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Laimingu Nauju Metu Visiems! į

ŽMONA

Sveikiname 1957 meta ir jus 
mieli skaitytojai!

Su sziuom Nauju Metu vėli
name musu skaitytojams kuo- 
nuogeriausio ir laimingiausio 
pasivedimo, idant Dievas visus 
užlaikytu nuo visokiu nelaimiu 
ir sveiki sulauktumem kitu 
Nauju Metu!

Pradekime szi 1957 meta su

Isz Amerikos
NUSZOVE ZULIKA

Policininko
Nužudintoja

Jie gauna gazolino tik del dvie
ju szimtu myliu ant menesio.

Anglijai ir Prancūzijai tuo
jaus pritruko gazolino kai Suez 

Į Kanalas buvo uždarytas.
į Anglai dabar vėl ima var
tuoti dviraezius važiuoti in 

į darba, kaip jie dare per kara.
---------—^=^^========= Į Leitenantas Pulkininkas 
! sai iszleto dirbo ir dabar taip! Eric Trevor raitas nujojo sze- 
į bedirba kad visai mažai anglių 
i yra iszkasama. O fabrikai ne- i 

. Mainie-;
iriai, tyczia, netyczia vis kur 
nors skyle užgriauna, sugadi- j 

į BUDAPESZTAS, VENGRI- na eiektro linijas, nuverezia 
JA. — Apie du szimtai žmonių kelis anglių karus ant Heliu 
yra suaresztuota ir patraukta ■ kad kiti kara negalėtu būti isz- į 
in kariszka teismą, Budapeszto veszti. Ir paskui labai nuolan-! 
mieste. Komunistiszka vai- kiai atsipraszo, kad tai buvo 
džia visomis galiomis stengiasi nelaime.

Daugiau kaip szimtas tuks-;

NUŽUDĖ SAVO !200 VENGRU
! PATRAUKTA IN
i 17 WIOT A TFKMA 'gali dirbti be anglui.i KAKlbZAA i E1MV1A; • ■ tvczia< netvcziaLITTLE VALLEY, N. Y. 

Baisiai inpykes vyras nužudė 
Įsavd dvideszimts keturiu metu; 
! amžiaus žmona, kai jis netikė
jai sugryžo namo ir rado pie
nių, milkmona, pasislėpusi jos 

i miegamajame kambaryje.
! Vėliau tas pienius, tas milk- . žmones numalszmti.! monas, pats nusižudė prie gTa- 
! boriaus duriu, kur ta moterisz- 
ke buvo pasazarvuota.

į Policijantai sako kad jie ra-! 
do dvideszimts penkių rožių 
bukietą jo automobilyje, kuris 
buvo sustabdintas prie to gra- 
boriaus duriu. Prie ju buvo , ,v. „ . ii . . ,. , ,~ . į valdžia V engrams primena >.prisegtas rasztelis: Szios ro- x „ i5 1919 metus, kai diktatorius Be-'Uniiwk-n , zes yra del Sue, be kurios mano ■ „ . . _ IcroiiszKa •> _ . .. _ Į la Kun po visus miestus važi- į

. * z. •• nėjo su kartuvėmis ir pakorė'mus buvo dvideszimts trini! . , . , .A1, . ,, . , visus kurie dryso jam pasipne-metu amizaus Albert March. . r r
- J- * • - • SZHltl. jNuzudinta jauna žmona, ir

I to pienio meiluže, buvo dvide- 
' szimts keturiu metu amžiaus 
Ponia Sue Ann Riggs, trijų 

To viso jum vėlina isz szir- vaikucziu motina, 
dies.

szias mylias in savo ofisą.
Tukstancziai Anglu paliko 

savo automobilius namie ir 
eme strytkarius ar traukinius 
važiuoti in miestą ar in darba.

Troku draiveriai šukele bai
su lemia ir stengiesi prieszin- 
tis tekiam suvaržinimui bet jie 
nieko nepesze, ir jiems gazoli
nas yra dabar dalinamas.

Du vyrai buvo pasmerkti taneziu mainieriu dabar neturi i PATRAKĘS
POLICIJANTAS!mirties bausme ir bus pakarti.! darho del tokiu “nelaimiu”. O! 

. Komunistiszkas Budapeszto daug kitu mainieriu pabėgo in į 
radijas skelbia kad daugiau Austrija. O nepratę žmones! 
kaip du szimtai sukilėliu yra;vargiai gali stoti in ju vietas | 
suaresztuoti. ! jr kasti anglis, nes jie nemoka I

Szita Komunistu kariszka jr tokiam darbui netinkami. Į

nauju gyvenimu,
meile, praszalinkime visus ne- gyvneimas tuszczias.” Taspie-Į 
supratimus neapykantas užvy- 
dejimus, lai musu szirdysia už- į 
žydi tikra artymo meile, o bu-i 
sime laimingi ir turėsime Die- į 
vo palaiminima.

ANGLAI NETURI
GAZOLINO '

Saules

Apelsiniu Karalaite

Nuszove Moteri Kuri
Praszesi Pagelbos

CHICAGO, ILL. — Polici
jantai ant smert nudėjo, nu-{ 
szove dvideszimts keturiu me- ; 
tu žudiką, Hector Garcia, kuris i 
buvo nuszoves trisdeszimts tri-1 
ju metu amžiaus Osbourne 
Sims, poli ci j anta ir keturiu į 
vaikucziu tęva.

Policijantai buvo nuvykę ty-| 
rineti plėsimo, vagystes, ir už-i 
tike pleszika jie eme ji vytis. ■ 
Vienas policijantas in viena' 
puse, kitas in kita puse pasuko, i

Tik sykiu pasigirdo szuvis, į 
ir krito policijantas Osbourne 
Sims.

Tuojaus pribuvo daugiau po- 
licijantu ir jie paleido apie sze- 
szios deszimts szuviu, pleszikas' 
ir žmogžudis Hector Garcia 
krito.

W Pirkie U. S. Bonus!

WHALEYVILLE, VA. — i 
Viena moteriszke pribėgo prie i 
policijanto, pasakyti jam kad 
koks tenai patrakęs, pasiutęs 
žmogus in visus szaudineje. Ji ! 
buvo nuszauta, kai pasirodė' 
kad tas pasiutęs žmogus buvo ! 
kaip tik tas policijantas.

Helen Tomlinson, isz Dun
dee, Florida, laimėjo tarp 
dvideszimts penkių konku- 
reneziu del gražuoles parin
kimo, szia iszrengama Tan
gerine Karalaite isz Cyprus, 
kaipo viso pasauliu gražiau
sia karaliene. Daugiau kaip 
dvidesz'mts penkių gražuo
liu stojo in szitas rungtyne, 
pamatyti kuri yra gražiau
sia.

LONDON, ANGLIJA. — 
mu ir tu suaresztavimu, Ven-! Anglai vėl dabar turi su tikie- 

įgrai vis drysta prieszintis. Kas tais, kuponais pirktis gazolino., «C,, rytas ant sienų ar ant kokiu
. , . į kitu vietų’ pasirodo Vengru,Jos vyras, dvideszimts sze- ... .° jJ ... . szukiai: “Sovietai Eikit Na-,

........................ i mo! ”
Dabar jau vis mažiau ir ma ! 

žiau Sovietu kareiviu pasirodai 
Išuckipeszto ulycziose. Daug ju 
yra isztraukiama isz to miesto, 

! bet tik kad jie galėtu susitvar-i 
įkyti, susiorganizuoti, nes Ven-! 
i grai sukilėliai juos isz visu pu-i 
i siu, diena ir nakti kamuoja.
; Vengrai reikalauja kad Len-į 
i ku armijos turėtu ežia prižiu-! 
Į reti, ir tvarka, palaikyti, bet 
Premieras Janos Kadar nebe- 
iszdrystu insileisti Lenku ka
reivius, kurie jau kelis sykius, 
taip drąsiai pasistojo prieszi 
Sovietu Kremlina.

.PATS SAVE . Bet valdžia stengiasi nura-
TFI^IVAsuktelius- Premieras Ja-Į L1OIi nos jjadar yra prižadėjęs kadi

į i buvęs partijos vadas, Ernoe į
Geroe, visu Vengru baisiai ne- 
apkeneziamas bus patrauktas: 
in teismą ir turės “atsakyti už 
savo griekus.” Eina gandai į 

VARSZAVA, LENKIJA. — kad jis jau dabar yra suaresz- 
Buves Lenkijos slaptosios po- į tuotas bet niekas nieko tikro 
licijos vieszpats, Jacob Berman 
pareiszke jog jis aklai seke So
vietu insakymus ir del to “bai- liems ir nepasiseke iszmesti ta'

Bet nežiūrint visu tu garsini-1 
n ir t,n siinracytavimu \Ta-n '

Redakcija. sziu metu amžiaus Ralph ja Į

Tautu Sanjungos
Armijos Kepures

perszove tris sykius kai jis ne-' 
Įtikėtai sugryžo ir užtiko jos 
Į meiluži jos miegamajame kam-

■ baryje.
' Riggs tada paszauke polici-i 
( jantus per telefoną sakydamas: !
“Asz esu isz proto iszejes, bet Į 

! aaz ka tik dabar nuszoviau sa
vo žmona.” Policijantai rado! 
jo jaunos žmonos lavona gu- ’ 
linti ant lovos. Ji dar buvo su 
savo naktiniais drabužiais ap- 

. siredžiusi.

Lenku Slaptosios 
Policijos Vadas

apie ji dar nebežino.
Jeigu Vengramas sukilę-'

‘Propjet’ Eroplanas Jau Variuojamas

Du Indijonai kareiviai 
ežia nesza ir parodo kokias 
kepures neszios ir neszioja 
Tautu Sanjungos naujai in- 
steigta armija, kuri dabar 
randasi in Suez Kanala ir 
toje apylinkėje.

Szitos naujos kepures, at
stos vieta Indi jonu rauduo- 
noms ir plunksnotoms kepu
rėms.

PLATINKIT!
‘SAULE” 

SKAITYKIT

į sus dalykai invyko mano pano
kėje man nebežinant.”

Jacob Berman kalbėjo Len-;bus priverstas pasitraukti ar 
į Rijos Komunistu partijos cen-į Sovietai ji iszmes, nes jo vai-į 
•tro komiteto Spalio susirinki-Į džia jau taip in skyle inejus. 
i me kuris gražino karta kalinta į kad kraszto iždas ne tik tusz- į 
į Vlada Gomulka in valdžia. Ofi- j ežias bet ir insiskolines, o da- i 
Į ei alus rekordas vakar buvo at-; bar isz niekur jis negali nei pa- j 
spauzdintas. siskolinti.

Berman teigia, jog jis nebe-
žinojes apie Gomulkos areszta galo priėjės, grasina kad jis po ’ 
Stalino vieszpatavimo metu, prievarta siuns žmones in ka-' 

syklas, in mainas kasti anglių. 
Mat mainieriai pirmiau buvo 
sustraikave; paskui kai jiems 
buvo insakyta gryszti in savo 
darbus, jie gryžo, bet tyczia vi-

tik vėliau sužinojęs apie ta in- 
vyki.

Kitas komiteto narys szi pa- 
reiszkima pavadino “nepado

riu.”

jiems neapkeneziama Janos! 
Kadar, tai maža beda. Jis pats

ari

Premiesas Kadar, prie liepto

Musu Lakunu Sztabas tik
rai ženge pirmyn, kai jis pa
leido savo naujausi Propjet 
sprasmini, prekybini ero
plana in padanges. Szitas 
C-130 “Hercules” sprasmi- 
nis eroplanas (virszuje) yra 
inrengtps labai greitai pri
statyti kitiepis eroplanams 
kariszku pabūklu* reikalin
gu tiems eroplanams daliu 
ar kitu reikalingu daigtu.

Jis buvo pirmąjį syki vie- 
szai iszvesztas ir parodintas 
in Ardmore 
Oklahoma.

Nežiūrint 
planas yra

Air Force Base

kad szitas ero- 
tokis didelis ir

sunkus, j‘s gali skristi grei- 
cziau negu tris sz'mtus sep
tynios deszimts myliu in va
landa. Nuo viena sparno li
gi kito, szimtas trisdeszimts 
dvi pėdos su puse.

Žemiau parodoma kaip in 
ta eroplana yra indedama 
naujausias padangių pabūk
las vadinamas “Nike,” ku
ris tikrumoje yra lekianti 
bomba bet kuria visai nerei
kia taikinti in priesao ero
plana, nes ji pati susiranda 
tekius prieszo eroplanus, ir 
syki paleista, nesustoja kol 
ji pasiekė toki eroplana ir 
tada susprogsta.

George White, trisdeszimts 
metu amžiaus gazolino parda
vėjas buvo sužeistas.

Kiti policijantai sako kad 
tas patrakęs policijantas, pas
kui sau ramiai nuvažiavo na
mo. Jis yra keturios deszimts 
metu amžiaus Saržentas C. K. 
Moore.

Jis buvo paleidęs kelis szu- 
vius in to gazolino pardavėjo 
t'ztorelio langus. Viena kulka 
atsimusze ir pataikė in aptie- 
kos langa, kur trisdeszimts vie
no meto amžiaus Ponia Edgar 
White stovėjo.

Ponia White pamaezius poli
cijos automobiliu skersai uly- 
czia, nusiskubino tam polici- 
jantui pasiskusti. Policijantas 
Moore, iszsitraukes savo revol
veri ja ant vietos nuszove.

Tie kurie stovėjo netoli nuo 
tos vietos, sako kad tas polici
jantas nebuvo nei žodžio iszta- 
res per visus tuos szaudinimus.

------------------------- •
Atsimink! Mielas Skaityto

jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

1957!



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
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 atsilyginti už laik
raszti, nes tai yra mums di
džiausia dovana ant Kalėdų! 
Szirdingai Acziu!

— Redakcija.

Kolegijos studentai dabar 
gali gauti valdiszkus darbus 
per atostogas ir vakarais per 
mokslo' metus. Szitie darbai 
tiems studentams ne tik parū
pins pinigu, 'bet juos pratins ir 
pamokins del kitu darbu, ku
riuos jie gal norės kai jie savo 
mokslus užbaigs. Tokia knygu
te kasztuojai tik szeszios de- 
szimts centu. Ji pasakys apie 
invairius darbus, kiek jie mo
ka, kurie studentai gali tuos

Valdžios szulai ir valdovai 
net ir ant armijos negali per 
daug pasitikėti, nes Maskoliai, 
kareiviai vis iszgirsta kaip ge- Į 
rai 'Amerikietis kareivis yra į 
aipmokamas ir kaip gerai jis 
'gyvena. Dar ir to negana, la
bai tankiai tie kareiviai turi 
malszinti, suaresztuoti ar net 
ir nubausti savo gimines ir 
draugus. Ir tai jiems ne taip 
laibai patinka. 

------ —-—
Vengrijoje pasirodė kaip 

Sovietai gali pasitikėti ant sa
vo kareiviu, kai per viena su
kilimą daugiau kaip dvide- 
szimts penkios Sovietu tankus 
paleido savo karabinus ne ant 
sukilėliu Vengru, bet ant savų
jų. Dar ir sziandien Sovietu 
slapta policija jieszko tu savo 
armijos isizdavilku.

Rytu Vokietijoje dabar ne
ramu; ‘Czekoslovakija ir Ru
munija verda. O Sovietai tiek 
kareiviu neturi, ar tikriau sa
kant, ant tiek kareiviu negali 
pasitikėti kad visus tuos krasz- 
tus sulaikytu ar numalszintu 
kariszku smurtu.

Gal ne rytoj, ne kita sanvai- 
te, gal nei kita meta; bet visi 
ženklai rodo kad szitos naujos 
Sovietu valdžios dienos suskai
tytos.

Prancūzija ir Anglija visus 
pasikalbėjimus su Izraelio Žy
dais slaptomis laiko, kad Ame
rika nieko nedažinotu. Angli
ja su Prancūzija visai nepaisė 
Amerikos praszymu palaukti 
iki po rinkimu. Anglija, Pran
cūzija ir Amerika turi ar bent 
turėjo bendra sutarti kad vi
sos trys pasitars ir isz vieno 
veiks ar darys bent ka kaslink 
Vidur Rytu. O dabar pasirodo

kad Anglija su Prancūzija ne 
tik nepasitariusios, bet stacziai 
nusistacziusios priesz Amerika 
ženge pirma žingsni in Vidur 
Rytu klausima.

---------------------- --
Dabar iszrodo 'kad Anglijos 

Ministerio Sir Anthony Eden 
dienos suskaitytos, nes Anglai 
jam. nedovanuos kad jis taip in- 
žeide Amerika. 

--- -----------—
Anglai gerai žino kad Ame

rikos valdžia jau niekados ne
gales pasitikėti ant to ju Minis
terio Sir Anthony Eden.

Visa tai atsitiko priesz musu 
Prezidento rinkinius, bet Re- 
publikonai nebeiszdryso vie- 
szai paskelbti, nes jiems rinki
mai labiau rūpėjo negu tu 
krasztu laiba ar gyvvbe.

'-----------V' _ '-----
Ir kur dabar Žydu Izraelio 

krasztas stovi? Daug Ameri-

kieczin iszreiszkia jiems užuo
jauta, bet primena kad jie pra
sižengė taip be jokios priežas
ties žengdami skersai Egipto 
rubežiu. Amerjkiecziai teipgi 
jauczia kad Izraelis pataikau
ja Anglams priesz Amerika.

Tautu Sanjunga parode nors 
syki savo drąsą, pareikalauda
ma Anglija, Prancūzija ir Ru
sija pasitraukti isz to kraszto. 
Jeigu dabar Anglija, Prancūzi
ja ir Rusija Tautu Sanjungos 
nepaklausytu, tai kas butu? 
Mes in toki klausima negalime, 
nemokame kaip atsakyti.

--------------W '------

Bet mes tiek žinome, kad 
Amerikos vardas yra baisiai 
žemai nusunkęs, nuskendęs ki: 
tu krasztu akyse. Iszrodo kad 
mes dabar net ir savo draugisz- 
Jcrasztu iszduodame ir nieko 
nepaisome kas jiems atsitinka.

-----------:-------------
'Ne užilgo bus galima nauja 

televizija pasinaudoti. Bus ga
lima regeti, pamatyti muving- 
pikczierius kurie yra rodomi 
teatruose, jeigu mes kiek ten 
ant menesio primokėsime. Mes 
tada galėsime tik savo televi
zija atsisukti ant paskirto nu- 
merio' ir pamatyti muving pik- 
czierius, kurie ta vakara yra 
rodomi teatre. Kompanijos 
stengsis szita patarnavima, 
bizni iszmieginti szia vasara.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

apraszy-

apysaka 
szimtme-

ISZ KO SUTVERTA
:: MOTERE? :: 

be moteres negalėsi-būtie, at
sake Sutvertojas.

Vyras eidamas nuo sutverto
jaus edavojo: O nelaimingas 
asz! Ne galu gy vent su motore, 
nes ir be moteres negalų būtie.

— GALAS —

DIEVO MOTINA

darbus gauti ii’ taip toliau. Ja 
galima gauti paraszydami in: 
Supt, of Documents, Washing
ton 25, D. C. Ji yra užvardinta 
‘ ‘ Federal Careers’ ’. 

----------------
Procentas ant valdžios pa

skolų, morgicziu ant nauju na
mu dabar pabrangs. Iki dabar 
buvo puspenktas procentas; 
dabar jau bus visas penktas 
procentas.

Kai Suez. Kanalas buvo už
darytas, tai tuojaus musu val
džiai kasztavo bilijonus dole
riu ir dar daug daugiau bilijo
nu kasztuos.

Anglijai dar daugiau kasz- 
tuoja. Ir Anglija dabar vėl 
kreipsis in mus del paskolos už 
klaida kuria ji su Anglija tenai 
in ta Suez Kanala padare.

----—;
Jau seniai eina gandai kad 

Rusijoje ne viskas tvarkoj, ir 
kad ten dabar tikrai neramu.

Mes jau žinome apie Lenku 
ir Vengru sukilimus ir kaip jie 
atsiliepe ant Kremlino.

Bet tai tik puse bėdos.
Ruskiai studentai nerimau

ja; reikalauja daugiau laisves.
Darbininkai fabrikuose dar 

nebeiszdrysta straikiuoti, bet 
jau mažiau dilba mažiau paga
mina kai jie negauna daugiau 
algos.

Ūkininkai taimeriai patys 
nuo saves vagia, ar tyczia ne-į 
sirupina savo ukiu, jeigu val
džia per daug juos spaudžia; ir 
per daug isz ju reikalauja.

Beveik visi Rusijoje dabar 
parodo kad jie jau ne taip labai 
bijosi Kremlino grumuojimu 
ar SoVietu nauju kazoku.

Pypkes Durnai

LAIMINGU NAUJU
METU VISIEMS!

VIENA naszle, nors dirbo 
tiek, kiek tiktai jai jiegos 

leido, buvo taip neturtinga, 
kad niekaip negalėjo numal- 
sziiiti bado dviem savo vaiku- 
cziams. Viena diena, ji su sa
vo 'berniuku ir mergaitei nuėjo 
in miszka. Kada jie susėdo ant 
samanų, mergaite tarė:

— Mamyte, man teip pasi
darė tamsu akyse, kad asz nie
ko negaliu matyti! Tuo tarpu 
ji priglaudę savo galvute prie 
motinos ir užmerkė akutes.

Motina nežmoniszkai nusi
gando. O

— O Dieve, meldėsi ji, pra- 
szau Tavęs, neleisk taip var
gingai badu numirti mano kū
dikiui !

Staiga pasidarė miszke tylu, 
lyg bažnyczioje: joks pauksz- 
telis negiedojo, joks medis ne- 
szlamejo. Tarpe medžiu nu- 
szvito didele szviesa. Szviesa 
vis artinosi, o viduryj szviesos 
stovėjo stebuklingai graži mo
teris, kuri taip prakalbėjo:

— Asz esu Mergele Marija 
ir atėjau tau pagelbeti. Žiūrėk 
asz pasėsiu ir leisiu augti misz
ke tokiai daugybei uogu, kad 
jus galesite unmalszinti savo 
bada.

Ir vėl nueidama daro ranko
mis tokius judeejimus, lyg kad 
barstytu ant žemes sėklas. Kai 
Marija tarp medžiu pranyko, 
moteriizke atsistojo ir pažiu
rėjo ant žemes: aplinkui, kur 
tik ji galėjo užmatyti, buvo 
lyg nusėta raudonomis žemuo
gėmis. Taip iszgel'bejo nuo ba
do save ir vaikuęzius. Ir dar 
daug kvepianeziu vaisiu par- 
sinesze namon.

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50ę arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa.

Platinki! “Saule”

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas is* 
saito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

Niu.102— PrakeiKla, medin

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

N O.103—V aidelo ta, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
lideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) ] 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio i 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaityinai 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; 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.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

“Saule” gražiausia 
kalniausia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

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
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

No.158—-A p i e Kapitoną® 
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 Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

ir tin- 
Lietu- 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Pirkie U. S. Bonus

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

įHr* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
tirno 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., - JĮ. 8. M
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puvo tai Kuczios vakaras, Į 
arba vakaras atminties Už

gimimo' Iszganytojaus Kristu- 
so. Suvalgia vakariene susėdo
me prie kaminelo idant pakal
bėt sau su draugais apie szi 
apie ta. Senas medus naudotus 
tik ant metiniu szvencziu tuo- 
jaus isarisz liežuvius kožnas 
tuojaus atrado kai nors prie ap
sakymo' koki nors atsitikima 
isz savo' gyvenimo, net ant galo 
puolė kaleina ant daktaro seno 
draugo mano.

—• Jeigu ponsiva nori pa
klausyt, tai pasakysi! stebuklą, 
koki macziau dienoje Užgimi
mo Jezuso.

—- Stebuklas! Tu, daktare 
tiki in stebuklus? Paszauke vi
si.

— Tegul bus ir teip, kaip 
jus sau perstatot, nes asz galu 
tikėt tam ka macziau savo loc
ijoms akimis.

Visi akyvai prisislinko' prie 
jo, o jisai pradėjo- szitais žo- 
džais:

Buvo tai pradžioje mano 
praktikas daktatiszkos, netu
rėdamas gero pasivedimo Var- 
szave, biednas ir neipažinsta,- 
mas, apsigyvenau užpuolusem 
kampe ant provincijos. Žiema 
ta meta buvo baisi, kokios ir 
seni žmonis neatsiminė. Jan 
menesyje Laplkiriczio, szaltis 
suspaudė žeme, netrukus užėjo 
pilki tankus debesei ir pradėjo 
pult- 'baltos plekutes sniego. 
Vienos nakties buvo invales, 
kad ūžklot visa 'žeme ir visus 
daigius, kas ant josios tik ran
dasi baltu patalu. Nes buvo 
tai tik tai pradžia. Per visa 
sanvaite saule nepasirodė isz 
po pilku debesiu, vejas apsi- 
malszino, nes sniegas be palo
ves krito ant žemes. .Drabnos 
žvaigždukes sukydamosios ore 
puolė viena ant kitos per visa 
ta laika ir sutvėrė stora balta 
patala, kuriu užklojo žeme, ku
ris rodos viską ant žemes pri
slėgė amžinai ir jokis balselis 
neiszsigavo isz po jo, buvo- lud
itą, malsziu, rodos viskas numi
rė, tiktai kada, nekada, pulkas 
juodu varniu risavojo dangų, 
lakstydamos in rata, ir prave- 
reneziai Teigdamos.

Kada po sanvaites laiko nu
stojo sniegas, ir saulute parode 
žmonimis savo apvaizda per 
miglas, tai aplinkines negalima 
buvo pažint, sniegas užpylė vi
sus kelius tvoras, kuriu tik vir- 
szunes kuolu iszsikisze isz po 
sniego stovėjo, o ir kaimo trio- 
bu kaip kurios tik stogas buvo 
matyt isz po sniego. Pas mus- 
miestelyje turėjo- 'žmonis kast 
olas, idant iszsigaut isz namu 
sniego buvo iszpuole daugiau 
kaip in szeszias pėdas gilio.

Turėjome mes po tuom tris 
sanvaites nesustojanezio szal- 
czio ir pagados. Dangus 'buvo 
czystas, saule szviete aiszkai 
norint neszilde suvis, nes kada 
užszviete, atsimuszdama savo 

‘spindulais in stikline saukė 
balto sniego, tai akis reikėjo 
primerkt, ba net diege, nuo tos 
szviesos. Nakczia žvaigždes 
blizgėjo ant dangaus, rodos 
brilijantai, nes mažai kas drįso

‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valsti
jose: Metams $7.00; pu
se metu $4.00.

prisižiurinet in jaises, ba szal
tis baisus nepavelino užlpleszt 
uosi in virszu ir kvepavima 
k rutin e j e u ž 1 ai k i n e j o.

Krutėjimas apsimalszino su
vis iszvažinejo tiktai tas kas 
kanecz turėjo, visi sėdėjo prie 
pecziu nematydami ir szventies 
Dievo per apszalusius stiklus 
langu. Tarpe tos mirties tyku- 
mos girdėt buvo braszkejimsa 
triikstanczio medžio nuo bai
saus szalczio arba lūžimas sza- 
ku ar tvorų po sniegu.

Vienkart, o buvo tai pasku
tine diena priesz Kalėdas at
siuntė pas mane roges isz arti
mo kaimo. Szaltis buvo baisus 
ir pereminejo žmogų net lig 
kaulu, dėlto apsisupau in 
skranda- inkiszau kojas in szau- 
dus ir nuvažiavau. Važiuojant 
dasižinojau nuo berno, del ma
nes reikalauje velnias, girdi, 
inlindo in ka kai viena ir iszda- 
rineje baisybes, jog net turėjo 
motere suriszt virvėmis, ba ke
turi vyrai josios neiszlaike. 
Ant tuszczio -bobos užžadinejo, 
ant tuszczio iszmintingas pie
muo valacku aviu davinėjo žo
les, viskas nieko nemaezino. 
Klebonas darodino, idant pas 
mane važiuotu kalvis paklau
sė norint kumutse lingavo gal
voms.

Vos, neves dasigavome mes 
in kaima, debesis garo pasike- 
linejo nuo arkliu, o ūsai mano 
buvo ledu apszale. Privažiuo
jant prie stubos kalvio, iszgir- 
dau nežmoniszkus balsus. Ber
nas persižegnojo ir pasakė man 
jog tai velnias kalvienei teip 
reke. Inejas in stulba, paregėjau 
niotere gulenczia ant lovos su- 
riszta, kuri raivesi ir mėtėsi 
rėkdama ne savo 'balsu.

— Velnias sėdi manėje! Re
ke -baisu žveriszku balsu vel
nias mani jo!

Kartas nuo karto, tai toji tai 
kita, bobos inkiszdarvo galvas 
per duris, nes persigandia tuo
jau pabėgo.

Ant pirmo žvilgterėjimo ant 
nelaimingos pažinau jog turiu 
veikalą s upasiutusia. Pasky
riau Hekarstvos, nes nieko ne- 
prigelbejo jei, ne ant trupuezio 
neatnesze pataisos. Gyduole 
pasirodė tame suvis nenaudin
ga.

Turėjau jau iszeitinet isz 
stu'bu važiuot namon, nes vai
kinas nuo klebono atbėgo pra- 
szydamas mane. Ne trukus sė
dėjau pakajuje prieszais klebo
no, kuris in mane kalbėjo po 
prisisveikinimui sziteip:

— Turiu viena užmanymą, 
ko kiszasi nelaimingo moteres. 
Noretau, idant jijie butu anks
ti atgabenta in bažnyczia ant 
niisziu, O1 gal Vieszpats Dievas 
per savo malone parodis ste
buklą ir iszgydins nelaiminga.

— Labai gerai, galima mė
gint ir tai norint yra abejone 
apie pasveikimą, atsakiau mal- 
davima iszvers ant josios at
maina, tai tikrai, nes idant ji
jie butu sveikas nuo to, tai rei
kė tik vieno stebuklo.

— Ponas ne tiki ? Tarė drū
tas senelis. Hm! Jus jauni in 
nieką dabar netikit. Nes kož- 
name karte galu skaityt ant po
no pagelbos.

—■ Labai gerai kunige ge- 
radejau. Vakare po kuczai sė
dau in rogeles ir judinausi in 
kaima. Isz tolo jau girdėjau 
skambėjimu varpu, kuris szau-

ke žmones in bažnyczia ant pa
sveikinimo užgimusio kūdikė
lio Jėzaus. Nusidaviau tiesiok 
in stuba kalvio ir radau niote
re tam paežiam padėjime. Prie 
pagelbos keturiu vyru aprede-

Idant Dievas saugotu nuo 
nelaimes ir ligų, 

Idant kožnas užsidirbtu ka 
daugiausia pinigu.

Kalėdos gražiai praėjo.
Niekas blogo negirdejo, 

Apie Lietuvius ir moterėles, 
Apie vyrus ir apie mergeles.

Kad teip butu visados, 
In grieka nepapultu niekados.

Tegul bizniai gerai eina,
Tegul visi sveiki būna, 
Ir ne vienas nepražuna. 
Motinos dukreles gražiai 

auginkyt, 
Prie darbo naminio pratinkyt,

Valkiotis vakarais 
nepavelinkit,

Jeigu neklausys, in kaili 
. duokit.

Turi klausyti motinėlės, 
Būti tikros avineles.

Tegul kožnas linksmai 
laika praleidžia,

Czedina pinigus, daug 
nepraleidžia,

Ir “Saule” su szeimynele 
skaito,

Dorybia visame užlaiko, 
Negaiszina brangaus laiko, 

Ka duok Dieve.
Baltruviene ir Taradaika.

M- JM- » * M-* 4- ** *>T

me ja czystom drapanom ir no
rint spardėsi ir draskėsi, nes 
szeip teip nugabenome in kie- 
bonije. Palikes ja su žmonėmis 
kuknioje pats nusidaviau in 
bažnyczia laukdamas atsakau-
ežios valandos. Jau buvo po pu- 
siaunakeziu antra valanda ka
da Miszios prasidėjo, žmonis 
apsisupę- in kailinius susikuo- 
pino in bažnyczia. Vargonai 
graino', o vargamistai linksmai 
giedojo Kalėdas, pakeldamas 
baisa kaip tik galėdamas, ku
riam. prigelbinejo vagonai.

Užimtas nobaženstva ir pri
mindamas sau jaunas dienas, 
kada su gimdytojais vaikszti- 
nejau ant ‘Piemeniniu Misziu’ 
ir rodos mano toji mislis leke in 
virszu, -drauge su giesme var- 
gamistos, pamirszau asz suvis 
apie nelaiminga toje valando
je, užėjo man ant misi u, kada 
ėmiau aipmislinet žmonių gyve
nimą. Po iszklausimu Evange- 
lijo nuėjau in klebonije.

Kada invedem in bažnyczia 
ir pamate altorių apszviesta, o 
priesz ji kunigą auksiuotam ar
note, baisiu balsu sukliko ir 
traukėsi atgal, kad vos keturi 
vyrai galėjo sulaikyt ir atvest 
prie lipšniu altoriaus.

— Alpipainiota! Apipainio
ta velnio kalbėjo visi vieni in 
kitus, atsislinkdami ka nuo to- 
liausai nuo juos su didele bai
me.

■Staigai nustojo muzike ir 
giedojimas, pasidarė malsziu 
bažny ežioje, nuo altoriaus da
vėsi girdėt sidabrinis balselis 
varpele apreikszdamas pakitė
jimai. Visi puolė ant keliu ir 
muszdami in krutinės su atsi
dusimu meldėsi mislyse prie 
Vieszpaties Dievo. Jijie-gi 
staugė reke mėtėsi pasiutiszkai 
nes akiu negalėjo- atitraukt 
nuo Ostijos.

Sieniniai Kalendoriai 1957m.
15 col., pioezio x 23-3/4 col., ilgio

Dabar po 50^ arba 3 už $1.35

Adresas:

SAULE PUBL CO. - Mahanoy City, Pa. I
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Po tam apipainiota apsimal
szino.

Kada kunigas kalbėjo:
iSztai Avinėlis Dievo kuris 

naikina griekus svieto, asz su
sijudinau ir puolau ant keliu 
ir drebanežioms lupoms* kalbė
jau -drauge su visais.

— Vieszpatie neesmiu gad- 
nas, idant inžengtum in szirdi 
mano, nes tiktai isztark žodi 
tavo, o bus iszganyta duszia 
mano.

Žmonis meldėsi už nelaimin
ga. Traukėsi teip trumpai, nes.’ 
mano szirdis drueziai plake ro- ’ 
dos kaip kuju ir kvėpavimas 
užsilaikinejo krutinėjo.

Motere nereke norint drebe-

'Cliristusas parode stebuklą 
ir sugražino sveikata ir protą 
pasiutėlei.

Kada isznesze jaje isz 'bažny- 
czios kunigas užgiedojo pade- 
kavojenezia giesme už Dievo 
geradejiste jog per savo mie- 
laszirdyste neapleidžia žmo
gaus ir neiprapuldo amžinai 
kas prie Jo szauikesi. Visa baž
nyczia užskambejo gieda1? pa- 
dekavojeneziu prie kurio ir 
asz savo- balsai priskiriau.

— GALAS —

ISZ KO SUTVERTA
:: MOTERE? ::

jo visu kunu. Kūnas josios jau 
neturėjo tosios stiprybes ir 
iszkvevintas veidas atrado vė
lei savo senovės paveikslai, 
akis žiurėjo grąžei. Apsimal
szino suvis ir staigai pama- 
cziau kad merkėsi ir užmigo 
ant žingsniu altoriaus, kuri per 
visa sanvaite akies ne sumer
kė.

TNDUSAI teip apie sutvėri
mą moteres kalba. Kada di

lieji galybe sutvėrė viską, kas 
tiktai ant svieto randasi, o ir 
žmogų ant pabaigos, norėjo 
jam sutvert dranga, ba labai 
jam buvo nuobodu. Mistino il
gai, kokia medega panaudot, 
ba jau buvo iszemias viską ant 
sutvėrimo kitokiu daigtu. Sun
kiai susirupines Sutvertojas 
gilei užsimislino. Po ilgam dū
mojimui panaudojo ■ toki spa- 
saba. Paėmė szmoteli apskrites 
menulo- ir miklumo žalczio,

A Scotch blessing 
on

New Years Eve...

On Hogmanay, the last day of every year.
Scotch Highlanders formed a procession 

■“ behind a man in a cow’s hide who would 
visit each house in the village and bless it 
thus. “May God bless this house and all that 
belongs to it. cattle, stones, and timber.
In plenty of meat, of bed and body clothes 
and health of men may it abound.” /

It is a blessing that all of us would wish 
for our families, too. And we can help earn 
it by employing what is commonly regarded

kvapsniu nuo visokiu auguolu 
ir drebejimo žolelu, bujojimo 
lendres, patogumo žiedu ir 
szvelnuma lapeli! žinrejima 
stirnos ir linksmybe saulutes, 
aszaras debesiu ir atmainingu- 
ma vėjo, baisiuma žuikio, tusz- 
ty'be savo ir minksztuma pilku 
isz kakleliu žvirbliu, kietuma 
'deimanto, saldybe medau.,s 
baisybe tigriso, kaitrumo ug
nies ir szaltumo ledo vogravi- 
mo kekszto' įr dejavimo- balan
dėlės. Sumaisze ta viską ir su
tvėrė motere. Ant galo pado
vanojo vyrui.

Po a-sztuoniu dienu pribuvo 
žmogus pas Sutvertoju ir tarė:

— Vieszpatie, sutvėrimas, 
kuriom mane apteikei, tratina 
mano- gyvenimą. Tauszke nuo
latos, užima maa laika, razina 
be palovos nuolatos serga ir 
stena. Atėjau pas tave su pra- 
szimu, idant taji sutvėrimą pa
imtumei nuo- manės, ba asz ne
galų su juom gyvent.

Sutvertojas paėmė motere. 
Ir asztuonias dienas velau at
ėjo žmogus velei pas Sutverto- 
ju ir tarė:

— Vieszpatie, nerimstu nuo 
;os valandos, kada tau ta su
derima atidaviau.

Primenu sau nuolatos, kaip 
jije mano akyse szokoi ir dai
navo. Teiposgi ne meilei in ma
ne žiūrėdavo kaip manim gla
monėjosi ir glaudėsi.

Sutvertojas atidavė jam mo- 
:ere.

Už trijų dienu velei žmogus 
stojo priesz Sutvertoju ir ta
rė:

— Vieszpatie nežinau kas 
tai yra, jog asz tikrai persitik
rintu, jog motere daugiau ma
ne surūpina negu smagumo 
priduoda.

Meldžiu tavęs, paimkie jaja 
nuo manės!

Nes Sutvertojas paszauke:
— Szalin traukis žmogau 

ir daryki e dabar kaip sau nori 
ir kaip tau geriau bus!

O 'žmogus tarė:
— Negalų subutie su mo

tere.
— O asz tau sakau, jog ir 

(Tasa Ant 2 puslapio)

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

I
. . . MALDA . . . <

Viesz. Jėzaus ir j 
Motinos Szvencz. j

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

Knygos Did. 3%x5% col. ;!
TIKTAI, 25 Cts. ;[

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

as another Scotch custom—saving.
Most of us could use a systematic savings 

plan—one that works automatically and 
pays off with guaranteed results. Your 
government has such a plan—the Payroll 
Savings Plan for Series E Savings Bonds.

You just sign up in your payroll office. 
Phen, each payday, the amount you 
designate is set aside and invested in Bonds. 
If you save only $3.75 a week, in 9 years 
and 8 months you’ll have $2.137!

So make it your New Year’s Resolution 
to sign up for the Payroll Savings Plan.

Part of every American’s savings 
belongs in U. S. Savings Bonds

The V. S. Government does not pay for this 
advertisement. The Treasury Department 

thanks, for their patriotic donation, 
the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa-

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais C

160 Puslapiu į !
8 col. ilgio, 5^ coL ploado J > 
Iszaiszkina sapna ir kas Į t 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu.

- Knyga in minksztoe po- ]! 
pieros virszeliuose. :: :: ]>

Pinigai reikia siusti su J * 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 įSaule Publishing Oo.,
Mahanoy City, Pa.,U.S.A. ]>



“SAULE” MAHANOV CITY, PA.
Utarninke pripuola 

Naujas Metas 1957. Taipgi 
Viesz,paties Jėzaus Apipjaus
tymas. taipgi Szv. Mieczislovo, 
o Tautiszka Vardine: Žalvyris. 
Menesi s paszvenstas

tusevieziaus 25-metine sukakte 
kaip Jis yra inszventintas in 
Kunigą,

— Senas Jurgelis.

Kudike- Washington, D. C.

Žinios Vietines
Ponas Simonas Czer- 

niauskas, isz Shenadoro, lan
kėsi mieste su reikalais, ir prie 
tos progos atsilankė “Saules” 
Redakcija. Aeziu už atsilinky- 
ina ir už gerus linkėjimus ant 
1957 m.

Subatoj pripuola Szv. 
Tamosziaus vyskupo, ir Szv. 
Elenoros, o Tautiszka Vardi
ne: Linksmuolis. Ir ta diena: 
1939 m., Harry Bridges, gyvas 
Komunistas yra teismo isztei- 
sintas ir paleistas; 1940 m., 
Prezidentas Franklin D. Roo- 
seveltas pranesze kad Amerika 
visomis galiomis rems Anglija 
priesz Nacius; 1813 m., Indijo- 
nia sudegino Buffalo miestą, 
New York valstijoje; 1329 m., 
Kryžeiviai užėmė Lietuviu pi
li Med valake.

Ponia Agneszka Little, 
duktė Helena Kalediene ir su
ims Leonardas, visi isz Sliena- 
doro, ana diena lankėsi mieste 
su reikalais ir prie tos progos 
atlanko “Saules Redakcija 
kur ponia Little atnaujino sa
vo prenumerata už laikraszti, 
nes ponia Little yra musu sena 
skaitytoja. Aeziu visiems už 
atsilankyma.

Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szv. Eugenijuszio ir 
Szv. Dovido, o Tautiszka Var
dine: Audrone. TaipgLta. diena 
1947 m., Rumunijos Karalius 
Michael apleido savo sostą ir 
valdžia paskelbė ‘ ‘ Žmonių 
Valdžia;” 1903 m., gaisras in 
Iroquois teatra Chicagoje, 602 
žmonių žuvo; 1948 m., Katali
ku Bažnyczia Vatikane paskel
bė, kad visi kurie buvo dalyva
vę Kardinolo Mindszenty pa
smerkime yra iszmesti isz Ka
taliku BaŽnyczios; 1939 m., So
vietu Rusija užkariavo Fin- 
Jandija; 1803 m., Louisiana 
krasztas prigulės Prancūzijai 
yra pavestas Amerikai ir tam
pa Suvienytu Valstijų valstija.

Panedelyje pripuola Szv. 
Silvestro, o Tautiszka Vardi
ne: Mingaile. Ir ta diena pri
puola paskutine diena szio me
to, taipgi ta1 diena: 1838 m., gi
mė Lietuvos raszytojas Dakta
ras Vincas Kudirka.

1957 m! Lai 
siems laimingas 

Vėliname 
hanojiecziains
■pasivedimo, laimes ir sveika
tos.

buna vi-

vi siems Ma- 
kunogeriausio

Ponas Vincas Konsevi- 
ezius isz. Miami, Florida, lan
kosi pas savo teveli p. Prana 
Kouseviczia, nuo 110 So. Cata
wissa uly., ir pas savo brolius. 
Ponas Vincas Konce vieži lis 
pranesze mums kad Kunigas 
Antanas Tamulionis isz Cor
pus Christi pavapi jos, Miami, 
Florida, serga ir gydosi in 
Mercy ligoribute. Mes vėlina
me Kunigui Tamulionui grei
to pasveikimo. Taipgi dėkoja
me Kunigui Tamulionui už ge
rus velinimus.

KOJOS! KOJOS!
. . .IR. . .

PAGELBA JOMS
Mestis, kuri sustabdo visokius 

kojų negerumus, kaip tai: Kojų pra- 
kaitavima, niežejhna, padu sukietė
jimą, kornus tarp pirszcziuose ir pa- 
szalina kitokius nemalonumus.

Kaina su prisiuntimu $1.00
Nesiunskit COD orderiu, tik cash, 

czeki ar money-orderi. Orderius pri
imam tik Suvienytose Valstybėse.

Užsajkymus ir pinigus siunsti:
FLORAL HERB COMPANY

P. O. Box 305 - Dept. 2 
CLINTON, IND.

jin per Kalėdų Szventes jau 
; pasekė apie 707 inii'czin, o ki
tokiu nelaimiu 187 mireziu

Jeigu pradžia Sausio 
graži, tai galime tikėtis gražiu 
metu; jeigu Sausis szaltas tai 
negreit 'bus pavasaris 
sava bus lietinga.

Sausio (January) me
nesio Menulio atmainos:

Detroit, Mich. —
Stanislovas Czepukaitis, Kuni
go Juozo Czepukaiczio brolis 
žuvo autonio’biliaus nelaimėje, 
kai jo sunaus vairuojamas au
tomobilius nubėgo nuo viesz-

nes va- kelio ir sudužo in medi. Stanis-
leras (.'ze pūkai t is ir jo žmona 
Juozaifhia, buvo užmuszti ant 
sykio. Nelaime'atsitiko per De- 

Prieszpilnis 9 diena; Pilnatis i kavoiies Diena. Stanislovas
16 d., Delczia 22d., Jaunutis j Czepukaitis kadaise gy veno in 
30 d. Ūkininku Priežodžiai:! William Penn, netoli Shenan- 
Kad pradžia ir pabaiga tame doali, Pa., o paskui persikraus- 
menesyje graži, tai galime t i- į te in. Philadelphia ir vėliau in 
kietis gražiu metu. Jeigu szi- Detroit, Mieli, 
tam menesi (Sausio) pasirodo 
uodai, tai reikia taisytis skran
da. Sausis kad migluotits tai 
bus sz,lapes metas. Jeigu Sau
syje žole auga, tai tos pabai
goje bus menkai. Jeigu Sausis 
szaltas, negreit bus pavasaris, 
nes \-asara bus lietinga,

’J’aipg'i Sausio pirma 
1000 metuose, žmones 

tikėjo kad Ibus pabaiga 
Paronsia (Iszrodo, kad

Jis paliko tris 
brolius: Kim. Juozą, Szvento 
Andriejaus 'pa rūpi i jos kleboną, 
in Philadelphia; Altana isz 
East Greenville, Pa., ir Adoma; 
Szeszias seseris: Antanina,

na ir vienuole Sesele Genevie-

diena,
tikrai
svieto
jis suklydo savo rokundose).

Sausio 6-ta diena pri
puola Trys Karaliai.

Ringtown, Pa. —
Žinios skamba isz szito mieste
lio, buk musu senas skaityto
jas ponas Juozas Tomkievi- 
czius (buvęs ūkininkas), pul
damas savo namuose, likos su
žeistas in szonkaulus ir gydosi 
savo namuose. Mes vėlinamo 
ponui Tomkievicziui greito 
pasveikimo.

KOMUNISTAI PRIPA-
ŽINSTA KALĖDAS

Vengrams Vale Kalė
das Szvesti, In 

Bažnyczia Eiti

moketi kiek pirmiau.
Su mainieriais beda, 

ju stacziai prieszinas ir neeina nes.
in darba; tukstaneziai ju jau Jis pritarė Amerikos Prezi- 
dabar pabėgo skersai rubežiu. į dento pasiulinimui del “Atvi-

Komunistu partijos vadas■ ru Padangių”, būtent kad visi 
ir Sovietu padupezninkas Ka- Į krasztai sutiktu leisti teiseti- 
dar jaueziasi kad jo dienos jau nai paskirtus eroplanus skristi 
suskaitytos, ir kad ji pakirs ne vjrsz ju miestu ir patirti kiek 
tie kuriuos jis dabar kankina,' jie ginklu turi ir kiek kariszku 
bet jo vadai, bosai, Kremline. j fabriku jie turi ar stato.
Jis dabar atsidūrė tarp kūjo ir 
priekalo, tarp jo busu ir jo 
vergu.

Kcmunistai tikisi dabar 
nors biski pasigerinti ir prisi
traukti kraszto darbininku 
uniju bosus, vadus, nes be ju: 
pramone suparalyžiuota. GL di- Į 
dž’ausia dauguma visu darbi-, 
ninku ir uniju bosu yra Kata-1 
likai. I

Sovietai Kremline prie szi- : Įima, nujausti kad jis nėra pa
to žygio teipgi pritaria, nes jie; tenkintas su Tautu Sanjunga, 
nori visam, svietui parodinti ' nei jos darbais ir nuveikimais. 
kad laisve auga, bujoja po So-i Jis stacziai pasakė kad va- 
vietu priežiūra. kariniai krasztai ir Tautu San-

Na, anot Vengrijos Komu- i junga viską sumaisze ir suar- 
nistu ir Kremlino Sovietu: kaside Vidur Rytuose. Jis teipgi 
ko daugiau dabar norėtu? Žiu-| pareiszke savo nepasitenkini- 
rekite, Vengrams, kurie taip ma kad Vakariniai krasztai 
sukilo, kurie pasirodė taip ne- taip silpnai ir nedrąsiai pakele 
dėkingi, dabar pavėlinta savo savo baisa kai Vengrija buvo 
Kalėdas savotiszkai szvesti!

Iszeitis to pavelinimo szves
ti Kalėdas, maž daug yra szi- 
tokia:

1—Visiems atostogos per

taip ant saves užsitraukė tas 
Daug: Antro Pasaulinio Karo skerdy- Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos 

MICHIGAN FARM SURIS
FOUNTAIN — MICHIGAN

X * *
IUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
" FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
; g'aminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
iir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip-yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide- 

, liūs kiekius siųnczia in visa Amerika ir Kanada.
Andruliui gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 

apie jų gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 

I ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”
Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

Vatikano radijas buvo pri
suktas prie trisdeszimts kitu 
radijo stoeziu, taip kad Popie- 
žiaus balsas buvo iszgirstasap- MICfflGAN Į?ARM CHEESE DAIRY, IOC 
Imk visa pasauli. Jis kalbėjo 7
Italijoniszkai, bet klumocziai !

: iszverte jo kalba
’ sz.’mts septyniasa kalbas, nuo' 
Anglu net ligi Rusu kalbos.

I Per visa jo ta Kalėdinė kal- 
I ba, mums iszrode kad buvo ga

Jis kalbėjo JOHN ANDRULIS, Pieš.
FOUNTAIN — MICHIGAN

prie vieno kryžkelio.
Draiverys George Strother 

stengiesi pasiaiszkinti polici
ninkui kad ta szviesa buvo ža
lia kai jis pravažiavo, ir kad 
dar to negana, keli, ji sekdami

szviesa persimainė ir tapo rau- 
duona.

Policijantas tada jam pata
rė, ir pasiulino pora doleriu 
užsimokėti ir viskas bus dova
nota ir pamirszta. Kai jis ne-

BUDAPESZTAS, VENGRI
JA. — Sniegas, baltas, gražus 
ir gilus, mielaszirdingai užden
gė tas skerdynių vietas ir tuos 
sugriautus namus ir visas Ko
munistu ir Sovietu padarytas 
baisenybes, ir prirengė žmonių 
upa jeigu ne szirdi del Kalėdų.

Dabar, po visu tu skerdynių 
po visu tu baisenybių, Vengrai 
pirma syki nuo 1948 metu ga
lėjo tikrai krikszczioniszkai 
vėl apvaikszczioti Kalėdų 
szventes.

Komunistiszka valdžia isz- 
q ' leido insakyma kad visiems 

i Katalikams ir Krikszczionams 
vale eiti in savo bažnyežias ir 
Misziu iszklausyti; kad jiems 
vale 'net ir vidurnaktyje eiti 
ant Misziu, nežiūrint kad ka- 
riszka valdž'a buvo visiems 
uždraudus isz namu neiszeiti !

01 po sutemos.
Va’džia teipgi insake kad vi

si Nedelioj dirbs, bet kad ne- 
I bus darbo nei Panedelyje, nei 

Mrodo ir labai jaunas, 'bet Per Kalėdas, kad visi kriksz- 
. iszminczius, o prie to da czionys galėtu tinkamai savo

Philadelphia, Pa.—
Nedelioj Gruodžio 9-ta invyko 
bažnyczioje Szv. Jurgio labai 
puikios, iszkilmingos bažnyti
nes ceremonijos itkslu pagerb
ti vietini kleboną, Kunigą Dak. 
Vy. Martuseviczia proga jo 25- 
kiu metu sukakties kaip jis ta
po inszzventintas Kunigu. L 
laike szventuju Misziu jam 
prigel'binejo Kun. Leonas Pe- 
ezukeviezius, Kun. Andrius 
Gegutis ir Kunigas vienuolis 
Pranciszkonas J onas-Pascha- 
lis Sabas; kurioje tai tėvai, 
Jonas ir Elena Sabai czia tarp 
mus Jurgecziu begyvena.
Kun. Paschalis Saas, kaip teko 
man raszancziam sziuos žo
džius ta diena kalbėti su Juo 
nors v 
tikras i
ir laai mandagus. Tarp kitu, tai tas^Kalėdų szventes paszvesti. 
diena musu Kleboną-jubilata!
paigerbe dar ir katalik.iszki Ry- 
coriai Kolumbo. Ta diena nors 
oras buvo ir labai negražus, li
jo, bet žmonių buvo pilnuon- 
skutele bažnyczia. Nes Kun. 
Daktaras Vytautas Martusevi- 
czius pilningai yra. užsipelnęs 
to, kad jiji kaip kas gali ir su
pranta, pagerbtu.

Pastaroji! laiku vietinai 
Gw- 
Uk-

du Lenku laikraszcziai 
iazda” ir “Jednose” ir 
rainiecziu “Amerika” ir 
Kunigo Daktaro Vytąuto 
liacli” taipogi paminėjo

Mar- 
apie

Dabar ‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Czia iszrodintu kad Komu
nistu szirdys tikrai jau su- 
nrnksztejo. Bet laikrasztinin- 
kai ne taip jau greitai intiki 
tokiems grieszninkams kurie 
skubinasi atpakutavoti. Czia; 
Komunistai per greitai augsz- 
telninkai apsivertė, czia jie 
per greitai nusileido, per grei
tai ju szirdys suminksztejo.

Ir tokie žmones, kaip redak
toriai ir laikrasztininkai ta 
amžina klausima tokiems vis 
stato: “Kodėl?”

Ir galima surasti daug atsa
kymu tam amžinajam “Ko
dėl?” klausimui.

Fabrikams anglių trūksta, 
ir jie vistiek tik dvi ar tris die
nas ant sanvaites dirba.

17,000 fabriku darbininku 
buvo numuszti ligi tik puses 
mokesties, gavo tik puse tiek

užimta ir sumindžiota.
Jis dar aiszkiau ir ryszkiau 

pasakė kad Tautu Sanjunga 
toki kraszta turėtu iszmesti isz 

_ ____ savo bendruomenes, isz savo 
Kalėdas, nes darbo vistiek ne- sanjungos, kuris neinsileidžia 
ra.

2— Visiems vale eiti in Baž- Budapesztas yra padaręs, 
nyczia, iszklausyti Misziu, nes i 
tada lūs galima geriau susek
ti visus kurie dar vis Komunis
tams spreczinasi.

3— Paskelbti tikėjimo laisve 
ypatingai per Krikszczioniu 
didžiausias Kalėdų szventes, ir 
visam svietui parodinti kad po 
Komunistu ar Sovietu valdžia 
yra pilna ir tikra tikėjimo lais
ve.

Aiszkus dalykas! Katali
kams bus Kardos, o Komunis
tams bus trejopa nauda: Dar
bininkai daugiau darbo nerei
kalaus, nes jie atsimins kad jie 
savu noru nebedirbo per Ka
lėdas; Komunistams bus leng
viau suskaityti Kataliku gal
vas bažnycziose; ir visas svie
tas tuos Komunistus pagirs 
kad jie tokia laisve savo žmo
nėms duoda,

POPIEŽIUS PABARE 
VAKARINIUS 

KRASZTUS

Tautu San jungos armijų, kaip

TĖVO ISZSIZADA

Vadina Tęva Iszdavika

pykęs, jam tilkieta iszrasze.
Kai draiverys Strother szi- 

tai

in dvide-l--------—-----------——■ ——<=--
gu “tips” už tai kad ji vis ma
loniai nusiszypsuodavo ir gra
žiai patarnaudavo vienam kos- 
tumeriui.

Ji ta kostumeri pažinsta tik 
kaipo “Poną Johnson” kuris
užejes in ta restauranta iszger- dar pravažiavo pirm negu ta 
davo tik viena puoduką kavos.

Ponia Gerda V. Olson, ta tar
naite, sako, kau ji niekados ne
buvo taip nustebinta kaip szi 
karta. Ji sako kad tas džentel- 
monas ateidavo in jos valgyk
la, iszgerdavo viena puoduką sutiko, tai tas policijantas, šu
kavos ir sau iszeidavo.

“Asz paduodama jam kava 
nusiszypsodavau kaip ir ki- ta reikalą iszkele teisme,
tiems mano kostumeriams. policijos vyriausybe ir teismo 
Vienok vakar,” ji toliau sake, I pareigūnai pradėjo ta atsitiki- 
“jis kažkodėl eme daug ilgiąuįnima tirti ir klausinetis ar ku
ša vo kava iszgerti. Paskui jis rie kiti policijantai panasziai 
isz kiszeniaus iszsitrauke kon- ■ ima ir reikalauja tokio kyszio. 
verta, voką ir pasakė man: j __ -
Sztai mažas “tipsas” jums ir:
sau iszejo. MOTERISZKE

Tame konverte buvo tuks-Į 
tantis doleriu dvideszimtine- 
mis bumaszkomis.

LONDON, ANGLIJA. —
Imre Horvath, sūnūs Vengri
jos Komunistu Užsienio Reika
lu Ministerio, pabėgo isz Ven
grijos in Austrija. *

Anglas laikrasztininkas su 
juo kalbėjosi. Jis tam laikrasz- 
tininkui, atvirai ir net su pik
tumu pasakė:

MOTERIES
LAVONAS UPEJE

CAMDEN, N. J. — Moteres 
lavonas buvo surastas Cooper 
upeje, netoli nuo Federal uly- 
czios tilto ana sanvaite.

Policijantai sako kad kol kas 
jie dar tikrai negali pasakyti 
kas ji buvo, bet spėja kad ji bu
vo szeszios deszimts penkių 
metu amžiaus Ponia Elizabeth 
Camillo, kuri pesezia ėjo sker-

“Vakariniai Krasztai sai to tilto, apie treczia valan- 
rr> . o i i • ii i da ta diena po pietų.Turi Sudalyti Bundrd j Ponios Elizabeth Camillo gi- 

F^U^ta,, iminės sako kad ji jau kuri lai-
Hka nesveikavo, ir kelis sykius 
buvo prasitarius, kad ji nusi- 
žudins priesz Kalėdas.

“Asz tikiu, kad asz niekados 
daugiau nebematysiu savo tė
vo. Jeigu asz ji kur sutikeziau, 
asz spjaueziau jam in veidą.”

Toliau jis tam laikrasztinin- 
:kui paaiszkino: “Mano tėvas 
yra iszdavikas. Asz nekeneziu 
savo tėvo. ’ ’

Vengrijos Užsieniu Reikalu 
Ministerio sūnūs sako jis norė
tu vykti in Amerika, nuvažiuo
ti in Clevelanda, kur jo moti
nos brolis gyvena.

VATIKANAS, ITALIJA. — 
Popiežius Pijus Dvyliktasis, 
pirmąjį syki taip aiszkiai ir 
asztriai kalbėdamas per savo 
asztuoniolika metu kai jis val
do, prikiszo Vakariniams 
krasztams už kiszkiaszirdyste 
ir delsime ir už atidejima svar
biu klausimu, kaslink Komu
nistu ir Sovietu Rusijos.

Jis sake kad visi Vakariniai 
krasztai turi sudaryti bendra 
frunta priesz Sovietus pirm 
negu bus visiems jau per vėlu.

Szventas Tėvas perspėjo vi
sus vakarinius krasztus kad 
jie nepakartuotu tas nelemtas 
klaidas, kurias jie buvo pada
re Antroje Pasaulinio Karo 
iszvakarese, kada visos tautos 
rūpinosi savo kailiu ir savo ge
rove, ir nenorėjo toliau už sa
vo tautines nosies pažiūrėti, ir

UŽSIMOKA
NUSISZYPSUOTI

SAN DIEGO, CALIF. — 
Restauranto tarnaite gavo vie
na tūkstanti doleriu, arbatpini-

HARRISBURG, PA — 
Trisdeszimts trijų metu am- 
ž:aus moteriszke, laikydama 

: savo rankose medžiokles kara- 
• tina pastojo kelia dviem poli- 
j ei jautam ir keliems darbinin- 
;kams, ir neleido darbininkus 
Į iszmieruoti lotus žeme, kur ke- 

CHICAGO, ILL. — Chicago- > tinama daug namu statyti.
j e dabar eina ypatingas teis
mas, kuriame svarstomi skun
dai priesz policijantus kurie' 
ima ir reikalauja kyszio.

Ana diena tame teisme, pen
kios deszimts trijų metu am
žiaus George Strother papasa
kojo, kaip jisai buvo vieno po-i 
licijauto sulaikintas ir buvo! 
kaltinamas, kad buk jis prava
žiavęs pro rauduona szviesa

POLICIJANTAI IR
KYSZIAI

Ponia Jeannette Kraska sa
ka kad kompanija paims apie 
dvideszimts pėdu jos žemes 
prie pat jos stubos. O kompa
nija nesutinka jai duoti, atly
ginti kiek ji nori ir reikalauja.

Sulyg jos iszrokavimu jai 
iszkados bus padaryta ant sep
tynių tukstaneziu doleriu, o 
kompanija jai siutina mažiau 
kaip puse tiek.

Kalėdų Diedukas Anksti Japonijoje

Kalėdos ateina anksti To
kyo sztoruose, bet ne taip 
anksti kaip Amerikos szto- 
ruose. Czia Kalėdų Diedukas 
sveikina szitus naszlaiczius 
Japonus. Szitu Japonu nasz- 
laicziu tarpe teipgi buvo

Amerikiecziu vaikucziu ku
rie lankosi tose mokyklose. 
Czia visi Japonai ir Ameri
konai vaiil 
stvertis už 
neliu.

ikucziai stengiasi
Kalėdiniu dova-


