ant
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Su 283 Paveikslais

ma. dy vijimu.
Kada sierata stovėjo laiky- i 

damasis už josios szlebiu. dury- kas 'kavo leist*in mokykla mo- 
,se namo, ne vienas praeidamas kintis, tai abudu ant to sutiko, 
pro szali susilaikė, idant pa- i 
žiūrėt ant mielo gražaus kudi-1 
kio. ir nusiszy.psotie in ji. Mo
tiejiene jaute tada, szirdyje ne- 
iszipasakyta džiaugsma. Tan
kiai ilgas valandas praleisdi
nejo su savo augytiniu prasza-

1 linem pakajeli savo kalboje su 
tuju 

arba
kurie

l-

Kada vaikas paaugo ir lai-

I kūdikiu, mokindama ji 
f i pirmutini n didelu tiesu 

) artikulu musu tikėjimo, 
/ i stebuklu nesuprantomu taip 
j. naši, galvoje kūdikio, o Ilginai 
S ir užpildo savo didybėms žila 
$ į galva senelio.
f i Pirmutinis ima juosus kaipo

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio | į 
Iszaisžkma sapaa ir kas |1 
ateitoje stosis. Su priedu | 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su | j maista geidžiama ir priima su 
užsakymu: |;

Tiktai,. . . $1.00 s i
Saule Publishing Co., | i

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

jog mokslo Morkui gailėtis ne
reikė.

— Tegul mokinasi kalbėjo 
sziaucziuviene amata jam susi- 

i gadins, nes mokslas neperszka- 
i dins.
I Kada pradėjo
I in art i m i a use mokykla', sziau- 
j ežius paleido vieno, idant pats

atsi lankiu et

u. TRASKAUSKAS ?K - -
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Laidotuvių, Kriksztyiiiu 
Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalams ::

mat. g - ' 
' kasu • duonos.

Mažas Jonukas buvo vai
kams Povylienes už szuniuka 
ar už batuta, kuriuos nepro
tingi gimdytojai laikais duodu 
del z Kovu savo n, ay-Lei- era* ... 

t Kankino ji nebaga'kaip tik ■ 
i galėjo, ant sprando ji mokinosi 
jodintos, ant noses ir ant szono 
mokinosi kumszcziuotis. Kada 
miegojo lėido durnus in burna, 
kada valgė pile pelenus in. blbį- 
da, o ponia Rože žiurėjo anj tos 
visko su džiaugsmu an.t kytru- 
m o savo vaiku, kad teip. pui
kiai moka paszposarut. Povylsa 
niekados nedirstelejo ant sie- 
ratos, norint prigulineziai 
stengėsi aplaikinet nuo ponios 
paskirtus del auginimo siera- 
tos ir del jo užlaikimo pinigus.

Prie mažiausiu atsisipirimu, 
tas yra kada Jonukas insidrase 
nuo atstomt kankinanezius ji 
margrabo vaikus, musydamas 
juosius didele sygszte beržine, 
tada nemielaszirdingai kumsz- 
eziuota del greitesnio iszdavi- 
mo teisingystes, arba taisyta 
už plauku.

— BUS DAUGIAU —

visokiu nereikalingu daigtų. O 
czion idant szeip teip paredyt 
ir papenet septinta mažiuleliu 
mieste jau nemažai kasztavo. 
Galva Povylo nupliko o nuo 
nuolatinio 'barnio ir nepaka- 
jaus veidas nuo rūstybes pa
gelto, kakta susiraukė ir galas 
noses ‘paraudonavo.

Priesizingai buvo pone Rože 
ba stojosi da gražesne baltesne 
rodos ėjo jauniu. Kasdien rei- 

I kejo del josios szokiu, kasdien 
reikėjo ka tokio naujo prie alp- 
redalu, tai suvalgyt ka gar
džiau paežiai, tai kūdikiui tai 
del akies žmonių. Povylas siu
to., nes iszsibares didelei iszsi- 
taisias ir iszsiurgavojas kaipo 
žydas, kada jam akies užmerkt 
nedavinėjo ir atsilset po dienos 
darbui iszeitinejo tankiause in 
miegštu'be ir puolinėjo ant lo
vos pergalėtas. Tada pati atei
davo paglostė ji už barzdos ir 
davinėjo pakaju lig ryt rytui. 
Kada ponas Povylas pradedi- 
nejo iszmetyt jei in akis josios 
blogus pasielgimus, o jijie jam 
jo pavyduma ir skupuma, jis ja 
vadindavo augę, gyvate, o jijie 
ji szetonu, prakeiktu, o teip 
prisikeikia prisipravardžiuoje 
o ir prisistumde laikais skyrėsi 
ant valandos idant atsilset lig' 
vakarui, o tada vėl pradėt kita 
akta dramato, kuris baigėsi vė
lyba nakezia sziokiu tokiu su
sitikimu lig rytui.

Vaikai turėdami priesz save 
teip gera paveizda, augo ant 
vėjavaikiu valkatų ulycziniu.

Triais sunelelais ir keturiom 
dukrelėm džiaugės jau ponas 

i Kurekas, nes tiktai ne levas ne 
: motina neturėjo laiko užsiimi- 
netie jaisias nesziotiė, kukarka 
dva.ro ir ulyczia maitino juo
sius.

Iszvarineta. toji kaimin.uke, 
kada kas atėjo in narna Povylo 
pavėlindama motina savo vai
kams nor ir sipranda nusisukt 
ir valkiotis ipo miestą, ponia 
Rože linksminosi, nepaisinda- 
ma kur vaikai randasi, ponas 
Povylas tik paisejo idant kaip 
nors getiau skatiku paslėpt 
nuo paezios užrakini ir rakta 
gerai paslėpt, nors tas mažai 
gelbėjo, o vaikai bėgiojo ir val- 
kiojosi po ulyczias, miestą ir 
kur norėjo ir dare ka, tik jiems 
patiko. /

In tokias tai rankas atidavė 
pone apglaubeja sieratos broli 
Morkaus Joną, kuri vos kada 
niekada paliepė perstatinėt 
priesz save savo buvusai tar
naitei Rožai. Pone Kurekiene 
prižadėjo ponei užlaikint gerai 
sierata ir jog augins ji kaipo 
savo kūdiki, ka ir teisingai 
iszpilde, ba ir tam teip pavėli
no ir davė tokia luosybe kaipo 
ir savo, atiduodama in apveiz- 
da Dievo.

Rede maža Jonuką tiktai ta- 
J

da biski davadniau kada turė
jo ji perstatyt ponai, kas ir bu
vo retai dovanotas nuo ponios 
szlebukes Jonukui, jijie geriau 
vėlino sau kad apvilkt in jas 
savo vaikus a ne svetima.

— Gerai tam ir teip, tarda-

KAREIVIS
PABĖGĖLIS

Gavo Trylika Metu 
Kalėjimo

BERLYNAS, VOK. — 
Amerikos kariszkas teismas 
pasmerkė kareivi Robert D. 
Elevens, isz Omaha, Nebraska, 
ant trylikos metu in kalėjimą 
ir paskui jis bus negarbingai 
isz vaisko iszmestas. Jis buvo 
rastas kaltas už apleidinra 
Amerikos armijos del Rytu 
Vokietijos Komunistu.

Jis buvo rastas kaltas ant 
dvieju prasižengimu:

1— Jis pabėgo isz vaisko ir 
nesugryžo per dvideszimts vie
na sanvaite; jis pabėgo isz ar
mijos kariszko kalėjimo; jis ki
tus kareivius kalbino ir juos 
ragino apleisti vaiska,

2— Jis sulaužė instatyma, 
žinoma kaipo United States 
Smith Act, kai jis prisiplade 
prie Rytu Vokietijos slaptos 
policijos.

(Saitas United States Smith 
Act instatymas uždraudžia vi
siems Amerikiecziams mokinti 
ar remti tokius žmones kurie 
nori musu valdžia nuversti.)

Kareivis Elevens nenorėjo 
jokio advokato, bet pats aisz- 
kinosi ir gynėsi per devynias 
teismo dienas. Bet ant paskuti
nes dienos, kai jis jau mate 
kad jis neiszsisuks, jis sutiko 
kad Armijos paskirtas advoka
tas ji užstotu. Karininkas Ma
jor Sumner A. Brown, isz Hyde 
Park, Mass., buvo paskirtas.

Kareivis Blevens matyda
mas kad jau ir tas advokatas - 
jam nepagelbes, visa beda ir 
visa kalte mete ant savo drau
ges, meilužes, Vokietaites, dvi
deszimts vieno meto amžiaus 
Ingrid Jonek.

“Gal ji yra Sovietu szni- 
pas,” jis suriko, “bet ne asz!”

“Asz visiems savo karei
viams draugams patariu nie
kados neužsidėti su Vokietai
tėmis. Tik pažiūrėkite ka vie
na isz j u man padare! ’ ’ .

Ta Vokietaite buvo nuteista 
ant szesziu menesiu in kaleji- 
ma. Per ja kareivis Blevens 
gavo vieta su Rytu Vokietijos 
Komunistais Berlyne. Kai Ble
vens buvo kariszkame kaleji-

(Tasa Ant 4 Puslapiu
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I neatiduosiu, 'ba jau ne vieno 
žmogaus pas mus dingo.

— Ną tiktai praszau te>- 
mint prie savo rubliu labai ne- 
prisiriszinet dadave motere ba 
vaikas bile sveikas rankas ir

■ protą turės, o priek tam ap- 
glaubos Dievo tai duos sau ro
dą gyvent ant svieto.

Palikime ant valandos Mor- 
; k n, po apgloba ponios sziau--
■ cziūvienes o dirstelekini ant 
gyvenimo jo brolio.

Pone, kaip žinome atidavė 
kūdiki ant iszauginimo savo 
margobui paločiau,s: vadinosi 
jis Povylas Kurek ir turėjo di
dele savo szeimyna. ba, septyne
tą vaiku talpinosi dviejuose 
pakajuose, kuriuos užeminejo 
margrabas užpakali paločiau,s.

Buvo tai žmogus jau ne jau
nas o keliolikos, metu ipacziuo- 

! tas, kurio pati graži patoga, ir 
I mokanti labai daug szneket, 
sunkino jo gy venimą., padidini
mu szeimynosybamais ir savo 
neipaczedumu.

Povylas Kurekas kuris už 
savo nusidėjimus apsipaeziavo 
su tarnaite savo ponios, buvo 
baisiai skupus naujas-gi jo gy
venimas po alpsipacziavimui, 
stojosi, prie didesniu iszeigu 
neiszpasakytai sunkuin ir kan- 
kinaneziu ji de] to namie visa-

* Idos virė barniai ir nesutikimai.
. .¥ Pana Rože kol da rūpinosi,

* idant gaut sau už vyra Povyla,
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LAIMINGU NAUJU !
METU VISIEMS ’

Žinios Vietines
Tai ir po Kalėdų, dabar 

lauksime Nauju Metu su vil- 
czia, kad jis bus maloningas, ir 
atnesz daugiau musu gyveni
me!

Musu skaitytojai Pons. 
S. Czerniaujskai, isz Shenado- 
ro, lankėsi mieste su reikalais, 
ir prie tos progos atlankė 
‘“Saules” Redakcija. Acziu už 
atsilankyma.

Seredoj pripuola Szv. 
Sabino, o Tautiszka Vardine: 
Audrone. Ir ta diena: 1803 m., 
Louisiana krasztas, prigulės 
Prancūzijai, yra pavestas 
Amerikai, ir tampa Suvienytu 
Valstijų valstija; 1903 m., Iro
quois teatro svetainėje Chica
go mieste, baisus gaisras, ug
nis. Szeszi szimtai ir du žmones 
žuvo; 1939 m., Sovietu Rusija 
užkariavo Finlandija; 1947 m., 
Rumunijos Karalius Michael 
apleido savo sostą, ir valdžia 
paskelbe ‘ ‘ Žmonių VaIdžia; ” 
1948 m., Kataliku Bažnyczia, 
Vatikane, paskelbė, kad visi 
kurie buvo dalyvavę Kardino
lo Mindszenty pasmerkimą yra 
iszmesti isz Kataliku Bažny- 
ezios.

Buvęs miesto gyvento
jas, Baltrus Valukas, isz Gir
ard Manor, numirė Subato-s ry
ta 7 :45 valanda. Velionis ne- 
sveikavo per visa meta. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal, ir per ko
ki tai laika buvo barbery s ir 
laike szapa po N r. 436 AV, Ma- 
hanoy uly., Mahanojuje, po 
tam gyveno Locust Valley, o 
apie penki metai atgal apsigy
veno in Girard Manor. Paliko 
savo paezia Monika; trys duk
terys; Olesa, pati Jono Min- 
kieviczio, Girard Manor; Mar- 
gaiąeta, pati And. Zahorczak, 
Shenandoah Heights ir Aldo
na, pati Ant. Forte, Tamaqua. 
Du brolius: Juozą,, isz Chester 
ir Vincenta, Scranton; 7 anū
kus. Laidojo Utarninke, 1:30 
valanda po pietų, in Laisves 
.kapinėse Shenadoryje. Gra- 
borius L. Traskauskas laidojo.

Gerai žinomas musu 
tautietis ponas Jonas Gilius 
isz Girardvilles, lankėsi mies
te pas paži nstamus, taipgi at
lankė “Saules” Redakcija, at
naujinti savo prenumerata ant 
1954 meto. Acziu už atsilanky
ma.

Ketverge pripuola pas
kutine diena szio meto! Taipgi 
pripuola Szv. Silvestro, o Tau
tiszka Vardine: Mingaile. Ir ta 
diena: 1858 m., gimė Lietuvos 
raszytojas Daktaras Vincas 
Kudirka.

Ponia J. Ardickiene ir 
sūnūs Juozapas, isz Shenadoro, 
svecziavosi pas savo giminius, 
taipgi atlankė “Saules” Re
dakcija, atnaujinti savo pre
numerata už laikraszti “Sau
le.” Acziu už atsilankyma.

Petnyczioj pripuola 
Naujas Metas 1954. Vieszpa- 
ties Jėzaus Apipjaustymais, o 
Tautiszka Vardine: Žalvyris. 
Menesis paszventas ant garbes

Kūdikėlio Jėzaus. Menulio at 
mainos: Jaunutis 4; Prieszpil-- 
uis 11; Pilnatis 18; Delczia 26. 
Ūkininku Priežodžiai: Kad 
pradžia ir pabaiga, tame mene
syje graži, tai galima tikėtis 
gražiu metu. Jeigu szitam me
nesi pasirodo uodai, tai reikia 
taisytis skranda. Sausis kad 
migi uotais tai bus szlapias me
tas. Jeigu Sausyje žole auga 
tai tos pabaigoje bus menkai. 
Jeigu Sausis szaltas, negreit 
bus pavasaris, nes vasara bus 
lietinga.

Naujas Metas “1954”. Visiems 
linkime Laimingu Nauju Metu 
ir kad Dievas visus užlaikytu 
sveikus ir gyvus ateityje.

Szvento Juozapo baižny- 
czioje per Nauju Metu Szv. Mi- 
sziu tvarka : 6, 7, 8 ir 9 valanda 
ryte.

KAREIVIAI 
PARVAŽIUOJA 

ISZ KORĖJOS

Eisenhoweris Perspėja i
Komunistus

Shenandoah, Pa. Buvęs 
miesto gyventojas, gydytojas 
Daktaras Albertas J. Ancera- 
viezius, isz Kulpmonto, pasi
mirė Kalėdų naktyje in. Dan
ville ligoributeje. Velionis sir
go per keletą menesius. Gimė, 
Shenadoryje. Baigės dakta- 
riszka mokslą in Temple Uni
versitete 1919 metuose, o tris- 
deszimts metu atgal apsigy
veno Kulpmonte. Paliko savo 
paezia Emily (Brobst); dvi 
dukterys: L. Maddish ir Mari
on Pochak isz Levittown, taip
gi tris anukus, dvi seseryisAta
rė Maravicziene,, Ringtown ir 
Helena Snarponiene, Frack
ville, taipgi keletą sesereniu. 
Laidojo Panedelyje, pirma va
landa popietu, isz Graboriaus 
.1, J. Francy koplyczios, su 
apiegomis per Kunįgulži Ro
bert Kieffer, isz First Metho
dist bažnyezios, ir palaidotas 
in Odd Fellows kapinėse 'She
nadoryje.

Sirgdamas trumpa lai
ka', Jonas Dereskieviczius, nuo 
834 W. Coal uly., numirė Pet- 
nyczios vakara 8:15 valanda, 
savo namuose. Gimęs Lietu
voje. Buvo angiiakasis, ir pa
skutini karta dirbo William 
Penn kasyklose. Paliko savo 
paezia Ona; dūk t ere Aldona 
Marshall, Philadelphia; dvi 
anūkes ir seseri W. Paulaus
kiene Isz Elizabeth, N.J. Lai
dojo Utarninko ryta, deszimta 
valanda, ir palaidotas in Kal
varijos kalno kapinėse. Gra- 
■borius H. Valukieviczius lai-

Minersville, Pa. Pareita 
Sereda, in vyko laidotuves, se
no miesto gyventojo Juozo Ne- 
verausko, nuo 623 Pine Hill 
uly., su Szv. Misziomis in Szv. 
Pranciszkaus bažnyczioje, de- 
szimta valanda, ir palaidotas 
in parapijos kapinėse. Velio
nis sirgo per du menesius, pa
simirė Subatoje Gruodžio 19-ta 
diena, antra valanda po pietų

KAREIVIS
PABĖGĖLIS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

tai ji slaptomis atnesze

Augszcziausio Teisino U. S. A. Virszininkas

me, 
jam piela, kad jis galėtu isz to 

į kalėjimo iszsprukti.
Komunistai parūpino jam ir 

tai Vokietaite, “apartmenta” 
kelis kambarius Rytu Berlyne, 
isz kur jiedu darbavosi, kad 
priviliojus kitus Amerikieczius 
apleisti Amerikos armija.

AUGUSTA, GA. — Prez. Ei
senhoweris pranesze, kad dvi 
Armijos divizijos, apie 35,000 
kareiviu, parvažiuoja namo isz i 
Korėjos.

Bet jis tuo paežiu kartu per
spėjo Komunistus, kad Ameri
ka yra pasirengus savo kariuo
menes vėl siusti kur tik bus 
reikalas.

Eisenhoweris dabar yra in- 
vedes nauja tvarka Korėjoje, 
sumažins musu vaiska visur ; 
užsienyje. Ir pradžia dabar yra 
Korėjoje, isz kur dabar parva- vo metini raportą Amerikos pi 
žiuoja net dvi divizijos karei- liecziams paaiszkinant 
viu.

Dabar Armija labiau rūpi
nasi apie eroplanus, tankas, 
trokus ir maszinas negu apie 
pestinius kareivius.

Karo Sztabas yra iszrokaves 
kad daug pigiau bus jeigu ar-z 
mija vartuos daugiau visokiu 
maszinu, kaip eroplanu, bomb- 
nesziu, tanku, ir tada reikes 
mažiau pestiniu kareiviu.

. Sovietu Rusija daugiausia 
pasitiki ant savo armijos, ant 
pestiniu kareiviu. Bet tos gar
bes dienos kada pestiniai ka
reiviai vieszpatavo, jau yra 
praėjusios. Sziandien, bombne- 
sziai, tankos, mažinos, atomi
nes bombos, elektros karabi
nai pastūmė pestini kareivi in 
szali.

savo namuose. Gimęs Lietuve- i 
je, atvyko in Amerika, o apsi- I 
gyveno Minors vili oje 1903
metuose. Velionis buvo anglia- 
kasis, o apie penkiolika metu 
atgal prasiszalino nuo darbo. 
Jo pati Margareta (Poplaus- 
kiuto) mirė keliolika metu at
gal. Paliko keturis sūnūs: Kun. 
Juozą, vikaras isz Szv. Vincen- 
to parapijos, Girardville; Jur
gi, mieste; Edvardą ir Alberta, 
namie; taipgi duktere Alberta 
Roba, namie, ir du anuku, taip
gi broli Antana is^ Pittslbur- 
gha. Graborius Ritzel laidojo.

PREZIDENTO 
MALDA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pasilsėti ir pradėti raszyti sa

szio 
kraszto būvi per pastaruosius 

! metus.

Eisenhoweris sako kad da
bar nėra reikalo palaikyti tiek 
daug pestiniu kareiviu Korė
joje. Bet jis sako kad Komu
nistai turi atsiminti kad mu
su jiegos nėra sumažintos ar 
susilpnintos kad mes dvi divi
zijas isz Korėjos isztraukiame, 
jis sako mes galime visai trum
pu laiku deszimts sykiu tiek 
divizijų pristatyti ant bet ku
rio frunto kur Komunistai pa 
sirodys.

BAISI TRAUKINIO
- NELAIME

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

KOMUNISTAI GIRIA 
EISENHOWERI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kas daugiau.
Sovietai, stoję in toki ben

dradarbiavimą turės dar viena 
proga, laika gaiszinti, vienus 
priesz kitus pjudinti, kelti vi
sokiu nebutu ir tiesiog kvailu 
pareikalavimu ir klausimu, 
kad nieko gero nei vienam isz 
viso to neiszeitu.

VAIKZUDZIAI 
MIRĖ

JEFFERSON CITY, MO. — 
Carl Austin Hall ir Bonnie 
Brown Heady, anksti ana Pet- 
nyezios ryta, Gruodžio 18 d., 
mire gazo kambaryje už nužu- 
dinima jauno, szesziu metu 
vaikuezio, Bobby Greenlease, 
už kuri jiedu buvo gave net 
szeszis szimtus tukstaneziu do
leriu.

Bevalgydami savo paskutine
"vakariene, vaikžudžiai buvo 
i visai nesusirupine ir rodos 
nieko nepaisė.

Bonnie Brown Heady, pa
leistuve ir to Carl Austin Hall 
meiluže iki paskutines valan
dos iszreiszkia savo meile jam 
nors ji gerai žinojo, kad jis ke
tino ir ja nužudyti kad ji ne

sunku žinių gauti ar prie jo g.aletu plepeti.
privažiuoti.

Patvinusi upe buvo iszplo- 
vius viena stulpą, ramsti to til
to. Kai tas traukinys visu grei
tumu važiuodamas, užvažiavo 
ant to tilto, tas tiltas sulužo ir 
szeszi to traukinio karai su in- 
žinu inkrito in ta patvinusią Į 
upe.

Upe buvo taip patvinusi kad 
geležinkelio darbininkai nega
lėjo nei lavonus isz tos" upes 
isztraukti.

Vienas to traukinio karas

Ji buvo girtuokle ir jis bu
vo narkotikas. Jis prisipažino 
kad jeigu jis nebutu tiek daug 
gėrės, ir pasigėrės tiek iszple- 
pejo, jis nebutu buvęs sugau
tas.

Per paskutine jųdviejų va
kariene, jiedu sėdėjo gana arti 
vienas kita paliesti, bet jie pa
valgė ir in viens kita nei ne- 
dirstelejo kol kalėjimo sargai 
juodu nuvede in jųdviejų kam
barius, laukti paskutines va
landos.

buvo tos patvinusios upes nu- 
nesztas net pustreczios mylios. 
Du lavonai buvo surasti net už 
penkių myliu nuo tos vietos.

Kai Anglijos Karaliene Elz- Į 
bieta apie ta nelaime dažinojo 
ji su savo vyru iszreiszke savo 
užuojauta.

Vaiskas tuoj aus buvo isz- 
szauktas kad likusiems gy- Į 
vems pagelbėjus ir tvarka pa
laikius toje nelaimes vietoje.

Tai didžiausia nelaime tame 
kraszte.

Jųdviejų bausme kitus ne- 
iszgazdins ir juos nesustabdys 
nuo panasziu prasikaltimu. 
Iszrodo kad kai žmogus ko no
ri, ji kad ir baisiausia bausme 
nesustabdys.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

Pirkie U. S. Bonus
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City. Pa,5 U.S.A,
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Amerikos Augszcziausio 
Teismo Virszininkas, Pirmi
ninkas, Chief Justice Earl 
Warren, czia pasirodo su sa
vo prakilniais Augszcziausio 
Teismo rubais, pirm negu 
jis ineina in teismo kamba
rius, kur bus svarstoma tas 
audringas ir net pavojingas 
politikai klausimas apie juo
duku lygybe musu mokyklo
se. Szitas klausimas jau 
daug metu kai yra svarsto
mas, bet iki sziol nei vienas 
politikierius, nei vienas val
dininkas, net ir nei vienas 
Augszcziausio Teismo Tei
sėjas neiszdryso vieszai pa
sakyti paskutini žodi priesz 
ar už.

Pietiniu valstijų valdiniu-

kai, Konresmonai, Senato
riai ir paprasti politikieriai 
baisiai prieszinasi. O kaip 
Demokratams, taip ir Re- 
publikonams baisiai rupi ge
rintis szitiems pietiniu vals
tijų vadams, nes jie turi ne
maža intakos per rinkimus.

Trumpai pasakant, klau
simas yra szitas: ar galima 
uždrausti juodukui lankyti 
vieszaja mokykla, kur ran
dasi baltu mokiniu. Czia, 
sziaureje tas klausimas jau 
seniai tuvo iszrisztas, bet 
pietinėse valstijose jis yra 
keblus, opus ir baisiai pavo
jingas, nes tenai juodukas 
yra vis laikomas kaipo pras
tesnis žmogus ir nevertas ly
gintis su baltuoju žmogumi.

Juoduku Atskyrimo Klausimas S varsnomis

Kelios valandos priesz tai 
kada Augszcziausias Ameri
kos Teismas pradėjo svars
tyti juoduku atskyrimo 
klausima musu vieszose mo
kyklose, Vaszingtone, daug 
žmonių susirinko prie teis
mo ofisu duriu kad galėtu 
ineiti ir pasiklausyti. Tuose 
teismo ofisuose yra vietos 
tik del penkios deszimts 
žmonių. O keli tukstancziai 
susirinko, tikėdamiesi kad 
jiems kaip nors pasiseks in
eiti ir pasiklausyti.

daromas griežtas skirtumas 
mokyklose tarp baltu ir juo
du mokiniu. Juodukams szi- 
tose valstijose yra parūpinta 
atskiros mokyklos, kurios 
yra baisiai prastos.

Augszcziausias Amerikos 
Teismas dabar turi nuspręs
ti ar tos valstijos taip dary
damos, prisilaiko Amerikos 
Konstitucijos.

Visur kitur juodukai turi 
tas paczias teises kaip ir bal
tieji žmones, bet tose dvide
szimts vienose valstijose

Szitas klases ar rases, kil
mes klausimas kuri juodu
kai yra iszkele, buvo jau 
1868 metuose svarstomas kai 
buvo prie musu Konstituci
jos pridėtas keturioliktas 
priedas, kuris sako kad ne
gali būti jokio atskyrimo 
Amerikoje del žmogaus tikė
jimo, kilmes ar spalvos.

Szitas klausimas kaslink 
lygybes juodukams musu 
mokyklose yra baisiai svar
bus ir opus, nes jis palieczia 
net dvideszimts viena vals- , 
tija: kur iki sziai dienai yra

juodukai yra laikomi pras
tesni už kitus žmones, j u mo
kyklose juodukams nėra vie
tos.

Czia labai keblus klausi
mas, jeigu mes vis norime 
girtis kad Amerikos demo- 
kratiszkame kraszte visi ly
gus. Juoduku draugyste pri- 
kaiszioja mums kad ju vai
kai sykiu su baltaisiais stojo 
in vaiska, ant karo frunto 
kariavo ir daug j u ten žuvo. 
Ir už tai dabar jie reikalauja 
kad jie butu skaitomi lygus 
su baltaisiais žmonėmis.

DU MOTERYS BUVO
■ PAVOGTOS

5 Pabėgusieji Kaliniai 
Jas Paleido Sveikas
DETROIT, MICH. — Penki - 

isz kalėjimo pabege kaliniai 
nusistvere dvi moteris, kaipo 
kaucija, in Jackson, Michigan. 
Jas nusivežė in Detroit miestą 
kur jie jas sveikas paleido.

Jodvi sako kad nuo to laiko 
kada tie kaliniai jas nusistvere 
jųdviejų namuose kol jie jas 
paleido, nei .vienas isz tu kali
niu jųdviejų negrasino, ir net 
kaip džentelmonai pasielgė.

Apie szimtas policijantu 
tuoj aus pradėjo tu kaliniu 
jieszkoti po Detroit miestą.

Isz viso trylika kaliniu buvo 
pabege isz Soutnern Michigan 
kalėjimo. Szeszi buvo tuojaus 
sueziupti kai ju pasivogtas au
tomobilius apsivertė. Kitas bu
vo sueziuptas miszke, netoli 
Jackson miesto.

Dvideszimts metu amžiaus 
Harold Rosa, kitas kalinys bu
vo surastas Milner vieszbuczio 
hotelio skliape ant anglių. Po- 
licijantai sako kad szitas kali
nys Rosa, iszalkes, nuvargęs ir 
pusiau suszales, per langa pri- 
siszauke policijanta ir jam pa
sidavė.

Policijantai dabar eina per 
saliunus, ant raudos namus, 
vieszbuczius ir sergsti visus 
traukinius, eroplanus ir auto
busus ir stabdo automobilius 
ant visu vieszkeliu.

Tie penki pabėgusieji kurie 
tas moteris pasivogė del kau- 

i cijos, insilauže in ju namus. 
I Vienas užstojo pryszakines du
ris, antras užpakalines duris, o 
kiti pradėjo jieszkoti drabužiu 
persimainyti isz savo kaliniu 
drabužiu. Jie susirado gana 
drabužiu nuo Ponios Mary Lou 
Watts vyro Juozo, kuriam jis 
net ir czeverykus nuo jo kojų 
numovė.

Po tam ponia Watts buvo 
priversta jiems pagaminti 
maisto, kol jie apsiprause. Ta
da apsiprause ir pavalgė jie 
pasiėmė Ponia Watts ir jos 
drauge trisdeszimts vieno me
to amžiaus Panele Helen Gil
bert ir pasiėmė Punios Watts 
vyro brangu Cadillac automo
biliu ir iszvažiavo kaip ponai.

Pasiekė Detroit miestą jie 
apleido ta automobiliu ir malo
niai padėkodami joms už pa
skolinimą automobiliaus jie 
dar joms davė doleri ant gazo
lino, kad galėtu pargryžti na
mo.

Vienas policijantas Detroit 
mieste ypatingai nori sueziup
ti viena isz tu pabėgusiu kali
niu. Jaunas, dvideszimts ketu
rių metu amžiaus policijantas 
Russell Blanchard nori susitik
ti su Edward Emerick.

Jaune policijanto tėvas buvo 
policijantas ir detektyvas per 
dvideszimts tris metus, iki Ko
vo penkioliktos dienos, 1952 
metu. Ta nakti jis užtiko kelis 
vagius viename sztorej ir bu
vo ju nuszautas. Vienas isz tu 
vagiu, kurie už ta žmogžudyste 
buvo pasmerkti iki gyvos gal
vos in kalėjimą buvo szitas ka
linys Emerick.

Platinkit “Saule”


