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Isz Amerikos
UNIJU VADAI
POLITIKUOJA

SUSIBARĖ PRIE
BARO

3 VAIKUCZIAI 
SUDEGE

Kareiviai Perkasi Reikalingu Daigtu

TONGANOXIE, KAN. — 
Trys vaikucziai Ponu Richard 
Skaggs sudege gaisre, kuris 
sunaikino trijų szeimynu na
mus.

Vaikucziai buvo trijų metu

Lietuviu Yra Net ir 
Kamczatkoje

Suvažinėjo Moteriszke
NEW YORK, N. Y. — 

Kriauczius isz Harlem tyczia į 
pasuko savo automobiliu ant 
pavemento, norėdamas suvaži
nėti žmogų su kuriuo jis buvo Eva Wlae; penkiolikos menesiu 
susibaręs sahune prie baro. Bet Rex ir trijų menesiu Johnny 
jis suvažinėjo ir užmusze to BOb. 
vyro drauge, kuriuos jis visai

DETROIT, MICH. — Ha- 
r old E. Stassen sako, kad dar
bininku uniju vadai dabar la
biau rūpinasi apie politika ir 
politikierius, negu apie savo 
darbininkus.

Prezidentas Eisenhowerlo nei nepaž no. 
ypatingas patarėjas, Stassen, i Policijantai suaresztavo
kalbėdamas in Economic Club Henry Franklin Davis, kriau- 
of Detroit susirinkimą, sake, czlu.
kad tai visam krasztui negerai; Suvažinėta Moteriszke buvo 
kai darbininku vadai ima kisz- Į trisdeszimts penkių metu am- 
tis in politika. žiaus Irma Brooks. Ji buvo to

Jis ypatingai kreipe in Au- automcbJiaus prispausta prie 
tomobiliu darbininku unijos sienos.
vadus. Policijantai sako kad Davis

“Asz jau dabar matau,’’ jis *r Boyde susibarė ir susipesze 
sake, “kad kai CIO ir AFL saLune, paskui persiskyrė ir 
unijos susivienys, tos naujos ir 
galingos unijos vadai norės 
musu politikierius ir valdinin
kus už nosies vedžioti. ’ ’

Toliau jis tese: “Asz matau 
visam musu krasztui pavoju, 
kai tokie vadai norės viso 
kraszto vadeles pasisavinti.’’

Prezidento Eisenhowerio pa
tarėjo szitokis iszsireiszkimas 
vieszai, tik keliemis dienomis 
po paties Prezidento prakalbas 
in tos naujos unijos vadus ir 
atstovus visus nustebino. Ei
senhoweris iszgyre visus tuos 
vadus, ir sake kad visas Ame
rikos krasztas daug ko tikisi; 
isz tos naujos unijos.

sau nuėjo.
Kiek vėliau Davis automobi

liu važiuodamas užmatė Boyde 
ant ulyczios pavemento. Jis 
iszlipo isz savo automobiliaus 
ir vėl jie pradėjo bartis. Davis 
vėl insilipo in savo automobi
liu ir tada tyczia savo automo
biliu pasuko in Boyde, bet jis 
in ji nepataike bet in jo drau
ge, kuria jis suvažinėjo ir už- 
musze.

UŽDUSO GAISRE

Czia aiszkiai matyti, kad 
Prez. Eisenhoweris, del politi
kos, pataikavo, bet jo patarė
jas teisybe pasakė.

Platinkit “Saule”

NEW YORK, N. Y. —
Frank Fallon, troko draiverys 
užduso savo kambaryje ant 
treczio augszto, kai tie kamba
riai užsidegė apie ketvirta va
landa isz ryto. Jis ? gyveno 
Brooklyne.

Ugniagesiai sako kad jis pa
simirė nuo kaitros ir durnu, nes 
to gaisro liepsna nepasieke jo 
kambario.

Sako Brolis Komunistu Nelaisvėje

Ponia Aleksandra Žalu- 
biene, Georgetown Universi
teto profesoriaus žmona, 
laiko rankose savo brolio pa
veikslą. Ji sako kad jos bro-, 
lis, Henry Malinauskas yra

Komunistu laikomas nelais
vėje in Vorkuta lageri. Kiti 
kurie pabėgo isz nelaisvės ta 
jo paveiksią jai atveže. Pa
veikslo užpakalyje randa
si jo atsiszaukimas pagelbos.

Motina sako ji buvo juos 
iszprausus ir paguldžius. Pas
kui už trumpo laiko ji pamate 
kad visas tas kambarys lieps
nose.

Ugniagesiai spėja kad gais
ras prasidėjo nuo sugedusio ir 
perkaitusio pecziaus tame 
kambaryje.

Sziaip Kmaczatkos priver- 
cziamojo darbo stovyklose vy
rauja suomiai ir suomes. Lie
tuviu ten mažesnis skaiezius 
negu Vorkutoje, Intoje ar Mor
dovijos stovyklose.

Gryžes in Vokietija 35 metu 
Helmutas Otto papasakojo, 
kaip jis turėjo keliauti net 18,- 
000 km. kol pateko in Friedlan- 
da. Penkis metus jam teko 
dirbti aukso kasyklose Koly- 
moje. Paties geležinkelio lini- 

j jos gale Buchtavinove yra pe
reinamoji stovykla, skirta Ko-

“VIENA DEL lymos kasykloms. Jis su 6,000
LTI I/ANTFC” kitu suimtuju buvo pristatyti 
KLLIUnitD ! įn Magadana, tos srites svar

biausia centra. Indigirkos upe 
sziaureje ir Magadana jungia 
1,800 km. ilgio autostrada. Ko
lyma iki 1953 m., priklausė tie
siai Sovietinei vidaus reikalu 
ministerijai, bet po Stalino 
mirties buvo sudaryta civiline 
valdyba, kurios priežiūroj gy
venimo sanlygos “laisvai in- 
kurdintiesiems” ir net belais
viams sziek tiek pagerėjo. Ko- 
lymos srityje randama aps- 
cziai Volframo, aukso ir kobal
to. Arkagalos aukso kasykloj^, 
maždaug 800 km. in sziaure 
nuo Magadano, szalia kasyklų 
intaisytoje stovykloje Helmu
tas Otto dirbo kaip vienintelis 
Vokietis tarp Lietuviu, Latviu 
Estu, Rusu, Ukrainiecziu ir ki
tu. Maistas buvo menkas. Bri
gadai buvo skirta per diena 
iszdirbio norma, surasti 1 kg 
aukso. Kas dirbdavo rūpestin
gai ir turėdavo laimes, tai 
tiems pasisekdavo per diena 
atlikti net ir sanvaites norma. 
Vienok ten auksas neturėjo jo
kios vertes. 100 gramu duonos 
buvo brangesni net už aukso 
gabala.

Vienas Pabaltijo Vokietis

WARRENVILLE, ILL. — 
Dviem jaunuoliam tas pasku
tinis sznapselis “del keliones’’ 
gerokai brangiai atsėjo.

Policijantai todu jaunuoliu 
suėmė ir suaresztavo, kai jie 
sueziupo juodu, viena prie sa- 
liuno, antra prie baro.

Dvideszimts metu amžiaus 
Jchn Noffsinger mauke dar 
viena “del keliones’’ prie ba
ro; jo draugas, devyniolikos 
metu amžiaus jaunuolis, jo lau
ke prie saliuno duriu.

Kodėl jiedu buvo suaresz- 
tuoti? Už taikad saliuno visi 
langai buvo iszdaužyti.

Rodos kad John Noffsinger 
draugui nusibodo jo laukti, tai 
jis to saliuno langus iszdauže, 
kad davus savo draugai žinoti 
kad jam jau insipyko jo laukti 
lauke.

BIEROKAS '
PASIMIRĖ

PHIIADELPHIA, PA. —
Szesz os deszimts dvieju metu 
amžiaus biznierius, bierokas, i
Carmine Enverso, isz Yeadon, į konvertitas, gryžes in Vokieti- 
pasimire, kai jis buvo nuėjės in ja su kitais karo belaisviais, 
Pennsylvania geležinkelio Par£aLeno stula, pasiūta trem- 
freitkariu stoti, peržiureti ka- Lietuvio vyskupo, kuria 

buvo *as Liteikes kaip dovana Vo- 
pardavimo kietijos katalikams. Stula gra-

ledines egleles, kuris jis 
parsitraukęs del 
priesz Kalėdas.

Policijos Daktaras spėja kad 
jis pasimirė nuo szirdies ligos.

AUTOMOBILIAUS
SUŽEISTAS

PHILADELPHIA, PA. —
Septynios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus Wright Masters 
buvo sužeistas kai automobi- 

1 liūs ji partrenke ant Allegheny 
Avenue. Jis buvo nuvesztas in 
Temple University ligonine.

1 Policijantai sako kad to au
tomobiliaus draiverys buvo 
penkios deszimts keturiu metu 
amžiaus Abraham Gottesfedl, 
teipgi isz Philadelphijos.

M. Pirkie U. S. Bonus!

bar ji laikoma Koelno arki
vyskupo kardinolo Fringso ži-' 
noje.

Musu tautiecziai, iszgabenti 
in tremti Sibire ar kitur Sov. 
Sanjungoje, daugiausia tel
kiami Vorkutos rajone, Kras
nojarsko srity, prie Baikalo, 
Karagandoj ir kitur. Gryžu- 
siuju teigimu, Lietuviai tiek 
Vorkutoje, tiek kitur yra gerai 
susiorganizavę, turi savo va
dovybe, renka aukas, o*kai ku
rie isz laisvai gyvenaneziu,' - 
sziek tiek užsidirbę, isz gau
tojo uždarbio net siunezia na-Į 
mo, in Lietuva, ypacz Kolcho
zuose vargstantiems artimie- į 
siems. Pavyzdis vienoje sto
vykloje deszimts musu tautie- 
cziu serga džiova, tai likusieji 
Lietuviai, surinkę reikalingas 
aukas, arba sziaip maistu ir i 
drabužiais jiems visokiais bu
dais padeda ir jais pasirūpina. 
Apskritai, Lietuviai Sibiro i 
tremtyje sziuo atžvilgiu žy
miai pralenkia musu tautie- į 1 
ežius laisvajame pasaulyje, ku- 1 
riems turėtu būti tiesiog geda, J 
kaip jie menkai prisimena ki- 1 
tus savo tautos brolius, reika- 1 
tingus ju pagelbos, arba per -

Szitiedu kareiviai perkasi 
armijai reikalingu daigtu, 
taip pat kaip ir visos szei- 
mininkes savo namams. Ar
mijos sztabas in Fort Lee, 
Virginia nori pamėginti szi- 
taip reikalingu daigtu pirk
tis, kad nereikėtų viską už
sakyti, orderiuoti isz centro 
ir visokius rasztus iszduoti. 
Czia du Saržentai Willis

Hodge, isz Germantown, 
Tennessee ir Master Saržen- 
tas John Carmody, isz Provi
dence, R. I., apsiperka in Su
per Market sztora. Armijos 
virszinmkai tikisi szitaip 
daug laiko ir daug pinigu su- 
cziedinti, kai nereikes viso
kiu raportu iszduoti, kai ka
reiviai už pinigus nors ma
žesnius daigius pirksis.

maža paremia paczia laisvini- vyrus. Teisme streiko dalyves į sz'mts penkias mylias ant va-
mo akcija. u£ valstybinio turto žalojimą

Parvykęs in Vokietija Villi ^uvo nuteistos nuo 1 iki 1% 
Kitt, kuri laika dirbės Vokie- me^u- Sziemet žadėjo jas per- 
cziu pasiuntinybėje Kaune, 
karo metais komisariate ir Vil
niuje nuTetistas 1952 m., papa
sakojo, kad tuo metu Vilniaus 
kalėjime sėdėjo 16 mirtimi nu
baustu Lietuviu. Du isz ju bu- VALSTIJOS 
vo iszveszti ir suszaudyti, o ki- CT?XT A TAI) TITO
tiems 14, mirties bausme pa- SENAlOKlLS
keista kalėjimu iki 25 metu. PASIMIRĖ
Lukiszkiu kalėjime laikytas 
Kaune gerai žinomas buhalte-

kelti in Marinska, bet pakeliui 
- buvo suvarytos in vagonus ir, 

priesz paleidžiant Vokieczius 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

HARRISBURG, PA. — 
ris Szimkus, labai religinigas Eenatorius William H. Davis

niais Lietuviszkais ornamexi- 
tais papuosze vienoje Uralo 
stovykloje laikytos Lietuvai
tes. Minimąją stula parvežusi 
Pabaltijo Vokieti apkriksztijo 
1953 m. Didi j i penktadiena 
Slovakas Jėzuitas. Dovanu jam 
buvo inteiktas isz konservu dė
žutės padarytas nedidelis kry
želis,, kuri jis turi pasikabinės 
ant kaklo ir taip ji iszsaugojo 
per visokias kontroles, raszo 
Vokiecziu Deutsches Volks- ■ sargybiniams, 
blatt. Bamberge leidžiamas 
1 ‘Heinrichsblatt’ ’, raszydamis 
apie Lietuvio tremtinio vysku
po isz tolimojo Uralo darbo 
vergu stovyklos dovana Vo
kietijos katalikams, pažymi, 
jog minimoji stula buvo pa- 
szventinta Vorkutoje. Ja pa
leistasis Vokietis pargabeno 
insisiuves in savo vatinka. Da-

žmogus, kuris buvo nubaustas, EeFubl;konas isz Lu2ern3 
25 metams tik už tai, kad su- mįest0) pasim're nuo szlrdies 
bolszevikejusiam Jurbarko ku-iligos Jis tik dvi vahndas 
nigui, atkritusiam nuo Rymos priesz tai buvo susirgęs per So- 
Kataliku Bažnyežios, ] 
laiszka, ji kritikuodamas. Mi-1 
nimasis koegzistencijos su Bol
ševizmu szalininkas ekskuni- 
gis ta,laiszka indave BolszevK 
ku saugumui, ir už tai Szim
kus buvo nubaustas 25 metais.

Gryžusieji Vokiecziu karo 
belaisviai pasakoja, kad 1953 
m., pirmieji streikai vykę Ka
ragandoje, paskum Norilske ir 
galop Vorkutoje. Norilske su
kilo tiek vyrai, tiek moterys. 
Vienok moterys nepaklausė 
NKVD bei administracijos 
gražu žodžiu ir nėjo in darbo,\ kaslink nai,JU taksu- 
varomos, moterų stovykloje 
susiėmė rankomis ir taip orga- NELAIME ANT- 
n zuotai stengėsi prieszmtis

Tada jas eme 
laistyti vandeniu. Bet moterys 
vis tiek laikėsi, nors kitos bu
vo likusios vos pusgyves. Kai 
sargybiniai insiverže in vidų, 
tai moterys buvo pradėtos dau
žyti lazdomis ir szautuvu buo
žėmis. Toms, kurios paklausys 
administracijos, buvo žadama 
paleisti. Moterys betgi parode 
net didesni pasiprieszinima už nys važiavo apie septynios de-

I

parasze nato įarybaSe
Penkios deszimts penkių me- 

i tu amžiaus Senatorius Davis 
buvo padaręs savo isztikimy- 
bes prisleka tik nedele priesz 
tai. Jis buvo paskirtas in miru
sio Senatoriaus Patrick J. 
Toole vieta, ana menesi. Bet jis 

i tada negalėjo stoti in ta vieta 
nes tuo laiku jis buvo ligoninė
je del opereacijos.

Trys ar keturi kiti Senato
riai susirgo per tas ilgas dery
bas ir ginezus, valstijos tarybo-

landos, kai jis sudaužė ta au- 
tcmobiliu.

Isz septynių keleiviu tame 
automobilyje iszliko gyvas tik' 
mažas kūdikis, deszimts mene
siu Benny Sutton.

Inžinierius sako kad tas au
tomobilius visai isz lėto važia
vo, apie deszimts myliu ant va
landos. Jis sako kad draiverys 
visai nei nestabtelejo kai pri
važiavo prie to kryžkelio, bet 
užvažiavo stacziai ant trauki
nio rieliu.

Žuvo trisdeszimts septynių 
metu am-iaus James F. Brooks 
ir jo žmona, dvideszimts sze- 

Į sziu metu amžiaus Louise; dvi
deszimts devynių metu Hol- 
^nd Benny Sutton, jo žmona 
Rosa Lee Sutton, dvideszimts 
trijų metu amžiaus; ir ju tri
jų metu dukrele Wanda. Visi 
isz Greenville miesto. Szeszta 
tos nelaimes auka buvo Ponios 
Brooks motina, Ponia Louise 
Bagwell.

Policijantai sako kad Ponia 
Brcoks tuo laiku vairavo ta 
aute mobiliu.

6 ŽUVO EROPLANE
BAR-LE-DUC, PRANCŪ

ZIJA. — Szeszi Kamdiecziai 
buvo užmuszti ir asztuoni buvo 
sužeisti, kai Canadian Royal 

KRYŽKELIO Air Force eroplanas nukrito ir 
_____  sudužo netoli Montmedy? Ryt- 

GREENVILLE, S. C. — ; Yrančiojoje. g
Szeszi žmones žuvo kai trauki- Tik vienas isz sužeistųjų bu- 
nys sudaužė automobiliu ant vo labai sužeistas, kiti buvo tik 
kryžkelio, netoli nuo Green- sukriesti ar visai mažai sužeis- 
ville miesto. Nei vienas ant ti.
traukinio nebuvo sužeistas,

G. F. London, to traukinio 
inžinierius sake kad jo trauki

Ercplanas su asztuoniolika 
žmonių sudužo, kai jis stengie
si nusileisti per miglas ant Ka
nados aerodromo, in Marville.
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Kas Girdėt
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Mes tankiai kalbame apie 
unijas ir fabrikantus, o pa- 
mirsztame kad nei vieni, nei ki
ta nesudaro vienata,. Fabrikan
tai skiriasi in dvi dalis, in dvi 
eiles: tie, kurie veda bizni, 
fabrikus, ir tie kurie tuos fabri
kuose laiko szierus ir nustato 
visa tvarka. Tie, kurie turi 
szierus turėtu, po teisybei būti 
atsakomingi, bet visai ne!

Tas pats ir su unijomis; uni
jos vadai visai neatsako uni
jos nariams, ir tie nariai jokio 
balso neturi derybose.

Isz tikrujui hutu žingeidi! pa
matyti kas atsitiktu jeigu visi 
tu fabriku gzierininkai laikytu 
mitinga ne.su unijos vadais, 
bet su unijos nariais.

/ 
pragarsėjo

susižiedavo su Italaite Stella 
Signorini; meno kritikas Ber
nard Barenson kuriam sziais 
metais sukanka1 devynios de- 
szimts metu; menininke, artis
te AntoniJtta Raphael Matai, 
kuri yra gimusi Vilniuje ir vė
liau studijavo muzika Londo
ne.

... . ... ...  - --- ------------------- ■■ __ '
i Lietuviai !T\ 1 ®rypkes Durnai

Prie Langelio
Už

szes aut kapiniu užkasė.
Jisai nuo to laiko pradėjo 

lobti toki manta susipylė, kai])

viskas gerai buvo ba ir be jo 
galime apsieit, jis vis yra musu

Daug fabrikantu ir kompa
nijų kas metai duoda savo dar
bininkams dovanas per Kale- 
das. t

Beveik visi nori tokias do
vanas duoti, bet kai kurie nu
siskundžia kad ne visi darbi
ninkai yra dėkingi. Kad ypaiez 
jaunesni, jauezia kad bosas jam 
turi dovana duoti.

Fabrikantai, bosai nori do
vanas per Kalėdas duoti, nes 
jie nori savo darbininkams pa- 
rodinti kad jie invertina ju 
darbai. Ir tuo paežiu sykiu tos 
dovanos fabrikantams mažai 
ka kasztuoja, nes beveik visa
dos jie gali tuos pinigus nn- 
muszti nuo savo taksu.

Kongresas ketina pažeminti,! 
sumažinti taksas alui- pusantro | 
bilijono doleriu. Ir daugiausia 
tu taksu sumažinimo bus pa- 
prastiems darbo žmonėms. Tai ! 
ežia matyti Republikonu pa-j 
sigerinimas priesz rinkimus, Į 
parodyti visiems kad Republi-Į 
ikonams rupi darbo žmogus.

Falbr i ka n t a m s ta k so s, 
dabar, nebus sumažintos.

gasis matydamas, kad jbiedna- 
sis .yra už ji, beveik turtinges
nis, pradėjo szitam iržvydeti ir 
kelis tykius sau vienas klauso: 
“Kas tai yra? Nuo ko jis lobs
ta'?’’ Del to jit? atejas pas bied- 
naji klauso: Nuo ko tu, brolau 
nulobai ? O ar žinai szitas sa
ko, kaip asz pas tave buvau 
ant tavo varduves, mane pri
ėmei vandenin asz vandenio 
geriau ir apsigėriau einu nar 
mon ir bedainuodamas girdžiu 
kad man padeda kas dainuot.

Vot asz ir paklausiau: Kas 
su manimi dainuoja? Man at-

Ir volei musu vaikinas tai 
nuo džiaugsmo vos isz kailo 
ne iszsinere, kai]) tėvai įminate, 
ba jisai nuolatos kalbėjo.

Prie tėvo vis geriau ii- sma
giau. Labai ilginomesi be jo

Asz

— Asz beda! Jam tai 
kalbėjus turezius klauso:

— Kur-gi tu ja dejai?
ja intupdes graban ant kapinu
užkasiau. Turcziu taiipo ir pa
ėmė pavydas, isz tos puses jis 
nuejas ant kapiniu atkasė ta 
graba, kuri iszeme ant viszaus 
klauso. Beda, ai 'beda, tu ežia ?

Bendrai imant tokios dova
nos būva apie penkių ar de- 
iszimts doleriu vertes. Kai ku
rie fabrikantai duoda pinigus 
kaipo dovanas.

Kai kurie biznieriai ir savo 
kos'tumeriams duoda. Kalėdų 
dovanas.

balto dvaro viduryje 
lauko,

Gyveno pono kumecziai.
Aslos purve vaikutis 

plauko, 
Pliki kauliukai, 

jo pecziai.
Nuo žaizdro grinezion 

veržias durnas,
Langelis užkimsztas * 

maiszais.
Gerklėj e renkasi 

kartumas,
Akyse, aszaru laszai.nors _ J .Per durnuos skęstanti 

languti,
, , , . 3 Matytis pieva dar žalia.Sztornmkai sako kad jau da- T . , . . .. . * ' , ; Jei dar nemirsi ryt,bar biznis gerai eina su kaledi- . .& . ! vaikuti,

nemis dovanomis. „. - iDžiaugsies jau savo žemele.
Tenai mamyte lineli 

rauna,
! Greit marszl&nelius tau 

iszaus.
Didi tikrove ponus griauna 

Ir meta žemen nuo virszaus.
mobiliai jau sunkiau parduot,.! Verkiau kaįp vaikas prie 

langelio,
Nes durnai grauže man 

akis.
O plaucziuos alkaną 

vaikelio
Girgždėjo žengianti 

mirtis.

Dabar, kai automobiliai pa
brango ir kai ne taip lengva 
gauti ant ilgo iszmokesczio, tai 
automobiliu biznis jam pras
tesnis. Ateinancziu metu auto-

- • / I

Eisenhoweyio draugai sako, 
kad jis nieko' apie ateinanczius 
rinkimus nepasakys iki Vasa
rio mepesio.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

() ar dabar namie yra? Pa
klauso Ivanas.

— Yra. namiOj pas biteles 
tru.se. Szimot dokui Dievui gra
žiai spiet i. Da ne viena mota 
tiek spioeziu ne iszdavė kiek 
szimet.

Kai]) mano senis sako, jog 
Dievulis apteikė savo malonei 
žiūrėdamas ant musu nusidėji
mu. Nueikite pas ji tai norint 
senis nusidžiaugs!

Ivanas nuėjo in soda. 'Stovė
jo prie bieziu Elizeuszas* ’be ke
pures. Buvo apsivilkės su ser
mėga, turėjo rankas pakeles ir 
žiurėjo augsztyn, o szviesa at- 
simuszinejo ir in jo plikia, tei]) 
suvis kai]) Jeruzolimo, kada

atdarysiu grabayeik pas mano 
broli, jis dabar nulobo. Beda

ne! Pas ana neeisu asz geriaus 
su tavinii busiu matau, kad tu 
geras) žmogus, o anas mane ko
ne ne numarino!

Mat ir judu iuelygu]s broliai, 
kad pas geresniji būni tai vis 
yra geriaus.

Teip szis turtingasis iszlika- 
sobeda sau ant sprando jis nuo 
jos ir atsisakė, bot nieko ne
galėjo padaryti. Beda nuėjo su 
tuomi per ka turtingasis pa- 
biedino, o biednasis užkasės be
da visa savo laika mantingai

jaus.
Apie ji bitukes garmėjo, nes 

ne vieno negile.
Ivanas tylėjo. Po valandėlei 

sena motore paszauko ant savo 
vyro:

— Elizeuszai, 
kaimynas,' kuris 
Jeruzolimo.

Elizeuszas apsisuko su di
deliu džiaugsmu ir ėjo prie ju 
numetinedamas bites nuo barz
dos kuriu buvo prist i’igia.

— Sveikas drūtas kaimy-

musu

Na kaip tau mylimas broli 
ėjosi kelionėje?

----- GALAS------

Vienas nauju automobiliu 
pardavėjas nutarė sziais me
tais neduoti jokiu dovanu nei 
■savo darbininkams, nei savo 
kostumeriams.

Jis iszrokavo kiek jam tos 
dovanos pernai ikasztavo, ir 
'tiek pinigu jis pasiuntė sena
tams irpaprasze kad tie vaiku
čiai, senatai paraszytu trum
pa dekavones laiszka jo kostu
meriams ir darbininkams, pa
dėkodami jiems ulž ju dovanas, 
nes tie vaikucziai per szias 
Kalėdas gaus, ka tie darbinin
kai ir kostumeriai butu gave.

Mes esame tikri kad tokia 
dovana trejopa džiaugsima 
duos, pardavėjui, kostume
riams ir tiems naszlaiteliams.

Republikonai yra susi rupine 
apie kaip linkimai iszejo In
diana ir New Jersey valstijose. 
Iszrodo kad Republikonai tose 
■valstijose ima tolti nuo savo 
partijos.

Dabar, kai rinkimai del Pre
zidento artėja, vėl paaiszkeja 
nelygybe tarp uniju ir fabri
kantu ir bankieriu. Valdžia 
uždraudžia fabrikantams ir 
unijoms remti bet kuriai parti
ja <per rinkimus su dovanomis. 
Unijos apeina szita instatyma, 
nieko paežio s neduodamos, bet 
palieka 1a dauba atskiriems 
kuopoms. Per anuos rinkimus 
unijos per savo kuopas buvo 
Demokratams davė daugiau 
kai]) du milijonu doleriu.

BEDA
KELIAUTOJAI IN

:: SZVENTA ŽEME

Vaszingtono' mieste Profeso
rius K. Paksztas buvo keliu 
žuliku užpultas tamsioje uly- 
czioje. Jis sugebėjo pabėgti in 
szviesesne ulyczia ir prisi- 
szaukti pagelbos. Daktarai li
goninėje stebisi kad Prof. Pak
sztas, po tokio sumuszimo ga- 
Įėjo gryszti in savo mokytoja
vimo darba.

Darbo Sekretorius, James P. 
Mitchell pataria Republikonu 
vadams nesipulti ant unijos 
vadu ir'juos neintarineti, nes, 
jis sako kad gal 'Ims galima 
daug tu vadu prisitraukti prie 
Republikonu partijos per rin
kimus. Matyti kad dabar jau 
abi partijos ima uniju vadams 
pataikauti. Ir tai me in sveika
ta kai tie kurie yra valdžioje 
ima gerintis ir pataikanti bet 
kuriai grupei ar draugijai.

ENOJE gadymje viename 
kiemo gyveno du 'broliai, isz 

ju buvo vienas turtingas, o ki
tas biednas. Kaipo pas turtin- 
gaji užstojo varduves, ezion ir 
biednasis atėjo in sveezius ir 
sako: Brolau nors sziandien tu 
mane gerai priimk vardan savo 
vardo duok atsigorte iki valei 
alaus, o kad ne, nors giros. Su 
alumi kaip dedama, sako tur
tingasis, o gira statinėjo stovi, 
jog gerk iki valei! O tojo stati
nėjo tai buvo vanduo biednas 
atsigėrės vandens, niekam nie
ko nesakęs, eina sau namon, ei
damas dainuoja., nusiduodamas 
girtu nuo vandens.

Bedainuodamas girdi, kad 
jam kažin kas pradeda dainuo- 
li. Jis pasidairo in visas puses, 
nieko nematyt, sustojęs klau
so. Kas man padeda ainuote?

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

darba.
* *

Ivano kelione visa, meta 
traukosi ir volei buvo pavasa
ris kai]) sugryžinejo. Daejo na
mon vėlybo vakaru. Sunaus ne
rado buvo kareziamoje, o su- 
gi*yžo jau gerai užsitraukęs, 
Ivanas pradėjo jo klausinėt ir 
tuojaus dasiprato, jog blogai 
gas] tadoravo.

Daug pinigu iszleido ii* nieko 
ant laik ne padaro. O kada tė
vas jam iszmetinejo, tai sziau- 
cziai atsakinėjo.

— Tai reikėjo paežiam pa
daryt. Nes valkiojosi po svietą 
pinigus mėtoto, o paskui man 
prisznekat!

Senis baisiai supyko ir snnui

— Suvaikszcziojau g a n a » 
gerai ir parnesziau vandenio ' 
isz Jordano. Ateikie, tai duo
siu ir tau, nes nežinau ar Die- 1 
vas prizme mano taje kelione! 1

Na, na! Dokui Dievui!
Tegu] Dievui buna ant gar- ' 

bes tarė Elizeuszas.
— Eidamas namo užtrukau 

toje grinczeleje, kur Ii kai si 
apart.

Elizeuszas persigando ir per
trauke sznekta: ,

Tegul tas Dievui pasilieka, 
tiek to, kaimynėli! Jisai apie 
viską žino. Palikime tai Die-

Atnesziu biski medaus.
— Teip pradėjo Elizeuszas,

Sovieu valdžios tūzai dabar 
■ svecziuojasi pas lindi jos krasz- 

to gyventojus. Nikita Krusz- 
ezevas juos pavadino artimais 
draugais; Nikolai Bulganinas 
juos pasisavino' kaipo broliais. 
Tuo paežiu kartu, kai jiedu ten 
svecziavosi Sovietu valdžia isz 
Rusijos pasiuntė daug* karisz- 
ku ginklu ju prieszams.

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

v o beda!?’
“Kur-gi tu būni?’’
— Asz vis su tavim hunu. 

Kaip-gi tu| su manimi gali bū
ti ? Tei]) prastai, kur tu eini, ir 
asz nuo tavęs nei nelieku.

— Jei asz atsako bedžiu- 
lis, namon parejas turiu mirti.

— Na. ka daryti, ir asz. su 
tavimi mirsiu. Sztai žmogus 
parejas namon pradėjo daryti 
graibą, kuri padaręs sako: “Be
da, ai beda! Lysk graban, o tai

Anksti Ivanas nusidavė pas 
Storasta atiduot praszparta ir 
ėjo pro grinezia Elizeuszo. Pa
li Elizeuszo stovėjo ant slenks-

Ivanas atsiduso ir jau nemi
nėjo apie grinezia ir mužiką, o 
ir nesako kad ji mate Jeruzoli- 
me.

Nes suprato jog geriausia 
auka Dievui gel'bet artima ne
laimėjo. Dievas jokiu pinigu 
neroikalauje, ne kad žtnogus 
atlankinetu szventas vietas ir 
piltu pinigus ant Misziu ir ki
tokiu daigiu.

— GALAS —

Sveiki drūti kaimineli!

KATALOGAS 
KNYGŲ

Ar gerai siikelavot ?

Italijos spaudoje pasirodė,

lukojas klausia. “Beda ar jau 
I tu graibo ? Asz ežia, tik dabar

Pirkie U. S. Bonus! paves czionai reike, atsako be-

— Dokui Dievui! Atsake 
tai ir po kelonei. Pamecziau ju- 
su seni, nes girdžiu jog parėjo 
sveikas namon.

— Seniuke tada pradėjo 
apsakinet pamėgo szneku- 
cziuiot.

— O! Teiip.
Jau senei sugryžo!
Man tuojaus po Žolinei.
Džiaugernesi laibai pamate

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

užsisakykite knygas isst 
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 Lietu viszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
lideliu 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 nema
no. 58 pus., 20c.

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

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali;4 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isž 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 Razbaiuinka. 
43 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios 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- 

, lapių, 20c.
No.155—Szakinis Nedoras 

Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu. 35c.

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

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

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

lapiu, 20c.

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta AI a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20o.

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., 20o.

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

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

180^2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu- 
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal 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 Seraphiszka^ Officium. 15o

s Kaip Užsisakyti Knygas

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

g'bF 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

ne.su


“SAULE ” MAHANOY CITY

Keliautojai in szventa žeme
(Tasa)

— Kada. Ivanas atsigulė, 
pikta inislis puolė jam iu jo

sermėga, suvis teip kaip Elize
usza, o nuo szviesos nef plike 
žibėjo.

— O tai vyreli panaszu's in
galva.

—• Asz mislinu, jog niekas 
jam nepavogė maszneles neti
kiu, kad jisai kokia turėjo.

Ne viena karta ne iszimiuejo 
isz kiszeniaus. Man pasakojo 
kur nike davinet pinigus, nes 
pats nieko ne iszdavingjo ir 
nuo manes pasiskolino rubli.

Teip mistino Ivanas, nes ne
trukus, pradėjo sau daryt isz- 
nietinejinms, jog žmogų nusu- 
dejo.

Norint ir užmigo, tai vis apie 
tai sapnavo.

Anksti nusidavė ant anksty
bu Misziu in didžia, baižnyczia 
prisikėlimą.

— Davatkinas ineatsitrauke 
nuo szono Ivano, visur ėjo su 
juom.

1 neinant in bažiiyczia. pate- 
mino daugybe Ruisiszku kelau- 
niiukii, o ir daugybe draiku, 
Armėnu, Turku Austrijuonu. 
Ivanas ėjo per bobincziu, kur 
buvo ant vartos Turkiniai ka
reiviai, kur kūnas Iszganyto- 
jaus buvo nuimtas nuo kry
žiaus ir mostemis pateptas, o 
ant kurios vietos stovi dėvimi 
auksiniai liktorių. Iii viena isz 
ju Ivanas inde jo žvake. Pas
kui davatkinas nuvedi* Ivana 
po deszinei szalei kelais tropais 
ant kalno Galgotos ir parode 
jam vieta, kur stovėjo kryžius.

Ivanas atsiklaupė ir meldėsi. 
Ir teip visas szventas vietas ap
vedžiojo, o kadai prasidėjo 
Ruiska nobažanstva.' ir visi žmo- 
nys> stūmėsi, ir Ivanas su da- 
vatkinu nusiire. t

Norėjo nuo to cjavatkino at- 
sikabint, ba jam jis nepatiko, 
nes tas vis prie jo laikėsi ir 
drauge nusidavė su juom ant 
liturgijos pas Graba Szventa.

Norėjo prisiartint pas alto
rių, UOS per volai atėjo. Teip 
buvo prisigrudia, jog neprieit 
nei atgal, nebuvo galima, atsi- 
t raukt.

Ivanas stovėjo, žiurėjo tie
sėk in altori ir meldėsi, nes 
tankiai griebėsi už maszneles 
.su pinigais. Jo mįsles buvo su
sipainioja.

— Gal jisai melavo., o gal ir 
teisybe, jog likos apvogtas o

| BALTRUVIENE J 
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Žmogau, kiek kartu 
Sziandien pataikai in. cieliu 

Szaudamas su( savo'
1 j eižu v in a p m a u d i n gu s 

žodžius, 
Apjuodindamas ir 

Alpipleszdamas szlove savo 
artimui.

Tieji žodžiai kiszasi prie 
Kožno žmogaus ir moteres 

A domiuos ir dievinęs' 
veisles.

Per tavo liežuvi szlove 
tavo artimo,

Sumaiszai su purvais, 
Geras vardas moteres ar 

Vyro atimtas ant Visados, 
Manydamas jog ta viską 

žinai, 
Nes tasai ka viską žino, 

Nežino teisylies.
Geriausia yra suvaldyti 

savo liežuvi, 
O lavini savo protą 

Kaip manstyt ir teisybe 
kalbėt.

Atsimink jog ta, 
Ką tu kalbi apie kitus, 
Tai gal kiti kalba ta 

pat i apie tave.
* * *

Viename mieste dvi 
kūmutes suėjo,

Ir tuojaus prasi kalbėjo, 
Negana buvo su žodžiais, 

Bet ir musztyne prasidėjo.
Isz to viso prasidaro > 

ne kas,
Pas vaita užmokėjo 

f ai uos,
Ir namo parėjo, 

Ar-gi nepuikios moterėles, 
O jus kvailos misiukes

gal ir teisybe, ba tokiam su
spaudime, tai ne dyvai, kad 
kas gali isz kiszeniaus isz- 
t raukt.

* * *
Teip Ivanas stovėjo 'žiūrėda

mas in szale grabo, kur net 
trisdeszimts lempu žibėjo.

Stovėjo ir žiurėjo'ant pirsz- 
1u pasistiebęs, per žmonių gal
vas, kad sztai, ant dideliu dyvu

Ka raszo ponia Ona Dam
brauskiene isz Philadelphia, 
Pa., Gerbiama “Saules” Re
dakcija: Prisiuncziu jumis me
tine užmokestis už laikraszti 
“Saule.” Asz skaitau “Sau
le” suvirszum trisdeszimts me
tu ir myliu skaityt “Saule”. 
Linksmu Kalėdų visiems. Su 
pagarba, Ona Dambrauskiene.

paregėjo ant pirmutines vie
tos stovinti seni pasirodžiusi iv SKAITYKITE “SAULE”

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

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

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

. . . MALDA . . .

. Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
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Elizeusza pamisimo Ivanas.
Nes tai negali būtie jisai.
Jisai negalėjo pirmiau in 

czion pributie už mane. Ana 
laivas priesz mus visa sanvai- 
te pirmiau1 nuplaukė, tai nega
lėjo pribut.

— O ant to laivo ant kurio 
asz y,laukiau, tai jo suvis ne
buvo.

, — Teip tai mistino sau 
Ivanas.

Tame laike tasai senis ](ra
dėjo melstis. Atidavė tris palo
mis, pirmiause priesz altori, o 
paskui iii deszine ir kaire sza
le visiem meldentiem žmonim 
•susirinkusiem bažnyczioje.

O kada atsisuko ant deszinio 
Ivanas pamate, jog tai buvo 
Elizeuszas.

Tai jis su savo garbiniuota 
barzda, su savo ilgais ūsais. 
Buvo tai tikrai Elizeuszas!

Ivanas džiaugėsi savije, jog 
atrado savo dranga ir stebėjo
si, kokiu badu pasiseko jam 
gautis pirmiau už ji.

— Gerai, gerai! Elizeuszas 
mislino. Tai mokėjo duot sau 
rodą, kad gautis net ipas altori! 
Turėjo susipažint su kuom ir 
gerai in delną inkiszt.

Turėsiu su juoni sueitie, isz- 
einant isz bažnyczios, o tada 
at si kratysi u nuo saves ta (la
vai kiną, kuris nei žingsnio nuo 
manos neatsitraukė, gal su 
juom. greieziau gausiuosi pas 
altori.

Ivanas nei akiu Elizeusza. ne
nuleido, o kada Miszios pasi- 
aige, žmonys pradėjo maiszy- 
tis. Ėjo bueziuot kryžių, pra
dėjo apie Iva kimsztis.ir stumt 
in szale. Pradėjo volei pribijot, 
jog gali ji apvogkt. Prispaudė 
kiszoni savo kuriame 'buvo 
masznele ir pradėjo spaustis in 
luosesne vieta. Kada iszšigavo 
pradėjo dairytis Elizeuszo, 
vaikszcziojo ir dairosi, nes 
jieszkojo ant tuiszczio.

Ant galo išjojo isz bažny
czios neradęs jo. Užeit inejo in 
kelis klosztorius klausinėda
mas Elizeuszo apart to, da 
vai.ksztinejo iii visokias vietas, 
kur tiktai mislino rast nes nie
kas apie ji negalėjo nieko pa
sakyt.

. Taji vakara Ivanas jau ne
mato davatkino, kuris dingo, ir 
neatidaves paskolinto nubliaus.

Kita diena Ivanas nuėjo vė
lei nt Misziui in Graba Iszgany- 
tojaus, tame karte suėjo su 
vienu žmogum isz Tambovo, 
kuri buvo pažines ant laivo.

Norėjo būtie pirmutiniu, nes 
žmones ji volei atstume. Pasi
rėmė prie piloriaus ir'pradėjo 
melstis. Ne trukus pakeles akis 
ir volei prie paežiu tampu ant 
pirmutines vietos, stovėjo Eli
zeuszas su isztiestom rankom, 
teip kai]) kunigas prie alto
riaus, o szviesa buvo apsiaub
tas.

— Na, jau dabar Elizeus
zas man ne isztruks.

Mėgino persistumt per žmo
nis pas latori. Kada jam tai ne 
pasiseko, sztai volei kur dingo 
Elizeuszas. Matomai turėjo 
iszeit.

Ivanas nuėjo ant Misziu tro- 
czia diena ir da karta jieszko
jo draugo. Volei Elizeuszas sto
vėjo su iszkeltom rankom aug- 
sztyn ir szviesa nuo jo plikes 
atsimuszinejo.

—- Dabar, tarė Ivanas ne- 
iszsisuks isz manos. Stosiu prie 
duriu, kur turėsiu pasitik.

'Prisiartino prie duriu, sto
vėjo ir vaktavo kaip žmonys 
iszeitinejo, nes nebuvo tarp ju 
Elizeuszo.

Ivanas praleido Jeruzolime

net

ve sau ant nauju marszkinin 
padaryt peczote kuriuose tai 
marszkiniuose norėjo būtie po 
smert apvilktu ir palaidotu pa- 

in-pleszka vandenio- isz 
Jordano ir paenie biski žemes 
ir žvakių isz szv

Iszdave visus

reikėjo __ _
mon. Da ėjo i u Jaffa, rado ton 
laiva, kurie nuvožė ji in Odesa

sau va i tos,
maža mergaite baltuose marsz- 
kinukuose nuo kiemeli) ir pa-

Diedeli, diedeli, eikite szen!
Ivanas norėjo eitie tolyn, nes 

kūdikis ji neleido, nutvėrė ji 
už skverno ir mergina traukte 
in grinezele su didele linksmy
be.

— Tarne motore pasirodė 
ant slenkszczio ir prasze ineit 
in vidų.

— Užeikite ant vakarienes

~1 Ivanas ėjo tuom paežiu

buvo savo'gubernijo, tai jau 
pradėjo rūpintis apie naminius

Daug 
mislino

ali per meta atsitikt,

žmogus rūpiniesi iii narna, « 
viena valanda gali viskas 
dingt. Kai|> ton ėjosi j„ „„„„j 
be jo? Koki turėjo pavasari»

arba pradžia
skaitymo

• • -ir... 
kaszymo 
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dalbai- negalėjo na 
-mt. Tieki 1 . 1, -1 h ka. praeita meta

didžiausiam .

statyt ? 
Ivana. nerimavo

Ivanas užėjo mislydamas.
Tai bus gerai, ba. užklairsine- 

sin apie Elizeusza, ba man ro- 
■ dos, tai bus toji pati grinczele, 
jin kuria užėjo jisai visada isz-

1Inejo motoro nuėmė nuo jo 
krepszi, davė vandenio nusi
prausi ir pasodino prie stalo.

Paskui atneszo pieno, pyra- 
gaieziu su varszko ir pastate 
priesz ji. Ivanas dekavojo jei 
ir gyre ta svetinga narna del 
kelauninku.

— Turime būtie del kelei
viu svetingais, ba. vienas <szurnoms jau „pit i,„(1a ir konte

Uni uzmirszo. i
(keleiviu mums gyvastį sugra
žino.

Turėjome laibai Dievui pra
tikai t, ba jau gulėjome kaip 

I numirė, tai Dievas mums pri
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siimti1 senulka., toki kaip ir jus 
diedeli, kuris atėjo per paežius 
pietus, praiszyt biski vandenio. 
Pamate mus, pasigailėjo ir li
kosi su mumis.

Dave mums valgyt ir gert ir 
pastate mus ant kojų atpirko 
mums lanka ir paliko mums 
ark Ii ir vežimą.

Dabar atėjo sena moeziute in 
grinezia ir pradėjo tolinus 
traukt apsakymu dukteres.

—' Nežinome nave t, kalbėjo 
ar tai buvo žmogus, ar aniuo- 
las nuo Dievo prisiimstas. .

Kokis buvo mylėtais kožnam 
ir gailingas del visu ir mus ap
rūpi nes, dingo nežino kur ne
pasakęs nei kaiip vadinasi, ir no 
žinome už ka melstis pas Die
vą. Stovi man tas viskas akyse . . *• ■ kas tiktai buvo.

Asz tada rimojau ant stalo 
laukdama, smerties, ęztai pa- 
kelu akis, o ežia ineina mažas 
senelis prastas sau senolis pra- 
szo vandenio. Asz didelei nusi- 
dėjusi senelio mislinu sau: Ko 
jisai valkiojasi ir kisza. nosi in 
svetimus kampus?

Ir pamislyt apie viską, kiek 
jis mums padare gero! Kada 
mate, kasi czion darosi, tada 
numėtė nuo saves krepszi ir at- 
nszo ji.

Mergaite pertrauke: Ne mo
eziute, pirmiause padėjo' krep
szi ant vidurio aslos.

Tai paskui padėjo ant suolo.
Pradėjo valandėlė ginezytis, 

aipsakinedarnas apie malžiause 
daigtęlei, 'kur sėdėjo ka dirbo 
ir kalbėjo.

Vakare pats mužikas sugry- 
žo su savo arkliu. Jisai teipos 
gi pradėjo apsakinet apie Eli
zeusza ir kaip su jais gyveno ir 
dadave:

Jeigu nebūtu užejas, bū
tume visi griekuose numirė, 
rūgėdami ant Dievo ir kaimy
nu. Nes jisai mus iszgelbejo ir 
pamokino turėt afiera Dievui 
ir žmonyse.

Tegul Dievas jam laimina.
Pries-z jojo atėjima^ turėjome 

žveriszka būda, o dabar esame 
žmonimis, (ba jisai mus pamo
kino' kaip gyvent.

Kada privalgydino Ivana 
kuom turėjo geriausiu, puikiai 
lova, paklojo ir patys nusidavė 
ant atilsio, Ivanas negalėjo 
miegot. Nuolatos’ jam Elizeus
zas stovėjo ant misles, jog ji 
mate tris kartus stovinti priesz 
ai t o r i u J er uzol imo.

— Dabar suprantu, kaip ji
sai ten pirma gavosi. Nežinau, 
ar mano auka likosi priimta, 
nes žinau, jog Dievas jo pri
ėmė.

Anksti mužikėlio - sžeimyna 
atsisveikino su Ivanu, ha sku
bino in laukus, pridėjo jam in 
krepszi ka turėjo geresnio, isz- 
leido Ivana, o pati nusidavė in
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Ponia J. Gilienc, sūnūs 

Albertas ir žmonas ir sūneliai 
Jonukas ir Dovydukas, visi isz 
Girardvilles, lankosi mieste su 
reikalais ir prie tos progos at
lanko “Sanies” Redakcija, kur 
ponia Gilienc atnaujino prenu
merata už laikraszti “Saule”. 
Visi Giliai myli skaityt “Sau
le”, nlž ka tariame visiems szir- 
dinga aczin už. atsilankyma.

— Subatoj pripuola Szv. 
Melkijado, o Tautiszka Vardi
ne: Eidimtas. Tiktai szeszioli- 
ka dienu ligi Kalėdų. Ir ta die
na: 1949 m., Australijos Darbi
ninku Partija iszmesta isz val
džios; 1937 m., Japonai paima 
Nanking miestą ir ji apiplesze; 
1939 m., Amerika. Finlamdijai 
paskolino $10,000,000 kai Fi
nai praszesi pagelibosi priesz 
Sovietu; 1898 m., Paryžiaus 
Taikos sutartis tarp Amerikos 
ir Ispanijos.

— Gerai žinomas Guy W. 
Pelton, 74 metu amžiams nuo 
321 W. Mahainoy uly., pasimi
rė Panedelio ryta, nuo szirdies 
ligos. Paliko trys dukterys ir 
daug anūku. Prigulėjo prie 
Szv. Kanikos parapijos. Laidos 
Petnyczios ry la.

— Nevilkinkite su. savo 
Kaledinais pirkimais, siau pa- 
lenginsite ir taipgi darbinin
kams szt oruose.

— Senas miesto gyventojas 
Jonas P. Stavetskas, nuo 1229 
E. Pine uly., kuris nesveilkavo 
per koki tai laika, numirė Pa
nedelio ryta. 8:20 valanda savo 
namuose. Velionis gimė Lietu
voje, atvyko in Gilbertona, po 
tam apsigyveno Maha.nojnje. 
Buvo angliakasis ir paskutini 
karta, dirbo Packer Nr. 5 ka
syklose. Paliko savo paczia 
Agneszkai; dvi dukterys: Ona 
Potts, St. Clair, ir Mare, pati 
Jono Leary mieste, taipgi pen
kis anūkas ir pro-anuka, Lai
dos Petnyczios ryta,, su Szv. 
Misziomis in Szv. Juozapo baž- 
nyczioje ir palaidos in parapi
jos kapinėse. Velionis buvo se
nas “Saules” skaitytojas. Am
žina atilsi.

— Laike dadbo mainuose 
arti New Bostono, angliakasis. 
Thomas Shappel nuo 520 W. 
Market uly., likos pavojingai 
apdegintas per eksplioduoja- 
ma gazoli mini o compressor. Ne
laime atsitiko l’tarninke apie 
antra valanda po piet. Gydosi 
Locust Mt. ligoniuiteje.

—' John Fronszek, 50 metu 
amžiaus, angliakasis nuo 20 S. 
10th uly., likos uižmusztas in 
Primrose mainuose per nupuo
limo timlberio nuo tapo, Utar- 
ininke 5:20 popiet. Gimė Pa-

ssaic, N. J. Paliko savo paczia 
Katre, po tėvais Stakoniute, 
dvi dukterys, savo motinėlė, 
dvi seserys ir tris brolius. Jo 
tėvas mirė keliolika metu at
gal. Laidos Suimtos rytai, su 
apiegomis in Szv. Juozapo baž 
nyczioje devinta valanda ir pa
laidos in parapijos kapinėse.

— Kita, sau vaite: Nedelioj 
pripuola treezia Adventu Ne- 
delia, taipgi Szv. Damazo, o 
Tautiszka Vardine: Divone. 
Szia sanvaite ezvertis meto, 
pasninkas. Seredoj, Petnyczioj 
ir Sulbatoj. Taipgi Nedelioj 
1843 nietuose gimė Vokietis 
Daktaras ir mokslinczius Ro
bert Koch, kuris iszrado lie- 
karsta.s del choleros ir džiovos; 
1931) m., Anglijos Karalius. 
-Jurgis *<isz1 imtasis atsisakė sa
vo sosto kad jis galėtu a psi že
myti su Amerikiete gyvanasz- 
le; 1937 m., Italija pastraukia 
isz Tautu San jungos nes nega
li sutikti ant Ethiopijos klau
simo; 1941 m., Vokiecziai su 
Italais paskelbė kara priesz 
Amerika, b

— Musu seni skaitytojai, 
Iponslva Simonai Czerniauskai, 
isz Shenadoro lankėsi mieste 
pas Kalėda Dieduką ir prie tos 
progos a.tlalmke “Saules” Re
dakcija. Aczin už gerais velini- 
mus taipgi už atsilankvma.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Epimako, o Tautiszka Vardi
ne: Rutavile. Ir ta diena: 1808 
m., buvo insteigta Szvento 
Raszto draugija. Phialdelphia, 
Pa.; 1930 m., Jurgis Szesztas 
yra paskelbtas Anglijos Kara 
linini. -Jo 'brolis Edvardas pa
sitraukė ir iszvažiuoja isz savo 
kraszto; 1937 m., Amerikos ka- 
riszkas laivas “Panay” buvo 
-Japonu eroplanii nuskandin
tas.

— Ltariiinko pripuola Szv. 
Locijos, o Tautiszka Vardine: 
Kastytis. Taipgi ta diena: 1918 
m., Prez. Woodrow Wilsonas

pribuvo in Prancūzija del Tai
kos Kolnferencijos; 1947 m., 
-John Jy Lewisas, su savo mai- 
nieriais pasitraukė isz Ameri
kos Darbininku Federacijos; 
1665 m., mirė Radvilas, jis bu-[ 
vo pirmas skirti Lietuviu tau-l 
ta nuo Lenku.

ri žinoti kaip jis kas metai ga
lėjo gauti laisnius kai jis ketu
ris sykius susimusze su savo 
tuo taxi automobiliu, o jis jo
kios apdraudos nebeturi.

Minersville, Pa. —
Maro Tananiene, mm 327 Pino 
Il ill uly., kuri gydosi in Penn-! 
svlvania ligonbute, Philadel-’■ .. . '7 . ; Iphijoje, ipasimire pareita Node-1 
lia. Velionio kitados gyveno 
Sho.nadoryje, o tėvais vadinosi 
Mare l’ernatoniutc. -Jos vyras 
Antanas mirė du menesius at
gal. Paliko \ trys dukterys: 
Daktarka Helena, pati Dakta
ro Jono Szypuloskio isz Mount 
Alto; Man>, slauge1 Hamburg", Į 
ir Ona, pati -James Shade, Sil
ver Springs, Md., tris sūnūs: 
Daktara. Antana. ir Pranciszku, 
Mi Sherrytown ir Daktara, Leo
narda miesto, taipgi deszimts 
amikus ir broli -Juozą miesto. 
Laidojo Serodos ryla, su. apie
gomis in Szv. Pranciszko baž- 
nyczioje devinta valanda ir pa
laidota iin parapijos kapinėse.

TAXI DRAIVERIO
BĖDOS

NEW YORK, N. Y. — 
Herbert Beller, keturios de
szimts metu amžiaus taxi drai- 
verys dabar tikrai bedoje. Tos 
ledos ji pasivijo net nuo 1947 
metu.

Jis buvo suaresztuotas už tai 
kad jis pasigėrės savo taxi vai
ravo, ir buvo in kalėjimą pa- 
tupdintas kai negalėjo prista
tyti tukstanezio doleriu kauci
ja. Policijantai suseke kad jis 
buvo gavės keturis prasižengi
mo tikietus už kuriuos jis ne
buvo užsimokejes net nuo 1947 
metu.

Valstijos policija dabar no-

Priima Lakunu Sztabo Vieliava

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKIT!

Karininkas, Major Mur
ray A. Weiner isz Bradley 
Beach, New Jersey, priima 
vieliava nuo Generolo Tho
mas D. White, (po deszine) 
Lakunu Sztabo vice-pirmi- 
ninko. Szita vieliava bus 
iszkelta ant “South Pole” 
pietinio pasaulio aszigalio,

kur Major Weiner rengiasi 
važiuoti su Admirolu Rich
ard Byrd. Admirolas Byrd 
sako kad nežiūrint to bai
saus szalczio tenai ir tu ledu 
ir sniego, galimas daigtas 
kad užkelia metu žmones te
nai apsigyvens.

o o o

Sieniniai Kalendoriai 1956m.

for year'round 
happiness
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22 AUTOMOBILIAI
SUSIMUSZE

SWEDESBORO, N. J. — 1 
Dvylika žmonių buvo sužeista 
kai dvideszimts du automobi
liai susikūlė ant New Jersey 
Turnpike vieszkelio, apie pen-! 
kios mylios nuo Swedesboro 
miesto.

Valstijos policijantai sako 
kad tuo laiku buvo biski mig- į 
lota, bet vis buvo galima gero
kai matyti, kai tie automobiliai 
susikūlė, apie puse po asztuo- | 
niu, vakare.

Tas vieszkelis in pietus buvo 
uždarytas per dvi valandas,! 
kol visi tie automobiliai buvo 
nugabenti in garadžius.

Policijantai sako, kad drai-! 
verys, kuris buvo tikrai kaltas 
už visu tu automobiliu susiku- 
lima, pats sau sveikas nuva- 

; ž.avo. Szitaip atsitiko. Tas 
draiverys staiga stabtelėjo ir 
paskui sau nuvažiavo. Draive
rys kuris ji seke, teipgi greitai 
sustojo ir kitas davė in ji, tre- 
ezias in antra, ketvirtas in tre
ezia ir taip net dvideszimts du 
susikūlė.

Sužeistieji buvo nuveszti in 
Underwood ligonine, in Wood
bury, ar in Salem Apygardos 
Memorial ligonine, in Salem 
miestą.

Kitas automobilius, ta pati 
vakara, apie puse po deszimts Į 
atsimusze in tilta, apie mylia 
nuo Swedesboro miesto.

Draiverys, trisdeszimts sze
sziu metu amžiaus Ferris Ha- 
dad, isz Walden, Massachu
setts buvo sužeistas. Jo žmona 
dvidesz.’mts szesziu metu 
žiaus, Mare, teipgi buvo 
žeista.

AUTOMOBILIUS IN
STUBA

Abu Užsidegė _

EASTON, PA. — Automobi
lius paslydo nuo vieszkelio, 
Route 209, netoli nuo Mar
shalls Creek ir nustume stuba 

Į nuo pamatu. Elektros dratai

Draiverys sako kad jis už
važiavo ant ledo ir taip pasly
do.

Iszkados tiems namams bu
vo padaryta ant dvieju tuks- 
taneziu doleriu; o automobiliui 
ant pusantro tukstanezio dole
riu.

stuboje buvo nutraukti ir jie 
am- j uždege stuba; o automobiliaus 
su- gazolinas uždege automobiliu.

Stubos sanvininkas Melvin
Su jais važiavo Russel Ste

wart, isz New York miesto, jis 
gryžo in Fort Eustis, Virginia, 
jis buvo nuvesztas in Fort Dix 
ligonine.

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

Fenical iszvede isz tos degan- 
czios stubos savo asztuonios 
deszimts szesziu metu amžiaus 
motina, Fanny, kuri yra akla.

Dvideszimts keturiu metu 
amžiaus Stanley Bower isz 
Baily, buvo sužeistas, bet drai- 
verys, asztuoniolikos metu am
žiaus Allen R. Melcher, isz 
Barto, Monroe Apygardoje, vi
sai nebuvo sužeistas.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS 4

t v
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iszgabentos in Mordovija. 
Transportai in Mordovija at- 

I vyko szimet Rugsėjo pabaigo
je ir Spalio pradžioje. Kur bus 

Į padėti ir pergabenti laisvai gy
venusieji vyrai isz Norilsko, 
gryžusieji nežino.

Britu Reuterio praneszimu, 
vienas gryžes Vokiecziu karo 
belaisvis papasakojo, kad 
tukstaneziai suimtuju Dudin- 
kos srityje, netoli Sziaures led- 
jurio Sibiro pakrąseziu, pa- 

j state isztisa Sovietini miestą, 
pavadinta Norilsku. Mieste esą 
per 50,000 gyventoju, veikian
ti gera susisiekimo būda. Dau
giausia mieste inkurdintu yra 
“Volksdeutsche”, Lietuviu, 
Latviu, Estu ir Ukrainiecziu. 
Sovietiniai sargybiniai 1953 
metais per neramumus paleido 
in minia szuvius ir visa eile su
imtuju nukovė. Vienok po ne
ramumu darbo laikais per die
na buvo isz 10 vai., sumažintas 
iki 8 vai., taip pat pagerintas 
valgis, o užsieniecziams leista 
raszyti in namus. Gryžusiuju 
teigimu, suimtuju darbo vergu 
ir karo belaisviu sukilimo bu
tą taip pat Krasnapoles sto
vykloj, Donbaso rajone. Ten 
buvo taip pat visa eile atvežtu 
isz Vorkutos ir civiliu inter- 

! nuotu, daugiausia kilusiu isz 
I Rytprusiu ūkininku. Suimtieji 
skundėsi darbo sunkumu ir 
menkais atlyginimais. In su
kilėlius buvo atidengta ugnis 
isz kulkosvaidžiu ir minosvai
džiu.

Darbo vergai 1954 m., buvo 
pradeje ruosztis naujam suki
limui, ir net buvo sudarytos su
kilimo vadovybes, bet paskiau, 
santykiams tarp Rytu ir Vaka
ru slūgstant, buvo atsisakyta 
tos minties.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS ::
• ■ ■

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanov City, Pa., U.S.A.

PONAI
BIZNIERIAI! _
Geisdami apteikt savo ge
rus Kostumerius, privalo 
isz laiko duoti atspaudyt

Sieninius
Kalendorius

1956ni.
ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt.

Dabar Laikas! užsi‘
----------------- kalbyt 

ir nelaukti ilgai! Nes kas 
pirmesnis, tas gales isz
sirinkti puikesnius!!!

SAULE PUBL. CO.,
Mahanoy City, Penna.
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