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Jei Karas Iszkiltu

Czia valdžia nori parodin- 
ti kaip dabar viskas yra ren
giama ir parūpinama del 
žmonių apsaugos, jeigu kitas 
karas iszkiltu. Szitokie lai
vai iszvesztu žmones isz pa
vojingu vietų, salų, ir ero-

planai tuos laivus palydėtu 
kad jie nebutu prieszo pa
skandinti. Laivynas yra jau 
dabar paskyręs szeszios de
szimts tokiu laivu ir dar 
daugiau prižada.

CJ O t—I

Isz AmerikosAPV0GF MOKYKLAS

BOBOS PLEPĖJO

Namai Sudegė
YORK, PA. — Ponia Cletus 

Bentz užmatė kad Susiedo na
mai dega. Ji pribėgo prie tele
fono ir paszauke ugniagesius, 
in York, New Salem.

Telefoną atsake Harry E. 
Noss, gazolino stoties darbinin
kas: “Czia nėra nei vieno ug
niagesio, nes visi yra iszeje 
briedžiu medžioti.” Paskui jis' 
atsiminė kad gal yra ugniage-į 
siu kitame mieste. Jis stengiesi 
ugniagesius isz Jacobus mies
to paszaukti, bet dvi bobos ant 
telefono plepėjo ir nesutiko 
nutilti kad jis galėtu paszaukti 
tuos ugniagesius. Tada jis 
stengiesi isz West York prisi- į 
szaukti ugniagesius, bet tos 
bobos dar vis ant telefono ple
pėjo.

Už pusvalandžio jam pasi
sekė ugniagesius prisiszaukti, 
bet kai jie pribuvo jie rado 
pono George Sheets stub as tik 
pelenus.

DINGĖS
MEDŽIOTOJAS

Surastas Negyvas 
Miszke?

RIDGWAY, PA. — Penkios 
deszmits szesziu metu amžiaus 
medžiotojas, kuris buvo per 
kelias dienas dingės, buvo su
rastas negyvas miszke, apie 
dvideszimts myliu nuo St. Ma
ry’s Eik Apygardoje.

Valstijos policijantai, kurie 
to medžiotojo jieszkojo, sako 
kad Nicholas Pascuzzi, saliu - 
ninkas, Jeannette miesetelyje, 
pasimirė nuo szirdies ligos.

Lewisas Reikalauja Atlyginimą; 
CIO Unija Skolinga $1,655,000

WASHINGTON, D. C. — 
John L. Lewisas, Mainieriu 
Unijos bosas dabar reikalauja 
kad CIO Unija atmokėtu viena 
milijoną szeszis szimtus pen
kios deszmts penkis tukstan- 
czius doleriu. Jis sako kad tiek 
pinigu jis paskolino tai Unijai 
kai ta savo pradėjus tvertis.

Jis ta savo pareikalavima 
pasiuntė James B. Carey tos 
Unijos Sekretoriui, kuris sako 
kad jo Unija nei cento nėra Le

wi so Unijai skolinga, nes tie 
pinigai buvo duoti kaipo dova
na, o ne kaipo paskola!”

Lewisas ilgai tylėjo apie ta 
skola, bet dabar, kai CIO ir 
AFL vienyjasi, jis sako kad ta 
skola turėtu 'būti pirmiau at
mokėta.

CIO unijos virszininkai sako 
kad pats Lewisas gerai žino 
kad jis nieko negaus, bet kad 
jis tik nori pasigarsinti, nes 
žmones jau buvo pradeje ji už-

mirszti.
Lewisas, isz savo puses sako 

kad jis eis in teismą ir apskųs 
ta Unija jeigu ta skola nebus 
atmokėta.

Prezidentas Dwight Eisen- 
howeris, per telefoną pasakys 
trumpa prakalba, kai abieju tu 
Unijų Vadai susirinks pirma j 
syki kaipo vienos, dideles uni
jos vadai.

o o o

Už Geležines Uždangos

CZEKAI PALEIS
ARKIVYSKUPĄ

QUARKERTOWN, PA. — 
Per Dekavones Dienos szvente 
vagiai apvogė szesžias mokyk
las Bucks apygardoje, kai mo
kyklos buvo per kelias dienas 
uždarytos.

Vietiniu mokyklo virszinin-: 
kas, Superintendent J. Edward 
Smith sako kad tie vagiai grei- 
cziausia tikėjosi kad jie daug’ 
pinigu ras, nuo futboles loszi- 
mu inžangu. Jie daugiausia 
grobio gavo, asztuonis szimtus 
doleriu, in North Hunterdon 
High School.

Lambertville policijos Leite
nantas Stanley Rose sako kad 
kitose mokyklose tie vagiai 
mažai pinigu rado, bet daug 
iszkados padare insilauždami 
in kambarius ir iszvarstydami 
stalczius.

7 KALĖJIMO
SARGAI SUIMTI

NEW YORK, N. Y. —
Septyni gargai buvo suimti ir 
suaresztuoti už tai kad jie ge
ra geszefr sau vare kalėjime. 
Jie priversdavo kalinius užsi
mokėti už visokias “malones.”

Manhattan District Attor
ney Frank S. Hogan sako kad 
jo policijantai ilga laika rinko 
žinias apie tuos sargus kol tik
rai daž nojo kaip jie tuos ky- 
szius isz kaliniu eme.

Kalinys turėjo puse dolerio 
užsimokėti jeigu jis norėjo pa- 
sivaikszczioti po kalėjimą. 
Bonka sznapso kaliniui kaszta- 
vo trisdeszimts penkis dole
rius. Jeigu kalinys norėjo ge
resni, tinkamesni kambarį, tai 
tie sargai jam parūpino už ke
turios deszimts doleriu. Jeigu 
kalinys norėjo gauti pinigu isz 
savo draugu, tai jam kasztavo 
penkiolika doleriu, kad sargai 
jam tuos pinigus perduotu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VIENNA. — Ateina žinios 
isz Komunistiszkos Czekoslo- 
vakijos kad gal ne už ilgo isz 
nelaisvės bus paleistas Arki
vyskupas Josef Beran, kuris 
tenai buvo sulaikytas nuo 1949 
metu.

Pragos Mayoras Adolf Svo
boda, buk yra pasakęs Flo
rence miesto Mayorui kad tas 
arkivyskupas bus paleistas. 
Bet kai Amerikiecziai laikrasz- 
tininkai užklausė Mayoro 
Adolf Svoboda apie tai, jis vi- 
siszkai užsigynė, sakydamas 
kad jis Arkivyskupo nei vardo 
neminėjo kai jis buvo nuvažia
vęs in Florence miestą. Bet vis
gi eina gandai kad Komunistai 
ta arkivyskupą paleis.

— Kas per daug kalba, ta
sai visai mažai žino.

— Kas jauezia nelaime, tas 
prie Dievo gryžta.

Gryszta In Darba

Prezidentas Dwight Ei- 
senhoweris, gerokai pasvei
kęs nuo szirdies ligos, svei
kinasi su pažystamais in 
Gettysburg, Pa., kur jis yra 
sugryžes isz ligonines. Jo 
daktarai jam pavėlina tik 
kelias valandas ant dienos 
dirbti, kol jis visiszkai pa
sveiks. Už tai jis dar neva
žiuoja in Vaszingtona. Jo 
daktarai sako kad jie patys 
stebisi kaip greitai Eisenho- 
weris pasveiko.

į“JET” EROPLANAS
SUSPROGO

11 Ligi 14 Žmonių
Žuvo

FAIRBANKS, ALASKA. — 
Armijos “Jet” eroplanas ne
suspėjo gana greitai pakilti 
nuo žemes ir davė in visa eile 
namu ir juos sudaužė ir užde
gė. Lakūnas ir apie deszimts ar 
keturiolika žmonių žuvo toje 
nelaimėje.

Tas eroplanas isz Eielson 
aeredremo, skrisdamas apie 
szimta penkios deszimts myliu 
in valanda, pakilęs tik keletą 

i pėdu nuo žemes visu smarku
mu davė in tas stubas, ir su
sprogo. Visi tie namai užsidegė 

i nuuo to eroplano palieto gazo
lino. Tose stubose gyveno ka
reiviu žmonos ir ju vaikai.

Nelaime atsitiko apie puse 
po dvylikos, po pietų, kada 
daug moterų ir vaiku buvo pa
roje pietų. <

Lakūnas kuris žuvo, buvo 
dvidsszimts asztuoniu metu 
amžiaus Leitenantas Alfred F. 
Pounders, isz Monticello, Mi
ssissippi. Ugniagesiai eme il
giau negu keturis valandas ta 
gaisra suvaidinti ir užgesinti.

Tuo laiku vaikai, mokiniai 
gryžo namo isz mokyklų. Dar 

i nebuvo dažinota kiek j u toje 
ncla'meje žuvo.

===== — ~--------- ---------- |

Sena Lcszike

Muving-pikczieriu loszike, 
Gloria Swanson, anų dienu 
pagarsėjusi žvaigžde, loszi
ke, dabar yra Italijoje apsi
gyvenus, kur ji rengia kita 
muving-pikezieri. Ji czia pa
sikalba su laikrasztininkais, 

i- Rymoje, ir sako kad ji tikisi 
i dar ilgus metus paszvesti lo- 
■ rzimui.

DU EROPLANAI 
| NUKRITO

-------- - —.

HONOLULU. — Du Marinu 
eroplanai nukrito in juras ne
toli nuo Oahu kranto. Vienas 
lakūnas buvo iszgelbetas, an-

Neleidžiama Gryszti 
Atgal In Ievyne

Paprastai tokiems, apie ku
riuos Bolszeviklnio saugumo 
organai pareiszkia kad jie esą 
pavojingi. Szitie pavojingieji, 
atlikę bausmes laika privalo 
kur nors prievartiniu darbo 
stovyklų aplinkoje insikurti. 
Iki 1953 m., Vorkutoje tebuvo 
duodama teise insikurti tik kri- 
minaliszka nusikaltėliams, ku
rie jau buvo atlikę bausme. 
Politiniai suimtieji buvo sava- 
noriszkai kurdinami kitose vie
tovėse. Iki to laiko Vorkutoje 
atlikusieji bausmes Lietuviai, 
negalintieji gryžti atgal in tė
vynė, insikurti daugiausia bu
vo' siuneziami in , Karaganda, 
Krasnojarska ir in Naujaji Si- 
birska. Vorkutoje dirbantie
siems mokami poliariniai prie
dai.

Didžiules anglies kasyklos 
Intoje yra maždaug už 200 km. 
nuo Vorkutos. Intos rajone 
siauezia poliariniai szalcziai. 
Pvz. Vokieczlams iszvykstant 
isz vienos stovyklos szimet 
Spalio 7 diena, tenszalcziai sie
ke jau 25 laipsnius. Intos sto
vyklose yra nemaža Lietuviu, 
ypacz jaunimo, atgabentu 1952 
ir 1953 m. Daugelis czia’ nu
baustas už tariama ar tikra pa
rama partizanams arba dalyva
vimą ju eilese. Villi Kitt sako
si sutikės vienoje isz j u Lietu
vi, kuris dalyvavęs partizanu

Lietuvis Villiui Kitt papasako
jęs, jog pastaraisiais metais 
Sovietai pradeje vartoti kažko
kius migdomuosius vaistus, 
kuriuos per savo agentus ar 
isziaip ihgrasine gyventojams 
stengiasi indeti in partizanu 
maista. Taip juos ir pavyksta 
lengviau sudoroti. In tos sto
vyklose tebedirba eile Lietuviu 
už partizanine veikla nubaustu 
ir atgabentu in jas 1953 m., pa
baigoje ar 1954 m., pradžioje. 
Tarp stovykloj laikomu suim
tųjų minimi szie musu tautie- 
cziai: 1 uves Utenos nuovados 
virszininkas Povilas Ramosz- 
ka, 55 m., raseiniszkis Jonas 
Savicką<1953 m., atgabentas 
kokiu 25 m., Raseiniszkis Alek
sandras Vaitelis, 1953 mM suim
tas Ukmergiszkis St. Auksz- 
tuolis, tais paežiais metais su
imtas raseiniszkis studentas 
Kazys Banys, atkeltas in Inta 
Ukmergiszkis Jonas Brokas ir 
kiti. Gryžusieji pasakoja, kad, 
ju gautaisiais isz paežiu Lietu
viu praneszimais, 1953 m., ru
deni Dubysos atkrantėse invy- 
ko kautynes tarp Lietuviu par
tizanu ir Bolszeviku. Daliai 
pa rtizanu pavyko pasprukti, 
bet ju vadovybe žuvo. Sziu 
kautynių iszdavoje suimtas 
Vokietis isz Drezdeno, Gerhar
das Nitzpcnn, kuris buvo ap
kaltintas, kad apie deszimts 
metu dalyvavęs drauge su par
tizanais ju veikloj ir spausdi
nęs pogrindžio laikraszczius. 
Isz jo buvo atimta Vokiecziu

eilese ir viena nakti isz miszko prietyke, ir dabar jam nelei- 
nuvykes in artima sodyba gau- džla gryžti atgal in Vokietija, 
ti maisto. Czia jam davė pa- Pana sziu pavyzdžiu, kaip sve- 
valgyti, bet bevalgydamas teip timu krasztu piliecziai nupilie- 
giliai užmigęs, jog sąmone te- tinami ir pavereziami be pilie- 
atgaves tik Maskvoje. Tasai (Tasa Ant 2 puslapio)

MĖGSTA GAISRUS ,raEŽUV°- Vardai lakunu yra 
j sulaikyti, kol bus galima žuvu-Į 

. šio g m nems apie tai pranesz- 
ti.

į Tiedu eroplanai nesusimusze! 
i padangėse bet nukrito atski-i 
riose nelaimėse, beveik tuo pa- i 
ežiu sykiu. - i

MEDIA, PA. — Du jauni 
vaikai buvo pasiunsti in patai-i 
su namus, kai jiedu prisipažino 
kad jiedu padegė penkiolika 
lauku, ir keletą kartu tyczia 
paszauke policijantus kai visai | 
nebuvo gaisro. Jiedu pasiaisz-į 
kino kad jie labai mėgsta gaiš- Į KAREIVIS 
ruį- k. . . „ ' ŽMOGŽUDE

Sykiu su jais buvo suaresz-, 
tuqtas devyniolikos metu' 
Frank Costa, kuris viena isz tu> 
vaiku in savo automobiliu nu- ■ 
veszdavo in vietas, kurias tas 
vaikas padegdavo, paskui jis 
greitai nuvažiuodavo namo, ir 
laukdavo kol ugniagesiai bus 
paszaukti. Tada jis, kaipo jau
nas ugnegesys vis pirmutinis 
pribūdavo ta gaisra užgesinti.

Platinkit “Saule”

FITCHBURG, MASS. —
i Kareivis kuris buvo isz vaisko; 
pabėgės, dvideszimts metu am
žiaus Raymond E. Finley yra 
suaresztuotas. Policijantai sa
ko kad jis prisipažino kad jis 
buvo nužudęs taxi draiveri, 
Walter J. Pender, keturios de
szimts dvieju metu amžiaus. 
Jis sako jis norėjo ta taxi au
tomobiliu pasivogti, Lapkri- 
czio dvideszimta diena.

Apsauga Nuo Atominiu Bombų

Harry E. Thomason, jo 
žmona ir jųdviejų penki vai- 
kucziai susirenka in apsau
ga, skiepe, kur jie saugiai 
pergyventu atominiu bombų 
sprogimą. Jis sako skiepą 
szitaip intaise už pusketvir
to szimto doleriu. Po kairei,

paveikslo apaezioje matyti 
kaip jo žmona su vaikucziais 
iszlenda isz tos pastoges. 
Skiepe viskas intaisyta, 
szviesos, vanduo, sziluma, 
elektra ir reikalingiausios 
tulszys.

o o o
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Kas Girdėt
Kai tik ta nelemta Genevos 

konferencija užsibaigė tai po 
vista Italija pasklido plakatai 
ir laikraszcziai su Eisenhowe- 
rio ir Bulganino paveikslais. 
Tie paveikslai parode kokie ar- 
tymi draugai yra jiedu; Ame
rikos ir Rusijos vadai. Tie 
laikraszcziai szauke ir reikala
vo: “ Amerikos Prezidentas ir 
Komunistiszkos Rusijos vadas 
yra szirdies draugai, bet Itali- 
jos valdžia neinsileidžia nei 
vieno Komunisto in savo tary
ba!”

jai divorsa nuo jos vyro, Her-į 
man Lewis. Jis priverto ja ta Į 
prisieka padaryti pieš ji buvo 
tris sykius ženota ir tris sykius 
divorsuota nuo to paties vyro.

Ji teisėjui nusiskundė kad 
jos vyras niekados nepareina 
namo kol paskutinis 
užsidaro.

Jiedu pirma syki 
vorsa 1943 metuose, 
ženijo 1946 metuose, 
gavo 1951 metuose ir 
šio vėl apsiženijo po
vorso, ir dabar nori dar 
divorsa.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Su 283 Paveikslais

saliunas

gavo di'- 
ve 1 apsi- 

divorsa 
už mene- 
antro di- 

kita

Paremti farmerius ir jiems 
padėti, musu valdžia sziais me
tasi yra paskyrus visa. 'bilijoną 
doleriu.

Amerikoje randasi vienas 
biznierius del keturios de
szimts žmonių, darbininku.

Apie szimtas du tųkstancziai 
žmonių susirinko in Philadel
phia, Pa., del futboles loszimo 
tarp Laivyno ir Armijos futbo
lininku. Pigiausias inžangos ti- 
kietas 'buvo virsz szesziu dole
riu. O kai kurie mokėjo net ir 
po penkios deszimts doleriu už 
viena tikieta.

tybes, esame ir daugiau. Sztai 
isz Jurbarko kilęs Vokietis 
Hermanas Otto, kurio žmona 
yra Vokietijoj, yra paverstas 
Otto Armonu, padarytas Sovie
tiniu piliecziu ir toliau tebelai
komas Vorkutoje. Savaime 
aiszku, kad jo taip pat neisz- 
leis. Sziemet vienoje isz Intos 
stovyklų tarp politiniu kaliniu 
ir kriminaliniu kilo pesztynes, 
virtusios tikru musziu. Per su
sirėmimą kriminaliniai nusi
kaltėliai nužudė ir 9 Lietuvius.

Didžiules Privercziamojo Dar
ko Stovyklos Yra Inrengtos 
Miszkuose Tarp Koszvalo ir

Peczioros, Paežiuose Sziau- 
riausiuose Rajonuose

Vienas farmerys, Floridoje 
. yra gavės szeszis tukstanezius 
doleriu isz valdžios kad jis ne
sėtu tamiecziu ant savo ūkio, 
kur žeme netinkama tamie- 
tems, ir kur jis negalėtu! tame- 
tes auginti kad jis ir norėtu. O 
tuo paežiu sykiu toisi tamietes 
kasztuoja keturios deszimts 
centu ant svaro. Acziu musu 
valdžiai ir jos paramai!

Prez. Dwight Eisenhowe- 
rio žmona?, Mamie, yra asme- 
niszkai atsakius, in dvylika 
tukstaneziu sveikinimu, kuriu 
ji susilaukė savo gimtadienio 
apvaikszcziojima. Ji vieniems 
pasiuntė dekavones korteles, 
kitiems asmeniszkus laiszkus 
parasze.

Automobiliams gazolinas 
yra labai prastas ir jis kasztuo
ja pusantro dolerio už goreziu. 
Visoje Maskvoje randasi tik 
penkios vietos kur galima ga
zolino nusipirkti, ir ant geriau
siu ir didžiausiu vieszkeliu, 
Rusijoje, gazolino stotys yra 
tarp septynios deszimts penkių 
ligi szimto myliu nuo viena ki
tos.

Iszrodo, kad ne užilgo unijos 
ir politikieriai viena ranka lai
kys; taip pat ir fabrikantai: 
Republikonai susivienys su ba- 
goeziais ir fabrikantais, o De
mokratai pasisavins unijas. O 
kur tada atsidurs paprastas 
darbininkas, kad jis ir prigu
lės in unija?

— Kas turi gera szirdi 
nuolatos aukauja, tai nuo 
visi ima.

— Kas visados serga, 
mato tik varga.

ir
to

tas

Amerikoje alpie du tukstan- 
cziai biznierių iszeina isz 'biz
nio kasdien; bet apie tiek nau
ju bizniu kasdien atsidaro, 
prąsideda. Tai bizniu, 'biznie
rių Amerikoje randasi apie 
szeszi szimtai penkios deszimts 
tukstaneziu.

Pypkes Durnai

Motina!

'Sziandien pasninkauti labai 
lengva: pragyvenimasi tokis 
brangus, kad jeigu mes valgy
sime tiek, kiek iszgalime nusi
pirkti, tai mes isz tikrųjų pas
ninką užlaikysime. ;

Kai, po szveneziu pasiskai
tome kiek automobiliu susiinu- 

/ sze ant vieszkeliu, tai mums 
visai ne dyvai kad nauju auto
mobiliu biznis taip spareziai 

f eina.

Kai mes pamatome kaip gal- 
vatrukeziais' visi su savo auto
mobiliais važiuoja per szventes 
tai mes tikrai žinome kad visi 
Amerikiecziai labai tiki in Die
vo Apvaizda. Ju Aniuolas Sar
gas, isz tikrųjų turi pailsti, 
taip sunkiai dirbdamas apsau
gos darba “overtime”. •

Ar-gi gali būti Dievui 
szventesnis vardas,

Kuri musu lupos galėtu
• isztarti,
Su didesne paguodone!
Ar-gi gali būti brangesnis 

vardas,
Del tu j u kuriems Dievas 

pavėlino džiaugtis,
Ir draugauti sziam 

gyvenime,
Su taja kuri apdovanojo
Jam gyvastį pavojuje 
Paaukavimo savo gyvasties, 
Kurie su pasisziauszimu 

ir džiaugsmu,
Žiuri ant tuju,
Kurie su skausmu žiurėjo 

ant savo gimdytoju,
Kuriepis atidavinėjo savo 

gyvastį,
Ir jos akyse mate meile ' 

ir palaiminimą!
Kaip tai miela ir saldu 

turėti motina!
In Los Angeles, California, 

Ponia Ernest Lopez iszkepe 
gražu, dideli kai akut a. Padėjo 
ji ant stalo del rytojaus pietų.

Ponia Lopez turi penkias ka
tes.,

Pabaiga kalakuto, pabaiga 
ir musu pasakos.

In Indianapolis miestą Ponia 
Clarissa Lewis turėjo padary
ti prisieka, pirm negu teisėjas 
John L. Nibjack sutiko duoti

160 Puslapiu Į 
8 col. ilgio, 5% ool. ploczio ' 
Iszaiszkma «apna ir kas . 
ateiteje stosis. Su priedu ' 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: 

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 

Mahanoy„City, Pa.,U.S.A.

SKAITYKITE “SAULE”

— Kas daugiau turi, tas 
nieko duoti nenori.

Didžiuliuose miszkuose imti
niai turi kirszti miszka ar dirb
ti prie kitu miszko darbu. Il
gesni laika vienoje isz tu sto
vyklų dirbės Tilžės Vokietis P. 
Boss sakosi žinąs ten buvus 
apie 100 Lietuviu. Kai kurie 
Lietuviai ten gave laiszkus isz 
savo artimųjų, isztremtu in Si
birą.

Mordovijos stovyklose dau
giausia yra Ukrainiecziu, an
troj vietoj eina Lietuviai, pas
kum Latvai ir kitos tautybes. 
Didesni Lietuviu transportai 
in Mordovijos stovyklas buvo 
atgabenti 1953 metais, dau
giausia jaunesnio amžiaus 
abieju lycziu musu tautiecziu, 
tarp kuriu buvo nemaža ir ne- 
pilnamecziu. Vienoje isz ju sė
dė j es ir nepilnametis Kestutis 
Bartuszka, kuri pernai paleidę. 
Bet dar tebebūdamas stovyklo
je jis gavo žinių, kad isztrem- 
tos in Sibirą sesuo ir motina. 
Vienoje isz Mordovijos stovyk
lų iki 1953 m., buvo laikomas ir 
buvusius teisingumo ministe- 
ris St. Szilingas, kuris laikėsi 
labai gerai ir fiziszkai nepalū
žo. Vėliau buvo perkeltas ki
tur. Mordovijoje esama apie 20 
stovyklų, kuriose laikomi mu
su tautiecziai. Daugiausia 
jiems tenka dirbti prie medžio 
darbu, siuvyklose, plytinėse ir 
kitur. Invairiose Mordovijos 
stovyklose laikomi: apie 50 m., 
amžiaus Tauragiszkis Antanas 
Butkus, apie 30 metu amžiaus 
Alfonss Buczinskas, Kaunisz- 
kis, Juozas Malinauskas, Pet
ras Petru szkeiczius, Kauno 
Szv. Antano bažnyczios klebo
nas Kun. Želvys ir kiti.

Karagandos moterų stovyk
lose kiekvienoje vis rasime po 
120-130 Lietuvaicziu. Daugiau
sia, tai vis jaunos moterys ar 

6merginos apkaltintos ir nuteis
tos už rysziu palaikyma su 
partizanais ar varyma antibol- 
szevikines propagandos. Žino
mos pavardes Kauniszkiu Bal- 
ęziunienes ir Krikszcziunienes. 
Paleistieji teigia, kad moterų 
darbo vergu stovyklose isz vi
su pabaltiecziu moterų ar mer
ga ieziu daugiausia randama 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KELIAUTOJAI IN 
SZVENTA ŽEME

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

No J 02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
rnas, 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) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu; 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 
pusiapiu, 20c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdosj 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 Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
nori^us, 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,

Įėjo.
Treczia« diena vejes apsimal- ! 

szino, o penkta diena nuplaukė 1 
prie Konstantinopoliaus. *

Ne kurie isz kelauninku isz- 
ejo ant žemes, kad pamatyt , 
bažnyczia Szv. Zofijos, kuria 
turi Turkai užgriebia ir ant 
meczeto perdirbta, Ivanas vie
nas sėdėjo ant laivo. Pabuvę 
ten dvideszimtisi keturias va
landas nuplaukė tolyn.

Priplaukė 'prie krasztp Smir
noje isz ten in kita miestą, va
dinama Aleksandryje ir ant 
galo be perszkados in Jaffa: 
Czion visi kelauninkai iszejo 
iisz laivo kad nusiduot pekszti 
in Jeruzolima, apie septynios 
deszimts viorstu.,

— Ėjo tolyn pekszti ir ket
virta diena gavosi in Jeruzo
lima.

Apsistojo ant kvatieros ku
ria užlaikė Ru'siszki Monachal, 
kuris fenais 'buna del vigados 
kelauninku isz ju žemes.

— Ten paszpartus padruti-
I 110 (pasirasze) ir po piet Iva

nas i'sizsirenge su tuom davat- 
kinu kad atiduot garbe szven- 
tai vietai.

Nes jau taje diena buvo per 
vėlu ir pas graba Vieszpaczio 
neprileido.

Ant rytojaus anksti nusida
vė ant auszrines (jutrinosj in 
Monastira Jeruzolinimo pat- 
riarkos. Tonais meldėsi ir pa
aukavo priesz altori po žvake, 
O: paskui apžvelgi nėjo- 'bažny
czia. Isz numirusiu prisikėlimo 
kuriuoje talpinasi Grabas Isz
ganytojaus.

Tiek yra pristatyta visokiu 
triobu, jog net galva maiszosi.

Taje diena tiktai mate kam 
bareli Marijos Magdclenos, ku
rioje vede Szventa gyvenimą. 
Czion teipos-gi paaukavo žva
kes ir “Te Deum landumus” 
lielpe atgiedot.

Norėjo nueitie ant Misziu 
Szv., in bažnyczio Grabio Isz
ganytojaus, nes susivėlino, tai 
nusidavė in nionais'tera Abrao
mo ir apžvelgė kaina Moria ir 
taje vieta, kur Abraomas nu
sidavė idant sunui Izaoka par
ankant.

Paskui nusidavė in darža 
kur Kristusas pasirodė Marijei 
Magdelenai ir in bažnyczia 
Szv; Jbku'bo. Davatkinas visas 
vietas iszrodinejo ir pasakinė
jo, kur ka aukaut kur pinigus 
o kur žvakes,

Sugryžo volei ant kvatieros 
ir ant atilsio rengėsi. Sztai da 
yatkinas ant kart pradėjo de
juot ir škunstis kiszeniaus sa
vo iszkratinejo, o ir drabužius.

— Del Dievo, pavogė man 
kas pinigus! Szauke masznele 
su pinigais.

Turėjau dvideszimts tris 
rublus, dvi poipieras po de
szimts rubliu, o tris sidabru!

— Davatkinas rodos in že
mes kasėsi, nes nieko ne maezi- 
no, atsigulė.

— TOLIAUS BUS —

ar

tai jau jo suvis neniatyczia. 
Tiek to, eisiu toliau.

Gal sueisime kur pake!ui ant 
nakvynes.

Daejo kaiina, prasze szalty- 
sziaus, idant jeigu pamatys pli
ka senuką, tai parodytu jo~hak- 
vyne.

Elizeuszas nesirado tame 
kaime, Ivanas ant rytojaus ėjo 
tolinus, klausdamas 'pas kožna 
ka tiktai susitiko, ar neinate 
maža plika senuką. Nes niekas 
jo nemato Ivanas tuom dyvijo- 
si, nes ėjo toliu.

— Sueisime, mistino, 
kur Odesoje, ar ant laivo'!

Ir palove mistines apie Eli- 
zeusza.

Sztai susitiko su strauninku.
(Strauninkas yra tai žmogus 

kuris jau kelis kartus atlikęs 
keliones, pavydale davatkino, 
nes yra tai geriausi žmonys, 
norint szventais iszrodo.)

Tasai strauninkas turėjo il
gus juodus plaukus, su apskir
ta maža kepuraite, kaip Žys 
diszka jarniulka ir su ilgu sur
dutu; jau buvo ant kalno At
hos ir antru kartu ėjo in Jeru
zolima.

■Suėjo ant nakvynes, pradėjo 
■Szneket, ir jau drauge laikosi.

Pribuvo laimingai in Odesa, 
nes ten turėjo laukt del laivo 
tris dienas. Daugelis kelaunin
ku isz visu szalu teipos-gi lau
ke.

Ivanas volei klausinėjo apie 
Elizeusza, nes niekas jo neina
te.

Tasai davatkinas mokino 
Ivana, kaip iszsisukt, kad ne
mokei už laiva, nes Ivanas ne
norėjo apie tai nei klausyt.'

— O ne asz, užmokesu už 
save, ba ant to paėmiau pini
gus. Užmokėjo keturios de
szimts rubliu in ten ir atgal, 
pirko zoposta duonos ir silkių.

Ant galo prikrovė laiva ta- 
vorais ir sulipo kelauninkai o 
terp ju Ivanas ir tas davatki
nas.

Pakele ankara ir iszplauke 
ant pilnu mariu. Diena buvo 
graži, nes vakaro ve jei pasikėlė 
pradėjo lyt ir vilnes net ant 
laivo Išjosi-.

Žmonys persigando, moteres 
pradėjo klikt, Ivanas teipos-gi 
bijojo, nes nudavinejo drasau. 
Visa nakti ir visa diena sėdėjo 
ant vietos, kuria sau iszsirinko 
užlipęs ant laivo, szale keliu 
senesniu žmonių isz Tambovo, 
laike drueziai krepszius ir ty-

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo 

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

apraszy-

apysaka 
szimtme-

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

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

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

N0.1V2—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

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

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

Kitokios Knygos

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

N0.I8O—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

180^—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. 15e

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

g'rN 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., - JJ. S. £
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Keliautojai, in szventa žeme
(Tasa)

Pusgyvis 'žmogus ir senuke 
suvalgė biski sriubos sziltos, 
nes vaikas ir mergiuke po kė
lės torielkas suvalgė, paskui 
sugulė in kampeli ir drucziai 
užmigo. Tada žmogų ir seniuke 
pradėjo apsakinet apie savo 
bedas.

Ir užėjo sausmetis, tai vilko- 
me varga, nes kada bernai ne- 
užderejo, turėjom viską par
duot, kad nuo 'bado apsigint 
szeip, teip, o paskui ėjome visi 
ubą,gaut. Isz pradžios gavome 
szio, to, nes toliams pradėjo at
sakinėt. Buvo tokiu, ka norin
gai gelbėjo, nes ir patys nieko 
neturėjo. O paskui nenorėjome 
in akis priverstinai lysi.

Apart to turėjome skoles, 
priskolinom miltu, duonos ir 
pinigu! Paskui niekur nieko 
negavome. Tokiu bu|du misli- 
nom užlaikyt gyvaste ligi rug- 
pjutai. Bet sunku buvo to su
laukt. Jieszkojau darbo visur 
vaikszicziodamas, nes niekur 
negalėjau gaut.

Daugybe žmonių slankinėjo 
be darbo ir butu už dyka dir- 
bia, kad tiktai gautu szaukszta 
srubos.

Paskui iszleidau motina ir 
vaikiuką iii svietą ubagaut, nes 
toli nenuėjo, o in kur ir inejo, 
tai ir patys neturėjo ka valgyt.

Visur buvo beda.
Žodžiu, sulaukiame to,* kad 

jau buvome pasirengė mirti ir 
sztai radai mus laukianczius 
smerties.

Elizeuszas klausė ligi galui 
tojo apsakymo, ir mislino 
sziandien nesivyt Ivano, tiktai 
per bu t per naktį grinczeleje.

Ant rytojaus atsikėlęs užsi
ėmė triasu grinczeleje ir lauke, 
rodos kad tai pas save, prigel- 
’bejo senukei užmaiszyt duona 
ir agni užkart.

Paskui ipaemes mergina su 
savim, nuėjo pas kaimynus, 
kad iszpirkt nekurios daigtusi, 
ka užstate arba už pamestina 
atidavė, ba nieko grinezioje ne
buvo, ne isz daigiu naminiu ne 
isz drabužiu.

— Ir teip Elizeuszas ėmėsi 
už darbo padare nekuriuos rei
kalingus daigius, o ka, negalė
jo padaryt pirko kaime. Tuoni 
visu buvo užimtas viena diena, 
paskui da užtruko antra ir tre- 
czia. Vaikiukas pradėjo pa
sveikt.

Pradėjo glamonėtis prie Eli- 
zeuiszo! Mergiuke, kuri jau da
bar buvo sveika ir linksma, 
prigelbinejo kožname darbe.

Lakstė paskui ji nuo ryto iki 
vakarui', szaukdama:

— Tėvuk! Tėvuk!
Senuke pasitaisė ir būdama 

drūtesne apėjo kaimynus.
Vyras ir pradėjo būtie drū

tesnis, laikydamasis tvoros 
vaiksztinejo. Tiktai da jo pati 
gulėjo, nes iii treežia diena 
pradėjo atgavinet ponieti, ir 
prasze valgyt.

— Na. na, kalbėjo Elizeu-

Kokioje tai nebūta tautoje, 
Nebūtu tuju namu kad 

juose iiebutu vaidu.
Sziandien turime vaidu 

tarp poru, 
Vaidu tarp tėvu ir 

vaiku, 
Tarp drauguviu, ir 

parapijose, 
Vadai už darpus,

Tasynes tarp susivienijimu', 
Nesutikimai tarp 

dvasiszkuju, 
Karalyscziu ir kituju.
Kožnas laiko save už 

Genesni ir iszmintingesni.
Gero nesulauksime už 

keliolikos metu,
Jau paseno ir iszmire musu 

pirmutiniai ateiviai, 
Pasiliko tiktai invalidai,

Netikia prie darbo, 
O isz jaunesnes musu 

Gentkartes maža yra nauda, 
Nes tieji visiszkai isztautes, 

Ir Lietuviai stos ant tu 
paežiu iszlygu,

Kaip sziandien stovi
Airisziai!

* * *

Doros moteres ir davadnos, 
Biaurybes tokios nekeiiczia 

niekados,
Nes pliovoja visaip kaip 

tik iszmano.
Iszjuokia, jeigu šluboje 

szvaru, 
Kaip nėra kampuose 

szaszlavu, 
Ba paosios surugia, 
Ir ju vaikai sunpiria,

Motina per dienas 
pliovoja, 

Tai ir vaikai gana loja, 
'Geriau kad szvarios moteres;

su joms neužsidėtu, 
Visai su joms nesueitineti, 

Tik grindzes žiūrėti, 
Vaikelius dorai mokinti, 
Isz to pavyzdi gera, turės, 

Kaip ant to visko 
prisižiuręs.

Pirkie U. S. Bonus

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Bątanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x51/4 col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

szas, niekad nemisliiiau teip il
gai užtruki.

Dabar ja turiu palikt.
♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

Ketvirta diena buvo pasku
tine pries'z Szv. Petrą ir Povilą 
ir Elizeuszas painislino sau:

Noretau su tais vargszais 
praleist szvente. Reikė ant to
sios dienos del ju ka geresnio 
parūpint ir apie vakaira da eit 
in kelione.

Nusidavė velei in kromeli 
kaimyni, pirko pieno, kvietiniu 
miltu, las'ziniu, ir biedna senu
ke su pagelba Elizeuszo virė ir 
kepe kaip tiktai iszmane.

> Ant rytojaus nuėjo in ba'žny- 
czia, o kada sugryžo, visi sėdo 
prie valgio.

Ligone motore pirmu kartu 
atsikėlė ir pradėjo pamaiželi 
triušy t.

Josios pats apsiskuto, paėmė 
czystus marszkinius, ka bobu- 
kc iszskalbe ir nuėjo iii kalnia 
pas turtinga gaspadori praszyt 
pagelbos.

Mat užstate jisai alpsieta sa
vo lauka tam gaspadoriui, tai 
prasze kad pavelytu nuvalyt, o 
jisai uiž tuosius jevus; galėtu 
atiduot skola tam gaspadoriui.

Nes nebagelis nieko nenau
do jas sugryžo vakare nuliūdęs.

Turtingais paspadorius netu
rėjo ant jo susimylejinio ir lie; 
pe atneszt pinigus ka gavo.

Elizeuszas pradėjo apie ’tai 
mislyt sau.

— Taigi netrukus reikes 
szienaut, o ka jie vargszai szie- 
naus?

Jevai isznoks, visi valis nuo 
lauku, o rugiai gražiai iszrodo 
szimet, nes ka turės tasai 
vargszas su savo- szeimynele, o 
jeigu užstate savo užsėta lau
ka. Jeigu dabai1 juostis apleis
tu tai nuo bado numirs!

Tosios mislys sjpaude Elizeu- 
sza ir taji vakara vietoje reng
tis in kelione, sukalbėjo poteri 
atsigulė, kluonelyje ant trak- 
niu, nes negalėjo užmigt, ba vi
sokios misly® painiojosi galvo
je. Turiu eite, jaut tiek sugai- 
szau ir pinigu iszdaviau, nes 
kas bus su taisais vargszais!

O ka juk asz nesztant visus 
turtingais padaryt. Taigi tik
tai norėjau jiems vandenio bis
ki pasemt ir duot szmoteli duo
nos ir dabar žiūrėkite kasi pasi
darė! O ka, turėsiu iszpirkt dir
va ir 'pievas.

O kaip lauka atpirksiu, tada 
velei reikes karves del vaiku ir 
arklio, ba kuom ars ir jovus 
vež? Tai rots inkluvau Elizeu- 
szeli, kvailiukai!

Puikiai insikivinklojei!
Atsikėlė paėmė savo jeke, 

kuria turėjo po galva, vietoje 
paduszkos, paėmė savo raguti 
su taboka, patrauko skaniai, 
su mirle, jog gal jam kiek mįs
les prasklaidys. Nes mislino ir 
mislino.

Turiu vaikine kelaut, kalbė
jo in save, nes kas stosis su 
tais vargszais.

Nežinojo ka pradėt. Velei 
pradėjo po galva savo jeke ir 
atsigulė.

Jau pradėjo gaidžiai giedoti 
kaip migdesi.

Sztai nudavė jam apsisapna
vo jog likos pabudintu.

Rodos buvęs pasirėdęs in 
kelione, su krepsziu ant paežiu 
ir lazda rankoje ir rodos ėjo 
per vartus, nes vartai teip bu
vo pridaryti, jog vos galėjo 
žmogus persispraust. Rodos 
norėjo persispraust, tame už- 
kliuvo krepszis, krepszi atkabi
no, tai velei apivara nuo vizos 
užkliuvo ir atriszo. Norėjo per- 
sipraust tai rodėsi jog už vir-

ves užsikabino, ežia, velei pasi
juto jog mergiuke ir vaikutis 
laiko ji už skvernu ir szauke: 
Buonos tėvukai! Duoldc duo
nos!

Toja valandoje pabunda Eli- 
zeuszas ir pradėjo garsiai kal
bėt in save.

— Tegul blnla vale DįCvo 
Turiu atpirkt dirva ir pieva 

pirfeiu arkli, ir karve teiposgi 
dėl vaiku.

Ba dabar žinau jog žmogus i 
g-ali eitie in gala svieto jieszkoj 
Kristaus, o vienok gali jį paJ 
mest lomioje duszioje. Turiu ta' 
szeimynele pastatyt aut kojų. ' Į 

Ir Elizeuszas užmigo j r niie-| 
gojo ligi dienai. Atsikėlęs tuo- 
jaus nusidavė pas ta bagoeziu 
ir atpirko dirva ir pieva, pas
kui pirko dali ba ir tas buvo 
parduotas ir parneszias namon 
iszsiunte muzikėli in iailku& 
pats-gi nuėjo in kainia klausi
nėt ar kas neturi parduot ark
lį. Daizmojo jog szinkoris turi 
parduot arkli ir vežimą.

Sutiko tuojaus ir nuėjo jiesz- 
kot karves. Kada ėjo per kainia 
ej° 'l)rlesz' b firmai dvi jaunos 
moteres. Kalbėjo garsiai, j0(, 
Elizeuszas girdėjo, jog apiė ” 
kalba. A iena isz ju kalbėjo

vale Dievo. 
ir Pieva 
-iposgį

'B - gėlais
į arba pradžia $
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vo akil • °’ ° lr ^andien Sa,cUkll ]ls Ir .Vežiau, kaip

’ko arklį ir veržima.
tiktai jog tai

ji

nigu ne persigausiu per mares' 
ubagaut tai butu grieku.L

Brolis Ivanas pats atliks ke
lione ir užmanė ir nupirks žva
kele del mano intencijos ir pa
dės prie grabo Iszganytojaus. 
Man Dievas gailesties nusidė
jimą ir da gal gyvastį prailgins 
tai nusiduosu kitu kartu.

'— Juk Dievas yra geras ir 
kantrus, gal sunkiai nekoros.

Elizeuszas . stojo, pasitaisė 
krepszi ant pecziu] ir apsisukęs 
gryžo atgal.

Tiktai pasuko toli in szali, 
kad kaimo žmonys jo iieipažin- 
t u.

Netrukusi parėjo namo.
Kaip ėjo su Ivanu, tai sunku 

buvo'spėt, nes dabar, rados 
Dievas jam davė kojas, jog su
vis nejautė nuvargimo.

Ėjo lengvai, szvituodamas 
lazdele jog ant dienos dare sep- 
tynesdeszimts verstu.

Rado parėjės visus jevus nuo 
lauko nuvalytus. Visi namisz- 
kiai džiaugėsi pamate senuką. 
Klausinėjo jo, norėjo viską ži
not del ko atsiskyrė su savo 
draugu Ivanu, del ko ne daejo 
in Jeihizolima ir ko teip ilgai 
užtruko ?

Elizeuszas nesake apie atsi
tikima, tiktai sake:

— Dievas man nedave to
sios mvlestos, kad in szventa 
žeme nueįt.

Pamecziau pinigus einant ir 
del to turėjau likt ant kelio. ’Ne 
pykite už tai ant manes. Ir ati
davė paežiai pinigus ka liko 
nuo keliones.

Dažinojo, kaip stojosi naniie- 
je. Buvo viskas gerai, gražiai 
nuo lauko suvalė ir visi buvo 
sveiki.

Ivano szeimyna tuojaus Pa
sižinojo apie sugryžima Elizeu
szo. AtbegO tuojaus dasižinot 
apie tęva, Elizeuszas jam ta 
pati pasakė. Justi senis nuėjo 
toliau sveikas. Trimis dienomis 
priesz Szv. Petra ir Povilo atsi- 
skyriavo. Norėjau ji pavyt, nes 
mane nelaime patiko. Pame
cziau pinigus ir ne turėjau už 
ka toliau kelaut.

Dyvijosi visi jog tokis pro
tingas žmogus, o teip kvailiai 
padare, iszsirenge, paskui ant 
pasiaukeles liko ir pinigus pa
leido. Pasznekejo žmonys ir 
nulove ėmėsi prie darbo visi. 
Elizeuszas velei kirto malkas, 
kūle jevus su szeimyna lope 
stogus, apžiūrinėjo bitukes, at
rinko deszimts avilu su nau
jais spieczais, atidavė kaimy
nui.

-Sena jo pati norėjo paslėpt 
kelis naujus spieczius, ka isz- 
dave parduoti avilei, nes Eli
zeuszas žinojo katras avilis iisz- 
dave spieti, o katras ne ir kai
mynui vietoje deszimt spiecziu 
tai septyniolika atidavė.

Viskas ant žiemos buvo su- 
davadinta, sunu iszsiunte ant 
uždarbiu, o pats ėmėsi pint 
guibelius ir dirbt naujus avi- 
lus.

♦j.

Ivanas palikes Elizeusza ant 
kelio ėjo gera valanda ir nuo
latos dairėsi ar ne atsiveje. Ka 
nuėjo szmota kelio, tai atsisėdo 
ir lauke valanda, nes ne buvo 
matyt. Jau net nubodo žiūrėt.

Jau ir saule pradėjo nusileist 
už medžiu, o Elizeuszo da ne
matyt !

— Na ar-gi jis mane pra
lenkė, mislino, ar gal kas pavė
žino ir nemate manės einanezio 
szale kelio?

Kas-gi gali būtie tame?
Juk czion lygumos, tai toli 

matyt. Jeigu dabar ir grysztau,
(Tasa Ant 2 Puslapio)

svieto randasi toki žmonys.
IJime kūmute pas juosus.
Elizeuszas iszgirdes, jog 

gi re, neejo jau karves pirkt nes
sugryžo iii kareziama, užmo
kėjo už arki i ir vežimą. Pakin
kė ir nuvažiavo ant kvatieros.

Prie vartų sustojo ir iszlipo. 
Visi pamate arklį ir nusidyvi- 
jo.

Pamisimo, jog tai gal del ju, 
nes tylėjo. Vaikutis nuėjo ati
daryt vartus.

— U-gi tėvuk, kur gavote 
taji arkli?

— Nugi pirkau! Tai pasi
taikė pigiai tai ir uužmokejau.

Papjauk biski žoles, kad tu
pėtu ant nakties.

Atėjo naktis visi sugulė.
Elizeuszas nakvojo lauke ant 

kiemelio o, vakare buvo iszne- 
szes savo krepszi isz grinezios.

Kaip visi užmigo, atsikėlė, 
paieme krepszi ant pecziu, ap
siavė vizas ju ir leidosi keliu 
m kiir Ivanas buvo nuejas.

* * *

Elizeuszas jau nuėjo penkis 
verstus kada, pradėjo szvinst.

Sodo po 'medžiu ir surokavo 
savo pinigus. Tiktai septynio
lika rubliu ir dvideszimts ka
peikų jam 'pasiliko. Elizeuszai 

ant vaikine, pamislino, su tiek pi-

i už tai.
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

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.

t

Žinios Vietines

Ambroziejo, o Tautiszka Var
dine: Ringis. Ir ta diena: 1941 
m., Jalponai užsipuolė ant Pearl 
Harbor, Phillippines, ir Guam' 
salų ir tai]) .paskelbė karai 
priesz mus; 1946 m., baisus: 
gaisras Winecoff vieszbutyjel 
Atlanta, Georgia. Szinitas de-■ 
vyniolika•žmonių žuvo; 194(> 
m., John L. Lewisas sustabdė Į 
straikas ir palieipe mainierianis i 
gryszti in savo darbus iki Ba-į 
landžiu pirmos dienos 1947;
1927 ni., mirė raszytoja Julijai 
Z ymantiene, Žemaite.

— Laidotuves Jono Palavi-
— Tik devyniolika, dienu 

ligi Kalėdų!
— Panedelyje, Gruodžio 

(Dec.) 5-ta diena 1955 m., 5-ta 
valanda ryte, iszvažiavo in 
Wilkes-Barre, Pa., sekanti vy
rukai, kurie likos paszaukti del 
kariszkos tarnystes. Žemiau 
paduodame vardus kurie ap
leido isz:

McAdoo Heights: Charles S. 
Saxon.

McAdoo: John T. Gerlach, 
Jr. ir Robert T. Lesko.

Brandonville: Franklin T. 
Onuscliak.

Oneida: Carl F. Wolk.
Shenandoah: Harold A.

Schlemmer.
— Pareita Utarninke, apie 

7:30 valanda ryte, ant Kast 
Centre uly., du automobiliai 
susitrenkė prigulinti prie Mrs. 
Mary Metscavage nuo 1339 E. 
Market uly., ir Anthony Pem
pei, 1024 E. Pine uly. Iszkados 
padaryta ant szimta doleriu.

— Keturiasdeszimts Va
landų Atlaidai Szv. Juozapo 
bažnyežioje invyko Nedėlioję 
per Szv. Miszias 8-ta valanda 
ryte. Pamokslai buvo sakomi 
Lietuviszkai ir Angliszkai per 
Miszparus1: Nedelioj, Kunigas 
E. Wassell, vikaras isz Szv. 
Jurgio parapijos, Shenandoah; 
Panedelyje, Kunigas Di\ Stat
kus, vikaras isz Said. Jez. Szir- 
dies parapijosi New Philadel
phia; Utarninke, Kunigas S. 
Narbutas, klebonas isz Ap- 
reiszkimo Paneles Marijos pa
rapijos, Frackville. Atlaidai 
uižsi'baige Utarninko vakara, 
7-ta valanda su procesija Szv. 
Sakramento.

— Ponia Florence Toma-

czio invyko Pctnyczios ryta isz ------------------------- -----------
Graboriaus L. Traskausko kop-!njns /poetas John Milton. Jis j ’ * v . .
lyczios, 535 W. Centre uly., su gimė Anglijoje, .lis amžinai 
apiegomis in Szv. Juozapo yra paga.rse jos už du savo vei- 
bažnyczioje devinta valanda ir j kalu; “Prarastas Rojus” ir 
palaidotas in 'parapijos kapi- “Atgautas Rojus”. Indomu
nese.

— Kalėdos artinasi, atliki
te savo pirkinius anksti ir 
szelpkite savo biznierius, pas 
kuriuos gausite viską.

— Ketverge pripuola Ne
kalto prasidėjimo Paneles Ma
rijos, o Tautiszka Vardinė:) 
Gaila. Taipgi ta diena: 1941 
metuose Amerikos - Kongresas 
paskelbė kara priesz Japonus; 
1728 m., atplaukė in New Or
leans miestą laivas, pilnas mer
ginu, kurios vyru jieszkojo. 
Kiekvienai merginai buvo pa
dovanota eile nauju rubli kol ji 
susiras, ar tikrau sakant pasi
rinks vyra. Louisiana, valstijo
je tada laivo daug vyru, bet la
bai mažai merginu, moterų, ir 
už tai buvo sumanyta atveszti 
daug merginu, naszliu ir sen
mergių; 1881 m., “King” teat
ro svetaine Vienuos mieste su-j 
dege, asztuoni szimtai penkios) 
deszimts žmonių žuvo, ne visi) 
sudegė, daug užduso, kiti buvo' 
sumindžioti, sutrinti; kai visi; 
stengiesi pro siauras duris isz-' 
sigrusti; 1917 m., Amerika iki-j 
skelbė kara priesz Austrija.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Leokadijos, o Tautiszka Vardi
ne: Vakaris. Ir ta diena: 1267 
m., Gudai nužudė Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikszti Kyman
tą; 1608 m., gimė Anglijos1 il
gai viso svieto garsiausias dai-

pastebeli kad jis iparasze savo 
garsu veikalą “Prarastas Ro
jus”, kai jis apsiženijo. Kai jo 
žmona pasimirė, jis parasze 
“Atgautas Rojus.” Gal ežia, 
nieko tokio svarbaus nėra, bet 
visgi indomu ir gana.

Shenandoah, Pa. — 
Boleslavas Gadinskas, nuo 
234L. Poplar uly., pasimirė 
pareita Sereda, antra valanda 
po piet, savo namuose. Velionis 
per koki lai laika gydėsi in 
Pottsville ligonbute. Ginies 
Europoje, ir kitados gyveno 
Mahanoy City, 'bet keliolika 
midų atgal apsigyveno Sliena- 
doryje. Buvo angliškasis, ir 
paskutini karta dirbo Maple 
Hill kasyklose. Paliko brolie
na, Viktorą Czianeska. Laido
jo Subatos ryta. Grabučiai 
Oravitz laidojo.

— Iszpriežasties kad na
miniai skiepo durys buvo ati
darytos prie So. Jardin uly., 
prigulinti prie Albert t fberg, 
staiga Helena Stadinsky nuo 
330 W. Atlantic uly., inpuole 
per skiepo durys ir likos skau
džiai sužeista in krutinę ir ke
letą szonkauiiai likos sulaiiszti. 
Nelaiminga niotėrisžkė likos 
nuveszta. in Locust Mt. ligon
bute del gydymo. Nelaime atsi
tiko pareita Sercdos vakara.

Pirkie U. S. Bonus!

Ponia Woodward Isz Ligonines
szauskiene isz Shenadoro, lan
kėsi mieste su reikalais ir prie 
tos progos atlankė “Saules” 
Redakcija kuri atnaujino pre
numerata už laikraszti “Sau
le” del savo tevelcmsi ponstva 
Florian Lakūnams kurie yra 
musu skaitytojai nuo daugelis 
metu. Acziu už atšilau k y ma, 
taipgi vėliname visiems Links
mu Kalėdų1 ir Laimingu Nauju 
Metu.

— Seredoj pripuola Szv.

j: PONAI :
BIZNIERIAI! )

Ji Geisdami apteikt savo ge Į 
J J rus Kostumerius, privalo ; 
]! isz laiko duoti atspaudyt ; 

): Sieninius ■
;■ Kalendorius • 
į 1956 m. ; 
Jį ir iszsirinkti kokiu nori Į 
k iszsirinkt. J
;! Dabar Laikas! Užsi )Jį -------------------- kalbyt J
J» ir nelaukti ilgai! Nes kas J 
Jį pirmesnis, tas gales isz- J 
J» sirinkti puikesnius!!! J
į! saule publ. co., J
<J Mahanoy City, Penna. J

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

Jau Nekarta,...
Priminėm musu skaityto- j 

jams ir tiems kurie ne yra skai
tytojais, jog kada raszote koki 
užklausima arba szeip su kokiu 
reikalu raszote geisdami atsa-1 
kyma, kad butumet ant tiek 
malonus indeti pacztine mar-1 
ke del atsakymo! Redakcija 
aplaiko daugybe laiszku kas 
diena, o po tris centus susiren-i 
ka gana ženklyva suma per me-1 
nesi ir tik nereikalingas kasz-' 
tas del redakcijos, o nepriskai- 
tant prie to laika ant sujieszko- 
jimo tokio atsakymo ant už- i 
klausimo. Bukite ant tiek man- I 
dagus ir neužmirszkite apie tai 
ateityje jog jeigu neindesite 
markes del atsakymo, “tai 
laiszkas eis in gurbą, ’ ’ ir galė
site patys dasiprast, del ko ne- 
aplaikete atsakyma del jusu 
užklausymo. i

SKAITYKITE “SAULE

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

UZ GELEŽINES 
UŽDANGOS

Lietuviu, mažiau Latviu, o vi
sai maža Escziu. Isz Sibiro in 
Klaipėda paleista Meta Vytie- 
ne. Ji turėjo dirbti iki 1952 m., 
Kamczatkoje, o vėliau Vorku
toje. In Vokietija jos neiszlei- 
do, nors ežia turi seseri. Spass- 
ko stovykloje, apie 40 km nuo 
Karagandos, esama nemaža 
Lietuviu moterų, kuriu daugu
ma sudaro mergaites, teturin- 
czios vos per 20 metu. Visos ne- 
prarandanezios nuotaikos, 
szvenezianezios tautines szven- 
tes, dainuojanezios Lietuvisz- 
kas dainas, labai gražiai sugy- 
venanezios. Spassko rajone lai
kytu vyru mityba buvusi pras
tesne, todėl iki 1950 m., labai 
daug ju mirė, tarp ju ir Lietu
viu. Moterų stovykloje įnirti
mai nebuvo žymus. Pervi Oral- 
sko stovykloje, kuri yra netoli 
Sverdlovsko, yastaruoju metu 
tebuvę keli Lietuviai, isz kuriu 
du szimet rudenio paleisti ar 
perkelti in kuria kita stovyk
la. Pervi Uralsko stovyklų im
tiniai dirbę daugiausia prie 
statybos darbu.

Gryžusieji ar gražintieji Lie
tuviai kariai, dalyvavę batali- 
jonuose ar policijoje, taip pat 

j pateke Bolszevikams po kapi- 
) tuliacijos Kurso žiede, buvo 
I nuteisti 25 metams; daugiausia 
I buvo sutelkti prie Baikalo-Tai- 
szeto miszku stovyklose. Ten 
buvo priskirti prie miszku kir- 

I timo darbu. Tokiu stovyklų 
; ten yra 33.

PRISIPAZINSTA
ŽMOGŽUDYSTE

--------
SPRINGFIELD, ILL. —

Dvideszimts devynių metu am
žiaus taxi draiverys prisipaži
no policijantams, kad jis isz- 
niekino ir nužudė asztuoniu 
metu mergaite in Canton, Ill.

Policijantai sako kad Lloyd 
Miller, teipgi isz Canton, prisi- ) 
pažino kad jis nužudė Janįce 
May, ana Subata. Mergaites la- 

PHII ADELPHIA, PA, — ) vonas buvo surastas tarp freit- 
Trisdeszimts septynių metu kariu.

. amžiaus Thomas Scott susigin- Miller buvo suimtas in Dan-
: czino su savo žmona, trisde- ville, kur jis autobuso lauke, 
szimts penkių metu amžiaus i 
Evelyn apie ju maža restauran- h V A T ITA/f A
ta. Per tuos barnius, ji pasiėmė i 
revolveri ir paleido keturis 
szuvius in savo vyra. Jis buvo 
policijos nuvesztas in ligonine 
bet jau buvo mires pirm negu 
pasiekė ligonine.

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 ju nuliūdima.

VYRAS
NUŽUD1NTAS
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Sieniniai Kalendoriai 1956m

Trys isz szitu sargu buvo ke-
Ponia Evelyn Scott buvo su-pe^a sykiu jau aresztuoti.

aresztuota. Kaliniams jie parūpindavo
: kozyras ir jiems pavėlindavo: 
isz pinigu kazyruoti, bet jie tu
rėjo už tai tiems sargams gerai

• užsimokėti. J

Ponia William Woodward 
Jr., ežia, savo automobilyje, 
kai ji apleido Daktaru ligo-s 
nine, New York mieste, kur 
ji buvo nuveszta kai ji susi
nervavo kai ji nūszove savo 
milijonierių vyra. Ji sako

kad ji per klaida ji nuszove, 
mislindama kad tai "buvo ko
kis vagis. Ji dabar sutiko 
stoti in teismą ir po prisieka 
pasakyti kas ir kaip ten atsi
tiko. Teismas sako kad po
nia Woodward yra nekalta.

“Saule”, kaip szvietė, taip 
1 ir dar tebeszvieczia tikriems 
i ’

Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio
Dabar po 500 arba 3 už $1.25

Adresas:
SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa. ^Pirkie ŪTsTBonus!

Sausio (Jan.) 3-czia diena, 
prasidėjo “March of Dimes 
Deszimtuku Vajus,” del In
fantilinio Paralyjo (Polio) 
liga. Visi žmones remia szita 
vaju. Tautinis gydymas pa
rūpina medikaliszka prie
žiūra ir gydymą visoma ku- 
dikiszko paralyszaus auko
mis nepaisant rases, meta ar
ba tikybos. Vajus tesis iki 
Sausio (Jan.) 31-ma dienai.

PLATINKIT
“SAULE”




