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Hipnatizuota 11m., Mergaite Tukstancziai New Yorkiecziu 
Laukia, Nesulaukia Strytkariu 

Ir Autobusiu

Vienuolikos metu mergai
te, Elaine Lukas ežia links
mai nusiszypsoja vandenio 
tankoje, kur ji galėjo pasi
likti per dvi minutas po van
deniu kai ji buvo užhipnati- 
zuota, Pittsburgh, Pa.

Tas užhipnatizavimas lei

Isz Amerikos
PREZIDENTAS

SVEIKAS SAKO
JO DAKTARAS

•

Galės Dalyvauto 
‘NATO’ Konferencija

Paryžiuje
WASHINGTON, D. C. — 

Žinios praneszta isz Baltana- 
muose, buk Prezidentas D. Ei- 
Isenhoweris gales dalyvaute 
“North Atlantic Treaty Orga
nization” Konferencija Pary
žiuje, Prancijoje, kuri invyks 
Gruodžio Dec. 16 ligi 18 d. d.

Prezidentas Eisenhoweris su 
savo pagelbininkais ir Dakta
ras Maj. Gen. Howard M. Sny
der iszskris su savo eroplanu 
Petnyczios vakara, in Paryžių.

Kai kurie Republikonai abe
joja, taipgi Demokratai sako 
kad Prezidentas nėra gana 
sveikas dalyvaute Konferenci
ja.

Bet jeigu Prezidentas staiga 
susirgtu priesz savo kelione in 
“NATO” Konferencija, tai jo 
vieta užims Vice-Prezidentas 
Richard Nixonas.

Pirmutinis kalbėtojas tame 
seime, Paryžiuje bus ar Prez. 
Eisenhoweris ar Vice-Prezi
dentas Nixonas.

Pasirodo kad visi tos kon
ferencijos ar to seimo nariai 
jauezia kad svarbiausias to 
mitingo narys bus Amerikos 
atstovas. Vakaru Vokietijos 
Adenaueris buvo pasakęs: 
“Jeigu Prez. Eisenhoweris to
je konferencijoje nedalyvaus; 
tai nėra jokios prasmes ta kon
ferencija suszaukti ar laiky
ti.”

Platinkit “Saule” 

do jai per dvi minutas pa
silikti po vanueniu, nes ji 
buvo pusiau apmarinta ir 
jai nereikejo per daug Kvė
puoti. Ji taip padare per su
sirinkimą tu mokslincziu 
kurie hipr.atizuoja ir apmig- 
dina žmones.

LAIVYNO EROPLA- 
NAS NUKRITO, 

ASZTUONI ŽUVO
CORPUS CHRISTI, TEX. 

— Sprogstantis inžinas nu- 
plesze Laivyno eroplano spar
ną. Eroplanas kaip paszautas 
pauksztis nukrito. Asztuoni 
vyrai žuvo. Devintas suspėjo 
iszszokti ir nusileisti su para- 
sziutu. Jis buvo labai apde
gintas ir sužeistas, bet dakta- 
rai ligoninėje sako kad jie ti
kisi kad jis pasveiks. Kitas la
kūnas teipgi iszszoko su para- 
sziutu bet eroplanas jau buVo 
per žemai nukritęs, ir to lakū
no parasziutas nesuspėjo atsi
daryti ir tas lakūnas žuvo.

Ercplanas buvo dvieju inži- 
nu P5M, isz San Diego. Jo vie
nas inžinas užsidegė kai tik jis 
pakilo nuo aerodromo, isz Cor
pus Christi.

Kiti lakūnai per radi j a grei
tai tam lakunu pranesze per 
radi j a kad vienas jo inžinu yra 
užsidegęs. Lakūnas greitai pa
suko savo eroplana atgal in 
aeroaroma, bet nesuspėjo. Tas 
inžinas susprogo ir tas suspro- 
gimas nuplesze viena to1 ero
plano sparna ir eroplanas nu
krito.

Laivynas kol kas dar. nėra 
paskelbęs žuvusiu vardus, kol 
bus ju giminėms praneszta.

SARŽENTAS
NUŽUDINTAS

Jo Phiiipine Žmona 
Intarta

FRANKLIN, PA. — Dis- 
trict Attorney insake sulaikyti 
jauna žmona, Ponia Lydia 
Dean, in Franklin miesto kalė
jimą. Ji yra intarta už nužudi- 
nima savo vyro, Amerikiecziu 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NEW YORK, N. Y. — 
Tukstancziai žmonių New 
Y'ork mieste nesuspėjo atvykti 
in savo darbus ir Kiti tukstan
cziai pasivėlino parvažiuoti 
namo, kai Subway, strytkariai 
ir autobašiai sustojo del strai- 
ku Panedelyje.

Vienas žmogus, kuris dar 
nėra policijos patinstamas pa
simirė, per žmonių susigrūdi
mą ant Track 18, in Long Is
land Railroad level in Penn 
stoti. Policijantai sako kad jis 
pasimirė nuo szirdies ligos.

Susigrūdimas prasidėjo apie 
treczia valanda po pietų, kai 
visi darbininkai ir Kalėdų do
vanu pirkėjai pradėjo važiuo
ti namo. Policijantai spėja kad 
apie septynios deszimts tuks- 
taneziu žmonių stovėjo stoty
se ir lauke Subway karu, stryt
kariu ir autobusiu, kurie ne
pribuvo, nes draiveriai yra 
iszeje ant straiku.

Subway, strytkariu ir auto

LENKU SUKILĖLIAI 
MUSZESI SU 

POLICIJA

ISZ LENKIJOS. — Policija 
turėjo daug darbo kol sumal- 
szino tris tukstanezius sukilė
lius Gorzowielsko polski mies
te, Poznames privincijoj. Var- 
szavos radijo pranesza žinia, 
stengiasi riauszes kad ežia ne
politini, tik girtuokliu, Chuli
ganu eilir.i, užpuolimą priesz 
tvarkos dabotojus. Sako kad 
daug tu Chuliganu likos sua- 
resztuoti, bet kol juos apsvai- 
gnius su guminėmis lazdomis 

Greicziausias ir toliausiai 
keliaujamas eroplanas vi
same pasaulyje yra szitas 
RF-101 Voodoo, kuris gali 
skristi tūkstanti myliu in 
valanda. Szitas, yra pirmu
tinis jo paveikslas kuri vai- i 
džia pavėlino parodinti ar 
laikraszcziuose iszspauzdin-

busiu draiveriams kunduKto- 
riams yra miesto valdžios už
drausta straikuoti, bet ju uni
jos vadai nepaisė to uždraudi
mo ir paskelbė straikas.

Visos New York miesto uly- 
czios buvo kimszte uŽKimsztos 
automobiliais, nes visi kurie 
turi automobiliu važiavo in 
miestą su savo automobiliais. 
Paprastai jie palikdavo savo 
automobilius namie ir imdavo, 
autobusi, strytkari ar Subway.

Automobiliu AAA kompani
ja sako kad daug žmonių su-! 
spėjo in miestą atvažiuoti in 
laika pradėti vėlai gryszti na
mo.

Policijantai' buvo paskirti' 
palaikyti tvarka, bet žmones, 
rodos, ramiai lauKe ir jokio 
bunto nesukele.

Saliunai ir restaurantai ge
ra bizni dare, nes visi tie tuks
tancziai, laukdami strytkariu 
ar autobusiu, užėjo ar in saliu- 
na ar in restauranta. Vienas

arba aszarinemis dujomis. Ki-'ne, Princess Grace (Kelly), 
tas atsitikimas ir vyko kai po- Gruodžio asztuoriolikta diena,
licijos automobilius nutrenkė kalbės per radija in Jungtiniu 
netyczia motere nuo dviraezio, Tautu Pabėgėliu reikalais, kad
taisikelio, staiga didele minia 
susirinko žmonių priesz poli
cija.

KUNIGAIKSZTIENE 
KALBĖS

Per Radijo Už 
Pabėgėlius

MONTE CARLO, MONA-
CO. —Monakos Kunigaiksztie- i 

Greicziausias Eroplanas

ti. Jis yra taip intaisytas 
kad jis gali gauti gazolino 
visai nenusileisdamas, bet 
skrisdamas padangėse, kelis 
szimtus myliu in valanda.

Valdžia nesako ir neskel
bia kokius karabinus saitas 
eroplanas turi, bet eina gan
dai kad visi jo karabinai 

saliuninkas sake kad jeigu tos 
straikos tesis dar kelias die
nas tai jis tiek užsidirbs kad 
jis savo bizni mes ir kaip po
nas gyvens.

Vaikams szitos straikos bai
siai patinka nes jiems dabar 
nereikia eiti in mokykla.

Dauguma Kompanijų ir bo
su pasaxe kad jeigu darbinin
kai negali pribūti in savo dar
bus, tai jiems vistiek bus už 
pilna darbo diena užmokėta, 
nežiūrint kad jie visai nepasi
rodys.

Unijos virszininkai buvo 
tuojaus patupdinti in kalėjimą 
nse tokios straiKOs yra už
draustos. Bet jie isz kalėjimo 
savo nariams patarė straikuo
ti kol jie bus paleisti isz kalė
jimo.

Unija reikalauja didesniu 
algų visiems tiems savo na
riams, darbininkams.

padėti tiems 55,000 Politiniu 
pabėgėliu isz Rytu Europos, 
kurie vis gyvena stovyklose 
Austrijoj, Vokietijoj ir kitose 
Vakaru Europos szalyse.

LAIVAS SUSKILO, 2 
ŽUVO

TRAPANI, SICILY. — Au- 
droš sudaužė Italijonu laiva 
Citta de Trapani ir perlauže ji 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

taip intaisirti kad szauna 
be jokio žmogaus pagelbos 
kai tik prisiartina prie kito 
eroplano. Kiti spėja kad jis 
savo snukyje, savo priesza- 
kyje turi net ir didele anuo
ta.

o □ o

Prezidentas Atgal In Darba

Prez. Eisenhoweris links
mai nusiszypso in laikraszti- 
ninkus, kai jis gryszta atgal 
in Vaszingtona, su spaudos 
sekretoriumi Hr Republiko- 
nu partijos bosu, James Ha
gerty, isz jo ūkio in Gettys
burg, Pa.

Prezidentas sugryžo in 
Vaszingtona del konferenci
jos su savo sztabu ir su Kon
gresmenais ir Senatoriais, i

Už Geležines Uždangos
PO ŽIAURIU TAR
DYMU ISZVEŽE IN 

JAROSLAVA
Ispanu grupe kartu su kitais 

belaisviais kelias sanvaites va
rinėjo po kaimus, kolchozus ir 
miszkus ir po to jau pradėjo 
juos tardyti. Ispanai tarp sa
ves tares, kaip szvelniau pra
lįsti pro Sovietinius tardyto
jus ir eme keisti savo pavardes 
ir vardus. Viena nakti szeszis 
Ispanus nusivarė in rusi ir ten 
pradėjo kratyti, daužyti, stum
dyti, peszioti. Jie jau mane, 
kad tuos kankinimus tikrai ne- 
iszlaikys. Tik viltis kada nors 
gryžti tėvynėn pas savuosius 
jiems suteikė jėgos kaip nors 
iszsilaikyti, nesukniubti. Kan
kinimui buvę pavartota elek
tra, “morszkiniai” ir kitos 
priemones. Kai Sr. Acevedo 
karta savo kankintoja paklau
sė, už ka ji taip vargina, jis ga
vės pora naganu per galva ir 
likes be sąmones visai deszim- 
ežiai minueziu. Po to buvęs nu- 
gabenats karo lauko teisman, 
kuris be jokios teismiszkos 
procedūros užkrovė jam du ir 
puse metu sunkiuju darbu ka
lėjimo “už buržujiszka kari- 
rines policijos inžeidima.” 
Grupe belaisviu vėliau buvo 
nuvežta in Jaroslava.

Tuo metu (1943 m.) Jarosla
vas buvęs labai prigrūstas de- 
szimtimis tukstaneziu tremia
mųjų, kuriu tarpe buvę ne ma
žai ir isz Lietuvos, Ukrainos ir 
kitu vakariniu srieziu. Czia 
buvo ne mažai sutelkta ir karo 
belaisviu. Isz ten dangino in 
Krasnojarska ir kitas tokias 
sritis, kur buvo didžiules dar
bo vergu stovyklose, kuriose 
kartais būdavo sutelkta 40- 
50.000. Dalis Ispanu atsidūrė 

kuriu jis prasze ingaliojimo 
pasidalinti atomines bombos 
slaptimis su Kitais draugisz- 
kais krasztais.

Jis teipgi pasiKviete De
mokratu vada Aliai Steve n- 
sona su juo važiuoti in Tau
tu Sanjungos konferencija 
in Paryžių. Bet Stevensoraas 
gerai apsvarstęs ta pakvie
timą, gražiai padekavojo, 
bet atsisakė.

in “ypatingo režimo lageri.”

Nuszalusios Kojom Ir 
Iszbadeje

Ispanas toliau pasakojo kad 
Jio nuoaalvioiom l<ojolll Kasdien 
ture j e eiti per pusnynus net 
6-7 kilometrus kirsti miszko, o 
vakare vėlai per speigus gryž- 
davo in stovykla. Remontuo
davo geležinkelius ir tiesdavo 
naujus, atstatinedavo apgriau
tus ir jau sniegu apnesztus kai
mus. Kas neatlikdavo paskir? 
tes darbo normos, negaudavo 
ne to mažo juodos duonos ga
baliuko. Pirmaisiais dviem 

. menesiais buvę taip, kad jau 
nesitikę j e gyvais iszlikti nei 
iki sekanezio pavasario, pa- 
reiszke Sr. Rodriguez. Net' 
duonos kaip ir neduodavo, tik 
supuvusios žuvies, kukuruzu 
vandens ir truputi suszalusiu 
bulviu. Tokios mitybos pasė
kos buvo baisios: Po poros me
nesiu jau nebuvo kam in dar
ia eiti, nes isz 200 vyru apie 
puse mirė, kiti vos begalėjo 
paeiti. Isz penkių tos grupes 
Ispanu du irgi nebeiszlaike. 
Sr. Acevdeo nuo 60 kilogramu 
svroio nusmukęs iki 35. Vė
liau perveže in kolchozus in 
pietryczius nuo Gorkio miesto. 
Isz karto ten buvę geriau, nes 
nebuvo jaueziamas lagerinis 
režimas. Kolchoze gaudavo 
truputi surūdijusiu tauku ir 
bulviu. Ir vietiniai kolchozu 
rusai gaudavo maždaug ta pa
ti maista, mito daugiausia bul
vėmis ir vasara daržovėmis1.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Visuomet rgikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

i L l



Kas Girdėt
Vakaru Vokietijos Lakunu 

Sztabas turės apie devynis 
szimtus “jet” eroplanu, 1958 
metuose, bet turės tik apie 
szimta szeszios deszimts lakū
nu, iszmokintu ir iszlavintu to
kius eroplanus vairuoti.

Pasirodo, kad jauni Vokie- 
eziai nesiskubina in vaiska 
stoti ar eiti tokius technikus 
mokslus.

Mellby vairavo. Ąn 
iszkados buvo ] 
daugiau kaip keturi 
doleriu; o arkliui bu 
ja biski

Padaryt
-■ iii

sužeista.

Antaną pavadinau .j

TrAMtru£(V
a auo 3-czio puslapio)

MAHANOY CITY, PA.

aiga vienu tarpu ome ir Gryžkim dabar pas pulkau
ninką. Kai)) tik Pilipas iszsi-

didumo

mane sūdąs nubaudė 
szimts doleriu, () prapįt. 
jis mane taip pavadino 't 
vau tik penkis doleriu. > llMii

uit i

11 (‘t ak

a 'žiuoi

!'"'y jnol

r°s užrūkytos net keturiom 
sPynom, pakeles nuo žemes lio- 
liuke ir paleido visa savo

atėjo pas Joneszka da neva! 
nesutemus. Kas gal apsakyt: 
kai]) juodu linksmai kalbėjosi, 
gere arielka ir sznekejosi sau,

Įnešate szimet labai 
o Amerikon iszki ja i 
gi pabrango.

;11,11 Parito-p u °' 
!s rito • . . ' kamuoliu 
Go,(1^dam'ail) tlk -'is ll()-

nias buvo toks didelis kad net 
pats parpuolė ant žemes, atsi
kėlęs apsidairė ir pamate kad

Sudžia —■ Tai rots 
jau trecziu kartu stoji 
suda už vagysta.

Vagis — Dėkui ponui so
džiui jog mane už tai pagiri, 
nes sziaip visi mane peikia.

gražu, 
priesz Platinki! “Sau!

bliu mūre, staiga iszgirdo ai 
b‘a trenksmą ipo- valandėle

, pa,.ni(.s

t1 KPt' tuo, .ki,,i "<»iu pa-

*°va dailei * IT'’” in'Uo<k 
'Paklota ir

>uas baisiai putotas su storu 
'Onciugu ant kaklo nematytas 
sviete pirklys su dviem galvom, 
aštuoniom kojom ir dviem 

egom, arklys iszbeges stojo

nes tai negalimas daigtas to 
arklio iszimt, nes jau ne vienas 
ten galva paguldė. Joneszka 
padekavojo pulkauninkui už 
toki gera iszradima ir linksmi
nosi abudu kad Pilipui smer
tis bus arklio ne radus. Tai)) 
Joneszka su pulkauninku gy
veno terj) saves kaipo ženoti,

Kongresas galutinai sutiko 
dalintis savo mokslincziu isz- 
radimais kaslink atominiu jie- 
gu su kitais draugiszkais 
krasztais.

Bet ežia iszkyla kitas pavo
jus: jeigu Anglijoje Bevanas 
laimėtu rinkimus, tai mums 
butu tikras pavojus, nes jis yra 
laibai prielankus Sovietams. 
Tai kas tada butu su visais 
musu slaptais1 iszradimais, jei
gu mes juos patiektume Ang
lijai, kuria, už keliu menesiu 
Sovietams palankus Bevanas 
valdytu?

Daug Yra unas

gal kitu akiu!

Dilipas joja, sau kokia tai
1(»ki aikli net akis u/.ineike isz i (Įaiuele niūniuodamas, prijojo 

. J ‘° iszK“sezi.> bet Pilipo ir bn-1 žimi kad (as va|1,||1() taįp
j drąsaus ir narsaus jauni- 

lle'i kaiezio, atsipeikėjas po valan-

Daug yra tokiu žmonių
Kurie nežinotu apie ka 

kalbėt,
Jeigu jiems butu uždraus

kalbėt gerai, U
Apie save, o blogai 

apie kitus.

"blokavo i()
''"'oš i,, 

syk ,

' ,lrGJo at 
lleib^o, is2 

Ula sau

U’žmio',

* a kaniuolu-

jau I

užlipo ant jo su medžio 
Ta, užsilipęs ant jo atsi- 
ir leidosi sau linksmas

dūmodamas sau vienas

nūs kad net juokas ima, bet jis 
ne nestaptelejo, nujojo sau to
lyn, prijojo kaimine, visi pie
mens, visi gvvulei, o neva! ii'

! kiszes dantis, o nėvat ir liežuvi 
iki žemei, tiek juokės, tiek

Amerikos valdžia dabar 
daugiau ir daugiau pinigu pa
skiria del apsaugos. Tai vi
siems Amerikiecziams in svei
kata: darbininkai daugiau 
darbu gaus, ir visi piliecziai 
saugiau jausis.

per visa amži laimingai gyvent 
Į nujojo sau. in juos nuėjo sau tolyn, prijo

jo melnyczia, u-gi melu vožia 
net sparnus kone pamotes besi-

Mums iszrodo kad jeigu mu
su valdžia nori nors kiek pini
gu susitaupinti, tai Eisenho- 
weris ir jo sztabas turėtu ma
žiau pinigu metinti sveti
miems krasztams ir juos pa
skirti musu apsiginki iavimui.

— Keno tai plaukus turi 
toje skrynelėje ?

—■ Tai atmintis po mano 
antrai paežiai.

— Kaip asz ja pažinojau 
tai ji turėjo rudus plaukus.

— Brolyti, tie mano plau
kai kuriuos man ji isz galvos 
įszipesze.

Chicagoje, 40 metu amžiaus 
Donald J. Dalinau, nuteistas 
ant trijų metu in kalėjimą už 
raszinejima. palszyvu czekiu 
ant czekiu maszinos kuria jis 
buvo laimėjęs, kazyruodamas, 
buvo dar ant ilgiau laiko nu
teistas už kazyrojima, kai jis 
teisėjui pasiaiszkino kur jis ta 
maszina buvo gavės.

In Bellflower, Californijoje, 
troko draivefys, 27 metu am- 
žžiaus Lon F. Allen, pasiaisz- 
kino' kodėl jis norėjo suvažinė
ti valstijos policijauta: “Asz 
norėjau,” jis sake, “savo 
draugams parodinti kad asz 
nesibijau policijautu.’’

Kukorius in savo poną: Pra- 
szau pono, kas meta gaudavau 
nuo pono per Nauja Meta pen
kis rublius, o szimet tiktai du!

-— Mano brangus, asz szi
met apsipaeziavau tai turiu 
c zed y t pinigus.

— Tai rots, jeigu ponas už 
mano pinigus apsipaeziavai! •

In Minot, Noi»th Dakota, pa- 
gebes arklys susidūrė su nau
ju automobiliu, kuri Warren
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darni Pilipas nepaisydamas 
nieko nujojo toliau.

Prijoja giria, medžiai girio
je tiek juokėsi išz jo kad net
sladu ir Pi lipui ant szirdies 
klausyt tu juoku joja sau, bet 
prijoja, snea beržą, žiuri kad 
to beržo kelmas jau supuvęs, 
tik vienos trandis da ir tas juo
kėsi isz jo, pamisimo sau, 
supuvęs nieksze, jau tavo
trandį

po orą ir d a

tu 
tik

tu

taip sau bed u n lodamas ir n.usi-

iliiejo sau toliau, netoli

netoli vienos kuznios, sėdi 
kiaule iszsižiojus o jos nasruos

szuko kiaule i n Pliiipa asz tave 
noriu suėst. Pilipas mato kad 
ežia nėra haiku net jo ir blu
sos numirė isz iszgasczio, ma
to kad jau smertis, pradėjo 
melst kiaules kad jam pavelys
iu puse dienos ant pasimeldi
mo apieravot Dievui duszia, 
taigi praszesi kad leistu ji iii 
ta kuzne papoteriaut, kiaule 
aid to sutiko nors ir iszalkus 
buvo.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
raas, 202 pus, 50o.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses

apraszy-

apysaka 
szimtme- 

jezio iszimta isz Lietu vi szku 
įžliekn. Su paveikslais. 177

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

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

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

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalniū
kė;' Luoszis; Viena Motina: 
Vaikucziu plepejiinas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
io. 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.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 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
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Beraadina. 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 pusią 
piu, 35c.

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

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

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

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Maha n n y City, Pa. U.S A.

lapių, 20c.
No. 158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 

'Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvalgi 
dės ir. Kitus Dangiszkus Kū
nus; Mėszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržinolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—- Apie Sūnūs Mul
kinus; 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., 20o.

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

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

Kitokios Knygos

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

No.180—Kvitu K n y g u t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180*4—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 Kristuso 
15o.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
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 
Krikszczionybęs. 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 Motinol 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas;

Užsisakant knygas ibb 
szio Katalogo, reikia 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.

Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prisium 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mabanoy Ohii Pfe* - U. &



“SAULE” M AH ANO Y CITY. PA.

LIET.UVISZKAS SURIS

I inejo in stuba rado joje links- 
j mai dainuojant Joneszka, pa- 
maczius toki aukszta. poną per 
siganldo iszipradžios, rokavo 
sau kad ežia kas gal negero, 
bet po valandai apsispakajino.

į Kada pulkauninkas persipra- 
szes už atsilankyma. jo, ir dur
davo kad ežia nieko blogo nė
ra, tiktai užėjo kad ta guzika 
insiut kuris esą einant isztrnko 
netoli nuo ežia, o be jo jam jo

************* **********

Ve], vėl, kumute lia-vai, 
Kas ežia do pleisas?

Ai" Jersi? Taip atminei, 
Ar moterėliu matei ?

Macziau,
Bot ju nepažinau,

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos

MICHIGAN FARM SURIS
FOUNTAIN — MICHIGAN

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminanias Jono ir Angelinos 

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.
Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz .Lietuvos, ir bus 

gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunczia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Sūrius 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 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso: ,

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

*C***********************C**************»********************^***,'<******»****

TRAMTRUDA
METUOSE 1236 Britanijos 

karalystėje gyveno san 
jauna pora, buvo tai žmogus 
jaunas vardu Pilipas, jo-gi nu
mylėtinė buvo jauna graži mo
tore Joneszka. Vienok jos gud
rumas 'buvo toks kad vienkart 
pamatęs jai vyras, turėdavo nu- 
sistėbet isz jos gražaus veido 
kaipo saule spindanczio. Pili
pas su savo pacziule .Joneszka 
gyveno sau gana laimingai, 
nors ir ne turtingi buvo. Bri
tanijos karalystėje buvo toks 
papratys kad reikėjo kožnam 
eit in vaiska tarnaut, taigi ne
paliko nei mus Pilipo, užragi
no stot in kariuomene, neturė
jo nabagas kitokio spasabo ant 
iszsiliuosavimo, turėjo eit ka
raliui tarnaut. Vaikszcziojo 
vaikinas nulindęs ir mistino 
^au kaip ežia Ims su savo pa
cziule atsiskirt, ji taip-gi ver
kė per dienas nežinodama ka 
turės pradėt po vyro iszkelia- 
vimo.

Viena, karta abudu sutarė 
kad nesiskirt nuo vienas antro, 
kaip sutarė tai]) ir padare, isz- 
keliavo abudu drauge. Kada 
Pilipa pašlaite in rota po atliki
mui savo užduotos, vakare pa- 
storavo jis jai šlubele kurio-

je jiedu nors valnam laike gas 
lodavo sau saldžiai pasikalbėt 
apie praeitus laikus ir savo 
mylima Tėvynė. .Jis rotoj tar
navo kaipo prastas kareivis.

Viena, karta vakare kada 
ėjo pasivaikszcziot Pilipas su 
Joneszka, sutinka jis savo- ro
tos pulkauninką kuriam atida
vęs garbes ženklą ėjo sau'to
lyn, bet sztai pulkauninkas lie
pė sustot, kada sustojo priejas 
pulkauninkas užklausė jo kas 
tai per vienas jo mergina? Ka
da pasakė kad jo motore yra., 
tada pulkauninkas - jiems su 
linksmu balsu isztare: “laimi
nu jums kuogeriausio pasive
dimo ir nuėjo sau kažin ka po 
nose murmėdamas.

Ant ryt kada Pilipas stojoi 
vėl in gruntą jau pulkauninko 
akys buvo ant jo kožnu kartu 
atkreiptos ir už mažiausi pra
sižengimą ruseziai bausdavo. 
Kada atėjo vakaras davė ra
portą kad tur Pilipas stovėt 
ant vartos. Gerai jau žinojo 
pulkauninkas kur toji ju šlu
bele, tai-gi vakaro sulaukės, 
ėjo jis neva pasivaikszcziot, 
paėmė isz kareziamos kvorta 
geros degtines, praeit pro'ta 
stubele ne nemislijo tik maus
tė sau koki iszrast sau reikalą.

Viena d ik ta ir su tukli s, 
Tiktai labai sunikus,

Bet to nepaisykie,
Asz turiu isztesetie,

Mat, prie dideles 
vigados,

Negali būtie be alaus, 
Kas diena visos mirksta.,

A1 a r s z k i n i u vyram s 
neprosija, 

Biauriai susiriaukszleja, 
Be knypkiu ir sagucziu,

Jeigu žmogus turi 
užmokėti,

Tai nori ir vigada 
turetie,

Geriau moterėlės 
pasitaisykite,

-Girtavima greitai 
pa,meskite.

, * # *
Tu visu Amerikoniszku 

vaikinu,
Lietuviszku narsunu, 

Buna, visada, 
Niekai pabaiga.

Jeigu katras apsipaeziuoja 
Tai sunku varga 

varguoja,
Pinigu visai neturi, 
Kelt nereike tai guli, 

Atsikėlė, kelnes iszkrato, 
Bet kiszeniuose nieko 

nemato.
Jus-gi lelijėles 

neapsirikite,
Su žibanezia panosia

• vyro neimkite, 
Ba neturėsite jokios 

naudos, 
Isz tokio tinginio 

niekados, 
Norėtu kad pati 

Marszkiniu fabrike dirbtu
B urd i n gi e r i u d a u g 

'priimtu,
Ir d a toki kūme] i 

maitytu.
* * *

Kokis tai senis moterele 
pasiszauke,

Pirkini koki norėjo 
parodyt, 

Jo pacziule taip perpyyko 
Ant senio staigai užkirpo, 
Ir kūmutei nedovanojo, 
Su akmeniu atsimokėjo, 

Velniszkai pradėjo kolioti, 
.Visokiais žodžiais 

pliovoti.

tarnysta. nepavelija vaiksz- 
cziot, todėl melde jos kad jam 
prisiūtu ta guzika kada ji isz- 
pilde ta su didele dekingvste, 
pulkauninkas iszemes isz ki
szeniaus davė jai 100 kronu 
auksu. Ji net nusigando tiek 
pinigu pamaezius, nes savo gy
venime da tiek niekad nebuvo 
maezius, isz pradžių nežinojo 
ka daryt ar imt ar ne, bet pul
kauninkas indave sakydamas 
kad tai jos savastis už jos dar
bą ir ežia nieko blogo nėra pri
ėmus tuos pinigus, nežinojo 
kaip jam dekavot už tai, ome 
jo ranka bueziuot, bet jis apsi
kabinės pabueziavo jai in vei
dą spausdamas prie saves, .Jo
neszka lik susi šarma tino, bet. 
jis vėl greit mokėjo ja nuža- 
dint, iszsitrauke isz kiszeniaus 
bonka su degtine, ir sėdės už 
stalo paprasze atneszt stikliu
ką, kada atnesze prasze kad ir 
ji sestu prie stalo esą už jus 
darba iszsigersim po. sznapsa 
gana ji purtėsi nuo to bet jis ja 
persznekejo, o ant galo ir ji 
pristojo, pamisimus sau, kad 
gal užpykt, tiek pinigu davė, 
o paskui gal but negerai, sodus 
prie stalo., paėmus stikliuką 
prisiplus sau užsvoikino ant 
sveczio ir iszgerus padavė jam, 
tas iszgere taipgi ant jos svei
katos taip pavimii juodu isz
trauke po keletą, kada, jau ge
rai inkaito abudu, pulkaunin
kas iszemes isz kiszeniaus pa
davė jai sauja auksiniu ir sa
ke kad ant. ryt vakaro už tuos 
pinigus butu parengta, vaka
riene, dabar jau Joneszka su 
džiaugsmu priėmė pinigus ir 
prižadėjo viską atlikt kuopui- 
kiause. Inszilo abudu nuo deg
tines ir jau dabar kalbėjosi at- 
vožniau apie visokį svieto su
rėdymą, kada po valandai pul
kauninkas atsistojas ketino 
jau eit sau namo. Da karta ap
sikabinės Joneszkiute pabu- 
cziavo meilais savo glostymais 
ir iszejo sau.

gyvent ant visados, su abieju, 
rodą likos nutarta kad Pilipa 
kaip norint kur nudot ar nužu
dyt, todėl pasako Joneszkai 
kad slaptybe laikytu ir kad jis 
iszmislyses toki būda., ir kad 
Pilipa mylėtu kaip pareis na
mon kaip nieko nežinoma jai, 
o apsikabinės pulkauninkas 
Joneszka da kelis kartus sal- 
džei pabueziavo in burna, taip
gi ir ji ji ji atsisveikino, nuėjo 
sau pulkauninkas namo, jau ar 
in sanvaite laiko po to Pilipa 
vėl pastate in' rota kaipo pras
ta kareivi, o prie kož.no prasi
žengimo miisze Pilipa. kaipo 
didžiause nevalninka, taipgi 
dabar jam pavelijo ir namo eit 
pas savo mylima pacziule: pir
mu kartu kaip pamate .Jonesz
kiute net jam aszaros akyse 
pasirodė kad per tiek laiko ne
simato ir nesikalbėjo. .Jonesz
ka. pamaezius savoPilipa nusi
juokė szetoniszku juoku ir ro
dos kad jos aszaros isz akiu pa
sirodė, pabueziavo apsikabi
nus syki ir sake kad labai isz- 
siilgus jo ir paklausinėjo kas 
per do priežastis taip iglai ne
simatymo, Pilipas kaipo vier- 
nai savo pacziulei apsakė apie 
viską. Joneszka dabar jam sa
ko: kad jau tu ne viena diena, 
tarnauji karaliui, tai gal jis 
tau biski palengvino, dabar vėl 
gyvensim sau drauge per visa, 
laika taip kaip ir pirmiau Im
davo, dabai" pastate Joneszka 
vakariene ant stalo, pavalgė 
abudu nuėjo gult.

Ant rytojaus vėl mus Pili- 
pas jau musztra daro, vakare 
vėl su savo jauna pacziule kal
ba taip galėjo praeit kokis me- 
nesis laiko.

Viena karta atsikėlęs Pili
pas isz ryto pasakoja Jonesz

kai kad tai jis praeita naktį 
sapnavo ir net ji baime ima, 
ramino- ji Joneszka, esą, du- 
sziuk sapnu, nėra ka paisyt, nes 
ir nevat griekas, ana asz pati 
laikais tiek ir tiek prisapnuo- 
ju ir tokiu baisiu bet asz tu 
sapnu visai sau in galva nedė
davau, taigi ne tau brangus 
mano Pilipuk ne veliju paisyt 
apie sapnus, nes tai tik vejas, 
dabar-gi snramytas, Pilipas 
vėl nuėjo ant savo užsiėmimo.

Kada vienu kartu atbėga 
pas ji in rota paslas nuo kara
liaus, ir sako kad tave jauni
kaiti szauke karalius: Dabar 
Pilipas su džiaugsmu bėga pas 
karalių nieko blogo nejausda
mas, mislina sau, na tai nors 
syki gausiu geras služba už 
savo teisinga tarnysta.

Nuejas pas karalių linksmas 
pasi klonio jo anam prigulin- 
czai kaipo jo instatymai paro
de ir užklausė kam manes 
szviesiauses Pone norite. Ka
ralius valandėlė palaukes atsa
ke tuos žodžius, rodydamas ant 
■pulkauninko kuris ten jau sė
dėjo.

— Jis man sake kad' tu kur 
ten žinai loki arki i kuris yra 
su dviem galvom su asztuo- 
niom kojom ir su dviem uode
gom o ant strėnų gali trisde- 
szimts žmonių jot nevat ir mie
got gali visi. Taigi toks ste
buklingas arklys mum yra la
bai reikalingu ir mes ji turėda
mi bus visa žeme garsingiause 
už visas veiszpatystes pasau
lyje, asz pats biski esiu girdė
jas apie ta arki i, bet niekaip 
negalėjau dasekt kur ir kokioj 
žemej. Tu. žinai ta arkli, turi 
man ji parvest, o jai neiszpil- 
dysi mano prisakymo, tai tu 
smerezia, atsakysi. Iszgirdes

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad .jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsimo 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

—“Saules Redakcija.”

Pinigiszkas Vajus Del Gydymo Paralyžiaus 
Prasidės Sausio - Jan. 3 Diena ir tesis iki 31 D.

kad užeit ten, atrado toki spa- 
,saba, isztrauke sau isz manld'ie- 
ros žvilganti guzika. Tada, tie
siog in stubele ir nuėjo, kada

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

Kada diena jau praszvito 
pulkauninkas jau su kareiviais
ant. musztro' ėjo, po musztrui 
pasakė Pilipui kad1 jis tur ka-
za. rm.as valyt, ir vai na s nuo 
musztro, davė jam kazarmese 
stancija, ir gera valgi, dabar 
jau Pilipas džiaugėsi kad gavo 
gera služba tik tiek jam ne
smagu buvo kad negali pasi
matyt su savo jauna, pacziule, 
nes diena po diena jos vis lai
biau iszsiilgdavo, bet su tuom 
turėjo apsiprast.

Atėjo vakaras jau mus pul
kauninkas drasei sau trenkė 
in stubele su dviem bonkom 
degtines, in ėjas per duris pasi
tiko su Joneszka kuri jau link
smai iszvydus sveczia priemi- 
nejo, pirmiause pasveikinus ji 
prasze kad sestu už stalo isz- 
sieme butelius su arielka pir
miause iszsigere Joneszka už 
jo sveikata, taip apie po tris o 
paskui eme valgyt keptus kar
velius, lo pusiau valgi vėl po 
kelis griebe ant drąsos kad ge
riau valgytusi, taip bevalgyda
mi isztusztino viena bonka ir 
kita jau pradėjo, kad jau ge
rai inkaito, parėjo terp juod- 
vieju visokios sznektos nes jau 
greta ii* mylavosi kaip pora 
karveliu, o ant galo parėjo in 
tokia meile kad nenorėjo jau 
nuo viens kito skirtis, užmir- 
szo dabar Joneszka jau ir savo 
Pilipa, nes jai atrodė kad szi- 
tas daug meilesnis ir lagudnes- 
nis jau, todėl pradėjo ano ne- - 
kenst (Pilipo).

Pradėjo juodu abudu kalbėt 
bet kaip galėtu abudu krūvoj

Sometimes there's mother approath...
Ordinarily you’d see a user of the microscope looking down. 
March of Dimes scientists use the microscope upside down 
to study the growth of viruses used in research on new drugs. 
Techniques adapted to the particular needs of medical in
vestigations have brought us to the brink of a tremendous 
era in fighting disease and providing freedom from pain.

March of Dimes research on viruses and cells will be greatly 
expanded in the future, so that “leads” which promise hope 
may be tracked down by scores of determined scientists. 
From your contributions to the March of Dimes will come re
search the entire world of science is watching. And from this 
research, should come new protection and new treatment of 
many ills that now plague mankind.

IS NOT ENOUGH!

THE J&m
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Pilipas tuos žodžius karaliaus 
net apmirė isz baimes, atsipei- 
kejes po valandai, įpuolė po ko
jų karaliui melsdamas atleidi
mo su aszaromis, kad pirmu 
syk tokius eudus girdi savo> 
gyvenime ir kad nežino jokio 
arklio tokio eudauno; bet ka
rai i us neatmaine savo žodžio ir 
liepe eit sau iszpildylt prisaky
mą.

Eina verkdamas nabagėlis 
namo pas pacziule pasiskunst 
ir atsisveikint paskutiniu kar
tu, nes ant ryt turi eit sau 
smerties jieszkot.

Netoli savo stubeles beverk
damas sutinka senuką vos tik 
einant. Na, o ko vaikeli verki? 
Užklausė senukas pagarbinęs 
Dievą. Kada. Pilipas iszfpasa- 
kojo viską, senukas tarė: ne 
verk, rasim rodą, vienok Pili
pas neturėjo vilties jau iszsi- 
gelbejimo' bet senukas davė 
jam toki kamuoli, ir pasakė 
kad kur szitas kamuotis risis 
ten tu eik paskui, o kada norė
si pasilsėt arba pasidrutyt in- 
sidek in kiszeniu, o kaip jis 
pats sustos, ,tai pamees mesk 
ut. ji, ka pirmiause priesz savo 
akis (pamatysi, kaip stos priesz

(Tasa Ant 2 puslapio)

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais i;

160 Puslapiu ! [
8 col. ilgio, 5y2 coL ploodo ;! 
Iszaiszkma sapna ir kas j! 
ateitoje stosis. Su priedu ;! 
planatu ir visokiu burtu. į! 
Knyga in minksstos po- į!

I
pieros virszeliuose. :: :: į!

Pinigai reikia siusti ra Į > 
užsakymu: ]!

Tiktai,. . . $1.00 ;!
Saule Publishing Oo., j! 

Mahanoy City, Pa.,U.SJL ]!

Istorija Apie...
“AMŽINA-ŽYDA”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

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

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

V
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KALĖDŲ ISTORIJA

(1) Piemenys budėjo prie 
savo aveliu, netoli Betlie
jaus miesto. Jiems buvo 
paprasta darbo, sargybos 
naktis... bent taip iszrode, 
tyku ir ramu, toli nuo mies

(2) Ir aniuolai pasirodė 
tiem piemenims, kurie budė
jo su savo avelėmis prie to 
kalno. Jie jiems atnesze lai
mingas žinias, kad pasaulio 
Iszganytojas buvo užgimęs 
Betliejaus staineleje. Gan

(3) T rys mokslincziai, 
Karaliai isz rytu buvo labai 
susirupine su nauja žvaigž
de padangėse. Jie iszroka- 
vo kad tai ypatingas ženk
las, jiems duotas surasti tik
ra ir Dieviszka Karalių. Jie

Sieniniai Kalendoriai 1958m
---------------------—_ i

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 
’ Dabar po 50ę arba 3 už $1.35

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

Atsimink! Mielas Skaityto- si, ja indomausies, ar laiku at 
jai kad nuo tavęs priklauso silyginsi, ar ja paremsi! 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity-* o o a

to triukszmo. Bet ta nakti 
tie piemenys atsiminė iki 
savo paskutines dienos, ir ji 
prasidėjo, kai visas dangus 
praszvito su viena SKaisczia 

1 ir žibanczia žvaigžde.

ytojai iszsigando. Bet an
iuolai jiems pasakė nesibijo
kite! Tie aniuolai jiems pa
sakė kad jie eitu ir kad jie 
nueje atras Kūdiki Karalių, 
suvystyta vystyklose ir pa- 
guldinta prakartele.

atkeliavo isz toli ir buvo pa
vargę ir pailsę, bet ta nauja 
žvaigžde padangėse juos ve- 
de iki atvede prie to viso 
pasaulio Karaliaus, Kūdikė
lio Jėzaus, kur ju kelione 
užsibaigė.

Žinios Vietines
— Tik vienuolika dienu li

gi Kalėdų.
— Subatoj pripuola .Szv. 

Fortūnato, Szv. Nikasijo ir 
Szv. Alfredo, o Tautiszka Var
dine: Ainis. Menulio atmaina: 
Delczia,. Ir ta diena: 1799 m., 
Amerikos pirmutinis Prezi
dentas .Jurgis Vaszingtonas 
mire in Mount Vernon, Virgi
nia; 1937 m., Japonai Ameri
kos valdžios atsipraszo del nu- 
skandinimo “Panay” laivo, ir 
pravaro- savo Lakūnu Sztabo 
virszininku; 1935 m., Thomas 
G. Masaryk, atsisako isz Prezi
dento vietos Czekoslovaki jo
je; 1873 m., Blaivininkes mo
terys giesmes begiedodamos, 
pradėjo eiti per saliunus, Fre
donia mieste, New York vals
tijoje, ir stengiesi juos u'žda- 
ryti ir viską juose pradėjo dau
žyti.

— Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola treczia Advento Ne- 
delia, taipgi Szv. Kristinos ir 
Szv. Florentinos, o Tautiszka. 
Vardino: Lyge. Szia san vaite 
pripuola cz vertis meto: pas- 
n i n kas: Berodo je, Petnyczioje 
ir Subatoje. Taipgi ta> diena: 
1945 m., Karalaitis Numimaro 
Konoye, 3 sykius buvęs Japo
nijos Premieras nusižudė, jis 
nenorėjo stoti in Kariszka 
teismą-.

— Social Kliubas kuris pa
stale puikia egle prie kampo 
West Centre ir Catawissa uly., 
meldžia visu kad juos suszelp- 
tumete pinigiszkai, kad galė
tu padalinti dovaneles del var
gingu vaiku per Kalėdas.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Adelios ir Szv. Eusebijo, o 
Tautiszka Vardine: Vygandas. 
Ir ta diena: 1945 rn., trijų di
džiųjų Tautu Užsienio Minis
terial susirinko Maskoje; 1835 
m., baisus gaisras, ugnis New 
York mieste, 52 akeriu ploczio 
namu ir ofisu su-dege, 674 na
mai sudegė^ paeztas ir South 
Dutch bažnyczia teįpgi sudege, 
iszkados padaryta suvirsz dvi- 
deszimts milijonu doleriu; 
1770 m., muzikantas Ludvig 
van Beethoven gimė.

— Utarninke pripuola Szv. 
Lozoriaus, o Tautiszka Vardi
ne: Grinius. Ir ta diena: 1926 
m., Tautininkai nuverto De
mokratine Lietuvos valdžia; 
1906 m., Rusijos valdžia pa
skelbė Suvalkų gubernijoje 
karo stovi; 1903 m., pirmas 
eroplanas pakilo virsz žemes; 
Amerikos Lakunu Diena; 1939 
m., Naciai savo kariszka lai
vą “G ra f Spce” nuskandino 
prie Montevedeo miesto Pietų 
Amerikoje. Jiems 'buvo taip 
Hitlerio insakyta kad tas ka- 
riszkas laivas nepapultu in 
Amerikiecziu rankas; 1923 m., 
Sovietu Rusija prasze kad 
Amerika pripažintu ju krasz- 
ta ir pasiustu Ambasadorių, 
Amerikos Sekretorius Charles 
E. Hughes jiepripažino ju ta 
praszyma.

— Ponia Rože Giliene ir 
sūnūs Albertas isz Girardvilles 
motoravo in miestą su reika
lais ir prie tos progos atlankė 
“Saules” Redakcija del at- 
naujimo savo prenumerata už 
laikraszti, nes pons. Giliai yTa. 
musu seni skaitytojai ir myli 
skaityt “Saule”. Acziu už at- 
silankyma ir už gerus velini- 
mus.

— Ponas Petras Szerksnis,

nuo 322 W. Market uly., gydo
si in Ashland ligonbute.

McAdoo, Pa. —
Gerai žinoma gyventoja, ponia 
Mare Stulgaitiene nesveikojo 
nuo kokio tai laiko. Visi pa- 
žinstameji ir “Saules” Re
dakcija vėlina ponai Stulgai- 
tienei greito pasisveikimo.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kokio nors atlyginimo negau
davo.

Civiliu Lietuviu 
Skurdą

Ispanams teke su Lietuviais 
susidurti jau Vilniuje ir Rygo
je, kur Lietuviai gydytojai ir 
gailestingosios seseles prižiū
rėdavo ir sužeistuosius Ispa
nus. Vienas Ispanu pareiszke: 
“Ispanai norėdavo kad juos 
gydytu Lietuviai ar Latviai 
daktarai, nes jie buvo daug 
sanžiningesni ir geriau mus at
jautė kaip kiti. Su Lietuviais 
mums nebuvo dideliu sunku
mu ir su kalba, nes per menesi 
ar du Lietuviai mus suprasda
vo jau ir Ispaniszkai. Isz to 
mes darydavome iszvada, kad 
Lietuviai yra nepaprastai ga
bus svetimoms kalboms. Vė
liau turėjome progos patirti, 
kad žiauri okupanto ranka 
juos iszbarste po placzia So
vietu Sanjunga, toli nuo ju ma
žos tėvynės. Ju Lietuviu, su- 
rasdavome visur: prie Balto
sios juros ir Krime, prie Smo
lensko ir Azijos pavietėse. No- 
rilske ir Karagandoje jie gy
vendavo laisviau už mus Ispa
nus, nes mus Bolszevikai laike 
karo belaisviais, o Lietuviai ir 
kiti pabaltiecziai gyvendavo 
kaip civiliai priverstinai in- 
kurdyti. Vienok ju gyvenimas 
buvo nepaprastai skurdus. Jie 
turėjo gyventi neapszildytuo- 
se barakuose, nudriskę ir alka
ni jie turėdavo kasdien vaiksz- 
czioti toli in darba, kas ypacz 
sunku buvo moterims.” Sr. 
Acevedo prisimina, kad Užu- 
raleje prie miszko darbu dir
bės kartu su tulu Jankausku 
isz Kauno, sziaip jau pavar
džių buvę jiems sunku atsimin
ti. Karagandoje keturi Lietu
viai viena proga buvę suszau- 
dyti už maisztavima priesz 
prispaudėjus. “Turiu pastebė
ti, kad Lietuviai in Bolszevi- 
kus žiūrėdavo su didele panie
ka, nes jautėsi dvasiniai ir mo
raliai daug aukszcziau.” Dar
be lietuviai buvo pakantrus ir 
niekad nenustoję vilties, kad 
Bolszevizmas bus ne amžinas 
ir kad Lietuva kada nors, gal 
jau netrukus, bus iszvaduota.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

SARŽENTAS
NUŽUDINTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kareivio Saržento 29 metu am
žiaus Ronald Dean. Jis buvo 
nuszautas kai jis miegojo sa-' 
vo tėvu namuose.

Jo žmona ir jųdviejų trijų 
metu dukrele Phyllis gyveno 
su jo tėvais kai jis buvo Ang
lijoje.

“Asz tik isz proto iszejau,” 
jis policijantams pasakė, “ Asz 
vis mylėjau savo vyra.”

Saržentas Dean su ja apsi- 
ženijo kai jis buvo Philippi- 
nuose.

District Attorney Robert T. 
Grannis sako kad jis dar nebe
žino kaip ar už ka ji bus kalti
nama, bet jis prižada kad jis 
stengsis kuo teisingiausia szi- 
ta byla vesti, ir tikrai dažinoti 
ar ji yra kalta ar ne.

Czia gali iszkilti kitas tarp
tautinis klausimas jeigu Phi- 
lipinu valdžia pareikalautu ; 
kad Philippinu teismas ja! 
teistu.

LAIVAS SUSKILO, 2 
ŽUVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

per puse. Keturios deszimts du 
keleiviai ir keturios deszimts 
darbininku, jurininku buvo 
iszgelbeta, bet Kapitonas ir 
antras oficierius žuvo su tuo 
laivu.

Dvieju tukstanezui trijų 
szimtu szeszios deszimts vieno 
otno laivas veže keleivius ir 
tavora tarp Sicily, Sardinia ir 
Genoa. Laivai isz Trapani 
uosto iszgelbejo beveik visus 
keleivius.

Lietuvos 
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys
Aidukaite, Ona, jos sesuo 

Marijona isztekejusi už Anta
no' Žvirblio.

A n dr a,sziun i ene, Just i n a.
Arbaczauskas, Antanas, gy

venęs Elmhurst, L. I.
Atkocziunas Stasys, isz Kal

veliu kaimo, Vepriu vals., Uk
mergės apskr.

Antukaite, Sofija, duktė An
tano isz Gudžioniu kaimo, Jo
navos vals.

Banevicziute, Paulina.
Baubinaite, Elena, duktė Al

fonso.
Bereiszis, Kazys ir Stasys 

(ju patėvis Szvilpauskas) kilę 
isz Ževeliszkio k., Žeimiu vai., 
Kėdainių ap.

Bilinskas, Jonas ir Vilhel
mas, suims Vytauto.

Bubnas, Juozas, sūnūs Igno
to, su šzeimyna.

Dramsutis, Antanas sūnūs 
Vinco ir jo vaikai Antanas, Jo
nas, Brone ir Stase, gyvenę 
Front St., Philadelphia, Pa.

Dukra, Jonas.
Dzevaczkiene - Jadzevicziu- 

te, Joana, duktė Motiejaus.
Galiniene - Krivickaite, Ve

ronika, gyvenusi Paryžiuje.
Jasaitiene - Sungailaite, Ka

ze, isz Ž. Naumiesczio vai., 
Tauragės apsk.

Joncevieziene - Mantrimaite 
Ona, brolis Mantrimas, Vladis
lovas, vk. Vinco ir Julijonos 
Paulavicziutes, isz Auzbikavio 
kaimo, Teneniu par., Vainuto

KALĖDŲ ISTORIJA

(4) Betliejuje tuo laiku 
buvo visu gyventoju regis
tracija per namus, ir mies
tas buvo pilnas buvusiu gy
ventoju, kurie buvo atkelia
vę užsiregistruoti. Viena 
szeimynele, negalėdama ras

(5) Czia priesz tuos tris 
Karalius buvo atsilankė pie
menys, kurie savotiszkai

(6) Ir ten, staineleje, Kū
dikėlis Jėzus, su savo moti
na Panele Szvencziausia 
Marija, priėmė tuos pieme
nis ir tuos didingus ir bage
tus Karalius, kurie visi pri

vals., Tauragės ap.
Kelpsza, Vaclovas ir Vikto

ras, sūnūs Hugono.
Kirkutyte - Mikei iene, Tek

le, duktė Felikso.
Krivickaite - Galiniene Ve

ronika., gyvenusi Paryžiuje.
Kurtinis, Pranas, žmona Bi

rute, vaikai Alma, Gene ir Si
gitas - Kazimieras.

Laszas, Jonas isz Osavytu 
k., Zarasu ap.

Leonaviczius, Alfonsas ir 
Juozas, sūnūs Karolio.

Mantrimas, Vladislovas ir 
sesuo Joncevieziene Ona, vai
kai Vinco ir Julijonos Paulavi
cziutes, isz Auzbikavio k., Te
neniu par., Vainuto vai., Tau
ragės ap.

Matulaitis, Antanas sūnūs

ti vieszbucziuose vietos ar 
stogo, sustojo paprastame 
tvarte. Ir czia 'ta nauja 
žvaigžde sustojo ir szviete, 
kad tie trys Karaliai rastu 
ta kūdikėli, Pasaulio Atpir
kėja.

atidavė garbe tam Kūdikė
liui. i

□ o o ■

klaupė prrie to kūdikėlio ir 
atidavė jam tinkama garbe. 
Prižadėtas viso pasaulio isz
ganytojas taip gimė ir taip 
pradėjo savo gyvenimą žmo
nių tarpe.

Vinco.
Mikeliene - Kirkutyte, Tek

le, duktė Felikso.
Pi k tu i ži s Juozas ir žmona 

Domicėlė, gyveno 1133 Went
worth St., Chicago, Ill.

Ragauskas, Meczys, sūnūs 
Kazio, isz Kretingos ap.

Songaila, Jonas isz Kvedar
uos vai., Tauragės ap.'

Tekutis, Pranas su šzeimyna 
isz Biržų ap.

Tvaszkiene, Julijona, Tvasz- 
ka Leonardas ir ju -duktė Ge
novaite. . ■

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:
Consulate General of America,

41 West 82-nd Street, 
New York 24, N. Y.




