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LAIMINGU NAUJU METU!

ŠI

vi-

APVOGĖ TRIS
BAŽNYCZIAS

TIK SZESZIOS SAN- \
VAITES GYVENTI I

50 SUŽEISTI 11 LAKUNU ŽUVO Slapstiesi Per 10 Metu

Lai Dievas laimina 
siems musu skaitytojams su 
Naujais Metais. Kad Jis su
teiktu sveikata ir prailgintu 
gyvasti visiems, ir kad 
“1956” metas atnesztu kož-

nant ka trckszta nuo Viesz- 
paties Dievo, ir kad kožnas 
turėtu ramybe ant žemes! To 
szirdingai vėlina, “Saules” 
Redakcija.

BETHLEHEM, FA. --
Trys Protestonu bažnyczios 
buvo apvogtos; isz Kristaus 
Liuteronu bažnyczios tie va
giai ga vo apie penkis szimtus 
doleriu.

Visose tose bažnycziose tie 
vagiai iszmusze langus ir taip 
inlindo. Jie iszvartinejo visus 
stalus ir stalczius jieszkcdami 
pinigu..

Kuniguos Daktaras Henry 
J. Fflum, klebonas Kristaus 
Bažnyczios, sako kad vagiai in- 
silauže in jo bažnyczia iszdau- 
ž ndami langa ir taip inlysda- 
mi in jo bažnyczia.

Asbury bažnyczioje tie va
giai nieko negavo, bet viskas 
buvo iszvarstyta.

Baptistu bažnyczioje tie va
giai viską iszvarte, bet iki sziol 
nežinoma ar jie tenai kiek pi
nigu rado ar ne.

Policijantai dabar jieszko tu 
vagiu ir sako kad jie už neilgo 
laiko juos suims.

Tie vagiai per trumpa laika 
daug Protestonu bažnycziu ap
vogė ir paspruko, bet polici
jantai dabar juos seka ir sako 
kad jie juos už keliu dienu su- 
cziups ir suaresztos.

Darbininke Pasivogė 
$175,850 Isz Bankos

Traukiniai Susimusze
Anglijoje

TAMPA, FLA. — Dvi atski- 
ros nelaimes Floridoje užmu- 

į sze vienuolika lakunu.
Du B-47 Stratojet tombne- 

sziai susimusze virsz Tampa 
miesto ir asztuoni lakūnai žu-

Atsargus Liudytojas

Isz Amerikos
POTVANIAI

ISZNAIKINO DU
MIESTELIU

Tukstancziai Be Namu

Daugiau Kaip 30 Žuvo

SAN FRANCISCO, CALIF.
— Sziaures pietine dali Gali

te prigėrė bėgdamos nuo to po- 
tvanio kai American upe per- 
siliejo per savo kranta ir ap
sėmė beveik visa Placer apy
garda.

Per radija buvo praneszta 
kad trisdeszimts žmonių prigė
rė in Humboldt apygarda, bet 
nebuvo galima patikrinti szitu 
žinių, nes visi telefono susisie
kimai buvo nukirsti.

Daugiausia iszkados buvo 
padaryti prie Eel upes, kur du 
miesteliai buvo visiszkai už- 
semti, sunaikinti. Miestelyje 
Weott gyveno apie puspenkto 
szimto žmonių; South Fork

TIPTON, IND. — Moterisz- 
ke, bankos kasierka, vėžio li
ga sergdama, buvo savo dakta
ru pasakyta kad jai tik liko
apie szeszios sanvaites gyven- kiny s in ji visu savo smarkumu 
ti, buvo suarseztuota už pasi- 
vogima szimto septynios de- 
szimts penkių tukstancziu asz- 
tuoniu szimtu penkios deszimts 
szesziu doleriu isz Union State 
bankos in Windfall. Bankos 
virszininkai sako kad ji szi- 
tus pinigus buvo vaginėjus per 
dvideszimts metu.

Ponia Genevieve Campbell 
buvo suaresztuota ir paskui 
paleista ant dvieju tukstancziu 
doleriu kaucijos. Kaucija uždė
jo jos tėvas Dan P. Wright isz 
Windfall.

Valdžios banku peržiūrėto
jas sako kad buvo sužinota 
apie jos vagystes kai ji susir
go ana Birželio 
kita darbininke 
Lankoje užėmė.

Kai tik buvo
ta darLininke tiek pinigu buvo

(Tasa Ant 4 Puslapio)

menesi ir kai 
jos vieta toje

sužinota kad

IMS IN VAISKA
DAUG MAŽIAU

fornijos valstijos isztiko pot- \ „ucstelyJe g.yven0 apie tris 
vaniai. Visos upes patvino ir 
keletą ju persiliejo per savo 
krantus. Daug miestu ir mies-;

. teliu buvo užsemta, du buvo vi
siszkai sunaikinti, ir tukstan
cziai žmonių turėjo apleisti sa
vo namus.

i szimtai žmonių.
Iszikados padaryta už 150 

I milijonu doleriu. Laivynas, ar
mija ir Rauduonasis Kryžius 
tuojaus pasiuntė savo žmones 
in pagelba. Lakunu Sztabas, 
nuo Denver ligi San Diego yra

Dvi moterys ir viena mergai- suszaukes savo eroplanus, kad 
! jie stotu in pagelba jeigu kur 
nors ju bus reikalaujama.

Vanduo kai kuriose vietose 
i yra nuo keturiu ligi penkioli
kos pėdu gilumo. Szitoje apy
linkėje visi traukiniai yra su- 
statdinti, nes daugumoj vietų 
rieles* yra iszplautos, to po- 
tvanio nunesztos.

Prie to potvanio dar prisidė
jo baisios viesulos ir audros.

Praneszimas
Skaitytojams!

Admirolas Lewis Strauss, 
Atomnes komisijos pirmi
ninkas, paszauktas in Senato 
komisijos posėdi liudyti apie 
riebius kontraktas per Dix
on-Yates byla, sako kad jis 
turi labai atsargiai liudyti, 
nes galimas daigtas kad szi- 
tas klausimas atsidurs in 
Amerikos augszcziausiaji 
teismą, nes eina gandai kad 
daug augsztu ižmoniu ežia 
bus invelta in tas suktybes ir 
papirkimus.

Isz priežasties kad Naujas 
Metas bus apvaiksztineta 
Nedelioje ir Panedelyje, tai 
ateinantis “Saules” Utar- 

z ninko numeris neiszeis, kad 
ir musu, darbininkai galėtu 
priimti ir pasviekinti Nauja 
Meta! Dovanokite m u m s. 
Acziu!

“Saules” Redakcija.

6 METU VAIKAS 
NUSZAUTAS

LUTON, ANGLIJA. — 
Greitas, ekspresinis traukinys vo. 
sudužo in freitkario užpakali In Port St. Joe, virsz Gulf of 
in Luton miesto stoti. Freitka- Mexico B-29 tomhneszis susi- 
ris stovėjo kai tas greitas trau- musze su F-8o jet kariszku ero- 

planu, ir trys ar daugiau laku
nu žuvo.

Nelaimes atsitiko apie du 
szimtai myliu viena nuo kitos.

Tiedu Strato j et eroplanai su 
tekiu smarkumu susimusze pa
dangėse in szmotelius suspro
go-

Kaip ta nelaime atsitiko vir- 
j szininkai dar nežino, bet iszro
do kad vieno isz tu eroplanu 
ratai buvo sugeda ir jis negalė
jo nusileisti. Kitas eroplanas 
pakilo ji pasitikti ir lakūnas 
stengiesi tuos jo ratus pataisy
ti, kai ta nelaime atsitiko.

■— ----------------——--------------------------------

PASMERKTAS
ŽMOGŽUDIS

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kunigužiu Direktorius

WASHINGTON, D. C. — 
Sziais metais in vaiska valdžia 
ims mažiau kaip deszimts tuk
stancziu jaunu vyruku. Tai 
mažiausias skaiczius nuo Ko
rėjos karo pradžios.

Dabar valdžia yra nusista- 
czius paskirti skaicziu jaunu 
vyruku menesis nuo menesio, 
kaip dalykai iszrodys užsieny
je.

Pernai skaiczius tokiu jau
nu vyruku buvo daugiau kaip 
deszimts tukstancziu kas keli 
menesiai.

Armija ir Laivynas pranesza 
kad daug mažiau jaunu vyru
ku yra dabar reikalaujama sto
ti in vaiska, nes visur ta,:ka 
vieszpatauja. Bet musu val
džia, Republikonu vedama no-j 
ri parodinti visiems kad dabar 
nėra nieko bijotis ir kad viskas 
tvarkoj, ir už tai reikia daug 
mažiau kare'.viu, jurininku ir 
lakunu.

Amerikos valdžia sako kad 
; lakiausiai reikia mokslincziu 
del musu nauju ginklu, kaip 
atomines bombos pagaminimu. 
Jie sako kad eilinio kareivio 

: darbas yra baigtas, kad dabar 
į del Amerikos sargybos labiau 
reikia mokslincziu, negu eili-į 
niu kareiviu. Jie tikrina ir sa
ko kad jeigu kitas karas isz-

NEW YORK, N. Y. —
Sszesziu metu vaikas Philipe
Cintron Rivera nesulauke Ka- kils, tai per ta kara visai nebus 
ledu Brooklyne. Kas nors ne- reikalingi kareiviai, bet laku- 
tyczia ar tycziomis paleido szu-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jaunas, trisdeszimts dvie
ju metu amžiaus kunigužis, 
Daktaras Robert Spike, kle
bonas Judson Memorial Baž
nyczios, New York mieste 
buvo paskirtas Evangelistu 
Sztabo direktoriumi.

Kunigužis Spike pragar
sėjo savo darbu tarp prasi
kaltusiu jaunu vaiku, daug 
kuriu buvo isz kitu mokykla 
iszvaryti. O jis visus juos 
priėmė ir stnegiesi juos mo
kinti ir lavinti.

Prasipjovė Ranku

į MEDIA, PA. — Atvestas in 
Delaware Apygardos teismą 
iszgirsti savo mirties bausme, 
žmogžudis Francis X. Bailėm, 
prasipjovė savo ranku gyslas 
su tritva, piktai spiegdamas in 
teisėja: “Jeigu tu nori kraujo, 
tai sztai, žiūrėk!”

Teisėjas William R. Toal 
į atidėjo to žmogžudžio pasmer- 
; kima, ir jis buvo nuvesztas in

Kaip Karas Tikrai Iszrodo

Sėdėdami ant ūkio tracta- 
rio nariai sz'itos szeimynos, 
in Louisiana, mato kaip ka
ras tikrai iszrodo. Czia Ar
mija laiko savo manevrus, 
pratymus, užvardintus “Ex-

ercise Sage Brush”. Asztuo- 
nioliktos Lakunu kompani
jos “helicopteris” eroplanas 
ežia nusileidžia su kariszku 
“Jeep” automobiliu.

Trisdeszimts devynių me
tu amžiaus Izmazo Kano, Ja
ponas kareivis, slapstiesi per 
deszimts metu in Bornea 
džiungles, kai karas jau bu
vo baigtas. Jis dabar atva
žiavo in Hong Kong miestą. 
Jis sako kad kai jo kompani
ja buvo isznaikinta, jam bu
vo griesztai insakyta: “Ne
pasiduok, bet slapstykis.” 
Jis taip ir dare nuo to laiko 
kai karas pasibaigs iki da
bar. Jis tenai, tose Borneo 
džiunglėse ir apsiženijo.

kalėjimo ligonine.
Jo advokaati keletą kartu 

stengėsi ji iszteisinti, ir iszgel- 
beti, sakydami kad jis nėra 
sveiko proto. Bet geriausi dak
tarai buvo suszaukti ir visi pri
pažino kad jis yra pilno ir 
sveiko proto.

Francis X. Bailėm nužudė 
trisdeszimts vietų amžiaus 
Jchn Dopirak paskui supjaus
tė, sukapuojo jo lavona. Jis bu
vo mirties bausme pasmerktas 
Sausio dvideszmts septinta 
diena; bet jo advokatai tada 
kreipėsi in augsztesni teismą, 
sakydami kad jis nėra pilno, 
svcJko proto.

Platinkit “Saule

Szirdingai Acziu!

Siuncziame Szirdinga Acziu 
visiems tiems kurie prisiuntė 
in Redakcija gerus velinimus 
ir atmintis Redakcija “Sau
lei” kaipo ir atnaujinio pre
numerata už laikraszti, nes tas 
mums suteikia didžiausia 
džiaugsma kad Skaitytojai ne- 
užmirszta atsi'yginti už laik- 
raszti, nes tai yra mums di
džiausia dovana ant Kalėdų! 
Szirdingai Acziu!

— Redakcija.

WASHINGTON, D. C. — 
Nelaimes ant Amreikos viesz- 
keliu per Kalėdų Szventes jau 
paseke 609 mircziu.

nu ir Eroplano sztabas, stoti 
priesz priesza.



Eroplanu kompanijos dabar 
mažiau sznapso duoda ant sa
vo eroplanu, kad valdžia nein- 
sikisztu ir visai uždraustu toki 
patarnavima.

ar mergaite gerai mokykloje 
mokintusi tai ant dumpo isz- 
meskite savo televizija ir duo
kite savo vaikui progos mo
kintis.

gs 19561
LAIMINGU NAUJU

METU VISIEMS!

Daktarai sako kad žmogus 
kuris gali pakelti, paneszti sze
szis mažukus, sznapselius, ant 
žemes, pasigeria nuo dvieju ar 
trijų padangėse, kur oras yra 
tok i s skystas.

SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Pypkes Durnai Musu Skaitytojas

LAIMINGU NAUJU
METU VISIEMS!

95 MYLIU
IN VALANDA

Kas Girdėt
“Saules” Redakcija visiems 

savo isztikimiems skaityto
jams linki kuo geriausiu ir pa- 
sekmingiausiu metu. Links
mu Nauju Metu visiems musu 
skaitytojams!

Sovietai dabar Vidur-Rytu 
krasztams patti dangų prižada 
jeigu jie tik ątsisakys nuo biz
nio su Vakaru krasztas ir su 
Amerika. Sovietai prižada vis
ko jiems pristatyti. Bet visi 
sveiko proto žmones gerai žino 
kad tie Sovietai negali ir visai 
nesitiki savo žodžio iszlaikyti. 
Bet ta ju propaganda, gali pri
sitraukti daug tu krasztu žmo
nių.

Draiervys
Suaresztuotas

Mes esame priversti sakyti, 
kad ateinantieji metai bus ge
resni negu, buvusieji metai; 
nes tai sudaro visu musu sva
jones ir musu siekinius.

Senuosius! metus geriausia 
skaityti savo szirdies drau
gais. Tie kurie nebuvo musu 
draugai pastaruosiuose metuo
se, nebus ir ateinaneziuoso 
metuose.

Kai Sovietai dabar tokia, sa
vo propaganda varo ir pat dan
gų prižada tiems krasztams 
prilenkti, tai mes turėsime dar 
daugiau pinigu paskirti del už
sienio, kad parodžius tiems 
žmonėms kad Sovietai vien tik 
prižada, bet mes pristatome.

Lai jusu vargai per ateinan- 
czius metus būva tokie trumpi, 
kaip jusu pasiryžimai per 
Naujus Metus.

Ta užsienio parama mums 
iki sziol kasztavo daugiau kaip 
du bilijonu doleriu ant metu; 
dabar mos turėsime paskirti 
daugiau kaip pustreezios bili
jono doleriu tai propagandai ir 
tai paszelpai.

Mes daug pasiryžimu pada
rome per Naujuosius Metins, 
bet vargiai viena kuri iszlai- 
kome.

Skaitant Naujuosius metus 
nuo Kristaus užgimimo, mes 
randame t a r p mokslincziu 
daug! visokiu priesztaravimu. 
Vieni sako, kad Kristus buvo1 
ginies szeszis ar septynis me
tus priesz tai, kada buvo skai
toma ir rokojama musu kalen
dorius.

Reiszkia mes dabar turėsime 
prižadėti tiems krasztams ta, 
ka Sovietai prižada, tik su szi- 
tu skirtumu, kad mes savo žodi 
iszlaikysime. Reiszkia. kad tas 
“szaltas karas” dabar yra ve
damas tarp musu ir Sovietu, 
nežiūrint visu tu gražu pasiža
dėjimu ir susitaikinimu.

Kristus gimė septyniais me
tais ar daugiau ar mažiau 
priesz savo užgimimo diena, 
.Kalėdos.

Dabar visi rankomis ploja 
kad Prez. Eisenhoweris isz far- 
ineriu gavo kaipo dovana, 
trakteri del savo fanuos. Kiti 
atsimena kaip visi buvo užsi
puolė ant Harry Vaughan, bu
vusio Prez. Trumano draugo, 
kai jis buvo gave keletą szaldy- 
tuvu kaipo dovanas isz tu pa
ežiu farmeriu.

ANDALUSIA, N. J. — Biz
nierius, agentas isz Trenton 
miesto važiavo namo isz vaka- 
ruszkji isz Laivyno ofisu. Kad 
važiavo namo tai visai ne nau
jiena, bet jis važiavo apie de
vynios deszimts penkias .my
lias in valanda. Policijantai ji 
už kiek laiko ir kiek myliu pa
sivijo kai jis invažiavo in uly- 
czia isz kurios jis negalėjo isz- 
važiuoti. Jis tada, policijantai 
sako, apsuko savo automobiliu 
atgal ir norėjo kelis policijan- 
tus suvažinėti.

Dvideszimts trijų metu Will
iam Frederick Whitley, isz 
Trenton tada iszszoko isz savo 
automobiliaus ir norėjo pabėg
ti, bet policijantai ji gerokai 
apdaužė pirm negu galėjo pa
imti.

Vėliau, ligoninėje, kai Dak
tarai norėjo jam galva aprisz- 
ti, jis nuszoko nuo stalo ir vėl 
norėjo pabėgti. Policijantai tu
rėjo ji prie to stalo pririszti ir 
prirakinti.

Policijantai Joseph Piciotti 
ir George Campbell, isz Bren- 
salem Township pirmiausia 
pamate ta automobiliu greitai 
važiuojant apie antra valanda 
isz ryto, Eddington mieste. 
Jiedu pradėjo ji vytis. Kai 
draiverys nesustojo, jiedu pa
leido kelis szuvius in virszu ji 
perspėti, bet jis vistiek nepai
sė ir dar greicziau paleido savo 
automobiliu.

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

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

Platinki! “Saule”

Prancūzija, atsisveikinęs su 
savo draugu sugryžo in savo 
szali ir pataikė iii Krokuva ant 
laidotuvių Jono Sokieskio.

Antra - Vincziavone
Palikime Jurgi Skaptuku, ant 

kelio traukenti in Lietuva, iii 
savo kaima, o sugryszkiine pas 
likusia Jurgiene, kuria visi va
dino naszle Jurgiene.

Buvo tai priesz dvideszimts 
metu patoga motere.

Turėdama septyniolika metu 
isztekejo už vyro, kuri labai 
mylėjo.

Gyveno su savim, viena me
ta didelėje meilėje.

Viena karta, savo tėvynė, ne 
kaip paezia.

Diena už dienos bego, Nede- 
lia po Nodele, metas po metui 
o musu naiszle nuolatos verkė' 
savo mylimo Jurgio. Nežinojo 
kas su juom atsitiko, o norint 
jai ir pasako jog Jurgis Skap
tukas aficieras, pražuvo ant 
kares, vienok tam netikėjo.

Karalius vienok apie naszle 
neužmirszo, ba ne trukus po 
karei, paskyrė Skaptukienei 
1,000 auksiniu, ka tada buvo 
dideli pinigai.

MOKYTOJAS
APDAUŽINTAS

man isz pinigu,, kad jau mano

Rymos Ciseoriai taip sumai- 
sze ir permaine musu kalendo- 

; riu, kad dabar daug 'žmonių 
reikalauja kad tas kalendorius 
butu vėl atmainintas.

Naujieji Metai yra szvente 
kada visi Krikszczionys prisi
žada savo gyvenimą pagerinti.

Po Kalėdų, per Naujusius 
metus visiems ateina bilos, ku
rias visi turi užmokėti ir nau
ja meta isz naujo pridėti.

Prezidentas Eisenhoweris 
buvo ketines sugryszti in Vasz- 
ingtona po Nauju Metu; bet 
dabar jis yra vieszai pareiszkes 
ka jis isz Gettysburg nekrus, 
kol jo daktarai jam pavėlins. 
Iszrodo kad jo szirdies liga bu
vo didesne ir pavojingesne ne
gu mums buvo praneszta. Kai 
kurie sako kad jis jokiu bildu 
negales gryszti in savo darba 
ir kad ateinantieji rinkiniai jo 
visai nebematys nei kaipo kan
didatu nei kaųio savo partijos 
rėmėju.

— “Saule” turi tiek agen 
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

Linkėdami Linksniui Kalėdų 
; visi mes žiūrime in musu darb

davius ir isz ju tikime kad atei 
anantieji metai bus daug ge
resni negu buvo pastaroji me
tai.

Visi vaikai lauke Kalėdų 
Dieduko; vieni susilaukė, kiti 
jo visai neinate, bet visi vaikai 
gavo dovanas nuo Kalėdų Die
duko.

Sovietu Kruszchevas ir Bul
ganinas jau keletą kartu yra 
iszsireiszke, kad jie norėtu at
silankyti in Amerika; bet var
giai tokis pakvietimas bus 
jiems suteiktas. Iszrodo • kad 
areziausia prie Amerikos jiedu 
gales prisiartinti bus tik Lon
don, Anglijoje. Amerikos val
džia nieko bendra su jais neno
ri turėti.

Jeigu norite kad jusu vaikas Skaitykit “Saule”

DETROIT, MICH. — Pen- 
kios deszimts metu amžiaus 
mokintojas Ray Ulveling buvo 
apmusztas, apdaužintas vienos 
moteriszkes, Ponios Lugertha 
Knight, mokyklos kambaryje 
su lazda.

Ji sako kad jis buvo nubau
dęs jos dukrele Gloria. Bet 
mokytojas užsigynė ir tada ji 
isz po savo coato iszsitrauke 
lazda ir pradėjo jam kulti per 
galva.

Policijantai sako kad jie da
bar turės iszklausineti motina 
ir jos dukrele, dažinoti kas ten 
ir kaip ten atsitiko, ir ar jie ga
les ja suaresztuoti.

jsz pradžios priimti, liet ant 
paliepimo kunigo priėmė puse 
ant padidinimo ukes, o puse 
atidavė kunigui, idant kas mė

li žtas atprovinetu želamiszes 
dusžia Jurgio.

Nebuvo to menesio, idant 
kis nępasisiule už užkuri, 
moteriszke buvo pa.toga,

ko- 
ba 

o ir 
pinigu pusėtinai, bet savo pri
žadėjimo duoto Jurgiui nenorė
jo sulaužyt. Teip persitrauke 
dvideszimts metu.

Matydama, jog ukes nėra 
kam prižiūrėti, o vela apmisli- 
jo senatve ir kas jaje užlaikys, 
pasitaikė' jau senyvas žmogus 
irpastanavijo su juom sueiti in 
pora.

Užsakai iszejo, pradėjo rink-

Pirkie U. S. Bonus

-savings

Pirkie U. S. Bonus

“Talmudo Paslaptys”

sziai rengenies ant szlulio, su
lojo szunes ir pasirodė vartuo
se pakeleivingas su žiloka 
barzda apskuręs.

Jurgiene, kaipo mielaszir- 
dinga motere iszejo pasitikt ir 
tarė: ‘‘svetelis in namus, o Die
vas su juom drauge!” Kad 
sztai prisiartinus prie pakelei
vingo, dirstelėjus in veidą pa- 
szauke:

— Del Dievo! Tai dvasia 
mano nebaszninko Jurgio! Ir 
puolė ant kiemo.

Mėtėsi visi gelbėt, o kada at- 
sikvotejo, suprato, jog tai no 
dvasia tiktai josios mylimas

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

ŽYDU TIKYBOS 
PRISAKYMUS

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

(Tasa Nuo 3 Puslapio)
- B - GĖLAIS 

arba pradžia t 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

JURGIS :: ::
:: :: SKAPTUKAS

bino ir jisai su kitais iii bažny- 
czia sukai betie kelis poterius 
už ta kuris apgynė krikszczio- 
nybia nuo Turku ir kuri priesz 
dvideszimts metu nuo mirties 
iszgelbejo.

Czia galite suprasit, kas tas 
pakeleivingas, ir ne buvo kas 
kitas, tiktai Jurgis Skaptukas, 
kuris pribuvęs ant laivo iii

Svodba vienok ncpamiszo; 
nusidavė vienok visi sveteliai 
in bažnyczia, ba 'buvo Miszios 
užpirktos, o kunigas vietoje 
duoti S'zluba su antru vyru, pa
laipinio Jurgi su jo mylima 
pacziule.

— GA1AS —
___ <_____

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito, Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No J 02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
uias, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) ' 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo- < 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

No.U9—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: Vai 
' dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktį 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

apraszy-

apysaka 
szimtme-

No. 158—A p i e Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isžtyre; 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
lius; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

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

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

EE-žV Užsisakant knygas 18* 
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.

gegr* 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., - Ų. S. A.



Jurgis Skaptukas
(Tasa)

Jurgis ipaszoko ant lygut ko
jų, ir isztikro paregėjo dideles 
vinis, jog ir žmogų iszlaiktu 
kad pasikal) ii it ir paszauke:

— Tai vyreli asz 20 metu 
taji stalu matau o nežinojau 
jog jame tosios vinis randasi.

— Paliauk ta savo nevai
singa kalba, ipaszauke Bernar
das, o imkimės prie darbo!

Ėmėsi su džiaugsmu prie 
daibo. Ne truko k e t verties va
landos o jau plytos pradėjo sie
noje kli'bet. Ir kada da valan
dėlė padirbo, isztrauke kėlės 
plytas,, o Prancūzas paszauke:

— Hurra! Busime liuosi!
Jau dabar ne buvo nebega

les. Plyta po plytai isziminejo 
ir jau per skyle paregėjo ma
res.

Jau dabar musu kaltininkai 
suvis kitaip iszrode, tiktai nuš
lijo, kai}) nusilais žemyn.

Ne buvo po teisybei augsztai 
nes vienok buvo galima be szo- 
kant koja iszsisukti. Sudraskė 
maisza, kuris buvo vietoje pa
galves ir padare ant pavydalo 
virves. Pririszo viena gala prie 
lovos o kita per Įauga.

Teip padare lauke nekantrai 
nakties, kada isz drutvieteja 
apsimalszins.

Paskutine Perszkada
Abudu nelaimes prietelai, 

persiėmė jausla vilties iszsi- 
1 mosavimo, nes ir baimes. Lau
ke nekantrai valandos, kurioje 
aiba ant visados ketino iszsi- 
luosuot,. aiba smerti prisku
bini. Niekad jiems da teip lai
kas nuobodžiai ne ėjo, kaip tą
ją diena.

Valanda stovėjo szale saves, 
ne kalbėdami nei jokio žodžio. 
Ant galo Jurgis paenies už 
rankos savo prieteliui, tarė su 
aszaroms:

—- Bernarde! Gal jau pas
kutini karta matomės su savim 
sziandien, gal jau paskutinius 
žodžius su savim kalbame. Ne
žinau, kai]) su mumis pasibaigs 
ar busime luoši ir sugryszime 
in savo gimtines, ar numirsi
me ant Turkiszkos žemes. Vie
nas isz. dvieju turės būtie. Dė
kui t a ui Bernardai, jog per taji 
laikai daug mane iszmokinai, o 
ka man bus labai naudingu. De- 
kavoju tau szirdingai už ta 
viską, bukie sveikas, jeigu szia 
nakti atsiskyrsime. Bukie svei
kas ir turekie mane atmintyje, 
kaip asz tave ligi smert ne u'ž- 
mirsziu.

Ir apsikabinės Bernarda pra
dėjo bueziuot.

— Alano brangus Jurgi, 
kalbėjo su verksniu Bernardas, 
dėkui tau, už tavo priėszima 
prie manės, bukie tvirtus, jog 
ir asz tavęs ne užmirsziu. Ba 
kad ne butau tavęs tarėjas už

dranga ir su kuom užsiimtie, 
tai butau isz nuliūdimo isz pro
to iszejas? No gerai mano Jur
gi, jog mudviem parėjo apie tai 
kalbėt. Kada jau gal paskutini 
karta su savim kalbame ii- ma
tomės, tai turi dažinoti kuom 
esmių. Ne inikie tai už pikta, 
jog priesz tave slepausi, ba 
teip privaliau daryti del tik
ros priežasties. Tas, ka darome 
turime užlaikytie slaptybeja. 
Szitai tu kenti nekaltai del tė
vynės, o asz keneziu sziezia del 
musu szvento tikėjimo, esmių 
kunigu misionierium ir už tai, 
jog mano kunigystes privalu- 

i ma teisingai pildžiau, likaus 
i . .j ant viso gyvasczio 111 szita ka
lėjimą patalpintu!

Da norėjo ka kalbėti, kad 
szitai iszgirdo apie kelius 
žingsninis einanezius' kanto
rium.

Abudu kaltininkai baisiai 
susimaisze, kaip drobe pabalo. 
Žingsniai artinosi kas kartas.

— Tai revizija! Vos iszta- 
re Bernardas.

— Pražuvome! Atsake dre- 
aneziu balsui Jurgis.

— Ir vela nutilo. r
Ir tikrai buvo tai revizija 

ant ju nelaimes, kuri atsiliki- 
nejo kas keliolika dienu kožno- 
je perskiroje, kur tik kaltinin
kai radosi.

Kada jau prie ju artinosi, 
akys Bernardo pražibo, rodos 
jog iszganinga mislis in galva 
inpuole.

— Da mes ne pražuvome! 
’Paszauke Bernardas, kaip asz 
ka darysiu, tai tu1 žinokie ka 
sakyt.

Ir vos tuosius žodžius iszta- 
re, pradėjo baisiai staugt, lot 
ir urzgt kai]) szuio ir metytis 
ant savo draugo, sziaudus tar- 
szyt, drabužius ant saves dras
kyt, suvis nudavė padūkinsi.

Jurgis isz .pradžios nusigan
do ir mislijo jog jo draugas ant 
tikro padūko, nes atsiminė 
Bernardo žodžius, apsimalszi- 
no ir nudavė baime.

Toje valandoje atsidaro du
ris ir stoję slenksti ja u'žžiure- 
tojus su kelais sargais o pare
gėjus persimainiusi Bernarda 
baisiai nusigando ir greitai dū
ręs uždare.

Nes staugimas ir urzgimas 
ne nustojo, nes da labiaus pasi
didino.

Užžiuretojus paklausė sargo 
kas tai galėtu būtie, nes tasis 
susimaiszes neturėjo ka atsa
kyt.

Ant galo paszauke Jurgi 
prie langelio ir paklausė kas 
tai turėtu būti ? O Jurgis atsa
ke:

— Ne kitai]), ponas dažiu- 
retojau, kai]) turėjo būtie ka
da norint per padūkusį szuni 
aprietu ir dabar kelios dienos

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 33/4x5y2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

atgalios pradėjo rodintis ženk
lai padukiino, nes kaip szian
dien tai jau suvis pradėjo ant 
tikro dukt.

— Tai iszeikie ir tu, mes 
tave patalinsime kitam kalė
jime.
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Jurgis susimaisze ant to, nes 
vela susimėtės atsake: Asz ei- 
tau, nes kada pasijudinu isz 
vietos tai jis mane drasko, o 
kai]) sėdžiu, tai nieko man ne
daro, o ant galo ne žinau kai]) 
ir su manim bus, ba jau ir man 
putos burnoje pradeda atsirast 
turėjo jis mane apriet.

— O, kad teip tai gala abu
du gaukite! Ir greitai kanto
rium nusidavė toliaus.

Kada jau žingsniai ne buvo 
girdėti, Bernardas paliovė 
staugt, o Jurgis tarė:

— Dėkui Dievui, jog ant| 
to pasibaigė, ir liuosiau atsidu- 
so.

— Dėkui Dievui! Alano j 
prieteliau, tarė Bernardas, nes 
dabar begkime isz ežia ka grei- 
cziause, ba ne turime laiko vil
kint ne mažiausios valandėlės.

— Begkime!

Pabėgimas
Abudu draugai kaukes sun

kiai atsiduso prie Dievo, o kad 
jau dvylikta valanda ant boksz 
to skambino ir jau viskas nu,si- 
malszino, per ka Bernardas 
pirmutinis inlindo in skyle, be 
jokios kliutes persimale ir nu
sileido žemyn.

Jurgis iszgirdo plukszejima 
vandeni je, ir suprato, jog jau 
Bernardas buvo nusileidęs ir 
jis padare ta pati ir akimierko 
nusileido pas savo prieteli.

Pasisveikino abudu rodos 
ilgo laiko nesimatė ir pakele a- 
budu. akys in dangų, o paskui 
dirstelėjo ant mariu, kuriose 
ligi pusai stovėjo vandenyje.

Dabartės mislijo in katrai 
szali butu geriau nusiduoti. 
Prie kraszto buvo keli laivai ir 
daugybe žukliszku vaiteliu. 
Ant juju laimes stovėjo netoli 
ant ankaro Prancuziszkas lai
vas. Alatyt, jog buvo pareng
tas plaukti, ba laivoriai baigė 
krautie tavoms ir jau paskuti-
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with a Savings Pldn 
that really works 

t

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

F you’ve tried to save before and 
failed, chances are it was be
cause you, didn’t have a plan.

Well, here’s a savings plan that really works—the Payroll 
Savings Plan for investment in U. S. Savings Bonds.

The time to start is now. Did you, like millions of 
American workers, receive a Bonus check? If so, that’s 
extra money that you weren’t counting on. Don’t let it slip 
through your fingers. This year get smart and put it aside 
for some worthwhile savings purpose. Start the New Year 
and your savings plan out right by investing your Bonus 
money in safe, reliable, good-paying U. S. Series E 
Savings Bonds.

The follow-through is important. It’s important to 
start out right—even more so to follow through on your 
good intentions. So go to your company pay office today 
and sign up for the Payroll Savings Plan. After that, your 
saving is done for you automatically. Each payday any 
amount you designate will be set aside for you and in
vested in U. S. Savings Bonds. These Bonds earn interest 
at the average rate of 3%, compounded semiannually, 
when held to maturity. After maturity they go on earning 
that same fine interest for another 10 years if you wish, 
giving you a return of 80% on your original investment.

Here's the pay-off. Save as much or as little as you 
want. But the more you save, the bigger your returns. 
If you save $3.75 a week on the Plan, in 9 years and 8 
months you’ll have $2,137. In 19 years and 8 months 
your savings will have grown to $5,154. A weekly invest
ment in Bonds of $7.50 grows into $10,313 in 19 years 
and 8 months.

U. S. Savings Bonds offer you a safe, sure way to save ... 
the Payroll Savings Plan is the easiest way to buy Bonds.

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslais ;

160 Puslapiu ;
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ; 
Iszaiszkma sapna ir kas Į 
ateiteje stosis. Su priedu Į 
planatu ir visokiu burtu. Į 
Knyga in minksztoa po- ] 
pieros virszeliuose. :: :: | 
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ne vaite ketino plaukti in lai
vą. Pamate musu pabegliai 
iszbrido in kraszta ir bego ka- 
greieziause in taja. szali. Ber
nardas pažino savo vienžem- 
ius, pribėgės trumpai pasakė 
ko nori ir isz kur isztruko, tuo
jau s likos paimti in vaite nuo 
kraszto ir plauke pas laiva.

Kapitonas isz pradžios svars
tės! bijodamas ar Turkai ne
vys, nes dažinojas, jog tai yra 
dvasiszka ypata, paėmė abudu 
in laiva. Paslėpė juos laive ir 
kada pradėjo szvinst isztrau- 
ke isz vandenio ankara ir lei
dosi ant pilnu mariu.

Sieniniai Kalendoriai 1956m.

Adresas:
SAULE PUBL. 00. - Mahanoy City, Pa.

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 
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GUODOTINI ,
SKAITYTOJAI!

— Ar matai mano brangus 
tarė Bernardas, jog Dievas pa
gelbėjo mums pabėgime.

— Žinoma kad Dievas, asz 
in ta drueziai tikiu, ir tegul 
bus Jojo vardas palaimintas!

Szermenys Krokave
In meta po tuom atsitikimui 

Krokuvos varpai apreiszke ko
ki tai apvaikszcziojima.

Krutėjimas mieste buvo di
delis.

Ulyczios ir rinkai pripildin- 
ti žmonėmis puikiai parėdy
tais, visi skubinosi in bažny1- 
czia ant kalno Vavelo.

Kokis tai keleivis su ilga ži
la barzda, sudriskusais rubais, 
iszdžiuves ant veido pilnu 
riaukszliu, žiopsojosi iii žmo
nes; nežino kas tai galėtu but.

Ant galo, norėdamas ko) da- 
žinot, paklausė vieno einaiiczio 
storo pono, kalbėdamas:

— Aleilingas ponie, teikis 
pasakytie man, kas tai viskas 
ženklina ?

Tas ponas matydamas nūs 
skureli prie saves nieko neat
sake, tiktai susiraukė ir nuėjo 
tolyn. Tasai pakelevingas už
bėgės už akiu', vela su dideliu 
nusižeminimu paantrino savo 
klausima:

— Aleilingas ponas, mel
džiu tamstos idant man pasa
kytai : kas ežia sziandien Kro
kave bus, jog teip in visus var-

--------------------------------------------------------------------

pus skambina, ir tiek žmonių' 
susirinko. Ar tai ant kokios> 
kares, ar ko kito ? '

— O asz' tavęs vargszist 
klausiau, atsake linksniai, tas- 
jegamastis, ar tui isz manės 
szposauji, ar ka ?

— O, ponuli! Ar-gi man 
vargszui isz tamstos juoktis? 
Dieve saugok!

— Kaip gali toki klausima 
užmetinete apie ka žino ma- 
žiauses, nuo Dniepro ligi Var
tos, nuo Karpatų ligi Baltiko.

— O asz ponui tvirtinu, jog 
tai nieko nežinau.

— Tai tu gal ne isz ežia?
— Teip ponas"? Ba kas per 

dvideszimts metu suivirszum 
ne buvo sklype, tas negali nie
ko žinot kas jame dedasi.

— Tai del ko .teip ilgai ne 
buvai ?

— O ponuli! Ilga tai pa
saka, o matau jog ponas skubi
ni, asz meldžiu, da karta idant 
man pasakytai!

— Na, tai j a ui pasakysiu, 
sziandien laidotuves musu nar
saus Karaliaus Jono!

— Kokio Jono?
— Jono IH-czio.

/ x

— Ar Sobieskis numirė? 
Tarė su dideliu gaileseziu pa- 
kelevingas.

— Na teip, numirė ir tai 
sziandien laidosim.

— Tai pasakęs ponas, o pa- 
kelevingui pradėjo aszaros by
rėti isz akiui kaip žirniai ir il
gai kai]) nutirpęs stovėjo.

Ant galo atsikvotejas, sku-
(Tasa Ant 2 Puslapio)

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

‘ ‘ Saules ’ ’ redakci j a nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

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

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

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

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

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



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

LAIMINGU NAUJU 
METU VISIEMS!

Lankiai, kasyklos, fabrikai ir 
pacztas nedirba ta diena; 
“Sanies” Redakcija 'bus ta 
diena uždaryta.

Visiems linkime “Lai
mingu Nauju Metu ir kad Die
vas visus užlaikytu sveikus ir 
gyvus.

Pauedelyje taipgi - pri
puola Szvencziausios Jėzaus 
Vardo, o Taultiszka Vardine: 
Aiguste. Ir ta diena: 1599 m., 
Žcmaicziai antru atveju ver- 
cziami priimti Krikszczionybe.

Utarninke pripuiola Szv. 
Genovaite, o Tautiszka Vardi
ne: Rusto. Ir ta diena 1949 m.,

Žinios Vietines
Kalėdos praėjo mieste 

malsziai.
Siibatoj pripuola Szv. 

Silvestro, o Tautiszka Vardi
ne: Mingaile. Ir ta diena: 1858 
m., gimė Lietuvos raszytojasi 
Daktaras Vincas Kudirka.

Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola Naujas Metas 1956. 
Piraia diena Sausio (January). 
Taipgi Vieszipaties Jėzaus Api
pjaustymais. Menesis ipaszvenst- 
tas Kūdikėlio Jėzaus.

1956!
Lai buna visiems lai

mingas.
Sausio (Jau.) menesio 

Menulio atmainos: DMczia 4 
diena; Jaunutis 12 d., Priesz- 
1 ilnis 20 d., Pilnatis 27 d.

Ūkininku Priežodžiai: 
Kad pradžia ii; pabaiga tame 
menesyje graži, tai galime ti
kėtis grhižiu metu. Jeigu szitam 
menesi (Sausis) pasirodo uo
dai, tai reikia taisytis skranda. 
Sausis kad miglu,otas tai bus 
szlapes metas. Jeigu Sausyje 
žole auga,, lai tos pabaigoje, busi 
menkai. Jeigu .Sausis szaltas, 
negreit Ibuis pavasaris, nes va
sara bus lietinga.

Ponas Juozas Scliuste- 
ris, isz Saint Clair, ana diena 
lankėsi mieste su reikalais, ir 
prie tos progos atlankė “Sau
les” Redakcija, atnaujinti pre
numerata del savo mylimos 
motinėlei, ponia Ona Schuste- 
riene, kur ji tuom syk gyvena 
Įias savo duktere, ponia Hele
na Brown, Pottsvilleje. Ponia 
Sclius'teriene kuri nesveikavo 
per koki tai laika turėjo ope
racija in Pottsville ligonlbute. 
Mos vėliname ponai Schustc- 
riene greito pasisveikimo.. — 
Acziu už atsilankymu.

Isz priežasties kad Nau
jas Metas bus apvaiksztineta 
Nedelioje ir Pauedelyje, tai at
einantis “Saules” l’tarninkus 
numeris neiszeis, kad ir musu 
darbininkai galėtu, priimti ir 
pasveikinti Nauja. Meta! Dova
nokite mums. Acziu.

— “'Saules” Redakcija.
'Sausio pirma diena 1863 

metuose Abrahomas Lincolnas 
iszlaisvino visus juodukus, ni- 
geruis isz vergijos; 1009 metuo
se žmones tikrai .tikėjo .kad 
bus pabaiga svieto Paroušia. 
(Iszrodo, kad jis suklydo savo 
rokundose).

Už tai kad Nauji Metai Vyta 
taipgi bus apvaikszczioma Pa- 
nedelyje, tai miesto sztorįai,

baisios vie-ulos in \\ arren, Ar
kansas, 512 žmonių žuvo, o 275 
sužeisti; 1777 m., per Ameri
kos revoliucija priesz Anglija 
buvo kruvinas susikirtimas 
Princeton mieste; 1794 m., in- 
vyko treczias Lenkijos ir Lie
tuvos valstybes padalinimas.

Utarninke Deszimtuku 
Vajus prasideda, rinkliava del 
paliegusiu nuo Polio ligos. 
Prezidentais Franklin D. Roo
sevelt as szita vaju invede ir 
pradėjo. Vajus užsibaigs Sau
sio 31 diena.

Seredoj pripuola Szv. 
Titus, o Tautiszka Vaa’dine: 
Trainis. Menulio atmaina: Del- 
czia 4-ta. diena. Taipgi ta die
na: 1905 metuose Ruskin Port 
Arthur buvo Japonu paimtas.

Ketverge pripuola Szv. 
Simeono ir Szv. Telesforo, o 
Tautiszka Vardine: Vytautas. 
Taipgi ta diena: 1950 m., Prez. 
Harry Trumanas nesutinka 
gelbėti ar ginti Formosa salas, 
in kurias yra pasitraukęs Ge
nerolas Chiang Kai-shek su sa
vo armijomis. Jisai buvo Ame
rikos praszes pagelbos kariau
ti priesz Komunistus Kinijoje; 
1950 m., Anglijos valdžia pri
pažinsią Komiuiistisz-ka. val
džia Kinijoje’; 1950 m.., Ketu
rios deszimts žmonių pasimirė 
nuo lietaus, sniego, pūgai, po- 
tvaniu, vėjo ir szalczio Ameri
koje; 1933 m., Prezidentas Cal
vin Coolidge, pasimirė nuo 
szirdies ligos, jis buvo szeszios 
deszimts metu amžiaus.

Petnyczioj pripuola Trys 
Karaliai, o Tautiszka, Vardine: 
Radiszius. Ir ta diena: 1912 m., 
New Meksiko Valstija praske- 
liauja prie Suvienytu Valstijų, 
kaipo keturios deszimts sep
tinta valstija; 1927 m., Ameri
kos Marinai iszkelauja in Nica
ragua. 

----- --------------------

Shenandoah, Pa. — 
Teofilą Sabuiliene (Makalio- 
nis) nuo 324 So. Ferguson uly., 
kuri nesveikavo per koki tai 
laika ir gydėsi in Locust Mt. 
ligonlbute, numirė Pauedelyje 
ipo piet. Gimė Lietuvoje, atvy
ko iii. Shenadori apie szeszios 
deszimts- metu atgal. Po tėvais 
vadinosi Teofilą Mockievicziu- 
<e. Velione gyveno pas savo 
sunu ir marezia. Juozą Maka- 
lionius. Jos vyras Martynas 
Sabalas mirė penkiolika metu 
atgal. Paliko du sunu: Vinca, 
isz Los Angeles, Calif., ir Juo
zą Makalioni, mieste, taipgi 
tris anūkas. Laidojo Ketverge 

-ir apiegomis in Szv. Jur
gio bužu veži oje devinta valan
da ir palaidojo in parapijos 
kapinėse. 

—- ----------—

W. Ogden uly., pasimirė parei
ta Sukatos vakara apie 3:30 
valanda savo namuose. Velio
nis sirgo ilga laika nuo azmos. 
Paskutini karta dirbo Ham
mond kasyklose. Atvyko isz 
Lietuvos 1910 metuose, in She- 
nadoryje, po tam apsigyveno 
Girardvilleje. Paliko savo pa
ežiu Stella (Raczikaicziute); 
tris sūnūs: Alberta;, isz Wil
mington, Del., Kazimiera ir 
Juozą, Jackson Heights, Long 
Island, taipgi seserį Veronika 
Vaicziekauskiene isz Mounds
ville, W. Va., ir penkis anuikus. 
Laidojo Seredos ryta su apie
gomis in Szv. Vincento bažny
czioje devinta valanda ir pa
laidojo in Szv. Marijos kapi
nes Shenadoryje.

Philadelphia, Pa.—
Viengentę Veronika Skukaus- 
kiene gyvenusi adresui: 71 Sto
nybrook Drive Levittown, die
na 4-to Gruodžio, 1955-tais me
tais, Lower Bucks County li
goninėje, sulaukus 68 metu aim- 
ži, pasimirė, o 9-to Gruodžio po 
iszkilmingu žela'bmi pamaldų 
riž jos duszia, isz vietines baž- 
nyczios Szvento Jurgio jos kū
nas tapo palaiduotas kapuose 
Szventojo Grabo; ja ne tik kad 
laidojo, bet ir paszarvota pas 
Grab. Dominika Faramina isz 
Philadelphijos. Velione paliko 
szias ypatus: Stase M. Howel- 
liene, Berta Ridikiene, Kieno 
ra Junchieiie ir Vinca Sku
bau ska.

ir taip toliau .
. Kaip matuos, tai Ukrai- 
niecziams tas labai patiko, kad 
Pliiladclphijos Jurgecziai ma
lonėjo juos pasveikinti per 
lietuviszka spauda proga ju 
1000-n lėtinės sukakti c s.

— K. V.
Didele Mummers Paro

da iuvyks Pauedelyje, Sausio 
Antra diena. Paroda prasidės 
isz ryto ir tesis per visa diena. 
Szita paroda pamatysite per 
televizija.

---------------—I—

17 ŽUVO EROPLANO 
NELAIMĖJE

Daug Laiszku Sudege 
Tame Eroplane

JACKSONVILLE, FLA. — 
Septyniolika žmonių žuvo ant 
Eastern Air Lines Constella
tion eroplano, kuris skrido in 
Bostoną. Jis buvo tik kelios se
kundos nuo geros ir saugios 
vietos nusileisti.

In tris dienas, ežia Florido
je trisdeszimts vienas žmogus 
žuvo eroplanu nelaimėse.

Tas eroplanas viską sunai
kino per du szimtu mastu.

Iszrcde kad viskas tvarkoj, 
kai tas eroplanas pradėjo nusi
leisti. Lakūnas, Kapitonas 
Tcm McBrien, isz New York, 
per radija buvo savo raportą 
iszdaves tik kelios sekundos 
pirm negu tas eroplanas nukri
to. Daug laiszku sudege tame

O viengente Liudvika 
Valentukoniene, nuo 2940 N. 
24-th ulycaios, amžiuje 73-ju 
metu, diena 14-to Gruodžio. 
1955 metais pasimirė namie. O 
19-to Gruodžio po želalbnu pa
maldų už Jos1 duszia, isz !bažny- 
czios Szvento Andriejaus jos 
kūnas tapo palaiduotas kapuo
se Szventojo Kryžiaus. Ja lai* 
dojo taipgi Graborius D. Earn- 
minas. Velione po tėvais vadi
nosi Liudvika Szukyte. Balik'o 
desziin^s suaugusiu vaiku. Am
žina atilsi, o ju.ju likusiems ar- 
timiausiems yra ipareiszkiamn 
viesza szirdinga užuojauta.

Czia pastaroji! laiku pa
sklido plakatuose siekanezio 
turyniaus 'patrijotiszkas kvie
timas: “Kviecziame atsilanky
ti visus in 1956-to meto, Sau
sio menesio, 7 diena, 6 valanda 

Kazimiero pa- 
331 Karp uly- 

Lituanistines 
Mokyklos Va-

eroplane.
Eroplanu kompanijos virszi- 

ninkai sako kad jie dar nežino 
ir negali suprasti kas ten atsi- 

j tiko, nes tas eroplanas už keliu 
sekundų butu nusileidęs sau
gioje vietoje, taip kaip jo la
kūnas per radija buvo prane- 
szes.

FBI JIESZKO
ŽMOGŽUDŽIO

PLATINKI!
“SAULE”

Girardville, Pa.—
Konstantas Popickas, nuo 326

vakare Szvento 
raipijos saleje, 
ežios rengiam;) 
Szesztadienines 
bara. Bus širvai
kienes: “Karalaite Teisute.” 
Po vaidinimo Kalėdų, senis -- 
eglaite, loterija, szokiiai, bufe
tas ir kas kito. Rengia mokyto
jai ir tėvu komitetas. Auka 50 
centu.”

Kaip paaiszkejo tai mu
su czia Žemaitukas, laibai ga- 
'bus visuokanie sumus Karalio 
ir Onos Kuligovskiu, Tadas 
Kuligovskis Dėdės Saimo laivy
ne jau yra karininku (afice- 
riu). Ir jis tai apart savo pride
ramos dar'buoties laive, kaipo 
iiosnoris, yra suorganizavęs 
laive jau ir muzikantu būreli ir 
juos mokina grojiti, kaip ir ki
tu invairiu geru dalyku moki
na visus paprastus jūreivius. 
Ir jis, tarp kitko', nors ir ne yra 
dvasiszkiu, 'bet kaipo dievotas 
jaunuolis, vadovauja .kada jū
reiviai katalikai kalba iszvien 
maldas szventojo ražaiiczians

WASHINGTON, D. C.— 
Slapta FBI policija paskelbė 
kad jos agentai dabar jieszko 
Chicagieczio razbaininko ir 
žmogžudžio, keturios deszimts 
metu amžiaus James Bagnola.

FBI policija sako kad szitas 
Bagnola su kitais dviem raz- 
baininkais buvo partraukti isz 
Chicagos in Louisiana, Birželio 
szesziolikta diena, 1950 metais, 
apvogti automobiliu pardavėja 
Henry Stern. Jie apvogė ta au
tomobiliu pardavėja ir jo žmo
na ir gavo apie penkios de
szimts tukstaneziu doleriu pi
nigais ir keletą labai brangiu 
žiedu. Kai Ponas Stern pasi- 
prieszino tiems razbaininkams, 
jie ji taip suniusze kad jis pa
simirė.

ALIEJAUS PECZIUS
SUSPROGO

Szeszi Žuvo Nelaimėje
SPRINGFIELD. OHIO. — 

Motina ir penki vaikucziai su
dege gaisre, kai aliejaus pe- 
czius susprogo ir sunaikino 
vieno kambario namus ežia, in 
Springfield miesteli.

Du kiti tuose namuose buvo 
apdeginti ir buvo nuveszti in 
ligonine.

King of the %® frontier.
Even b’ar killers need protection, Master Crockett. 

Seven million youngsters got the first Salk polio vaccine 
in 1955. Your March of Dimes funds developed this vac- 

B cine, tested it, provided the first shots within days after 
it was proclaimed safe and effective. Now, March of 
Dimes research is making it even more effective. But we 
must still remember those, born too soon to be protected 
by the vaccine, who still need care and those tens of 
thousands who will be stricken in polio epidemics before 
the vaccine is made even more effective.

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.

50 SUŽEISTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

davė. Vienas žmogus buvo už- 
musztas ir daugiau kaip pen
kios deszimts buvo sužeista.

i

Keli to greito traukinio karai 
buvo nuo rieliu numesti ir su- 
daužinti.

TIK SZESZIOS SAN- 
VAITES GYVENTI

I ",

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

paėmus isz tos bankos, jos tė
vas visus tuos pinigus sugraži
no, nes jis buvo paveldejes apie 
czverti milijono doleriu isz sa
vo sesers keliais menesiais 
priesz tai.

AUTOMOBILIUS
SUBOMBARDUOTAS

Trenksmas Sukriete 
Visa Apylinke

FORT WAYNE, IND. — ' 
j Dūlio, dinamito bomba buvo 
pamesta prie unijos virszinin- 

: ko automobiliaus, ir tos bom
bos trenksmas sukriete visa ta 

■ apylinke. Laime kad nei vienas 
toje apylinkėje nebuvo sužeis
tas, kai ta bomba susprogo.

To automobiliaus savininkas 
yra Kenneth McNeal, biznio
agentas unijoms AFL ir CIO

Žuvusieji buvo: dvideszimts I kejo kad tas lošzikas, Werner *r prezidentas Local 16G kuo- 
metu Ponia Betty Lou Hamil- Lierck buvo pavadinęs devy- Pos- automobilius buvo taip 
ton; jos du vaikucziai, dvieju niolikos metu kareivi William susprogdintas kad negalima jo 
metu Rebecca ir trijų metu De- J. Holden “Amerikos Kiaule” Pata^syL. 
borah; trylikos metu Connie ir už tai tas kareivis buvo ji 
Fogel; asztuoniu metu Theresa partrenkęs ant grindų. 
Coleman ir deszimts metu Pau- H o 1 d e n, isz i 
lette McDaniel.

Policijantai sako kad jie dar 
nežino kas ta bomba tenai pa- 

Poplarville, dej°> bet jie saiko kad ne už il-
Miss., ir jo draugas dvide- suaresztuos kelis žmones

In ligonine buvo nuvesztas szimts dvieju metu amžiaus Ri-1 ^os bombos susprogdinimą. 
Robert McDaniel, tu namu sa- Chard L. Calbert, isz Kansas 
vininkas ir jo sūnūs szesziu 
metu Robert.

Policijos virszininkas She-' 
riffas sako kad McDaniel’s tė
vas buvo pasimiręs Nedelioje 
ir Fogel ir Coleman vaikucziai 
buvo namie, laukdami tu laido- ■ 
tuviu. Policijantai sako kad tie 
namai turėjo tik vienas duris stengiesi apsiginti, 
iszeiti.

Ponia Hamilton ir penki vai
kucziai pasimirė kai gaisras 
apsupo tuos namus, kai alie
jaus peczius susprogo, ir nukir
to ta vienatine iszeiti per tas 
vienatinas duris in lauka. Mc
Daniel su savo sunumi iszszo- 
ko per langa per ta gaisra, bet 
ta moteris ir tie vaikucziai ne
suspėjo iszszokti ir žuvo tame 
gaisre.

City, Missouri buvo Komunis. M0TĮNA įR \ 
tu suaresztuotas Gruodžio sep 
tinta diena.

Kapitonas Melburn N. Wash 
burn, isz Mountain Grove, Mis 
souri, armijos paskirtas tiems Ea motina su savo dvejais su- 
kareivian^s advokatas sake; numis žuvo kai gaisras isztiko 
kad tiedu kareiviai vien tik ju minus. Mirė trisdeszimts 

dvieju metu amžiaus Ponia 
Anne Kate Malone ir jos su-

i niai, penkių metu Jerry ir tri- 
: j u metu Gary. J u tėvas pats 
! v^enas susPejo isz tu degan- 

UZjCHi czįu namu iszbegti. Asztuonio-
i likos menesiu Susan May ir 

Automobilius Dave In dvieju metu Joan, mergaites 
„ - i buvo susiedo Glen A. Bailey
1 i OK3 | per langa iszmestos in sniegą

‘ ir taip buvo iszgelbetos.
i Ugniagesiai sako kad gais
ras prasidėjo nuo perkaitusio 
pecziaus.

ŽUVO GAISRE
SEATTLE, WASH. — Jau-

DRAIVERYS

I STROUDSBURG, PA. —
Draiverys užsimusze kai jo au
tomobilius paslydo ant ledo ir 

, susimusze su dideliu troku. Jis 
j syki davė in ta.troka, atsimu- 
sze ir paskui vėl sudužo in ta

i Lijin 11 patį troka.
-------- Vieszkeliai czia labai slydus 

Sumusze Komunistą ir pavojingi.
Žuvęs draiverys buvo dvide- 

' szimts dvieju metu amžiaus Jo- 
I seph Walsh, isz Scranton, Pa.
To troko draiverys yra trisde
szimts asztuoniu metu amžiaus 
Benjamin Olcheski, isz Bridge
port, Montgomery County.

Nelaime atsitiko apie de-

KAREIVIAI
ISZTEISINTI 6 METU VAIKAS 

NUSZAUTAS

Loszika
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

BERLYNAS, VOK. —
Du Amerikiecziai kareiviai bu
vo Komunistu kaltinami už su- 
muszima vieno Komunisto lo- 
sziko, Rytu Berlyne. Amerikos
kariszkas teismas, iszklauses i szimts myliu nuo Stroudsburg 
tu intarimu ir kareiviu pasi- 
aiszkinimu iszteisino ir palei
do.

Per kariszka teismą paaisz-

miesto. Draiverys automobi
liaus, Joseph Walsh, buvo isz- 
mestas isz savo automobiliaus 
nuo to trenksmo.

vi per langa ir kulka tam vai- 
kucziui pataikė staeziai in 
szirdi, kai jis pusryczius valgė 
ir kalbėjo apie Kalėdų Diedu
ką.

Paszaukti policijantai ji 
greitai nuveže in ligonine, bet 
jis jau buvo pasimiręs. Polici
jantai dabar po visa ta susiedi- 
ja jieszko to kuris ta szuvi bu
vo paleidęs.

f




