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Szitie namai kur gyveno 
iszesziolika szeimynu, in Wa
terbury, Conn., buvo potva
nio sugriauti, kai Nauga
tuck upe persiliejo per savo

Isz Amerikos
SOVIETAI

FARMERIAI
ATVAŽIUOJA

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia nutarė pri
imti penkis Sovietu farmeriu 
vadus, kurie praszesi ežia at
važiuoti, kad jie galėtu ežia isz 
musu nusipirkti kviecziu ir ru
giu už viena milijoną doleriu.

Valdžios virszininkai sako 
kad tie Sovietu delegatai, at
stovai isz farmeriu ežia gal
szia sanvaite atvažiuos. Jie ke
tina važiuoti staeziai in Coon 
Rapids, Iowa, pirktis kviecziu 
isz Garst & Thomas kompani- i 
jos.

Jie ežia atvažiuoja po kitu 
Sovietu farmeriu ežia atsilan- i 
kyma po musu farmas, ukius. į

Musu valdžia buvo susitarus 
insileisti Sovietu ūkininku at
stovus, jeigu Sovietai insileis j 
musu ūkininkus. Bet dabar jau 
aiszku kad Sovietu ūkininkai ■ 
ežia buvo kaip ponai priimti ir 
jiems buvo leistina visur va- i 
žįiuoti, eiti. “Bet musu ukinin-! 
kai, kurie buvo tuo paežiu sy-: 
kiu nuvažave in Rusija mate 
tik tuos ukius, kuriuos Sovie-1 
tai norėjo kad jie pamatytu.’’ 

’ Jeigu musu valdžia turi nors 
kiek proto, tai visi szitokie pa-1 
sisvecziojimai butu tuojaus su- 
stabdinti. Kai Amerika Sovie
tams gerinasi, tie Sovietai tik 
savotiszka propaganda varo.

KUNIGUŽIS
UŽMUSZTAS

COOPERSTOWN, N. Y. — 
Asztuonios deszimts metu am
žiaus Kunigužis Harry D. 
Hayes, Hartwick Liuteronu 
Seminarijos klebonas pasimi
rė ligoninėje, kur jis buvo at-

Potvanio Auka

kranta, Rugpjuczio dvide- 
szirnts pirma diena- Rauduo- 
nojo Kryžiaus atstovai pra- 
nesza kad tas potvanis su
naikino 1,326 stubu ir baisiai 

vesztas, jis buvo sužeistas kai 
automobilius ji suvažinėjo, ne 
toli nuo jo klebonijos.

POPIEŽIUS MATE 
STEBUKLĄ

Jis Tuo Laiku Buvo
Susirgęs Karsztlige

VATICANAS, ITALIJA. — 
Intakingas Italijos laikrasztis 
raszo kad Szventas Tėvas, Po
piežius Pijus Dvyliktasis yra 
mates stebuklą per savo liga, 
buk kad jis mates Kristų ir 
iszgirdes kaip Kristus in ji bu
vo kalbėjęs.

Laikrasztis ‘ ‘ Corriere Della 
Sera’’ isz Milano miesto raszo 
kad kai Popiežius poteriavo 
jam pasirodė pats Kristus iri 
jam buk buvo pasakęs kad jo 
valanda dar neatėjo ir kad jis! 

pasveiks. Anot to laikraszczio, 
I Popiežius buk buvo pasakęs: 
“kai mano valanda ateis tai 
man pasakykie.“

Jis tuo laiku buvo labai su-

daug iszkados padare 4,898 
namams. Ant kiek milijonu 
doleriu iszkados buvo suda
ryta, dar ir dabar nėra isz- 
rokota.

sirges karsztlige. Kiti laik- 
raszcziai Italijoje taip pat ap- 

' raszo ta Kristais Popiežiui pa- 
siredinima, bet nieko nesako 
apie Kristaus pasikalbejima su 
Popiežių.

“Vatikano intakingas laik
rasztis “L’Osservatore Roma
no’’ dar nieko nėra raszes apie 
szita stebuklą, jeigu stebuklu 
galima tai skaityti!’’

SOVIETU
| VĖL V1RSZUS

Penki Nugalabinti; Du 
Pasmerkti

MASKVA, RUSIJA. — 
Penki Lavrenty P. Beria boso 
tarnai buvo nugalabinti ir du 
kiti buvo pasmerkti iki gyvos į 
galvos in kalėjimą. Tai dar ki-i 
tas ženklas Sovietu rinkimu 
pergales. Kai mes ežia variuo
jame votus, balsus per rinki
mus Sovietai pavartuoja kul
kas ir karabinus.

Nugalabinti valdininkai bu
vo draugai, nariai nugalabinto 
Beria partijos. Beria buvo 
slaptos policijos vadas ir vir
szininkas. Dabar Sovietai sako 
kad szitie jo draugai buvo su
imti ka’po kraszto iszdavikai 
ir už tai buvo nugalabinti.

Mums ju vardai visai nerupi. 
Mums gana žinoti kad jie buvo 
draugai to nugalabinto Beria. 
Sovietu vadai dabar sako kad 
viskas ramu ir tvarkoj Rusijo
je. bet szitokios žinutes mums 
priparodna kad ne viskas 
tvarkoj tenai už tos “Geleži
nes Sienos.’’

Jau treczios tokios žuidyst- 
vos po to laiko kai Beria buvo 
nugalabintas. Dabar sunku su
žinoti ar pasakyti kas isz tik
rųjų yra tikras Rusijos bosas. 
Galimas daigtas kad ir Rusijos 
sziu dienu bosai nežino kas isz 
tikrųjų valdo Rusija!

PLATINKIT “SAULE“

$84 UŽ KATE

READING, PA. — Jaunuo- 
lis, devyniolikos metu amžiaus 
Rex L. Mervine nuo Woodvale 
Avenue, in Mount Penn, netoli 
nuo Reading miesto papjovė 
vieno kunigužio kate.

Teisėjas Aiderman C. LeRoy 
Wanner nusprendė kad jis tu
ri užsimokėti asztuonios de- 
sz mts keturis dolerius.

Jis buvo rastas kaltas už nu- 
muczinima tos kates. Policijos 
virszininkas, Donald Frey, isz 
Mount Penn, sako kad Rex L. 
Mervine ir du jaunesni vaikai 
buvo suimti, už tai kad jie bu- ■ 
vo pasivogė ta kate nuo Kuni
gužio Charles W. Fritz, Jr.,i 
klebono Pennside Presbyterian 
bažnyczios, Lapkriczio penkta 
diena. Papjauta kate buvo su
rasta apie bloką, skviera nuo 
Kunigužio klebonijos.

Jo draugai, būdami jaunes
ni buvo sulaikyti ir gal bus pa
dėti in vaiku pataisų namus.

SUMUSZTAS
PER RINKIMUS

Jo Žmona Dėkinga

WARSAW, N. Y. — Tho- 
mas Reilly, Demokratu kandi
datas in Warsaw miesto virszi- 
ninko, Supervisor vieta, buvo 
atsakomingai sumusztas per 
rinkimus Ant rytojaus, po rin- 
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BUVĘS KALINYS 
UŽMUSZTAS

Bego Nuo Policijos

BOSTON, MASS. — Buvęs 
kalinys, isz Dorchester, Mass., 
už-imusze kai jis nukrito sze- 
szios desz'mts pėdu nuo stogo. 
Jis stengiesi pabėgti nuo poli- 
cijantu.

Jis buvo trisdeszimts szesziu 
metu amžiaus Edward M. 
Greeman, kuris ankseziau bu- 
vo patelefonaves viena slauge, 
nurse, in Back Bay ir buvo ja 
grasinės.

Policijantai sako kad jis pa
bėgo kai jie ji užtiko tos slau- 
geskambaryje. Jis užsilipo ant 
stogo ir taip norėjo pabėgti, 
bet jis paslydo ir nukrito. Jis 
pasimirė už keliu minutu kai 
jis buvo nuveržtas in ligonine.

VALSTYBININKAS 
UŽSIMUSZE

EUFFALO, N. Y. — Buffalo 
miesto iždininkas, keturios de- 

! szimts metu amžiaus Albert 
Klaus užsimusze kai jo auto
mobilius paslydo ir sudužo in 
dideli troka, priemiestyje.

Tuo laiku labai snigo ir visi 
keliai ir viezskeliai buvo snie
gu nukloti.

I Trekas, kuris veže naujus 
: automobilius buvo sustojęs, 
nes draiverys nedryso per ta 

į sniegą in audra tloiau važiuoti.

Visame Sibire Randa
Isztremti Musu 

Tautiecziu

Ka Pasakoja Paleistieji In Va
karus Vokiecziu Karo 

Belaisviai

Sziomis dienomis mums pa
teko in rankas vieno Lietuvio 
isz Bolszeviku vergijos raszy- 
tas laiszkas. Sziame laiszke tas 
musu tautietis atpasakoja, 
kaip jo szeimynos nariai buvo 
Bolszeviku kankinami ir žu
domi. Papasakojo ir apie musu 
partizanu kovas. Kadangi szls 
laiszkas licczia atskirus asme-
nis, tai suprantamais sumeti
mais jo viso negalime skelbti. 
Skelbiame ežia tik szio laiszko 
pabaiga, kurioje randami szie 
visiems insidemetini žodžiai: 
Raudonieji visa gražųjį musu 
jaunma suguldė po žemėmis,
nukankino, suszaude. Brangie
ji broliai, viena tik jus pra- rininku ar nuteistu už partiza-
szau: saugokitės Komunizmo navima) yra laikomas taip pat 
taisiau kaip mirties, nes pa- vienas Lietuvis Jėzuitas ir vie-
saulyje nieko nėra baisesnio už nas kunigas. Gryžusis teigia,' 
Komunizmą.’’ kad paskutiniais metais in

Szis jo szauksmas yra visu Vorkuta atvežama dalis jauni- 
Lietuvoje kenezianeziu musu mOj kurie jau kiek skirtingiau Į 
tautiecziu szauksmas. Mes ežia galvoja nuo ankseziau atitrem- 
ji girdime ir atjaueziame. Ir ti- tuju. Sziaip net ir Vorkutos 
kime, kad ne po ilgo ateis lai- kasyklų innamiai gerai žino, 
kas, kada tas szauksmas bus ka skelbia pavyzdis: Amerikos 
iszgirstas ir viso pasaulio. [Balsas ir kiti užsienio radijai.!

VT atstovui Friedlando pJ Isz ^usiu Vokiecziu ar 
reinamojoje stovykloje teko Lietuviu Pavyko surinkti duo- 
iszsikalbeti su visa eile gryžu- menu apie sziuos mu3u tautie' 
siu in Vakarus Vokiecziu pi-|czius: karininkas Milaszevi- 
liecziu, Lietuvos Vokiecziu ar buvo nuszauas per vežimus. Jo

* . ! I
net Lietuviu, kurie kalejimuo-' žmona, nubausta deszimts me-

Prezidentas Eisenhoweris 
su savo žmona apleidžia Bal
tuosius namus, Vaszingtone 
ir važiuoja in savo farma, in 
Gettysburg, Pa., kur Prezi

l se, darbo vergu stovyklose ar 
Sibiro tremtyje ir kitur yra su
tikę nemaža musu tautiecziu. i 
Gryžurieji teigia, kad pa Stall-!

i no mirties in darbo vergus jau 
žiūrima kiek gerėliau, o ypacz 
po 1953 metu sukilimo.

Buvusis Rytines Vokietijos 
“užsieniu reikalu ministerio“ j 
Dertingerio asmens Sekreto
rius B. von Mutius paprasako- 

; jo apie sutiktuosius Lietuvius 
Vorkutos stovyklose. Ten, pa
sirodo, Lietuviai sukilime la- 
lai aktyviai dalyvavo. Vienas 
isz ju, architektas Maknevi- 
czius, ir kitas, majoras, net bu
vę apkaltinti, kad reiszkesi 
kaip minimojo sukilimo vadai. 
Per sukilimą buvo nuszautas
arch/ Maknevicziaus pusbrolis, 
inžinierius. Archit. Maknevi- 
cziui, kaip apkaltintam akty
viai prisidėjus prie sukilimo, 
buvo pridėta dar deszimts me-, 
tu kalėjimo. 29 kasykloj, ku
rioje dirba apie 400 jaunu Lie
tuviu, daugiausia buvusiu ka-

dentas ketina apsigyventi 
del kokiui szesziu ar septynių 
san vai ežiu kol jis visiszkai 
pasveiks. Telefono kompani
ja yra inrengus telefonus ant

Nauja Sztampa

Pacztas, pabaigoje Gruo
džio menesio iszleis szita 
nauja trijų centu sztampa, 
fu paveikslu buvusio Iždo 
Sekretoriaus, Andrew J. 
Mellon. Szita nauja sztampa 
bus iszleista paminėti szim- 
1a metu nuo jo gimimo die
nos. Paczto virszininkas Ar
thur Summerfield sako kad 
ta s z t a m p a bus iszleista 
Gruodžio trisdeszimta diena.

tu, laikoma deszimts stovyk
loj Potmoj. Jos tėvas, pulkinin
kas, gavės taip pat deszimts 
metu, laikomas Karagandoj, 
bet Spalio menesi turėjo būti 
paleistas in Lietuva. Milasevi- 
czienes sesuo Gražina tebelai
koma Vorkutoje. Vienas isz 
buvusiu Kauno policijos vir- 
szininku, Matulis, esąs paleis
tas ir galis gryžti ni Lietuva. 
Vienok jo žmona palikta dar 
toliau darbo vergu stovykloje 
Mordovijoje. Vorkutoje taip 
pat bausme baigia Marijampo- 
liszke Czese Pyragaite, o Vik
toras Atikauskas, Petras Bud- 
ginas, du Juozai Szlickiai, Juo
zas Kulikauskas, Bronius Szal- 
kauskas turi Vorkutoje gyven
ti kaip laisvai inkurdinti. Gry- 
žes in Vokietija yra szilutisz- 
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jo farmos, kad jis gales be 
jokiu kliueziu, trukdinimu 
kalbėtis su savo žmonėmis, 
Vaszingtone.

□ o tm



nelemta nelaime atsitiko.

“SAULE.” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
In North Adams, Mass-, Ed

ward V. Dempsey buvo su- 
musztas per rinkimus. Po rin
kimu. jis paskelbė savo rapor
tu: “Nebuvo jokiu dovanu; ne
buvo jokiu kasztui; nebuvo jo
kio pasisekimo-”

Kai Armijos Sztabas prasi
tarė apie Senatorius kurie va
žiuoja. po svetinius krasztus 
ant musu kasztu, Senatoriai

lauja kad butu vieszai paskelb- 
ta kieko Armijos didžiūnu 
trankosi po visa svietą ant mu
su kasztu- Armijos Sztabas 
staiga nutilo ii- dabar tu Sena
torių nekliūna.

In Turiu miestą., Italijoje, 
septynios deszimts devynių 
metu amžiaus1 Giovanni Fetri
ni gavo, laiszka. isz armijos 
sztabo, kad jis yra pakeltas in 
saržentus. lis buvo ta. savo 
praszyma inteikes 1898 metuo-

“Keleivio” buvęs redakto
rius ir leidėjas, p- Stasys M i- 
cbelsonas, su žmona, ii- 1 ti
tanas Kapoczius su žmona, j

senelis tėvas, puldamas prie 
kaklo siu 1 aus.

— Brangus tėvo, negaili 
tani pulti ė in kojas, kai[> kad 
privalau padarytie- Dievas ma
ne sunkiai nubaudė, pargryžau 
czion isz tolyniu szalu, nes jau
cziuosi kad ir numiręs negale- 
czia ilsėtis grąbe, jai tėvo ne
dovanosite mano kaltes’!

Mano mielas vaikeli!
— Tėvo nevadinkie mane 

savo vaiku, bet nedoram sū
num kuris su apgailestavimu 
•sugryžo ir atstume nuo saves. 
Ant romi Kristaus meldžiu ta-

An-j ves tėvo brangins, kaltos man!
Dievas ludininku mano 

niekad nepykau

Mykolas atsikėlęs nuo suolo 
iszejo ir, atsiskyrė su savo mo
tore Ona ir uoszviu, eidams ve'-

Ona pradėjo isz jo juoktis 
tarvdama:

Tu szliižian, tu iibagia, 
szk man’ isz stubos, ba 

asz tau czion parodysiu, kokia 
asz tavo motere- Koks tu per 
vienas, ar vaiki jozas! Iszsi-

apraszy-

apysaka 
szimtme-

apie du menesius automobiliu sūnau, kad 
apvažinėjo visa placzia Su vien. aip tavos. 
Vals., sugryžo in namus 
kinti ir gerai pasilsėjo.

arba pradžia 
SKAITYMO

Praslinkus keliems metams, 
Mykolas su pagelba sesers Jad-

In Valcourt, Quebec, Kana
doje, Marcei Gudlbert nusipir
ko sena tilta nuo Canadian Pa
cific geležinkelio kompanijos- 
Kai jis atvažiavo ta tilta nu
griauti ir geleži 'parduoti, jam 
susiedijos farmeriai paaiszki- 
no kad vagiai ta tilta., biski po 
biiski per tris metus sau nusi- 
nesze. Tiltas buvo keturios de- 
szimts pėdu ilgumo.

— Liudnastis ir rupeste 
j baigė mano szirdi bet nesi rūsti
nau ant tavęs.

Pypkes Durnai
Mykolas prisilenkęs pabu- 

cziuodamais seneliui ranka, pa- 
lengvu balsu melde tėvo, ak, 
nuims'ite nuo manes keiksmą,

.. .ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
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dimo kaltes! *
— Asz padraugausiu tau

Adomas Ir Jieva

pra-

do-

Indijos krasztas dabar nori 
daugiau kaip visa, bilijoną do
leriu isz Amerikos- Jai tuo pa
ežiu sykiu ir Rusija gerinusi.

Sovietu valdžios didžiūnai, 
Bulganinas ir Kruisliclievais da
bar važiuoja in Indija, kaipo 
garbes svecziai.

Dem.okra.tu partijos didžiū
nai dabar, rodos susiskaldę; 
vieni nori suszaiikti visu De
mokratu. didžiūnu suisiripkima 
Gruodžio menesyje- Jie sako 
kad jie nori Republikonams už 
akiu užbėgti. Kiti Demokratai 
sako kad. butu geriau palaukti 
kol Republikonai savo susi
rinkimus! laikys ir tada bus 
geriau dažinoti ka. jie rengiasi 
daryti ir kokia propaganda jie 
ketina vesti.

Sedejo rojuj Adomas be 
paezios,

Ir užsimanė nebagas 
merginos,

Už viena isz szonkauliu 
savo,

Patogia motere vardu
Jieva gavo,

Sziandien. tos moteres taip 
insipyko,

Kad vyrui meile prie ju 
isznyko.

vienas tris szonkaulius
iszimtu,

Kad boba nuo jo kas 
atimtu.

Ne

KETVIRTAS ::
PRISAKYMAS
:: :: DIEVO
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sidirbtie sau. ant isztvso užsi- r

laikinio, vienok ii' sunkenybe 
seseriai nebuvo, pildydamas 
senam levui prižadus, uždirbta 
skatiką sudėdavo pas tęva-

— Tas nemano, bet 
keikimas Dievo sunkina 
su Dievu vienikis!

— Ponas Dievas man
vanos tarė Mykolas snukiai at
sidūsėdamas, leve a 
žinsto mano kalte u 
kad kožna žmogui 1 
Ketvirta Prisakyma, 
prakeikimas!

— Eikime in stuha mano, 
delei tavos sūnau, visados ada- 
ras slanks'tis stubos mano ir 
sesers Jadvygos su jos vyru. 
Ponas Dievas palaimino man 
ir isz jo malones, turimo tiek 
kad neleisime tau valkiotis po 
svietą.

sz pripa- 
isz tikiu, 
nepildant j 

, sunkina

— o u galioms aszaroms 
Mykolas buicziaivo rankas savo 
tėvo tardams:

— Pinniause eisiu ant ka
po motinos mano, nes neturiu 
ramybes, kol neiszmelsiu atlei-

Pajieszkojimas

Pajieszkau giminiu:

motin

mete

mano

neverto su-

ne pinigai tėvui duotie, nes pas 
seserį buvo visko. Senis tėvas 
nenoredanis užduotie Mykolui 
szirdies nepriimant pinigus, 
paemes juos sudėjo in kasa pa
czedo nežinant Mykolui.

Su laiku daili,g permainų klu- 
vo, tėvas jo moters,(Inos pasi
mirė, isz turto maž kas'pasiliko

eime!
Pribuvęs ant kapiniu, 

si ant kapo motinos ir 
raudojo.

— Motin, 
brangiausia!
dangaus ant tavo’ 
naus, inoldižiii tavos, atleisk 
man, neatstumk manės nuo sa
ves! Karsztai Mykolas meldėsi 
ant kapo motinoisi, ant galo su
sijudinęs atsikėlęs ir apsika
binės tęva tarė: z

— Tėvo jaueziuosiu du- 
szioje, kad motina man dova
nojo! O kaip man lengva ant

ant geidavoju popierui- Ona po 
tėvo mirti, atlaike kaipitolo pa
glemžtu?, pirko sau nameli už 
miesto, ir ten. siiiveczkavo.

Viena, vakaro rudeni, užside
gė mimas Onos ir suvisai sude
gė kaip tik moteriszke su gy-

Abudu su tėvu tylėdami ėjo 
namon palengvela- Galop sto
josi priesz-narna Jadvigos ir 
jos vyro, tėvas prasze eitie in 
vidų, bet Mykolas nedryso.

Eikie su manims, senas te-

Norėta buvo Ona ai įduot ie 
in ligonbuti miestiszka,. bet 
Mykolas jos atstumtasis! vyras 
Imdamas prie ugnies prie to ne- 
daleido, paimdams -Ona in sa
vo gyvenimą- Ona pažino save 
nelaiminga, nes buvusi t urt inga 
turėjo ant susimylejimo duo
tie bet gera Mykolą pamylėjo 
ja prieglauda. Ona persimainė 
ant doros moteres.

— Geros szirdies jau už- 
niirszo apie praeita, malonai 
l>riglaus tave namuose savo.

Mes busime'laimingi, kad ta-

isz kasos paczedo dėtus per ke-

kolo Jadviga. ir juos pamylėjo

Isz Vaszingtono Augszcziau- 
sio Teismo eina gandai kad da
bar yra pasiausti keli intakin- 
gi advokatai ir valdininkai pa- 
(siszneketi su, Brooklyno teisė
jais- Iszrodo kad Brooklyno 
teisėjai ima keliu menesiu at
ostogas, vakacijas, ir visai ne
paiso apie savo darba, nežiū
rint kad butu ir keli szimtai 
bylu, 4<uriosi jo teismo laukia. 
Daug intartu, kad ir nekaltu 
žmonių turi kelis menesius ar 
kad ir visa meta laukti kol ju 
bylos būva pristatintos tiems 
teisėjams.

Eina gandai kad Komunistai 
atitraukė daug .savo artilerijos 
isz Sziaurines Korėjos ir visa 
ta vaiska pastate prie Formo
sa salos, kur dabar Korie- 
cziams gresia pavojus isz Que- 
moyi ir Matsu salų- Komunistai 
skleidžia savotiszka propagan
da, kad jie nori tuos Korieczius 
“Iszlaisvinti. ”

Vienas Kunigulžis buvo iiž- 
musztas vieno saliuno kosiu- 
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merio, kai jis pasiulino ji par- 
veszti namo. Tas kitaisi kos u- 
meris ji apdaužė ir paskui pa
sivogė jo automobiliu- Kuni- 
gužis, Presbyteronas pasimirė 
nuo to sumuszimo, ir jo drau
gas, žulikas dabar yra polici
jos suimtas. Kiek buvo galima 
sužinoti, tai tas Kunigužis ir
tas jo nužudytojas k e 1 e t a 
sznapseliu isztrauke in tos su- 
siedijos saliuna, pirm negu ta

nuo Miszparo, tuom laik Myko
las inženge in savo prigimta 
miestą.

Mažai kas ju jau galėjo pa- 1 
'žintie, vieni kraipo galvoms ki
ti pagailėdami dave*kaipo uba
gui almužna, kurios anaiptol 
nepriemo Mykolas. Nežinoda
mas koks Mykolui vaikiukas 
prisiartino prie jo.

— Ar negalėtum man vai-1 
kelei pasakytie, ar da gyvas ir! 
kur gyvena senas Navickas?

, i

K1 a use AI y kol as-
— Gyvas, ir esti pas duk

terį, kuri yra motere kupeziaus 
ten ant rinkaus.

— Dieve užmokėk tau7ge
rai vaikeli.

Senolis baltais ant galvos 
kaip žiedais plaukais, eina 
iilyczia turedams po' pažaste 
maldaknyge. Priejas prie savo 
gyvenimo, paregėjo priesz na
rna ubaga ant kujoku kuris isz- 
tiesos ranka szauke graudingu 
balsu leve suisimylėjimo!

— Mykoleli ar tai tu! Kaip 
tu iszrodai, suszuko gailingai!

ski \ itold, jiedu! kila isz Sata- 
riszkiu poliv., Vaitkusz para
pijos, Ukmergės apskriezio; 
3—Biretto (vardas painirsz- 
tas) isz T'kmerges!; 4— Klima- 
viezius pamirsztas) 
kilęs nuo Ukmergės; 5— Bara
nauskas (vardas pamirsztas) 
kilęs nuo Ukmergės; 6— Na-

žinai, kad ir kitus turiu pavid- 
naisiczius per fikybia szventa, 
palietus atlikite, turiu savo 
motere, teisybe, nors ne jaus
ima, bet-gi visi je yra mano mo- 
t ere-

Jije t ei p pait n ėjau sm i ir 
sziandien tave atitolnis nuo

trecziu kartu pradėjo meiste-

les nuo Ukmergės; 7— Snies'z- 
kaites Juulijonos broliai ir se
serys (vardai jpamirszti) kilę 
isz Ukmergės apskriežios; 8— 
Adomayiczius (vardas pa- 
niirsztas) kilęs isz Alioniu kai
mo, Ukmergės apskriezio; 9-— 
Kaczinskas (vardas pamirsz
tas) paeina, isz Deltuvos dvaro, 
Ukmergės apskriezio. Jie1 ‘visi 
yra iszvyke in U. S. Amerika 
priesz Pirmos Pasauline kares. 
Taip pat yra praszomi atsiliep
ti ju vaikai, anūkai ir pro-anu- 
kai kurie gyvena Amerikoje.

(Tali būtie, bet asz jaucziuosi 
duszioja, kad ir mano szventa 
pavidnastis nueitie pas ja.

Jeigu atitolins jije mane tai 
tada vėla sugrysziu pas tęva 
savo brangu, o jus mane priim-. 
site in savo teviszka malone, ir 
asz rupinsuosi būtie vertu pa-

A’. Brilling,
Uterbrvinner Str., 85,
Gaųting, Munchen,

Germany.
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ju szeimyna.
' Asz-nobusiii jums sunkenybe 

dar bu o suos i tiek, kiek man Vi- 
sogalis daleis, turėdamas vilti 
jog vis užsiubagausiu malone 
ir vas tęva visu musu, kuris nc- 
atstunie visus pargryžtanezius 
grieszninkus-

'Nepoilgam nusidavęs pa.s 
Ona motore savo, inejo in šlu
ba Mykolas savo uoszvio, ku
ris greitai jiasveikino tardams:

— Tu da gyvas? Asz misli- 
nau kad jau nuniiriai!

Mykolas sudrėbėjo, sėdosi 
ant suolo, ir uoszvis matyt da
vė žinia Onai dukteriai savo, 
kad jije ateitu stubon. Inejus 
Ona dirstelėjo ant Mykolo ir 
> uriko:

— Vardan Dievo ir Sūnaus 
ugi kas tave czion dabartės at- 
nesze ?!

Atėjau pas mano motere.

Po tam, Mykolui viskas lai
mingai sekėsi, turėdamas dar
bo1 invales, laike net da kelis 
darbininkus. Namieje buvo' ra
mybe, giminiszka laime ir vis
ko nestokavo. Mykolas susi
vienijo su Dievu, ir tėvu savo, 
o ir visa, szeimyna motore jo su 
žmonėmis, kuri pirmiaus tik 
keikdavo-

Mykolas, beveik kasdiena ei
davo ant kapo motinos pasi
melst Dievo už suraminima ir 
motinos duiszia. Tarp jaunimo 
jeigu kur būdavo, visada api
pasakodavo apie savo gyveni
mo atsitikimus ir nulaužta ko
ja, vaikus ir jaunus ragydavo 
prie mylėjimo ir guodojimo tė
vu nes prakeiktas tas, kuris 
neguodoja ir motina savo.

— GALAS —

KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
pzius 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 
Valakas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c. 

t

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.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.142—A p i e Paveikslas
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukauško, Osieczna. 40 pus- 

[ lapių, 20c.
No.144— Apie Ranka Ap

vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 

■ puslapiu, 20c.
I 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 
piu. 35c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

, No.153—Apie Gailuti, Du
i Broliai, Majoro Duktė. 62 pus

lapiu, 20c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

jPeir3 Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
derj, Express ar Bankino Mo- 
ni-Ordėri,m 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., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
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damas kur. Atsilankė keliuose 
miestuose, vis ant tųszczio, nes 
darbo kaip nėra, teip- nėra, vie
nuose varsto!ijiese buvo pilna 

i darbininku, antruose jau sto- 
j kojp darbo kad ir senuosius 
darbininkus paleidinejo Myko
lui draugaujantis su szalcziu 
ir alkiu reikėjo trauktie to
linus.

Mykolas be žiksn i uodams 
kelionėm, murmėjo patsai vie

Užslinko ruduo su visokiom 
savo prikliibem, lietus neramus 
vejai kai}) sparnuoti, tolinus 
szaltis ir sniegus, įprisipirtie 
žmonis turėjo prie krutinės szi- 
lumos stiibose. .Mykolas netu- 
redams atsakanczio aipsivilk- 
tuvo, o nei prieglaudos nuo ne
miela s z i r d i n go jo s zal1 m e c z i o, 
miegojo naktimis pas svetimus 
žmones geros szirdies.

Senelis Navickas su Jadviga 
negalėdami savo žmoniszkaiiie 
jausme, o perkenstie, paprasze I 
kunigo z klebono idant Mykolą 
to ik t us i graži a i s p ai no k i 11 i m ai s 
pakreipi i e prie moraliszko gy
veninio vienkart ir tikybiszkos 
gražaus elgimosi, ir su tuomi 
prie pagelbės Dievo ir szeimy
lios, rasis pagelba.

Doras kunigas, paklausė 
greitai maldavimu senio ir 
Jadvigos, liepė Mykolą pa- 
szauktie pas save. Mykolas 
greit, atsilankė pa-s kunigą, ku
ris aiszkiai perstatė gaspado- 
ravima negera jo sanžines, My
kolas su at yda. kla usė persergė
jimu invaira.us intnrio, liet ka
da perstatė nedora jo pasielgi
mą su senu tėvu, paszokes isz 
krėslo, atsimokėjo kunigui ne
dora, ir iszsprust per duris no
rėjo-

Kunigas sulaikęs ji, uždejas 
ant peties ranka tarė:

— Atsiminkic duszyte ma
no, sziandien nenori tikėlio 
tam kad tavo savas, padėjimas 
szia.ndieninis buvo netarnauta 
bausme už peržengimą Ketvir
to' Prisakymo Vieszpaties. At
minsi mano kimigiszkus žo
džius tada kada, tave Viesz- 
pats da sunkiau nubaus, ir ta
da tikėsi, kad Dievas nuo vai
ku reikalauja idant tėvus, savo 
guodotu ir mylėtu, ir lokiams 
tai vaikams palaimina gyveni
mą, skaudžiai nubaudžia tuos 
kurie neiszpildo Prisakymu 
Vieszpaties ant tokiu vaiku 
puola bausme su prakeiksmu, 
kolei ne prisipažinsta save kal
tes ir nepasitaiso gyvenime!

Mykolas, su pasiputimu pil
nu piktybes apleido narna, ku
nigo, ir ant rytojaus su krep- 
sziu ant pecziu, po iszimts pyp
kių leidosi isz miesto svietui1 
kelautie. Sniegas didžiais 
skrepliais spjaudė in akis, ve
jas szvilpdamas ir kaukdamas 

• tartum inpikusius manerfus 
orą vaike, o Mykolas susitrau
kęs, drebėdamas nuo szalczio, 
trauke kelionėm patsai nežino-

nas sau-
Tai teisinga nelaime, kad 

niekur darbo negalima gautie. 
Kalba kad prakeikimas ap
siaubė sunkiai mane tos bai- 
kos! Darbo nėra, sunkus ir blo
gi laikai, ant galo ne turiu pa
sisekimo ir viskas.

Tėvas mane apleido, sesuva 
turtuose mažai ka apie mane 
mislyja, pati pamėtė, turtus 
szinkoriai sugriebė tai tik ne
laime, o ne joks prakeiksmas! 
Bet kaip tai? Tėvas ir sesuva, 
norėjo mam1 gelbet ie tuojaus 
pametimui, pametimui paežius 
ženklas, ir reikia man žinotie, 
kad jie daug geriaus mane my
lėjo, kai}) mano motore Ona.

Mykolas teip sau apniislyjo 
kartais murmedams keliaujant 
skabei mieste darbo jieszkotie, 
suszales rado pakelyja. stubu- 
te ir ten inejes melde almužnos, 
bet jam atsake.

Priežastis nedavimo almuž- 
nos buvo- Kad motore užimta 
virimu pietų, persigando pa- 
ma,ežius žmogų suvargusi bai- 
šiai ir pusnuogi laike szaltos 
žiemos, tada visi geri žmones 
pasirūpina apie sziltesni apsi
vilkima: Bijodama, kad kelei
vis gal vagis, skobei duris už
vėrė atstatydama. Mykolą be 
apdovanojimo kąsniu duonos.

Teip pat Mykolui atsitiko ir 
kitose vielose. Inszales ir alka
nas, rugojo kad jis bereikalo 
ant svieto gimė, dasigavo ga
lop M. nuėsta, ir inejo in viena 
narna, gavo szilto viralo užval- 
gytie- Tame mieste pasitaikė 
Mykolui gautie ir darbas. Iš
dirbo nors tiek, kad galėjo pa
valgyt ie, ir daugiau,s nekente- O t 7 O
jb.

Gaspadorius Mykolo, buvo 
geras meisteris doras ir rūpes
tingas teip namie savo kai}) ir 
kitur.

Po dienu prabuvimo ten My
kolo, inejo meisteris paprasti
nai apžiūrėtie varstotą, iv isz- 
eidams darbininkam tarė: 
Sziandien baigėsi Keturde- 
szimtine Dievmaldyste ketvir
ta valanda uždarykite darbus 
ir praszau nuveitie in bažny
czia.

Mykolas kaip kuomi aplie
tas dirstelėjo ant meisterio per 
Įauga ir sau pamislyjo: Tai 
rots, gavausi asz ezion in drau- 

j gi ja. jokiu dayadkoriu, ne blo

ga pradžiai kas tai bus tolinus, 
gal iszkainandaruosi mane in 
įszpažinti!

Priesz vakaru., apleido My-

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. < 

kolas varstotą drauge su vienu 
isz darbininku-

1 neisime in kareziama, man 
szalta, gal ka iszsigersime del 
apszilimo tarė Mykolais.

■Gal paskiaus tarė draugas, 
del gėrimo ir valgio turime da 
laika, pirmiaus maloniu asz 
pasimelstie, nes jau1 zvaniio.

— Mykolas •pa'Sit vežiojimo 
akie pažvelgė ant draugo m iš
lydomas:

— Ar tai eini in bažnyczia?
Draugas, pati rimo nuomone 

žvelgt* in Mykolą. Kodėl neoi-

* ¥Ž TARADAIKA *
* ' I
*«<+***♦♦**♦****♦¥*****<*-»

Tai ir po Dekavones 
' Diena,

Vėl prie darbo.
Vyrai, jus dideli žvynai, 
(J a rba v o k i t n eku r i e m s 

kaili gerai, 
Ba kada in darbu 

iszeinate, 
Kaip reikia neapsižiurote, 

Ir nežinote kas namie 
darosi,

Tosios laimingos katros 
žioplius turi, 

Ka ant kalczin bobų savo 
ne/iuri,

Kaip mulas dilba per 
diena,

Bobele pasilikus viena, 
Kuinu ir kumukiu 

prisivaro, 
Po tam visokius tunus 

i szdaro,
Jeigu vyras tikras 

ga.mula,
Tai paredkas namie 

jau gana, 
Bobele in niekus pavirsta, 

Viskas po velniu isztvirkšta,
Vyriicziai akis ir ausis 

pastatykite, 
Valios bobelėms neduokite,

Ta syk gyvenimas bus 
kiloki s.

* *
Geda isz tokiu darbu, 

Isz nekuriu musu mergeliu, 
Neva su vyrais apie 

ženybes kalba, 
Kol isz ju •pinigus 

iszgauna, 
Ar jus mislinate kad jum 

Visados seksis taip, 
Ir nauda atnesz tieji 

pinigai ?
Mergeles, jeigu tokius 

triksus varote, 
Ir su vyrais taip darote, 

Ilgus me t uis lauksite, 
Kol koki vyreli gausite.

* * *
Katras tėvas turi. 
Pa t rau k ima pine 

kazy ravimo, 
Tai tegul vakarais kazyruoja 

Su paiczia. ir vaikais,
Tai nors iszlaimeti pinigai 

pasiliks szeimynoje! 1 
* * *

Tieji žmones kurie 
Kitiems kalba apie dorybe, 
Tai paprastai savo vaikus 

(niekiausiai a ugi i ui.

Jonas — Pasakyk man 
brangiause, jeigu asz numir- 
czia, ar galėtum kita mylėt?!

Magute — O! Mano mie- 
liause ne, greieziau gal jau 
po tavo palaidojimui!

— Gal jusu 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.

cziau in bažnyczia? Ksn Kata
liku, inane nebaszninke motina 
amžina jai atilsi, kalbėdavo 
man, nenžmirszcziau apie Die-'
va, tai ir Dievas apie mane ne-j 
užmirsz.

Teip-gi, girdėjau nuo Į 

savo tėvo kad žmogui be tikv- 
bes negali gerai' sektis, nes nie
kas tokiam neužsitiki. Žmogus 
be tikėjimo gatavas ant viso
kio blogo. O tu Mykole, ar ne 
eini in bažnyczia, ar to tėvai 
nemoki n o ?

Mykolas nežinojo ka ant to 
atsakxlie. I-gi kaip einu, pa- 
longvela suniurnėjo eidamas 
paskui, in bažnyczia. Bažny
czia buvo pripldinta žmonomis, 
kunigas iszejas ant pamoksli
nęs, kalbėjo ąpie turtus svieto, 
priveždams apie doringa Žmo
gaus gyvenimą ir apie mylėji
mą. tėvu-
. Mykolas stovėdamas, kamjio 

isztolo, pradėjo artintis prie 

ft
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painokslines, idant geriaus'gir- 
detie kunigo pamokslo.

— V nikelei, atminkie- tarė 
kunigas kad patsai Siutvorto- 
jas prisako myletie toga ir mo
tina tavo, jeigu geidi idant sau 
pasekmingai viskas sektųsi ir 
ilgai gyventie ant svieto'! Te- 
viszki palaiminimai sudrutina 
gyvenimą. vaikeliu, o prakeiks- 
mas iszgriauja akmejiis isz 
fundamento. Prakeiktas, kuris

Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

Saule Publishing Company, 
M aba noy City, Pa., U.S.A.

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.
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neguodoja tėvo ir motinos sa
vo. Atminkie ant tėvo ir nioti- 
,nos tavo, idant Dievas priesz 
akis ju neužmirszta, ir kad ne
suruktum, gerinus kad butum 
nogimos, ir kad no keiktum 
diena, tavo gimimo.

Teip mokina Basztas Szvon- 
tas, knyga. Dievo!

Mykolas su atyda ir gailu
mu klauso pamokslo kunigo, 
isz pradžių kaipo ir pikdamas 
kad teip be paloves turetie 
klausytie apie paikiszka pra
keikimą sunkinanti vaikus blo
gus akyse žmoni n- Tikedams ir 
užsimiąlines rymojo prie muro 

i po pamoksi i nyczia. ir ne apiser- 
j gejo, jog bažnyczia jau tiisz- 

I ežia. Iszejas isz bažnyczios da- 
Mpejo paskui dranga ir karezia
ma. Visada paprastinai buvo 
iszkaTbus, sziandien kaip tik 
ant užklausimo tesėjo atsa.ky- 
tie:

— Kišimo namon Mykole, 
tarė draugas.

— Galime eitio, atsako My
kolas sziandien mos visi abejo
janti, geriausiai butu man, kad 
svietas prapultu, o asz vien
kart su juom, tai tada nusto
tai! kentes,

— Kas tau. teip kenkia ?
Mykolas isz syk tylėjo, to

k

iy

K
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Pirkie U. S. Bonus

Pirkie U. S. Bonus

SAPNORIUS

liaus tarė: Gal bus man kiek 
lengviau ant szirdies, kaip tau 
viską jiapasakosLU- Nuo mažu
mėlės, mano, buvau noprilan- 
kus prie tėvui savo, su motina 
buvo tai nieko, bet tėvas ne
duodavo giluotie. Tėvai norėjo 
kad asz visame pasiduoeziau 
ju valei, asz to neaipkencziau ir 
nenorėjau. Motinai mirus apsi- 
ženijai? su bagota merga, toji 
mane i-zvyjo nuo saves, pame- 
cziau prigimta vieta ir dabar 
likausi tikru ubagu, o kiek tai 
nukeneziau tai tik man. vienam 
žinot ie. Žmonis lankei man pri- 
sznetkedavo, kad tai bausme už 
nepaklusnumą tėvu velei ir 
prakeiksmas tėvu sunkina ma
ne ir Dievas mane baudižia už 
negu odojima. tėvu. Tas melas 
teip negali būtie, ir tai ne yra 
baisiai prakeikimo, bet mano 
nelaime tarp svieto, ir viskas. 
Dievas butu, neteisingas, kad, 
mane nekaltai teip baustu'!

— Neplovok Mykole!
Mykolas be nelaukdamas to

lesniu draugo pasargų, iszsi- 
neszdino ko greieziausiai isz 
kareziamos i niekszaudamas 
prieszai Dieva ir žmones, ir 
greitai puolė ant žemes.

Toja valandoja pribėgo 
draugas. Del meiles Dievo, My
kole kas tau pasidarė ? Ir norė
jo prikelt parpuolusi Mykolą.

Mykolas palengvele pakeles 
galva tarė: Dabar tai tikiu ir 
žinau, kodėl man teip stojasi!

— Apie ka kalbi? Klause 
draugas, kelkis!

— Negalų, deszine koja tu
riu jau nulauszta ir atsidusę jas 
suszuko tai Dievo vale!
. Nei nesudejavo Mykolas ne- 
szant iii gydinyczia, isz kur po 
sunkiai ligai iszejo jau sui ku- 
jokais. Sunaikintas kentejimu, 
netinkantis prie darbo-, durno
jo da apie tęva ir seseri, o ir 
prigimtąją vieta in kur paski
ro sugrysztie-

Ubagu būdamas apleido tė
vyne ir kaipo ubagas jau ant 
kujoku, leidos palengvela atga
lės iu tėvynė, kur tikėjosi ras- 
tie prieglauda prie sziltos szjr- 
dies levo ir sesers. i

t •;«
Saulute palengvela slenkant 

link vakaru jau rengėsi nusi
leisti, žmones darbininkai gry- 
žo isz darbo lauko namon, kiti

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines Ilgiausiu Metu!

— Tai ir po “ Cziken-De j. ”
— Szis menesis jau -baigėsi 

nes Ketverge pripuola, pirma 
diena, G ruodžio-Decem'berio, 
paskutinis menesis szio meto.

— Per Dekavones Diena 
buvo visokiu automobiliu ne
laimiu ant vieszkeliu, taipgi 
daug kitokiu atsitikimu buvo.

— Berodoj pripuola. -Szv. 
Andrejo, o Tautiszka Vardine: 
Davainis. Ir ta diena: Anglijos, 
buvęs Premieras, Sir Winston 
Charchillis 'bus asztnonios de- 
szamts vieno meto amžiaus; 
1948 m., pirmas laivas su Dy- 
pukais isz Europos inplauke in 
Amerikos uosta; 1945 metuose 
Aleide de Gasperi paskirtas 
Italijos Premieras; 1949 m., 
John L. Lewises, maiinieriams 
insake dirbti tik tris dienas in 
san v ai t e, kol visos kompanijos 
pasiraszys ant kontrakto; 1950 
m., Generolas Douglas* MaicAr- 
tburis pasakė, kad Amerikos 
kareiviams 'baisiai sunku ka
riauti Korėjoje, kai. jiems už
drausta,pultis ant Mandžiuri- 
jos, kur Komunistai turi savo 
didžiausius kariszkuis fabri
kus.

—• Nepaprastas krutėjimas 
visuose krautuvėse, po visa 
miestą. Žmonelei pirkinėją do
vanas del savo mylimųjų ant 
Kalėdų.

— Ponas Adomas Urbonas, 
isz Grier City, lankėsi mieste 
su reikalais.

— Adventai. Laikas apsi- 
malszinimo nuo visokiu links- 
m.y b i u.

— Ketverge pripuola, pir
ma dienia Gruodžio-Decembe- 
rio, paskutinis menesis szio 
meto. Tik 24 dienos ligi Kalė
da. Menesis paszvenstasi ant 
garbes Vieszpaties Jėzaus atė
jimo in pasauli. Ir ta diena, 
Szv. Natalijos kankines ir Szv. 
EI Įgijo, vyskupo, o Tautiszka. 
Vardine: Butegeidis. Ūkininku 
priežodžiai: Jeigu Gruodžio 
menesyje beržo sula dar teka., 
Ims lengva žiema. Jeigu per 
Kalėdas szala, tai Velykos bus 
baltos. Jeigu ant Kalėdų daug 
sniego ir szala, tai geras metas 
del javu. Jeigu tas męnesis 
sausas, tai ir pavasaris bus 
sausas. Menulio Atmainos: 
Delczia 6 diena, Jaunutis 14-ta, 
Prieszpilnis 22-tra ir Pilnatis 
28-ta. Jr ta diena: 1943 m., 
Prez. Franklin D. Boose veltas 
susitiko su Anglijos Premjeru 
Winston Churchillu Teherano, 
kurie jiedu viską atidavė Sta
linui/

— Ponstva S tasai Peczu- 
liai isz Tlazletono, motoravo in 
miestą, kurie lankėsi pas savo 
piažinstamus, ir prie tos progos 
atlankė “Saules” Redakcija, 
atnaujinti savo prenumerata, 
už laikraszti ant kito meto. 
Ponstva. Peczuliai yra musu se
ni skaitytojai. A ožiu už atsi
lankymu.

— Petnyezioj pripuola Szv. 
Bibianos, o Tautiszka Vardine: 
Szirputis. Taipgi ta, diena:

Sunu Draugija buvo i.nsteigta 
1910 metais Spalio deszimta d. 
Tai paszelpine organizacija. 
Anuomet visi nariai buvo jauni 
kupini jiegu, veržėsi in dar'ba, 
valdybos rinkimuose būdavo 
dideles varžybos, o siziandien... 
Tie smarkieji vyrai vieni isz- 
miro, kiti dar gyvi, bet pasenę. 
Vieni ju mažai beprimato, an
tru rankos dreba, nebegali 
plunksnos iszlaikyti, nebegali

4 ruszis. Padalinti turtą pagal 
iszbuta draugijoje laika. Va
dinasi senesnieji nariai gautu 
daugiau, o trumpiau iszbu va
isieji mažiau. Sergantieji na
riai paszelpais! gaus iki Naujuju 
Metu, iki tb Attiko tebus iszmo- 
kanios ir mirties paszolpos.

144 ŽUVO ANT 
VIESZKELIU

Prezidento Eisenhowerio 
žmona, Mamie linksmai svei
kino visus laikrasztininkus, 
kurie buvo ateje ja pasvei
kinti ant jos gimtadienio 
szventes- Ji yra penkios de
szimts devynių metu am-

žiaus. Ji su savo vyru, Prez. 
Eisenhoweriu labai tykiai ir 
ramiai ta diena praleido; ji 
nueidama in bažnyczia isz 
ryto pasimelsti, ir paskui 
jiedu iszvažiavo savo farma 
in Gettysburg, Pa.

mo1 k a mokes-j 
bet in susi

Ka raszo musu senas skaity
tojas Ponas Mykolas Žilinskas 

ma pripraszyli, kad kas apsi-į isz Chicago, Ill. — Gerbiama 
imtu eiti tas ar kitas pareigas. !<<sauies’’ Redakcija: Asz My- 
Jaunieji in draugija nestojau ^olas Žilinskas prisiuneziu už- 
J(‘i tėvai viena antra prisaszo, mokestį už’“Saule” ant kitu 

metu 1956, kolei galiu gyven-
, tie, asz ate jas ant szito svieto 
1873 metuose, Rugsėjo (Sept.) 

Tokiai padeeziai esant teko 29-ta diena, dabar 82 metu am- 
i vien seniesiems naszta. neszt.i. žiaus. Sveikinu visus Linksmiu 
j Sztai draugijos kasininkas My- Kalėdų ir Laimingu Nauju Me- 
kolas Slieva tose pareigose isz tu. Su pagarba, Mykolas Ži
bu vo dvideszimts penkis metus linskas. .
finansų raisztininkas Aleksas j 
Nakutis dvideszimts. m e t u, 
protokoliu rasztininkas Alek
sas Yusz’ka. trylika metu, bet ir

rinkimus neateina.

Chicago, Illinois. —
Kelios sanvaites atgal mirė
Anton Schuessler, 44 metu am-

■jiems jau1 gana. Tenka draugi- 
i ja uždaryti, nors joje dar yra 
asztuonios deszimts septyni

WASHINGTON, D. C. —
Valdžia pranesza kad per De
kavones Dienos szventes 144 
žmonių žuvo' ant vieszkeliu au
tomobiliu nelaimėse, o 33 žuvo 
invairiose kitokiose nelaimėse 
per ta laika. Tai isz viso per 
ta laika žuvo 177 žmones.

žiaus- Sako kad jis mires del 
susigraužimo. Spalio 16-ta, dar 
neis.ząiszkinti piktadariai žiau-

SUMUSZTAS
PER RINKIMUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kimu jis szita straipsneli indė
je in vietini laikraszti:

“Asz noriu padekavoti vi
siems tiems kurie už mane bal
savo, votavo per rinkimus, ne
žiūrint to kad asz tu rinkimu 
nelaimėjau. O mano žmona no
ri visiems tiems padekavoti, 
kurie priesz mane balsavo ir 
mane per rinkimus taip su- 
musze.”

menesi buvo pripažintas ne
darbingu, bet sziemet jo byla 
turės iszspresti teismas ir pri
pažinti ji paleistinu ar ne. Vor
kutoje dirbo ir Dr. A. Garmaus 
sūnūs, mokinavo medicina. 
Sziemet baigė bausme, bet ar 
gavo leidimą vykti atgal in 
Lietuvi, nežinoma. Penki sto
vykloj dirba 34-35 metu vil- 
niszkis siuvėjas Maeika. Jo 
žmona palikusi Vilniuje, o bro
lis iszgabentas in Sibirą. 5 ka
syklos 22 brigadoj dirba 30 m., 

I Juozas Griszkeviczius, 32-33 
m., ūkininkaitis Juozas Vilkai
tis, 34-35 m., Alf. Krauze, Sim. 
Lukaszeviczius, vet. studentas 
Melinis ir kiti. Dar pereitais 
metais buvo atgabenta in Vor
kuta musu tautiecziu, nuteistu 
Vilniuje. Vorkutos penki sto
vykloj isz 2,500 suimtuju yra 
apie 1,300 pabaltiecziu, isz ku
riu per 700 sudaro Lietuviai. 
Kitose kasyklose ju rasrnie po 
100, po 200. Ir moterų stovyk
lose esti po 100-150 Lietuviu. 
Sziemet Vorkutoje atidarytos 
dvi naujos kasyklos.

Ponia, Marcele Belskiene isz 
Wapping, Conn-, raszo apie 
Sieninius Kalendorius. Gerbia
ma “Saules” Redakcija, Duo
du jumis žinote kad. asz labai 
dekuoju jumis už Sieninius Ka
lendorius kur asz pirkau per 
laiszka. Kalendoriai labai gra
žios ir patinka. Su pagarba, 
Marcele Belskiene.

1234 m., Lietuviai pergalėjo 
Mozūrus ties upes Sargune; 
1823 m., Amerikos Prezidentas 
James Monroe, ilgai pasitaręs &su Amerikos Sekretorium John 
Quincy Adams, ir paskelbė su 
Thomas Jeffersonu, visoms 
Tautoms Suvienytu Valstija' 
nusistatymą, kaslink visu 
Amerikos krasztu:, kai,]) Sziau-j 
rineje taip ir Pietinėje Ameri
koje neiszimar.it nei Kanados i 
kraszta,, kad nuo szio laiko ne
bus valia nei vienai Europos
Tautai koja inkelti in Ameri
kos krasztu, kad joms nevalia 
remti ar kelti sukilimus ar re- 
volucijas, kad nevalia nei ma
žiausio szmotelio žemes sau pa
sisavinti szioje pasaulio pusė
je. Tas nusistatymas buvo už
vardintas “Monroe Doctrine”, i 
Europos Tautoms baisiai nepa
tiko szitokis nusistatymas. Szi- 
tas nusistatymas buvo ir yra 
vienas isz geriausiu.

— Gruodžio pirma diena 
prasidės szesonais ant spaudy
mo stirnų ir pasibaigs Gruo
džio penkiolikta diena.

Keturios deszimts Va
landa Atlaidai Szvemto Juozą-1 
po bažnyezioje pra-ides Nede- 
lioj, Gruodžio (Dec.) 4-ta die
na, Panedelyje ir Utarninko 
Gruodžio 5-ta ir 6-ta dienomis.

— Musu skaitytoja, ponia 
K. Kmelauskienc, ir duktė po
nia Magde Vudviliene isz She-j 
nadoro, lankėsi mieste su rei-’ 
kalais ir prie-tos progos atlan
kė “Saules” Redakcija, ątnau-i 
jinti prenumerata ant 1956 m. [ 
Aicziu už a t si lankymą.

— Juozas Burtaszius, nuo j 
938 E. South uly., pasimirė 
Lapkriczio 20-ta diena iii. j 
Schuylkill pavieto ligonbnte j 
kuris gydėsi ten per Įvelėtai 
sanvaites, likos palaidotas Se-j 
redoj Lapkriczio 23-czia diena* 
isz G ra kori aus Post kopi vežios, ’ 
321 E. Mahanoy uly., devinta 
valanda ryte, ir palaidotas in 
L.D.K.V. kapinėse Frackville- 
jo. Velionis gimė Lietuvoje. 
Buvo angliakasis ir paskutini 
karta dirbo Sky Top kasyklo
se. Velionis neturėjo jokiu gi
miniu Amerikoje.

Bryn Mawr, Pa. —
Žinios skamba isz szito mieste
lio, Imk musu skaitytoja, ponia 
F. Auksztakalniene gydosi in 
Bryn Mawr ligonbute. Ponia 
Auksztakalniene turėjo opera
cija ant akies ir neužilgo su- 
grysz namo. “Saules” Redak
cija vėlimą musu skaitytojai 
greito pasisveikimo.

Gardner, Mass. — 
Uždaroma draugija. Lietuvos

nariai, kuriu dalis gyvena ki
tuose miestuose. Težino visi 
nariai, kad atėjo liūdnas lai
kas — reik laidoti semi jin atei
viu didžius darbus.

Lapkriczio septinta diena, 
draugijos susirinkime buvo 
iszrinkti du globojai, kurie turi 
ru'pintis draugijos uždarymo 
reikalais. Tais globėjais yra 

! Juozas Galvanauskas ir Alber
tas Adomaitis.

Gruodžio penkta diena szau- 
kiamas paskutinis nariu susi
rinkimas, kuris nuspręs, kaip 
padalinti esama draugijos tur
tą. Yra trys pasiūlymai. Vie
nas ju numato padailinti vi
siems nariams lygiai, antras: 
suskirstyti narius in tris ru
szis ir trcczias suskirstyti in

rial nužudė jo du sunns: John, 
13 metu ir Anton, Jr., 11 metu. 
Ju ir Robert Peterson, 14 metu 
kunus- rado miszkelyje sukrau
tus viena ant kito. In vyku s tra
gedija, Schuessler uždare savo 
siuvėju dirbtuvėlė ir visa, laika 
paszvente mėgindamas iszaisz- 
'kint, kas taip žiauriai nužudė 
jo vaikus-

Ponia Marijona Czipiene isz 
Hillside, N- J., raszo: Gerbia
ma “Saules” Redakcija: Pri
siuneziu mano atnaujinima 
prenumeratos ant kito meto. 
Asz myliu skaityt “Saule” ir 
man labai patinka istorijos ir 
žinutes isz viso pasaulio. Su 
gerais velinimais ant Kalėdų ir 
Nauju Metu, su pagarba Mari
jona Czipiene.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Now is the time .

TO SAVE SENSIBLY-
AND MAKE PROSPERITY

PAY OFF FOR YOU!

Today, we people of America are rid
ing high on the greatest prosperity this 
country has ever known. Total national 
income over ?3(X),(XX),000,000.00!
It's wonderful! And it can continue 
—if we handle this -prosperity with com
mon sense. If each of us, as an individual 
citizen, manages his own financial af
fairs with care.
One of the most important things to do 
is to save sensibly—now. Right now, 
when your earning power is at a peak, 
put something away for yourself every 
payday—systematically. The best way 
is to sign up for U. S. Savings Bonds 
through the Payroll Savings Plan where 
you work. Another way is to buy Bonds 
regularly where you bank.
Here are three reasons why U. £. Sav
ings Bonds should be an important

part of your investment program. They 
are safe—your principal is never sub
ject to market fluctuation. They're 
sure—Bonds pay an average of 3% per 
year, compounded semiannually when 
held to maturity (9 years and 8 
months). And they can go on earning 
3% for another 10 years after that. 
They're liquid—you can always cash 
them, if you have to, after you’ve held 
them for two months.
Treasury Secretary Humphrey said, 
(on June 24, 1955), “We believe at this 
time of great prosperity that all of us 
—Government, business, and individ
uals alike — should exercise self-re
straint in the use of public or private 
credit and the accumulation of debt.” 
Let’s apply his words to our private 
affairs—and preserve this prosperity 
for ourselves and our children!

For your prosperity, and America'sy too
— invest in U.S. Saving's Bonds!

o

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

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

kis Alfredas Vaicziulis ir isz 
Pagėgių Vale Szvirkszlyte. Ji 
buvo 1950 m., suimta Rytinė
je Vokietijoje ir visa laika isz- 
laikyta Vorkutoje. Tarp gry- 
žusiuju isz Sov. Sanjungos Lie- 
tuviszkomis pavardėmis ran
dame dar sziuos: Pypke, R. Go- 
gela, J. Duda, V. Jakszys, P. 
Jurkaitis, K. Kupka ir kiti.

Kaip “laisvi” Vorkutoje 
gyvena 22 metu amžiaus Juo
zas Mockeviczius, atgabentas 
1947 m., Stepas Kalinauskas, 
Jonas Morkūnas, girininkas 
Kaszkauskas. Tarp laisvai in- A M.'.
kurdintuju žinomas pavardes 
nuo Jurbarko mokytojos Ele
nos Gustytes, vilnietes Doros 
Jaczienes, kybartiszkes Biru
tes Žemaitytes, Danutes Gry
baitės, kuri pirmoji už ryszio 
palaikyma su partizanais bu
vusi nuteista mirties bausme, 
tik paskiau toji bausme buvusi 
pakeista privereziamojo darbo 
stovykla, ir kiti. Žinoma taip 
pat, kad isz Vorkutos in Lie
tuva jau gryžes kilimo nuo 
Gražiszkiu Juozas Arbacziaus- 
kas. B. Žemaityte Vorkuton 
net atsigabeno savo motina isz 
Lietuvos. Vienok ne visiems 
leidžia gryžti. Už pogrindžio 
laikraszczio redagavima nu
teistas 25 metams mokytojas 
Kauniszkis Karaleviczius da
bar dirba vienoj isz Intos dar
bo vergu stovyklų. Vienoj isz 
ju yra ir gimęs Amerikoje Mi
lukas, kuris 1948 m., isz Vil
niaus iszvyko in Maskva, no
rėdamas iszsirupinti leidimą 
važiuoti in Amerika, bet buvo 
pakeliui suimtas, apkaltintas 
sznipinejimu ir nubaustas. Bir
žietis Petras Kulbis taip pat po 
atliktojo bausmes laiko laisvai 
inkurdintas. Jo žmona ir tėvai 
palike Biržuose. Vorkutos 29 
stovykloje dirba žinomojo 
Kauno fotografo sūnūs Henri
kas Laurinaviezius, kuris, ka
ro metais atvykęs in Vienna, 
joje mokinavo operecziu reži
sūra, bet Bolszeviku ten pas
kiau buvo suimtas ir nuteistas 
25 metams. Jis turi akordeona 
ir tarp kitu suimtuju yra susi
daręs labai gera varda. Kau- 
niszkes gydytojos Laumakie- 
nes sūnūs Vytautas yra nete
kės sveikatos ir 1954 m., Kovo

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

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

‘ ‘ Saules ’ ’ redakcij a ' 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 įn 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 tad 
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 insteL 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popiė- 
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!

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City. Pa.

PLATINKIT
“SAULE” j

neiszimar.it



