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Isz Amerikos
r

MIRTINOS
LENKTYNES ANT I

- VIESZKELIO

Vienas Žuvo, Antras 
Mirtinai Sužeistas

WILKES-BARRE, PA. — 
Dvideszimts trijų metu am- ; 
žiaus draiverys užsimusze, kai 
jis stojo in lenktynes su kitu 
draiveriu, priesz augszta kaina 
tarp Wilkes-Barre ir Hazleton 
miestu.

Žuvęs draiverys buvo Mil
ton D. McElwee, Korėjos vete
ranas, isz Wilkes-Barre. Jo 
draugas Edward Degnan, dvi- ■ 
deszimts vieno meto amžiaus 
kareivis buvo labai pavojingai 
sužeistas. Daktarai turėjo net 
szimta dvideszimts szticziu in 
jo veidą indeti po tos nelaimes. •

Antro automobiliaus draive
rys, Joseph Williams isz Hun- 
lock Creek, policijantams pa-' 
aiszkino kad jis, McElwee iri 
Degnan beveik visa vakara bu
vo praleidę, bekalbant apie au
tomobilius ir kuris automobi
lius yra greitesnis.

Galutinai, jie nutarė sudary- ‘ 
ti lenktynes, ant 309 vieszkelio

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MERGAITE
PASMAUGTA

Du Jūreiviai Suimti
MIDDLETOWN, R. I. —

Szesziolikos metu amžiaus j 
mergaite, Margaret Louise I 
Blanchette, buvo pasmaugta■ 
automobilyje, kuriame važia-! 
vo du jūreiviai.

Jūreiviai Frederick B. Zim
mer, dvideszimts penkių metu; 
amžiaus, isz Rochester, N. Y.,' 
ir asztuoniolikos metu amžiaus 
Clyde D. Brunfield, teipgi isz

Ant Naujo Meto ISZGELBEJO
VAIKA ISZ EŽERO

DVIEJU METU 
MERGAITUKE

NUDURTA
—

Policijantai Jieszko Jos 
Dingusios Tetos

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvieju metu mergaituke buvo 
ant smert nudurta su paiszeliu, 
savo mocziutes miegamajame 
kambaryje, ant Foulkrod uly. j

Policijantai sako kad jie da- i 
bar jieszko tos mergaitukes te-' 
tos del tardinimo, nes ji ka tik 
neseniai buvo paleista isz dur-j 
niu namu. Ji staiga dingo, kai 
tik ta mergaituke buvo nužu- 
dinta.

Nužudyta mergaituke buvo 
Elizbieta Sedar, dukrele Ponu 
Frank Sedar, kurie gyvena ant' 
Roosevelt Boulevard.

Policijantai jieszko senmer
ges, dvideszimts devynių metu 
amžiaus Rose Hrin, kuri buvo 
atsilankiusius in tos mergaitu- i 
kės mocziutes namus ir paskui 
greitai dingo kai ta mergaitu- ; 
ke buvo savo mocziutes suras
ta negyva.

Ta senmerge, policijantai sa
ko buvo padėta in dumiu na
mus in Eugenia Mental Hospi
tal, in Whitemarsh, pereitu 
metu Vasario menesyje. Ji pas
kui isz ten buvo paleista Gegu
žio menesyje.

Rochester, yra kaltinami už 
žmogžudyste.

Valstybines policijos Kapi-' 
tonas Andrew Casey sako kad 
Zimmer yra prisipažinęs kad 
jis pasmaugė ta mergaite, kai; 
ji pradėjo szauktis pagelbos ir; 
spiegti.

Tiedu jūreiviai buvo pasi- 
siuline ta mergaite parveszti 
namo isz szokio, kuris buvo 
laikomas Kareiviu Kliube, in 
Newport.

DAINININKE NO
RĖJO NUSIŽUDYTI

HOLLYWOOD, CALIF. — 
Garsi dainininke, viena isz tri
jų seserų “Andrews Sisters’’ 
dainininkių, Maxine Andrews 
norėjo nusižudyti savo namuo
se, in Chatsworth, netoli Holly
wood.

Valley miesto policijantai 
buvo paszaukti, kai gaspadine 
Ponia William Zcigiene rado 
dainininke Maxine Andrews, 
isz rytoj lovoje, labai susirgu- 
se.

I
Dainininke jai prisipažino: 

kad ji buvo nurijus daug “pi-! 
liu’’del miego.

Policijantai greitai pribuvo 
ir ja nuvežė in Valley Receiv- į 
ing ligonine, kur Daktarai visa 
ta trucyzna isz jos pilvo isz-' 
pumpavo.

iI
Szeimininke Zcigiene sako, i 

kad dainininke Maxine buvo' 
lai ai susibarus su savo sesere, ! 
Patti, ir visa diena buvo pikta, i 
susirupinus ir nervuota.

Pereita meta per Kalėdas 
visos trys seserys dainininkes, 
Patti, Maxine ir Laverne labai 
susipesze ir nuo to laiko jau 
sykiu nedainavo. Jos susipesze

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Vėlybas vakaras, da žmonis 
nemiega,

Visi mat, laukia sveczio 
pagedauto,

Vieni mintimis praeiti 
apibėga,

Kiti, užsižiureja in ateiti 
mansto.

Kas tai do sveczias, jai jo 
pagedauja.

Ir laukia visi, nei tikro 
bieziuolio?

Kodėl vieni linksmi, kiti-gi 
dūsauja,

Buk laukiant kokio valdono 
dauggalio.

Kurio-gi malone visiems 
reikalinga,

Kur malonum visi trokszta 
matyti,

Nei tarnai savo poną 
rūstinga,

Kuris mėgsta neviena 
skaudžiai pabausti.

Isztikro laukia didžiojo 
sveczio,

Sveczio skirtingo nuo kitu 
svecziu,

Niekam nepažinstamo, o 
dauggalinczio,

LAISZKANESZIUI
PER SZALTA

Numėtė Visa Laiszku
Maisza

Kuris nevienokiu esti del 
laukiancziu.

Bet visi laukia dvyliktos 
valandos,

Ar kitaip tariant, 
pusiaunakezio,

Szis, ir tas, akis pakelineja 
nuolatos,

Ant sienos bekabanezio 
laikrodžio.

Sztai ir dvylikta, varpai 
suskambėjo,

Seno meto szeszelis isz akiu 
isznyko,

Laukiamas visu sveczias 
tuotarpu atėjo,

Ir sveikina svietą paveiksle 
kūdikio.

O Naujas Mete, inkurk
• teisybe,

Atverk akis puikybe 
apjakintiems,

Idant pažintu krikszczioniszka 
dorybe,

Kuri draudžia daryt skriauda 
kitiems.

I

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Devynių metu amžiaus Wm. 
Hunt, pamatęs kad tas mažas 
vaikas pluduriuoja ežere, grei
tai inszoko ir ji iszgelbejo. Jis 
turėjo bristi net dvideszimts 
penkias pėdas in baisiai szalta 
vandeni kol jis paseke ta skęs
tanti vaika.

Vaikas buvo greitai nuvesz- 
tas in Egg Harbor kai tik vals
tijos policijantai apie ta nelai
me dažinojo.

Daktaras Anthony W. D. 
Marco toje ligoninėje insake 
tam vaikui apmainyti drapan
as ir paskui slauges jam davė 
karsztos arbatos iszgerti ir po 
tam jis buvo sziltai užklotas ir 
paguldytas. Daktarai sako kad 
jokio kito pavojaus del to jo 
nuotykio jie nesitiki ir kad jis 
gales sau gryszti namo links
mas ir szeikas už dienos, kitos.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

I KOMUNISTAI REN
GIASI PANAIKINTI 

7-ta AMERIKOS 
LAIVYNĄ

: ju namelius ant farmos, in 
; Stockton, apie keturios mylios 
j nuo New .Castle miesto. Gais
ras visiszkai sunaikino ju na
melius kurie kasztavo apie 
szeszis tukstanezius doleriu.

PHILADELPHIA, PA. — 
Žmones, kurie gyvena prie De-: 
szimtos ir Poplar ulycziu, Phi- ■ 
ladelphijoje, pranesza, kad jie 
yra radę daug iszmestu laisz-' V O j
ku ant visu ulycziu ju apylin
kėje.

Paczto virszininkai sako kad 
jie surado apie penkis szimtus 
tu iszmestu laiszku.

Dvideszimts vieno meto am
žiaus Norman Hastings ka tik 
buvo pradėjęs savo laiszkane- 
szystes darba ta ryta. O kaip 
tik tyczia, ta diena buvo viena 
isz szalcziausiu dienu szia žie-į 
ma. Jis paczto virszininkams J 
pasiaiszkino kad jo rankos su
stiro ir nagai taip nuszalo, kad 
jis trenke visa ta laiszku mai-: 
sza ant ulyczios ir nuėjo sau 
namo.

Amerikos Komisijonierius 
Henry P. Carr pareikalavo kad 
tas jaunas laiszkaneszis butu! 
tuojaus suimtas ir suaresztuo- 
tas, ir jam buvo paskirta pen
kių sz mtu doleriu kaucija kol 
teismas gales jo byla isztirti.

Buvęs jaunas, vienos dienos, i 
ar tik vieno ryto laiszkaneszis ; 
sako kad jis nepaiso ka teismas 
ar valdžia su juo darys bet jis 
daugiau laiszku neneszios.

5 ŽUVO GAISRE

penkios deszimts vietų apvogė 
nuo Rugpiuczio (Aug.) me
nesio devintos dienos kol jie 
dabar buvo suimti. Tas ju biz
nis jiems atnesze apie dvide-

Tame gaisre žuvo dvide
szimts szesziu metu amžiaus 
Ernest Farmer, jo žmona, Lily 
May, teipgi dvideszimts sze
sziu metu amžiaus; ju dukre-Į 
les, keturiu metu Ann, penkių 
metu Jean ir Ponios Farmerie- 
nes brolis, devyniolikos metu 
amžiaus Roosevelt Williams.

Szeimynele, ant Susiedu, 
anksti sugulė, nuėjo miegti, 
kad visi gerai pasilsėtu del ry
tojaus keliones kada jie ketino 
važiuoti in North Carolina del 
Kalėdų szveneziu.

Apie devinta valanda ta va
kara, staiga gaisras isztiko j u 
namus. Vyras, Ernest Farmer 
iszbego isz savo deganeziu na
mu ir bego jieszkoti pagelbos. 
Jis sukniubo apie trisdeszimts 
pėdu nuo savo namu ir pasimi
rė. Ugniagesiai greitai pribu
vo, bet negalėjo prisiartinti 
kol namai visiszkai sudege. 
Tada jie rado visos szeimyne- 
les lavonus beveik visai sude-! 
gusius.

3 JAUNUOLIAI |
prisipažinsta'I

Apvogė 50 Vietų
PHILADELPHIA, PA. — 

Trys intarti jauni razbainin- 
kai prisipažino kad jie apie

j

szimts du tukstaneziu doleriu.
Teisėjas Benjamin Segal 

juos tris suėmė ir patupdino in 
kalėjimą be jokios kaucijos.

Jie pirmiausiai bus intarti! 
ir kaltinami už apvogimą' 
Fron and Huntington Savings j 
and Loan Association Bankos,;

NEW CASTLE, DEL. — 
Szeimynos penki nariai sude
ge, kai gaisras staiga isztiko j

Pabėgėlis Kinietis
Aiszkina Amerikos

Karo Sįtabo
Virszininkams

TAIPEH, FORMOSA. — 
Buvęs Kinietis Komunistas, 
Laivyno Karininkas, sako kad 
Komunistu Peiping miesto ka- 
riszka valdžia jaueziasi tikra 
kad jos Laivynas gali kad ir 
sziandien visiszkai sunaikinti 
visa Amerikos Septinta Laivy
ną, kuris randasi Formosa sa-

dvi sanvaites atgal. Jie ežia los apylinkėje.
(Tasa Ant 4 Puslapio) i (Tasa Ant 4 Puslapio)

Skaudi Nelaime; Suvažinėjo Jo Szuniuka

Septynių metu Joel Gor
don ežia karezias aszaros lie
ja, žiūrėdamas in savo drau
gą, szuniuka, .“Taffy’’ ku

ris buvo suvažinėtas Chica 
goję. Vaikuczio motina sten 
giasi savo sūneli suraminti.

□ o □

EROPLANAS
NUKRITO IN UPE

9 Kareiviai Ir Lakūnas 
Žuvo; 18 Iszsigelbejo

PITTSBURGH, PA. — Ero- 
planas, veždamas dvideszimts 
tris kareivius ir penkis lakū
nus namo del Kalėdų szveneziu 
nukrito in Monongahela upe ir i 

■ nuskendo. Vienas laivas grei- 
j tai pribuvo ir iszkele ta nu
skendusi eroplana, bet jame 
nebuvo nei vieno lavono.

Asztuoni kareiviai visiszkai 
dingo, nei ju lavonus negalima 
surasti toje upeje.

i Allegheny apygardos polici
jos virszininkas, Walter Ket- 
chel sako kad eroplano szoni- 
nes durys del iszszokimo buvo

| neužrakintos, bet didžios du- 
; rys per kurias inlipama ir isz- 
; lipama isz eroplano buvo užra- 
j kintos.

Tas dvieju inžinu, DC-3 ero- 
planas skrido isz Newark in 
vakarinius miestus, kaip in Co
lorado valstija ir dar toliau. 
Jis nukrito in Monongahela 
upe apie penkiolika myliu nuo 
Dravosburg miesto, vidurnak
tyje.

Harold Poe, trisdeszimts tri
jų metu amžiaus lakūnas pa
sekmingai nuleido savo ero
plana ant tos upes, kur tas ero- 
planas dar penkiolika minu- 
cziu plauke ant upes ir paskui 
nuskendo. Per ta laika daugu
ma kareiviu iszszoko isz to ero
plano in upe. Kiti dar gryžo in 
skęstanti eroplana pasiimti 
savo daigtus.

Lakūnas Harold Poe, buvo 
per radija praneszes kad jis 
jau neturi gazolino ir kad jis 
rengiasi kur nors nusileisti.

j Paskui jis jau pranesze kad jo 
eroplanas jau tik pusasztunto 
szimto myliu nuo žemes.

Pirm negu eroplanas nu
skendo, upes srove ji isznesze 
in pat viduri tos szaltos upes. 
Kai kurie kareiviai negalėjo 
prie kranto priplaukti ir nu
skendo.

Draiveriai ant kranto pasu
ko savo automobilius prie upes 
ir stengiesi nuszviesti vieta 
kur tas eroplanas plūduriavo.

Visi kurie iszsigelbejo buvo 
greitai nuveszti in McKeesport 
ligonine, kur daktarai visus 
peržiurėjo kad jie butu sveiki.

Dauguma kareiviu tuo laiku 
miegojo, kai ju eroplanas nu
krito. Kapitonas lakūnas, tris
deszimts penkių metu amžiaus 
Robert Walker, vienas isz tu 
lakūnu, kuris iszsigelbejo, sa- 

i ko kad Lakūnas Poe, kuris ta 
eroplana vairavo ir taip gerai 
ji nuleido, kad jis sako retas 
kuris kitas butu galejes tiek 

; ju iszgelbeti. Jis sako kad daug 
isz tu kareiviu visai nemokėjo 
kaip plaukti. >

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
LAIMINGU NAUJU

METU VISIEMS!

O

e

Je i m aži p a kl y d im a i ■ 1 i u o s a i 
bujoja, po valandėlės in dide
lius iszauga.

tas jo intarimo klausimas butu 
iszkeltas ir baigtas, pirm negu 
Kongresas savo darba del sziu 
metu užbaigė. Mat jis gerai ži
nojo, kad ateinantis Kongresas 
kuri Demokratai valdys, daug 
asztriau butu su juo pasielgęs.

Daugullias dovanu trokszta, 
bet mažai lokiu randasi, kurie 
mokėtu vardan kurio tikslo 
nukentėti-

JAU ASZ TO NIE
KAD NEUŽMIRSZIU

Tikra Dzukiszka Pasaka
Musu biznieriai dabar gera 

bizni varo su užsienio krasztais 
nes jie yra tikra kad karo pa-

Kame stoka pastoviu insiti- 
kinimu, tenai tankiai didele 
klaida bus’pripažinta už t iesa.

. --------o--------
Prez. Eisenhoweris vis nori 

taikingai sugyventi su Sovie- 
tais. Jis tikisi kad gražumu bus 
galima daug daugiau nuveik
ti. Kad tik jis nesuklystu, kaip 
suklydo Prezidentas lioosevel- 
tas!

.0_____ _
ūkia, kad juos
> pat kartu jie

Pypkes Durnai
Vieszbucziu, h oteliu savinin

kai dabar laibai susirupine. 
Jiems daug biznio nutraukia 
tie “Motels”, kurie yra piges
ni ir patogesni. “Motei“ tai 
vieno ar dvieju kambariu na
mukas ant pirmo augszto, prie 
kurio galima savo automobiliu 
palikti, ir nereikia visokiu ar- 
bat-fpinigeliu “tipsu” duoti, 
kaip vieszbutyje, tarnui kuris 
tavo automobiliaus duris ati
daro, antram, kuris tavo auto
mobiliu nuveža in garadžiu, 
trecziam, kuris vieszlbuczio du
ris atidaro, ketvirtam kuris ta
vo lagaminus nunesza tau in 
kambari, ir dar keliems ki
tiems. Teipgi nereikia pirmiau 
pasipuoszti ar tinkamai apsi
rengti, kad in ta vieszbuti in- 
ejus neiszrodytai kaip kokis 
valkata. In tuos “Motels” 
žmogus eina stacziai isz savo 
automobiliaus ir viską savo 
automobilyje gali palikti, ir 
paskui pasiimti tik ta kas jam 
reikalinga.

Jeigu nori iszvengti inžymiu 
klaidu, tai klausyk patarimo 
už save doresniųju žmonių.

_______ EJ_______
Europoje karo pavojus ma

žėja; bent taip musu atstovams 
iszrodo. Tai nemaža permaina 
nuo Stalino laiku.

Sovietai dabar daugiau rū
pinasi vidaus reikalais ir sten
giasi savo 'žmonėms, vergams 
palengvint i naszta.

stengiasi iszvengti atviro su
sikirtimo, karo su Amerika ir 
su Vkaariniais krasztais. Jie 
dabar nori savo tikslą atsiekti 
su propaganda, sakydami kad 
jie nori tikingai sugyventi su 
kitais krasztais. Bet tuo pa
ežiu sykiu jie siunezia savo 
agentus iii tuos krasztus, su
kelti buntus. ■

Naujais Metais

Leisti plėtotis blogumui ir 
kartu jieszkoti tikrosios liuo- 

• sylbes; tai reiszkia arba apgau
dinėti save, arba kitus.

Jie teipgi kursto Komunis
tus Kinieczius atvirai stoti 
priesz Amerika. Reiszkia, jie 
nenori kad ju kaire ji ranka ži
notu ka ju deszineji.daro.

Likimo spafcziai sukas ratai; 
Žiūrėkit: jau Naujieji Metai! 
Ir sanžine vėl verczia mus 
Daryti prižadėjimus.
Kožnas ka nors daryti žada 
Ir ant szirdies sau ranka deda, 
Kad ne burnos, nepyks, ne

keiks, x
Pagelba artimui suteiks. 
Netingės jau eit in darba, 
Ir atiduos visiems pagarba, 
Kiek tai prižadėjimu puikiu, 
Kad juos invykinus sykiu! 
Bet nors ta žadame kas mets, 
Pasaulis liekti vis tas pats, 
Atsikartoja senos klaidos, 
Vaidai, gyvenimas palaidas. 
Su Naujais Metais brekszta

rytas,
Visiems geresnes ateities, 
Kraujais svietas nudaužytas 
Gal neužilgio pasilsės!*

'J'IKRAI net mane dabar juo
kas ima kaip ant mislu pa

reina. Ir ciktai in Amerika ace- 
jau api savu durnystu dažino- 
jau. Kada gyvenau krajuje, pa- 
sitropino vienu rozu vežti su 
savo furmanku pisoriu isz Lie- 
padangio in Suvalkus. Daug 
klapato turėjau, kol su vitmu 
kumelaičiu nutempiau ponu pi
soriu. Kaip isz rico iszvaževo- 
me, tai net ant peirkcu adinu 
pribuvome in miestu. Ponas pi- 
sorius nuguglino in cukerniu, 
o asz vargau ant vežime!o lig 
penkcai adymai rytmečio. Nu 
ir mano ponas pisorius atsira
do ir liepe ka greičiausiu va- 
žuoc namon. Mano kumelaici 
iszsistovejus Logo kaip su da
giu po uodzegu ir liepasijuco- 
me kaii> pribuvome in Vig-rius. 
Mano pono pisoriaus burna 
eiongle žiojasi ir žiojasi, o ir 
galvuos anc sprandzo nenulai
ko ir paklausiau:

— Na ku ponaici teip ilgai

lipe. Net man kojas pakirco no 
laipiojimo ir jau nelipau nuo 
fureles, ciktai sigdau sau ant 
drobinukes, važevau ir eiongle 
isz manes kai]) isz lacako ėjo. 
Ir teip cielu įplancu net iki 
Krasnapoles buvo gelconas 
znokas. O cai no co prakeikeo 
jubilardzo mano živatas ceip 
pos'igadžino. Parvažavau na
mon, tai mano žonka oris rozus 
persižegnojo ir ka cik ne virco 
ano žemes; buvau strosznai 
bliednas ir ledva galėjau paeic. 
A^z pasakiau, kad cai no jubi
lardzo teip slobnas ir balcas, ir 
jog užtatai niųsu ponaicis pi- 
sorus, o ir visi kici ponaicei 
dėlto ceip pabalę, ba labai lubi
ja jubilardza.

Nu iszsiuarakavojau niekad 
daugiau negiarc jubilardzo ir 
cilejau, niekam apie neporinau 
kol in Amcriku pribuvau.

Refrigeratoriai, pecziai, ga- 
zo ir elektros, ir skalbiamosios 
maszinos dar daugiau atpigs, 
nes fabrikantai yra per daug ju 
pagaminę.

Pinigiszkas Vajus Del Gydymo Paralyžiaus 
Prasidės Sausio - Jau. 1-ma diena 1955m. ir 

tesis iki Sausio 31-mai Dienai.

Kas tarnauja nudžinam val
dovui, pirmutinis pajus jojo 
nuožmumą.

Jeigu kurie veteranai, buvu
sieji kareiviai nori žinoti kaip 
jie gali pareikalauti kad darb- 
davis hutu priverstas jiems ju 
dauba sugražinti, tai yra. val
džios paupinta maža knygele, 
kuri visa tai trumpai ir aisz- 
kiai iszdesto. Ta knygele kasz- 
tuoja keturios deszimts centu. 
Raszykite in szi adresa: Sup’t 
of Document, Washington, 25, 
D. C. Knygute užvardinta: 
“Reemployment Rights Hand
book.”

Kas neatskiria klaidos nuo 
tiesos, tam apgaulingu pinigu 
bus užmokėta.

Veteranai dabar gali pirktis 
naujus namus labai lengvai ant 
iszmokesczio. Jiems reikia ant 

• rankos duoti tik penkta nuo- 
szimti ant namo kuris gali 
kasztuoti net ligi asztuonioli- 
kos tukstaneziu doleriu, ir pas
kui initi.net trisdeszimts metu 
savo fa morgieziu iszmoketi.

Vercziaus mažiaus 
iszvengti paklydimo, 
daug žinant klysti kas 
uis. *

žinant
negu

ži ngs-

Pats Senatorius Joseph Mc
Carthy buvo pareikalavęs kad

And it fakes MONEY, foo. The 
crippled child who is cut off 
from her playmates lives only 
half-a-life. The disabled 
wage-earner needs more than 
just plain guts to carry on. 
Only with expert treatment, 
good equipment and under
standing care can the stricken 
overcome crushing handicaps. 
These are the things MONEY 
can buy.

Your MARCH OF DIMES con
tributions are saving lives. 
More than that, they are re
building lives that are saved.

Jis su nenoru pasakė kad jis 
aelikias interesus pas guber- 
nacori, suėjo su pažin štamais 
draugais, nu ir prie jubilerdo 
ilgai užmarudzijo ir pasakė 
kad jis labai lubija jubilarda. 
In treciu dienu parsibaladojo- 
me namon ir tai koju-už-koju, 
o kai]) kur eurejau net vežimė
li stumte. Klapaco eurejau ne 
mažai, o tas jubilardas eiongle 
mano mokoleje sėdėjo, ba ne
galėjau žinoc, kas tai do cruiiH 
kas, ar valgis, ir paseanavijau 
dažinoc, norint man ir rublis 
turecu kasztuoc. Nu ir in puse 
meco nuvežiau in Suvalkus fu-, 
ru malku; iszvalžavau isz vaka
ru, važavau per cielu nakci ir 
net ant ricojaus, ant dzeszimtu 
adzinu buvau niiesce. Gavau no 
Zydzo dzeszimc auksinu, nu ir 
cuojaus paseanavijau nueic in 
trakcijerniu nusipirkę porcijų 
jubilardzo. Liejau ir ant grei- 
eos praszau porcijų jubilardzo 
net už cielu rublu. Nusiėmiau 
kepurių, pagarbinau Poną 
Dzieva ir cariau in jauna po- 
naici su baltu prikisciu stovin- 
ci usz gražaus stalo:

— Praszau loskavas ponai- 
ęi duoc man uiž cielu rublu por
cijų jubilardzo.

Ponaicis tubbuc nesuprato 
ko asz noriu, pasznabzdzejo iii 
ausi kitam senesniam ponui, nu 
ir tas senas ponas nusiszipso- 
dzamas ka toki pasakė, nubė
go tas ponaiais iii sklalpu ir ac- 
iiieszi pilnu szklanku porcijų 
jubilardzo. Padzejau rublu ant 
scalo, pagriebiau szklanku ir 
d u sz k u m i szge r i a u, 
ciau burnu, greitai 
per duris, sėdau ant
kus, daviau poru rimbu kumel- 
kai per szonus ir leidzausi 
plautu isz miescu. Mažom jau 
buvau du viorscus nuvažiavęs 
nuo miesto, pradzejo man živa- 
ee strasznai gurgulpc rodzos 
kad kokia revelucije paseojo. 
Trudna rodza, sulaikiau kume- 
laice, vos spėjau sese grabeje 
prie pla.nco ir kaip isz szeivos 
palaidzau . Nu pamisimai! sau 
bus lengviau man ir kumelai- 
cei. Sėdau ant furmankos ir 
vos kumelaici crukcelejo, ir vo
lei sugurgulavo živace. Nu- 
spioviau, sulaikiau kumelaice 
ir velei sedzau in grabe. Nu, 
pamislinau, tai tau Trakoni ju
bilardas! Velei sėdau in fur- 
mankele ir volei eurejau isz-

Tasai dzūkelis path apie tai 
pasakojo. Jubilardas, tai yra 
bilardas aiba pulteibelis, o jis 
mislino jog tai kokis gėrimas, 
ir kaip jisai paprasze už rubli 
“jubilardo“ tai nesuprasdami 
ko tas kvailas mužikas nori, 
davė jam stiklą mielu nuo ba- 
varsko alaus ir nuo to žmoge- 
lui tip vidurius pagadino, 
visu kėlu isz jojo vari.

—GALAS—

.jog

“AMŽINA ZYDA” 
Istorija Apie . . . 
Jo kelione po svietą ir liūdimas 

apie Jezu Kristų. 
Per paczta, 25 Centai. 

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Musu Skaitytojas

lt s a BIGGE

MARCH OF OlMES

nuszluos- 
isz'biegau 
f ūmiau-

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

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1954

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

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

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios 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 
pin, 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 Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N0.172—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; 
G ūdras Piemenis ; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

180 V?—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
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:

EjFV Užsisakant knygas įsa 
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.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Malianoy City, Pa., - JT. S. A

initi.net
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Niekados Ne Pavėlina
Szv. Marija Dingti Tiems, 

♦ Kurie Po Josios Apgloba 
Buna -:-

ĮJ'Ž laiku Szvento Grigorians
Didžio, Popiežiaus, gyveno 

viename mieste', turtingi, o 
priek tam dievobaimingi tėvai.
Turėjo jie tiktai vienatine duk
tere, kuri ant krikszto szvento 

^aplaike varda Marija. Tuojaus 
po užgimimui pavede dievobai
mingi tėvai savo kūdiki, ap
glebai Szv. Marijos panos, 
Dangiszkai Karalienei. Toji
mergaite buvo stebetino pato
gumo, rodos tai buvo aniuolas 
'žmoniszkame kūne. Patogame
kūne gyveno teipos-gi patoga 
duszia. Isz pats mažumes tėvai 
rūpinosi inkvepti dorybe ir 
baime Dievo. Dievas laimino
ju storonem, ba mažiuke Mari
ja likosi po alpgloba Motinos 
Dievo.

Graudu buvo žiūrėti kaip ta
sai mažas aniuolelis dėdavo sa
vo sudėtas smulkes rankeles 

^ant delnu motinos, pakelinėj© 
akeles augsztyn ir su kudiki- 
niu nusižeminimu kalbėjo ‘Te- 
ve Musu’ ir ‘Sveika Marija? 
Taji papratima geros motinos 
ir sziandien užlaiko, mokinda- 
mos poterėliu savo valkčius ir 
visus artikulus katalikiszko ti
kėjimo. Ne vienas isz brangiu 
skaitytoju pamisimo sau, jog 

* jeigu tėvai isz malžumes teip 
mokino ir pavede Motinai Szv. 
tai vėlino sau, idant jaije ati
duoti in klosztori ant Zokonin- 
kes. O gal motina ir to norėjo 
pamindama ant žodžiu Szv. 
Povylo: “Kas atiduoda savo 
duktere vyrui, gerai daro, o 
kurie ne, geriau daro.

'i Kaip jau žinome, tėvas Ma
rijonos buvo didelei turtingas, 
o duktė labai patoga, tai gaivi
no savije ateities vilti del duk
reles, jog kaip ta dukrele iszte- 
kes už vyro, tai laimingai gy
vens ir biedniokelius galės 
szelpti.

O kad taji inicri dasiekti, te- 
^as Marijos palaiki už naudin
ga daigia del Marijos pratinti 
prie švietimu daigiu, teip kaip 
daugelis tėvu yra tosios nuo
mones: teip ir tėvas Marijos 
norėjo invest! savo duktere in 
svietine draugija, kur galėtu 
priesz visus puikiai pasirodyti 
ir užstel'bti brangais rubais.

Marijona būdama gyvo budo 
naudojo isz daleistos luosybes. 

^Pradėjo puikiai dalintis ir ro
dytis ant publicznu susirinki
mu, persiredinejo kelis kartus 
ant dienos, pasipuos'zinejo in 
brangius žemeziugus ir dei
mantus, idant pagal savo luo
mą galėtu tarp kitu žėrėti. Vie
nu žodžiu, pradėjo prie Mari
jos kas kartas augti puikybe. 
O tai del jaunos merginos pir- 

^mutinis žingsnis in paklydima.
(Senas priežodis kalba: ‘Pik

tas draugavimas gadina dory
be? In tokia draugavę papuo
la teipos-gi ir musu panaite ir 
tai teip, jog josios tėvai ne ne
prijautė. O vienok teip buvo. 
Tuosia susirinkimuosia dau
giau mate pikto negu gero. Isz- 
pradižios drebėjo josios szirdis 

^priesz baime Dievo, o kudikine 

nekaltybe suprato apmaudin
gus novos saldžius žodžius ken- 
kenezius szlavai artimo, kokius 
girdėjo tose susirinkimuosia. 
Paskui pradėjo su tuom apsi
prasti, o pamaželi pradėjo isz 
szirdies iszgesti nuobažnūmas 
•koki turėjo savo szirdija in- 
cziepinta, isz pradžių labai re
tai užmirszinejo privalumus

* BALTRUVIENE ** *

Su džiaugsmu visus
• pasveikiname, 

Po draug ka nuo geriausios 
klotes vėliname, 

Idant Dievas sveikus 
užlaikytu, 

Nuo nelaimes ir nuo pikto 
gintu. 

Czion, kaip antroje Tevyneje 
apsigyvenome, 

Bet gero, per ta laika ne 
datyreme; 

Per mielas dieneles nuolat 
dirbame, 

Pasilsio ne ramumo jokio 
neturime.

Ne vienas senatvės vėlybos 
sulauki, 

Bet ant senatvės pasilsio 
nesulauki, 

Norint ir vaikelius užaugino, 
Bet saldybes gyvenime 

neiszpažino.
Jus-gi katrie vaikelius 

auginate, 
Katruose vilti ateites i 

atidedate;
Dorybėje, baimėje Dievo 

augykite, 
Nuo pikto isz mažumes 

ginkite.
Paveizda nuo saves gera 

duokite, 
Už prasikaltima teviszkai 

bauskite. 
Norint pradini mokslą 

duokite, 
Kaip paezedumo užlaikyti 

pratinkite.
Girtavimo visi saugokitės, 

Kaip nuo pavietres szalinkites 
Ba kur girtuokliu daugiause, 

Tenais dorybes mažiause. 
Ant gal, vėliname Laimingu 

Nauju Metu visiems!
—Baltruviene ir Taradaika.

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

kiszeneziusius Dievo, o paskui 
kas kartas apsileidinejo, o to
linus suvis atauszo tikėjimą ir 
neturėjo szirdija nuobažnumo 
in Panele Szvoncziausia. Atsi
davė tinginiui ir jau nereikejo 
poteriaut. Nes ne ant to galas. 
Iszsipilde ant josios žodžiai 
Szv. Bernardo, kuris pasakė 
jog kas neženge pirmyn dory- 
beja ir pa’bažnumą, tas bludžio- 
ja. Tusztumas pasilaidusios 
draugoves davė pradžia ant 
pagadiniino josios szirdies ir 
norint tas senovės kūdikis Ma
rijos d a ne suvis užmirszo apie 
Dieva, bet jau staigai bego in 
paskanda amžina. Isztikro, jog 
duodami tėvai vale savo dukte- 
rei, nepamislino, kas isz to ga
li būti?

Dabar pamate savo klaida ir 
pažino, jog pernežinyste prisi
dėjo prie pagadinimo savo 
dukters, paliekant ja be prigu- 
linczios prižiuros. O kad savo 
t aje klaida, pataisyti, priszne- 
kinejo del josios visaip ir su 
gražumu ir su piktumu, kad 
tiktai ja sugražinti ant gero 
kelo, lies ant nelaimes! Viskas 
buvo ant tuszczio. Kada ant 
galo visi stengimai pasiliko 
ant niek, biedna motina, kurios 
net szirdis pliszo nuo gailesto, 
pradėjo melsti Dievo pagelbos 
atvertime dukteries ant gero 
kelo. Drauge su savo vyru kas
diena ilgai meldėsi in Motina 
Szvencziausia, praszydami jo
sios pagelbos del dukteries, del 
kurios buvo jaje pavedus po 
užginrimui. Ii- toj juju malda 
likosi iszklausyta stebuklingu 
spasalbu, kaip mums apie tai 
Szv. Grigorius Didis ketvirto- 
ja knygoje apsako.

❖ ❖

Buvo tai laike apie pusiau- 
nakte, kada lauke buvo baisi 
tamsybe. Marija miegojo tada 
po praleistai dienai ant zobo- 
vu savo pakajuje. Nes miegas 
josios nebuvo tai miegas doros 
mergaites, nes kaip iszdykeles, 
ba sajmavo gedlyvus sapnus. 
Tame josios pakajuje pasirodo

v • 1 J TT* T • •
ne žemiszka szviesa. Vidurija- 
gi Ipakajaus persistatė da 
szviesesne, negu saule, o vidu- 
rije puikus paveikslas Szven- 
cziausios Marijos Panos. Nes 
Karaliene Dangaus nebuvo 
viena daugybe mergaieziu bu
vo apsiaubta in baltus ru'bus 
apsiredžius. Mergaites tos, 
apie Motina Szvencziausia, 
kaip jai iszrodc, buvo tuju pa
ežiu metu ka jije, žierejo dan- 
giszka szviesa, stebėtinos gro
žybes. Pasikėlimo dvasiszkame 
atsiduso gilei musu Marija, isz- 
reikszdama szirdije tuosius žo
džius: “O kad ir asz galetau in 
taji pulkeli prigulėti!” Nedry- 
so tojo troszkimo garsiai isz- 
tarti, ba žinoma apie savo ne
dora gyvenimą jautėsi būti ne- 
gadna, idant galėtu prigulėti in 
taji pulkeli. Kada tasai svieti- 
nis kūdikis buvo susiergelaves 
prisiartino prie josios Kara
liene Dangaus ir žadiniuose ne- 
apraszytos gerybes ir meiles 
paklausė:

— Marija! Mano augytine! 
Ar nori velei prigulėti in ta 
balta ir nesutepta pulką; kuris 
del manes yra paskirtas del 
tarnavimo, kaipo Karalienai 
dangaus ir žemes, teip kaip se
iliaus prigulėjai?

Užklausta, nuleido akis ir su- 
simaiszius vos isztare:

— Ach ir da kaip noretau 
prigulėti in taji dangiszka pul
ką, nes ant nelaimes esmių ne
verta!/

— O teip, atsako ant to Ka
raliene dangiszka, tai nuo szios

valandos stosiesi verta. Po ko^ 
kai valandai kalbėjo teip to
liau Motina Dievo, nes jau asz- 
triau: Nuo szios dienos pasi
taisyk ir pamesk visus biau- 
rius papratimus! Turi pamesti 
piktas draugystes ir szalintis 
nuo tuju piktu ypatų, turi nu
stoti raszinet negražias laisz- 
kas, ba tas viskas butu tave
amžinai pradanginę. Eike pa
gal mano rodą, o netrukus ba 
už keliu sanvaieziu prigulėsi 
prie tojo szvento pulkelo, kuri 
czion regi. Po trumpai paku
lai ir nustojimo paleistuvingp 
gyveninio, priimsiu tave už 
mano tarnaite, ba da suvis apie 
mane neužmirszai!

Iszta.rius tuos žodžius dan
giszka Karaliene su savo pul
ku isznyko isz Marijos akiu.

Po tam sapnui, ar regėjimui 
pabudo Marija tuojaus apmis- 
lino sayo dabartini gyvenimą. 
Ilga laika mistino apie regėji
mą, o juom ilgiau ant to užsi- 
stanavijo, tuom didesniu noru 
užsideginejo apie permaina 
gyvenimo. Ant galo sutiko ant 
atmainos gyvenimo ir tiktai 
dalaike prižadejima. Tuojaus 
nuėjo in 'bažnyczia, kur atlikus 
tikra, iszpažinti isz viso gyve
nimo, pradėjo nuo sziol vesti 
kitokį gyvenimą. Visi katrie ja 
pažinojo, o ypatingai rūpestin
ga josios motina apie iszgani- 
ma duszios negalėjo atsistebė
ti tai staigai atmainai gyveni
mo Marijos: kaip buvo priesz 
tai lengvamisle, teip dabar 
malszi ir nuludus; kaip buvo 
nesenei tingi ant tarnavimo 
Dievui ir nenorėjo vaiksztineti 
in bažnyczia, teip dabar velei 
įprigulineziai pildo. Su visais 
sziolaikinais draugais nenori 
sueiti. % Tėvas ir motina labai 
džiaugėsi matydami atmaina 
duktereje. Džiaugėsi labai jog 

Out of a $60-a-week pay check
I saved $4,900 

says John A. Walsh 
of Malden, Massachusetts

YOU !

Have you been thinking you just can’t 
save money? Well, you can. And eight 
million working folks have proved it for 

* you. Just take the case of one of them— 
John Walsh, a widower with three chil
dren. He saved $4,900 in less than ten 
years out of a $60-a-week pay check!,

How? The same way you can do it. By 
investing in U. S. Savings Bonds on the 
simple, systematic Payroll Savings Plan.

Whatever your savings goal, you can 
reach it through Payroll Savings!

Want a new house ... a car ... a farm ... 
or a business of your own? You can get 
it through Payroll Savings—and here’s 
how simple it is to start this successful 
saving system:

Just go to your company’s pay office to
day and sign up. Yfta say how much you 
want to save out of each check (it can be

He did it through the 
Payroll Savings Plan

as little as a couple of dollars a payday). 
The money will then be automatically 
Saved for you—before you even draw your 
pay. When enough has been accumulated, 
it will be invested in a U. S. Series E Sav
ings Bond, in your name, and the Bond 
will be delivered to you. After that your 
savings earn more—because each Series E 
Bond pays you interest averaging 3% per 
year when held to maturity.

When Uncle Sam makes saving so simple, 
and so safe, why not give the plan a try? 
Sign up today where you work or, if you’re 
self-employed, join the Bond-A-Month 
Plan where you bank. Get on your Plan, 
stay on your Plan—and you’ll get where 
you want to go!

The V. S. Government does not pay for this 
advertising. The Treasury Department thanks, for 
their patriotic donation, the Advertising Council and
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jųdviejų maldos likosi iszklau- 
sytos. Žinomas daigtas, jog 
duktė viską tėvams apsakė 
apie ta stebuklinga regėjimą, 
kuriame mate (Szvencziausia 
Motina Dievo. Bet tėvas trosz- 
ko labai žemiszkos laimes del 
savo vienturtes, kaip tai da ir 
sziandien tarp tėvu yra. Tėvai 
Marijos žiūrėdami nuolatos
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— Gal j u su draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.
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ant nobažnumo dukters, bijojo 
idant juju duktė nepaimtu no
rą inžengti in klosztori, o vė
lai tas labiausia juosius rūpino 
kam teks visi turtai, jeigu vie
natine duktė inžengs in klosz- 
teri ?

Ir isztikro savo prijautime 
nepabludo. Nes jau po asztuo- 
niu dienu savo stebuklingame 
prisivertime, Marija pasakė tė
vams savo drūta norą iszsižh- 
deti sviet iniu džiaugsmu ir in
žengti in klosztori, idant Die
vui tarnauti.

Isz pradžios tėvai apie tai 
nenorėjo ne klausyti, o ypatin
gai tėvas, kuris nenorėjo duoti 
savo teviszko palaiminimo ant 
inžengimo in klosztori, kuri 
sau pati aprinko. Matydama 
tai duktė, pradėjo tėvo su asz- 
aromis melsti teip, jog ant galo 
turėjo prisilenkto ir pavėlinti. 
Buvo tai isz tėvo szalies dide
liu daigiu, bet pavede savo vie-

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

natini kūdiki Dievui ir Szven- 
cziausiai Panelei. Nes Dievas 
da daugiau reikalavo nuo tė
vu. Atsiminė sau žodžius isz- 
tartus per Motina Szvencziau- 
sia, laike pasirodimo Marijai: 
‘‘Eik pagal mano rodą, o ne
trukus, ba užjketuriu sanvai
eziu prigulėsi prie tuju szven- 
tu mergaieziu, kuriu laime ne
gali atsigerti.”

Marijonai nudavė, jog už be
turiu sanvaieziu turi inžengti 
in klosztori ir prigulėti in pul
keli zokoninkiu, idant su jomis 
ant anuo svieto gautis in pul
keli palaimintu. Tuom laik ki
taip tas ženklino, kaip tuojaus 
dasižinosime.

In. dvideszimts septynių die
nu po tam stebuklingam pasi- 
rodimui priesz prisiartinanti 
laika inžengimo in klosztori, 
apsirgo Marija ant karsztliges 
ir in treczia diena numirė. Sir- 
sirupinia tėvai liga dukteries, 
neatsitraukinejo nuo lovos li
gones. Ant kėlu suklaupia, 
melde sveikatos del mylimos 
dukreles. Ligone prijausdama 
savo pabaiga, prasze apie ku
nigą, idant galėtu paskutini 
karta iszpažintoti. Kada iszejo 
tris dienos, jau nebuvo jokios 
pagelbos del Marijos. Maldos 
tėvu nieko nemaezijo, ba mato
mai pabaiga gyvenimo artino-

" si. Tame ant kart pasirodo Ka
raliene dangaus su savo pulku. 
Lfigone atsidavus suvis ant va
los Dievo, matydama prisiarti- 
nante Motina. Dievo, isztrauke 
rankas ligi ja ir tarė tuosius 
žodžius: “Czion esmių mano 
Motin! Czion esmių!”

Tai buvo paskutinei žodžiai 
ant szio svieto Marijonos, ku
rios duszia prisiskyrė prie pul
ko szventu mergaieziu ir nusi
davė in dangaus karalyste. Da
bar tėvai suprato tuosius žo
džius isztartus per Panele 
Szvencziausia priesz keturias 
sanvaites.

Norint didele skausmą turė
jo tėvai po mirimui vienatines 
dukteries vienok tuojaus apsi- 
malszino su vale Dievo, maty
dami, jog juju kūdiki didesne 
lauke laime danguje, negu ga
lėjo rasti czion ant žemes., 
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LAIMINGU NAUJU 
METU VISIEMS!

! KOMUNISTAI REN
GIASI PANAIKINTI 

7-ta AMERIKOS 
LAIVYNĄ

Žinios Vietines
Sg Tai ir po Kalėdų!

Dabar lauksime Nauju 
Metu, su vilczia, kad jis bus 
maloningas, ir atnesz daugiau 
musu gyvenime!

Q Gerai žinomas musu 
Lietuviszkas babberys nuo 409 
W, Centre uly., ponas Juozas 
Anceraviczius ir jo pacziule 
svecziojasi Pliiladelpbijoje 
pas savo dukterys ir žentus: 
Daktara Andrejų ir Mare So- 
kaloczukus ir szeimyna; Dak
tara Carmen ir Regina Bello ir 
Daktara Bernard ir Helena 
Nickels ir szeimyna.
g Seredoj pripuola Szv. 

Tomo Kanterburieto, ir Szv. 
Eleanoros, o Tautiszka Vardi
ne: Linksmuolis. Ir ta diena: 
1947 metuose Henry A. Wal
lace stojo in Prezidento rinki
mus ant treczios partijos ti- 
kieto; 1940 m., Prez. Franklin 
D. Rooseveltas pranesze kad 
Amerika- visame galomis rems 
Anglija priesz Naciu; 1939 m., 
Harry Bridges, gyvas Komu
nistas yra teismo iszteisintas ir 
paleistas; 1329 m., Kryžeiviai 
u'žeme Lietuviu pili Medvala- 
kę; 1813 m., Indi jonai sudegi
no Buffalo miestą.

Musu sena skaitytoja 
ponia J. Ardickiene ir sūnūs 
Juozas, isz Shenadoro, ana die
na motoravo in miešta su rei
kalais ir prie tos progos at
lanko “Saules” Redakcija at
naujinti savo prenumerata aut 
kito meto. Aržiu už atsilanky
mą.

Mirszta senas 1954 me
telis, nes turi gyventi da tik 
trumpa laika, ir užstos po 
juodi Naujas in>pedinis 1955 m.

S Ketverge pripuola Szv. 
Sabino ir Szv. Eugenijuszo, o 
Tautiszka Vardine: Audrone. 
Ir ta diena: 1948 m., Kataliku 
Bažnyczia, Vatikane, paskelbė 
kad visi kurie dalyvavo prie 
Kardinolo Mindszenty pasmer
kimą yra iszmesti isz Kataliku 
Bažnyczios; 1939 m., Sovietu 
Rusija užkariavo Finlandija; 
1903 m., Irquois teatro svetai
nėje Chicago mieste, buvo bai
sus gaisras, szeszi szimtai ir du 
žmones'žuvo; 1803 m., Louisia
na krasztas, prigulė Prancūzi
jai, yra panesztas Amerikai ir 
tampa Suvienytu Valstijų val
stija.

O Petnyežioj pripuola‘Szv. 
Silvestro, taipgi paskutine die
na szio meto. Ir ta diena: 1858 
m., gimė Lietuvos raszytojas 
Daktaras Vincas Kudirka.

O Subatoj pripuola Nau
jas Alėtas 1955, taipgi Viesz,pa
tiesJėzaus Apipjaustymas, ir 
Szv. Mieczislovo, o Tautiszka 
Vardine: Žalyris. Menulio at
maina, Prieszpilnis.
g Visiems linkime Lai

mingu Nauju Alėtu ir kad Die
vas visus užlaikytu sveikus ir 
gyvus ateityje.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Augsztas Laivyno Karinin
kas, ir buvęs Komunistas, Wen 
Hau-ling, kuris nuo Komunis
tu pabėgo ir atplaukė in For
mosa salas ant prekybinio lai
vo kaipo paprastas darbinin
kas, sako kad Komunistai Ki- 
niecziai tikisi daug pagelbos 
isz Sovietu submarinu, povan
deniniu laivu, jeigu jie tik pra
dėtu susikirtima su Amerikos 
galingu Septintu Laivynu.

Jis sako kad jis su savimi at
sivežė visus Komunistu planus 
del užsipuolimo ant Tachen ir 
Quemoy Salų.

Amerikos Karo Sztabas sa
ko kad jis nieko neturi apie tai 
dabar pasakyti. Amerikos Sep
tinto Laivyno virszininkas sa
ko kad nėra tiek laivu ar sub
marinu visoje toje apylinkėje, 
kad jie galėtu nors pajudinti 
galinga musu Septinta Laivy
ną isz tos vietos.

Czia gal vieni ir kiti biski 
per drąsiai kalba ir didžiuoja
si, bet isz tikro, reiketu jau 
baisiai galingo laivyno stoti 
priesz Amerikos Septinta Lai
vyną kuris dabar sargybos dar
bą veda prie Formosa Salos.

Trys Istorijos
Apie Ir landa arba Nekaltybt 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Jko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
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Alahanoy City, Pa.
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— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

3 JAUNUOLIAI
PRISIPAŽINSTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gavo keturis tukstanezius do
leriu.

Slaptos policijos detektyvas 
Kapitonas Clarence Ferguson 
ir Detektyvas William McGo
vern sako kad jie ir prie kitu 
vagyseziu yra prisipažinę.

Intarti jaunoliai yra septy
niolikos metu amžiaus Gerald 
Richardson asztuoniolikos me
tu amžiaus James Ryder.

Lawson ir Ryder, policijan- 
tai sako yra kareiviai, kurie 
yra pabege isz savo vaisko vie
tos in Fort Bragg, North Caro
lina, be pavelinimo.

Tie jaunuoliai polieijantams 
pasiaiszkino kad nors jiems 
kartais pasisekė kelis tukstan- 
czuis ant sykio pasivogti, bet 
kartais jie gaudavo tik tris ar 
penkis dolerius už viso vakaro 
darba ir triūsa.

MIRTINOS
LENKTYNES ANT

VIESZKELIO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tarp Wilkes-Barre ir Hazleton 
kur randasi ilgas ir status kal
nas.

McElwee draivino 1950 metu 
automobiliu, kuri jis buvo pa
siskolinės; Williams draivino 
1953 metu automobiliu.

Lenktynes buvo nustatytos 
nuo apaezios kalno ligi virszu- 
nes kalno kuris yra vadinamas 
“Big Fill”.

Williams sako jis pradėjo 
važiuoti ir paliko McElwee; 
kai jis pasiekė kalno virszu ir 
apsisukęs'gryžo atgal jis užti-

THREE g’S FOR SAFETY
COURTESY
CAUTION
CONTROL

The bells ring and 
the horns toot 

“Happy New Year!” - 
Now, if wishes were 
cars, death and injury 
would not ride our his

...your resolution... to make 
this a safe New Year. Drive 
with courtesy, caution, control
DRIVE TO STAY ALIVE IN ’55!

This is not a license to kill or injure.
It will be revoked or suspended Jor cause.

John S. Fine, Governor

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
Otto F. Messner, Secretary of Revenue Colonel G. M. Wilhelm. Commissioner of Pennsylvania State Police

ko ano automobiliu sudužusi. 
Automobilius buvo keturis 
stulpus iszroves ar iszlaužes. 
McElwee ir Degnan buvo to 
trenksmo iszmesti isz savo au- 
tomobiliaus. McElwee ant vie
tos mirė nuo nulaužto sprando. 
Williams greitai nuveže Deg
nan in Wyoming Valley ligoni
ne kur daktarai sako jis yra 
pavojingoje padėtyje.

McElwee buvo isz armijos 
paleistas tik trys menesiai at
gal, .ir jis dirbo in Manville, N. 
J. Jis buvo parvažiavęs del 
Kalėdų szveneziu. Degnan yra 
parvažiavęs isz Fort Benning, 
Georgia, teipgi del Kalėdų at
ostogų.

EROPLANAS
NUKRITO IN UPE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Pittsburgh miesto policijan- 
tai per savo radijus tuojaus su- 
szauke daug daktaru, slaugiu 
ir ambulancu.

Lakūnas Poe, sako Kapito
nas Walker, buvo paskutinis

apleisti savo eroplana. Ji jau! 
buvo pradėjęs plaukti in kran
tą, kai tik sykiu jis apsisuko ! 
ir gryžo atgal pagelbeti ki
tiems. Tada jis dingo tafnsu- 
moje ir nieko daugiau nebuvo 
girdėti isz jo ar apie ji.

Lakūnas Poe buvo tikras ve
teranas lakūnas per Kinijos, 
Burmos ir Indijos muszius per 
Antra Pasaulini Kara,

Dauguma kareiviu, atbudę 
isz miego ir matydami kad ero- 
planas ne ant aerodromo, bet 
ant vandenio, greitai iszmusze 
eroplano langus ir iszszoko in 
upe.

ISZGELBEJO
VAIKA ISZ EŽERO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ir ponui Hunt buvo parū
pinta nauja eile sausu drabu
žiu. Tada jis sau gryžo namo 
niekam nieko nesakęs kad jis 
ta diena buvo pasirodęs did
vyriu kai jis ta maža vaika isz- 
gelbejo isz to ežero.

DAINININKE NO
RĖJO NUSIŽUDYTI

’ (Tasa Nuo 1 Puslapio)

kompanijoje, kur jis kompani
jos knygas vede. Gimines sako 
kad jis per kuri laika sirgulia
vo ir gal už tai jis buvo taip su
sirupines.

Kompanijos atstovai sako 
kad visos jo vedamos knygos 
yra tvarkoje ir kad jie negali 
suprasti kodėl tokis isztikimas 
ir geras darbininkas taip pada
rytu.

NUDURE SUSIEDĄ 
SALIUNE ■ ;

READING, PA. — Keturios 
deszimts metu amžiaus Juozas 
Danileviczius buvo nuvesztas 
in Szv. Juozapo ligonine, kai 
jis buvo kelis sykius perdurtas 
saliune, kai jis susiginezino su 
savo Susiedu.

Policijantai sako kad Dani
leviczius buvo perdurtas saliu
ne kai jis susiginezino ir susi- 
pesze su dvideszimts vieno me
to amžiaus susiedu, Jacques A. 
Strausser.

Jacques Strausser buvo tuo
jaus suaresztuotas ir jam pus- 
treczio tukstanezio doleriu 
kaucija buvo paskirta. Teisė
jas Charles E. Lease sako kad 
jis dar negali ta užpuoliką nu
teisti, nes jis turi palaukti ir 
pamatyti kaip labai ar pavo
jingai Daneleviczius yra su
žeistas. Kol kas tas jaunas Su
siedas ir kaimynas yra laikinai 
kaltinamas už užsipuolimą ir 
norėjimą kita žmogų nužudyti.

kai Patti norėjo sau viena dai
nuoti ant radijo ir televizijos 
be savo dvieju seserų.

DARBININKAS
NUSIŽUDĖ

LANCASTER, PA. — Pen- 
kios deszimts vieno meto am
žiaus darbininkas, Russell W. 
Cory, buvo surastas negyvas 
savo automobilyje, miszke, 
apie penkios mylios nuo Lan
caster miesto.

Jis paleido sau kulka sta- 
cziai in smegenis, bent taip po
li ei j antai spėja.

Policijos Daktaras Richard 
L. Bryson sako kad tas darbi
ninkas nusižudė.

Mirusio gimines sako kad 
per kelis menesius Russell Co
ry buvo rodos susirupines ir 
nusiminęs ir gal už tai jis nusi
žudė. Jis dirbo Bayuk cigaru

Eroplanas Nusileido Ant Augszcziausios Vietos

Amerikos eroplanas C-47 
pasekmingai nusileido ant 
ledo, ant augszcziausios iki 
sziol žinomos vietos Green
land kraszte. Leitenantas

Gorn Erik Jenseon, Danijos 
lakunu žinovas, kuris su 
Amerikiecziais czia nusilei
do, czia inkasi Danijos vė
liava. Lakūnai czia atskrido

ir nusileido datirti kaip ga
lima geriausiai iszgelbeti 
kitus, kurie szitokiose vieto
se nukristu.

o o o

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
Szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la- * 
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau ‘ ‘ Saules ’ ’ redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka * 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

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

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas, ’ ’ mes galėtume ‘ ‘ Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

PLATINKIT “SAULE”


