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Linksmu Kalėdų Visiems!

Isz Amerikos
BAISIOS VIESULOS

17 Žuvo; 1,000 Be 
Namu

MURPHYSBORO, ILL. — 
Baisios ir netikėtos viesulos 
isztiko Pietine Illinois valsti
jos dali, kur žuvo septyniolika 
žmonių ir daugiau kaip tūks
tantis likosi be pastoge.

Tos viesulos rodos atvyko isz 
Arkansas valstijos, kur buvo 
baisiai daug iszkados padary
ta.

Illinois valstijos policijantai 
sako kad tos viesulos daugiau
sia iszkados padare Elkville 
miestelyje, netoli nuo beveik 
sunaikinto Murphysboro mies
to ir Waltonville.

In Arkansas tos viesulos už- 
musze dvi moteris. Valdžios 
oro sergėtojai perspėja kad 
tos viesulos gali pasiekti devy
nias kitas valstijas: Missouri, 
Tennessee, Kentucky, Arkans
as, Illinois, Oklahoma, Louisi
ana, Texas ir Mississippi.

Amerikos valdžia yra paske
lbus kad szeszios apygardos in 

Missouri ir penkios in Illinois 
dabar yra skaitomos kaipo ne
laimes aukos, ir tu valstijų gy
ventojai gali isz valdžios sko
lintis pinigu savo namus atsi
statydinti ant treczio nuoszim- 
czio ant savo paskolų. Tos vie
sulos teipgi isztiko Arkansas 
valstijos kalėjimą, kur daug 
iszkados buvo padaryta, bet 
nei vienas kalinys ar sargas ne 
buvo sužeistas. Į<

---------*---------

SZTORNINKAS
YRA SUPYKĘS

Perspėja Visus Raz- 
baininkus Ir Vagius

PHILADELPHIA, PA. —
Jau kelis sykius vagiai apvogė 
sztornirka, Jack Kooyoomjian I 
tie vagiai ir vėl ima lysti in jo ( 
sztora.

Sztorninkas, penkios de- 
szimsts keturiu metu amžiaus 
Hagop (Jack) Hooyoomjian 
dabar sako kad jis iszkabins' 
plakata, kuri jis buvo iszkabi-į 
nes 1955 metuose: “Perspėji
mas visiems vagiems: Pirmas 
vagis kuris ežia inlys, bus ant 
vietos nuszautas!”

—*—
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KALBĖKIME APIE 
TAIKA, NE BOMBAS

Atlanto Konferencija
Pataria Sovietams

PARYŽIUS, PRANCUZI- 
JA. — Prezidentas D. Eisen- 
howeris ir jo keturiolika At
lanto Sutarties Atstovai pasa
kė Sovietu Rusijai liautis gra
sinus visa svietą su savo ato
minėmis bombomis, ir stoti in 
talka su kitais krasztais palai
kyti “Taika ir Ramybe’’ ant 
viso svieto!

Bet, Sovietai greitai atsi
kirto. Isz Maskvos, per radi- į 
ja, Sovietai tuojaus Anglijai 
atsake: “Visas tas Seimas bu
vo suszauktas ir surengtas 
vien tik kad iszteisinti Vaka
rinius krasztus už szitas rung
tynes ir lenktynes su karisz- 
kais ginklais.

Tuo paežiu sykiu Vakariniai 
krasztai nenutylejo; jie davė 
visiems Sovietams ir j u padup 
czninkams žinoti kad visi jie 
dabar kraunasi atomines bom- ■ 
kas ir rengia dar naujesnius 
ginKlus. Jie Sovietams davė 
žinoti, kad kol Sovietais nesu
tiks sustabdinti, suvaidinti to
kiu kariszku ginklu gamini
mą, tai jie, turėdami daugiau 
pinigu ir daugiau fabriku, ga
mins ginKlus ir tobulins ka- 
riszKUS intaisus ir visus tai
kins vien tik priesz Sovietu 
Rusija.

AMERIKIETIS KA
LĖJIME IN CYPRUS

NICOSIA, CYPRUS. — Lai- 
vyno bendras kariszxas teis-1 
mas pasmerkė jurininką An
ton Becker, isz Baltimore, Md. 
ant asztuor.iolikos menesiu 
prie sunkaus darko. Jis buvo 
rastas kaltas už nužudinima 
GraiKieczio - Cyprijoto dvira- 
czio važiuotojo su savo auto
mobiliu Lapkriczio antra die
na.

Kariszas Laivyno teismas 
teipgi ta jurininką nubaudė, 
kad jis bus pravarytas isz vais 
ko su negarbingu taszku ir 
kad jo alga sumažinta penkios 
deszimts doleriu ant menesio, 
ir kai jis bus isz Laivyno atsta
tytas, pravarytas, jis negales 
gauti jokios pensijos, bonusu.

(Buvęs Marinas Girard, ku
ris taip lengvai iszsisuko Ja
ponijoje už nuszovima vienos 
Japones, turėtu szitas žinutes 
gerai pasiskaityti ir visiems 
Japonams dekavoti kad jie pa
reikalavo ji teisti ir neleido 
Amerikos kariszKam teismui 
ji teisti.)

— Lietuviams Kuczios yra 
daug svarbesnes negu paezios 
Kalėdos.

Tai iszrodo kad ežia buvo 
dvejopas ir prieszingas pa- 
reiszkimas: Vakaru Tautos no
ri ir praszo Taikos, bet rengia
si in kara!

Prezidentas Eisenhoweris, 
po visu tu mitingu .pareiszke, 
kad tas Seimas, ta Konferenci
ja dabar parode kad mažiau 
baimes yra, kad kitas karas 
prasidės ir davė daugiau vil
ties kad Taika vieszpataus.

Maskvos radijas greitai at
sikirto, sakydamas Kad Atlan
to sutarties Atstovai nieko ne
gali pasakyti nei apie kara, nei 
apie taika, nes visi jie yra be- 
jiegiai.

Prezidentas Eisenhoweris isz 
davė savo raportą apie ta Kon
ferencija Amerikiecziams per 
radija ir televizija.

Amerikos Vice-Prezidentas 
Richard Nixonas, isz tos Kon
ferencijos Paryžiuje, nuvažia
vo in Ispanija, pasitarti ta 
Francisco Franco. Bet ka jis 
ežia tikisi nuveikti, mums sun- 
ku inspeti.

— Kucziu vakara innesza- 
ma malkos del szilumos, paku- 
ro. Jaunos merginos skaito 
tas malkas,, .jeigu lygus skai- 
czius, tai viena isz ju tais me
tais isztekes.

YRA KALĖDŲ
DIEDUKAS 

____ !
Jis Ir Nevertiems 
Dovanas Duoda

FORT SHERIDAN. — Mes 
daug raszeme ir dar daugiau 
skaitėme apie ta kareivi Gi
rard, kuris nuszove Japone,, 
kuri rinko tuszczias kulkas ant 
Amerikos kariszko lauko, Ja
ponijoje.

Keli felezeriai advokatai su- Į 
kele toki lerma apie to Karei- į 
vio teismą, kad iszrode kad 
Amerikos valdžia gali susi
kirsti su Japonijos valdžia. Jie 
reikalavo kad Amerikos Ka- 
riszkas Teismas o ne Japoni
jos Civilinis Teismas ta karei
vi teistu. Jo brolis teipgi baisu 
lerma buvo šukeles ežia, Ame
rikoje, ir reikalavo kad jo bro
lis butu Amerikos Kariszko 
Teismo teisiamas.

Bet po viso to lermo, iszejo 
kad Japonijos teismas ta ka
reivi Girard teise, ir galutinai 
nuteisė ir tuojaus viską jam 
dovanojo.

Dabar jis laisvas, gyvas ir 
linksmas su savo Japone žmo
na “Candy” pargryžo isz Ja
ponijos. Czikagoje, kai jis isz- 
lipo isz traukinio kareiviai ir 
marinai sargai ji pajuoKe ir 
paniekino.

Jis laikrasztininkams piktai 
pasakė kad “Asz esu Ameri
kietis ir AmeriKos teismas tu- 
rejo mano klausima isztirti ir 
mane teisti!”

Nabagas ir mažo proto ka
reivis Girard turėtu atsiklaup
ti ir Amerikos žeme pabueziuo- 
ti ir savo nuotaka labiau my
lėti ir Dievui dekavoti kad Ja
ponijos, o ne Amerikos teismas 
ji teise. Jeigu jis butu papuolęs 
Amerikos kariszkui teismui, 
jis gal butu buvęs nuteistas iki 
gyvos galvos in kalėjimą. Bet 
per daug negalima tikėtis isz 
tokio kareivio. Jis dar vis jau- 
cziasi kaip kokis didvyris, kai 
tikrumoje jis tik sarmata vi
siems mums yra padaręs.

Jeigu jis butu gavės ka jis 
reikalavo, Amerikos kariszka 
teismą, jis dabar butu kalėji
me. O vietoje to, aeziu Japonu 
teismo mie'aszirdingmnui, jis' 
su savo nuotaka gali linksmai 
szvesti Kalėdas su savaisiais. 
Jis dabar turi tikrai tikėti kad 
dar vis randasi Kalėdų Diedu- 
kas su dovanomis kad ir isz 
Japonijos.

----<----
— Senoveje per Kuczias 

stalas yra pirmiausia padeng
tas szviesziu szienu, kuris už
dengtas balta staltiesa. Kry
želis ir plotkeles turi eiti su 
Kucziu vakaru.

V. L. Bocikowski, Editor and Mgr.

Prezidentas Eisenhoweris

Czia Amerikos Preziden
tas D. Eisenhoweris, rankas 
sudejes rimtai mansto svar
bius ir gal visam svietui pa
vojingus klausimus, kaslink 
ginklu, tvirtovių ir. karisz
ku sutareziu Paryžiaus Sei
me.

Jo darbas buvo baisiai 
svarbus ir sunkus! Atvažia
vęs in Paryžių, jis turėjo vi
su krasztu Atstovus intikin- 
ti, kad Amerika visgi yra 
visu krasztu vadas kad 
Amerika nėra atsilikus, ne
žiūrint visu Rusijos *Szput- 
ninku’ ir kitu nauju ginklu 
ir iszradimu.

Ar ka gero jis yra nuvei
kęs toje Konferencijoje da
bar sunku ir per anKsti pa
sakyti.

Jis gavo pavelinima isz

DVI MOKINES
SUARESZTUOTOS

LANSDALE, PA. — Mont-i 
gemery apygardos policijan- 
tas, Detektyvas Joseph Marlin | 
apie 11-ta valanda isz ryto už
tiko automobiliu, kuris sker
sai ir iszilgai ulyczios važiavo. 
Kai jis prisiartino prie to au- 
tomcliliaus ir norėjo jo duris 
atidaryti, automobilius staiga 
vėl pradėjo važiuoti ir ji nusi
vilko per dvideszimts pėdu 
pirm negu sustojo.

Automobilyje buvo dvi mer
gaites mokines, kurios buvo 
pabėgusios isz savo mokyklos. 
Policijos stotyje jodvi prisipa
žino kad jodvi buvo ta automa-! 
biliu pasivogusios.

Policijanta-s Joseph Marlin 
ir Saržentas Allen Yeagle ne 
už ilgo dažinojo tu mergaieziu 
verdus; 16 metu Frances Duf-

63 METAS

Anglijos Premiero MacMil
lan palaikyti ir kitas tvirto
ves insteigti Anglijoje už ka * 
Anglijos Premieras buvo ir 
yra baisiai intartas savo 
partijos nariu.

Eisenhoweris per ta Kon
ferencija steigiesi visus in- 
tikinti, kad atomines jiegos 
gali būti panaudotos del 
Taikos, o NE DEL KARO!

Tik laikas parodys kiek 
gero buvo toje Konferenci
joje nuveikta. Bet, nors isz 
tiek galima imti vilties, kad 
Sovietams ta Konferencija 
baisiai nepatiko! Tai reisz- 
kia kad jie nujautė kad Va
kariniai krasztai gali ka 
nors per tuos savo susirinki
mus iszpereti; ir tai nėbutu 
Sovietams gerai.

a o o

fay, to pasivogto automobi- 
liaus draiverka ir 15 metu Bar
bara Wenhold; abidvi isz Sel
lersville, ir mokines in Penn 
Ridge Consolidated High 
School in Perkasie.

Policijantai sako kad mer- 
I 

gaites jiems nieko nepasake ir 
visai nesutiko pasiaiszkinti. 
Draiverka Duffay vis gynėsi 
kad ji yra Susan Shaffer isz 
Philadelphijos.

Mergaites buvo atvesztos in 
mokykla Barboros tėvo, bet 
paskui, kai tėvas sugryžo na
mo, jodvi susitarė neeiti in mo
kykla bet iszvažiuoti ant ‘.‘rai- 
do.”

Jos pasivogė Ralph Genii 
automobiliu ir iszvažiavo, bet 
netoli jos nuvažiavo nes už ke
liu tloku policijantas jas užti
ko ir sustabdė.

Kaip ir už ka jos bus kalti
namos dar nežinia, nes pareis 

(Tasa Ant 4 Puslapio). ..
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biznis prastas. Chrysler kom
panija, visose valstijose su- 
szauke visus savo automobiliu 
pardavėjus ii* jiems insake ir 
juos grasino, kad jie turi par
duoti Chryisler Windsor auto
mobilius. Po tikrovei, tie
Chrysler YVindsor automobi
liai del 1948 metu yra daug 
mažesni trumpesni, siauresni 
ir prastesni negu 1957 metu 
automobiliai.

Sieniniai Kalendoriai 1958m
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio
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tu apsieti be ceremonijos ?
Čigonas pakratė su <

tai užims
mano mielas

Ant galo velnias sutiko ant 
tos ceremonijos. Czirr! Szicz!

rinkate in

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip

lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitoną* 

Stormfield Danguje; Pabėgo- 
le; Kasgi Isztyre; Prigauta# 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No. 160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta

ir visos bobos; Teipgi juokai, yergįja. Pusiaugavenis; ViesZ'

Sovietai pranesza kad Mar
shal Zhukovas yra paemes tri
jų menesiu vakacija. Bet tai 
visai ne tiesa. Marshal Zhuko
vas randasi savoviloje, kur jis 
yra po kariszka, sargyba diena. 
)ir nakti. Sovietai stengiasi 
priversti ji iszsipažinti kad jis 
darbavosi pr.iesz Sovietu par
tija del savo garbes ir naudos. 
Kol kas Marshal Zhukovas nė
ra taip prisipažinęs ir už tai 
jis yra po kariszka priežiūra.

Mirszta senas metelis pa
lengva, o naujas metas jau ar
tinasi, kurio su didele vilczia 
visi laukiame, ir turime vilti, 
kad tasai naujausis metas bus 
laimingesnis, ne kai], praeitas

ženklus milijonams žmoniems.

metas mums atnesz, kokios 
permainos užeis 'ant svieto ir 
kokios nelaimes kils, bet turė
kime vilti ir nebūkime nusimi
nė, nes niekas negali inspeti

Viltis žmogų suramina, ir 
duoda jam drūtesnes pajiegas 
gyventi ant rytojaus!

mus Čigonus.

pyle.
Sukliko ne savo balsu vel

nias ir apalpo. Kada ant galo

Čigonai Moka ::
Velniszkus Szposus

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

paszauke

nubėgo
norus.

buvo

ir gerai apdaužė ir tik su

Čigonas ir tryne rankas isz 
džiaugsmo. Zora,, neisztikima

nesenoj

nio szokti.
a

kuris buvo-

Beveik visu Unijų vadai 
rengiasi daugiau reikalauti del 
darbininku, ne tik del algų, 
bet ir del pensijų.

Szirdinga. aeziu siuneziame 
visiems tiems kurie prisiuntė 
in Redakcija, Gerus Velinimus, 
Dovaneles ir savo 
iszreiszkimus - del 
Kalėdų, visiems lai
lygina už ju geras szirdis.

— Redakcija.

rinkate kuria, . Vie-

Szvencziu
Dievas at-

Kada pere jo vela, trys dienos 
pirmas Čigonas tare in velnią :

Daugiausia bedarbiu gal bus 
Vasario menesyje. Dabar ran
dasi apie pusketvirto milijono 
žmonių be darbo.

turime iszkelti svodbini balių

JUOKAI
Daug fabriku dabar ima at- 

leisti daug darbininku.

— O kas man apeina keps- 
nis?

— O kam turi rūpėti? Juk

Pasakė Teisybe
Tokis tai jau papratimas pas

—• Kas tai yra? Tarė vel
nias ir szoko atbulas nuo ug
nies.

—i Tai žiedas, kuris spžie- 
doja jaunivedaius pagal musu 
paproti.

— Ka? Ar asz turiu ta žie
dą uždėti sau ant pirszto?

— Ne, ne, ne ant pirszto, 
bet in uosi. Žiurekie ant musu 
meszku. Juk ir jos turėjo ture-

toje szokinet tai vaikss 
ant inkaitusiu akmenų 
ant divono. Per visas

nebuvo galima. Žodžiu, nega
lėjo su juom duoti rodą. Bandė 
ji nuganubyt bet nepasiseke, 
buvo kietas kaip bestija.

— Ak, mano mielas 
veli, melde velnias, su 
noru duosiu jum pakaju

uosz- 
mielu 
ir isz-

in
— Ko tu tam ubagui taip 

labąi kloniojiesi, net kepure 
nusiėmei ?

— Mano brangus, nereikia 
to paisyti kad jisai ubagas ir 
ubagauja,. Jis turi narna muri
ni, pusėtinai pinigu ir patogia 
dukteria!

50

In Hialeah, Floridoje, Ma- 
yoras Henry Milander piktai 
užsigynė kad jis “pataiso“ 
iszmeta penkis tukstanczius 
doleriu vertes tikietn del pra
sižengimu kas metai. .Jis pik
tai atsikirto kad jis ne dau
giau kaip penkis szimtus do
leriu kas metai isz tokiu tikie- 
tu gauna per papirkimus.

Tėvas merginos kalba 
jos jauniki:

— Kaip tai? Turi 
tukstaneziu doleriu skolos ir
nori gauti mano dukterį už 
paezia?

Jaunikis — Ne kitaip. O 
gal man tamista duosi rodą 
kaip taja skola užmokėti, 
tada apsieitau ir be tavo 
dukters.

Iszmintinga Mergaite

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

> ... MALDA . . .

■ Viesz. Jėzaus ir
: Motinos Szvencz.

Sapnas Mstinea g™- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

neturite

u saviszkiais jn ne-
Kas butu, jeigu Ci

du duoti jums visko, ko tik pa
norėsite, karolių, bursztino ir 
mokslą skaitymo biblijos, tik
tai mane paleiskite!

Senas Čigonas sutiko ant

nu, paleido velnią nuo lenciū
go.

melde
Čigono; nenorėjo gryižti in 
pekla su tnszczioms rankoms 
todėl melde idant jam padova
notu nors septynis parsziukus.

In Keobuk, Iowa, gara- 
džiaus darbininkas, 22 metu 
amžiaus Deway,ne Gray, patai
sė kostumerio automobiliu ir 
jam padavė bila del dvieju 
szimtu dvideszimts devynių 
doleriu; pasiėmė tuos pinigus 
ir to kostumerio automobiliu

sveczias.
Del uostymo.
O akutes?.
Del žiūrėjimo.

— Magduk, kam tu turi 
nosiuke? Užklausė penkioli
kos metu mergaites ate j as

— O ausukes?
— Del,., del to kad ponas 

pirktu m man auskarus.

Pypkes Durnai
ir sau nuvažiavo.- *-

In Omaha, 63 metu amžiaus 
Ignacas Lutgen, persi skyrės 
su savo žmona nuo 19*20 metu, 
kai jiedu buvo ženoti tik vie
nus metus, dabar pareikalavo 
divorso. Jis pasiaiszkino: 
“Asz nenoriu kad ji gautu ma
no pensija.“

Automobiliu fabrikai dabar 
samdosi apie dvideszimts sep
tynis tukstanczius mažiau dar
bininku, nors jie dar daugiau 
automobiliu pagamina ir isz- 
leidžiai. —*—

Chrysler automobiliu kom
panija jaucziasi bėdojo. Szita 
kompanija pernai tris ar ketu
ris sykius daugiau automobiliu 
pardavė negu kala pirmiau. 
Bet szimet Chrysler kompani
ja jau mato ir nujauczia kad1

Linksmu Kalėdų
:: Visiems ::

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslais j

160 Puslapiu !'

8 col. ilgio, 5% <x>L pločio ' 
Iszaiszkina sapna ir kas j 
ateitoje stosis. Su priedu ; 
planatu ir visokiu burtu, j 
Knyga in minksztoa po- j 

j! pietos virbeliuose. :: :: t 
j! Pinigai reikia siusti su Į 
'! užsakymu: ;

: Tiktai. $1.00’ ' j t
j Saule Publishing Co.. į 
i Matianov City. Pa..U S.A '

Knygos Did. 3%x53/2 col.
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in Ugnį. iNenori ceremonijos su 
žiedu, neturėsi Veselkos. Tegul 
kita mergina degina pekloj po

va-

Uoszvi, ar negalima bu-

Pirkie U. S. Bonus! W Pirkie U..S. Bonus!

THHT'5 R FMI

Pailsės ir pusgyvis - velnias 
vilkosi keliu nuo savo myli
mos. Visa jo linksmybe buvo 
parszinkai.

Kada, atėjo' diena, pamate 
kad ji Čigonai vela, apgavo, 
nes kada, atriszo maisza, rado 
vietoje parsziuku, seiptyni^ 
mažus szeszkus.

Nuo tojo laiko kožnas vel
nias bėga nu O’ Čigonu kaip nuo 
szventyto vandenio, už tai kad 
Čigonai žino visus velniszkus 
szposus.

----- .G ALAS------

KATALOGAS 
KNYGŲ

WEAKER SEX?
While the world gasped At the fictional 
ADVENTURES OF PHILEAS FOGG AND WIG TRIP 
AROUND THE WORLD IN 80 DAVS, A DARING 
NEWSPAPER WOMAN, NELLIE BLY, CIRCLED 
THE GLOBE IN THIS RECORD SHATTERING 
TIME: 72 DAYS, 6 HOURS, II MINUTES.'

I ^i£y Gia^/O/v ^^r£n<sti.

SDucąt^E, zį ® SAV S

tND OF AN ERA!
! - WAS NOT UNTIL IB39 THAI 
JLmng WAS OUTLAWEDINTKE 
%. 5. SY ACT OF CŪNSRESS/
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HWT WCRTH AS MUCH V0U WUE y0UR Tm/sAFe'-AND

FOTU C°UNTRy-

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa

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

užsisakykite knygas isz 
šiito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS,
APYSAKOS, IR T. T.

rodos, trumpi pasakaityrnai ir 
I;. t., 52 puslapiu, 20c.

N0.112—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: 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 Diėvo; 
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 LikosTur- 
fingu Ponu. 35c.

No.142—A p i e Paveikslas
Gyvenimo, Naopolei Mateuszo 

. Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144—- Apie Ranka Ap- 
veizdos, 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.l46~Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas K u ežios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.l48—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.l 52— Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35o.

No J 50—Apie Duktė Akine- 
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-

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

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

No.103-—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietnviszku

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos

apraszy-

apysaka 
szimtme-

užiieku. Su paveikslais.
| dideliu pnM&piu, 35c,
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pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Į Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
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 Marin; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20o.

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.

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., 
Mahanoy City, Pa, U S A.

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

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

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

No.l 96—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15c.

No.l97-~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 Iszganytojaua Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgtoy- 
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. 15o 

Kaip Užsisakyti Knygai!

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

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 UO., 
MahaiiOy CUy, - U. !#• &



’ ‘SAULE’ ’ MAHANOY CITY, PA.

;; Artymo Meile ::
(JAKO kada Dievas Maižie- 

sziui davė deszimts prisa
kymu, neatsimenu lik ant ko
kio kalno, tai pasakė: “Mylėk 
artyma sako, kaip pats save.”

Tokis pasakymas yra, geras 
ir naudingas ir asz ji pildau 
taip kaip jis turi būti, o jeigu 
kartais peržengiu savo1 ilgoms 
kojoms per ji, tuoj szmakszt in 

‘bažnyczia, lyg mažas vaikais, 
kada susimurzina, in kubilą 
vandens, o iszlendu vela, czys- 
tas nuo. to grieko, kaip naujai 
gimęs.

Czia norėjau pasakyt kaip 
asz, geram savo draugui, Lie
tuvoj būdamas. Nedelioj, susi
rinkus pa,s Mausziene, ausis 
apdaužiau, bet nesakysiu, suk 
ji devyni raguocziai. Jis d a 
grinorius, o asz dabar Ameri
koje, tai apie grinorius ne kal
bos negali būti.

Asz gyvenu ant antro f laito. 
O stuba anl dvieju galu tai ir 
mums ir musu kaimynams rei
kia lipt tais paežiais trepais ir 
augsztyn ir 'žemyn, o musu ir 
Susiedu durys ir-gi vienos 
priesz kitas.

Kaip tik atsimufniom in ta 
stuba, tuoj patemijan jog ežia 
gyvena daili, kaip ežiai pasa
kius, pauksztyte!

Atsiminiau kad reike “my
lėt artyma savo,” na ir ėmiau 
kas kart kaip nors su ja susi- 
eit, pasimatyt. O žinot, tas la
bai sunku, ypaicz kad ja mama 
labai daboja.

Pakraps'ZiCziau sau, kelis syk 
pakauszi, laukiau progos. Misr- 
liju sau kad krajnj, levams da
bojau!, lėkdavo kartais net per 
stogą in si kraustyt, o kas czia 
man. Tik per priemene pereit, 
ir pas jai.

Viena Snbalos vakara val
gau sau vakariene. O gasipadi- 
ne su diedu buvo iszejus in 
miestą. Mistinu, kas bus nu
veikta per szia nakti ir rytoj 
diena. Artymo mano durys su
girgždėjo, asz klausau, pasi
girdo balsas:

“Mariuk mudu su tėvu gal 
tik rytoj vakare busime1 namie. 
Tai tu tik gerai namus da
bok.” Ir jie nulipo trepais.

Proga, sakau asz pats sau. 
Greitai pavalgiau," pora bonku 
iszsidrožian ant drąsos, apsi
dabinau, plaukus susiglos- 
cziau, na ir prie darbo, meiles 
artymo savo.

Tykiai iszejas per savo du
ris, pabarszkinau in jos.

‘Kam in!” Ji pasakė. Na, 
asz ir inžengiau.

Papasakojau ko atėjau, o ji 
paklausė:

“Kur tamista, gyveni?”
■— Kad tave velniai, misli

nu savo suomeneje, jau tu ne 
savo artymo nepažysti !

‘ ‘ Man rodos asz tamista esu

macziusi, kažin kur?
— O kaip, o kaip, macziau 

ir asz. jus. Asz gyvenu sztai 
priesz jus, anoje šluboje.

—■ Tai musu susiedai, at
sako ji. C) kodėl pirmiau nie
kad neatėjai?

— Del meiles Dievo ir ar- 
ytrno, asz girdėjau, tamistos 
mama labai pikta, dėlto neat
ėjau.

Nuvivede ji mane in front- 
ruimi, pradėjome kalbelis. Jau 
man visa, kalba iszsibaige o ji 
vis da. varo. Vos-nevos sulau
kiau tarpelio ir sakau: Girdė
jau, tamistos vardas Mare, ar 
ne ?

— Taip, ji atsake? Puikus 
vardas, ar ne?

Linksmu Kalėdų

Visiems!

. . . Nuo . . .

Baltruvienės

. . . It r. . .

Taradaikos!

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

į****************  ********-»

— Kur-gi nle, bet asz no
rėjau pavadint tamista ant 
rnufinpi keži erių, nusibos mum 
visa laika namie.

“Neatsisakau,” ji tarė, tuoj 
skrybėlė ant galvos, man už 
rankos ir iszsivede,

Atsivedė mane prie vieno 
dailaus “szio” ir sako: “Nu
pirk tikietus. ”

Sarmata man buvo padėt du 
deszimtukus už tikietus taigi 
iszsitraukiau penkine o ji ka 
ten: pasakė, tuoj iszmete du ti
kietus o asz drabnus susipy- 
liau in kiszenius, nei neskai- 
cziau nes negražu. Iniejom in 
vidų, pasodino mus prie pat 
steicziaus.

Dievulėliau tu mano, kokis 
puikus buvo teatras. Sunku ir 
apsakyt! Dai pirma syk savo 
gyvenime toki macziau! Kur 
pirmiau eidavau tai niekad to
kio neparodė, o- juk ir ten de- 
szimtukas, kaip ir czia; visa
da czia eisiu, misliju sau.

—■ Kaip patinka tokis 
szio? Ji paklausė.

— Ora.it, sakau asz jai. O 
ji vėl:

— Tokis szio vadinasi 
“burlesk. ”

Ka tas burleskis reiszkia tai 
asz ne dabar nežinau, nes nei 
vieno burlioko nemaeziau.

Po viskam ji vėl parsivedė 
mane pas save, o po tokio szio 
asz jaueziansi, kaip ji pavadi
no “fresz”. Nėra ka pasakot 
apie ta nakti. Kitu syk prasze 
vela, ateiti. Kai mamos nebus 
namie tai ateisiu, asz jai sa
kiau.

Ant rytojaus, suradęs koto 
kiszeniuje visai ezeneziu ka va
kar gavau perkant tikietus, su- 
skaieziau, na-gi, tik pus-ket- 
virto dolerio., Kur kiti dingo ? 
Mat už sėdynės užmokėjau po 
75 centus.

Tai pirmais artymo meiles 
vaisius.

Praleidus kelis vakarus, ka
da mano szirdis jau pusiau at
sileido, sutinku ja tarpduryje, 
ji vėl pas save pasivadino.

Ka; padarysi, einu. Bet ant 
szio daugiau nevadinau.

Iki vidur-nakeziui prasėdė
jau su ja ant sofos bejuokavo- 
damas. U-gi sztai ineina jos 
mama ir liepia eit gult, nes jau 
vėlu. Mama, sakau asz, mes ir 
vieni atsigulsimi be tavęs. Asz 
apsipratau, sėdžiu ir neinu o ji 
sako:

—t Eikit gult o ne, tai asz 
tuoj lempa užpusiu!

— Pusk, asz jai atsakiau, 
nemislydamąs kad ji taip pa
dalys.

Ji priėjus tik fu! Ir užputę, 
o asz da. labiau nudžiugau, Ma
re sėdi szale. Asz tik grybszt 
jai už paszones, ji suriko, tai 
asz atsitraukiau biski, laukiu. 
Paskui biski palaukes, mėgi
nau ja patam.se pakibini. Ir 
mano akyse sužaibabo, žvaigž
des pasirodė, asz pajutau pla
tu delną ant savo žando.

Subraszkejo ir užsidegė, 
“meczis” ir asz pamaeziau 
kad Maryte dega lempa, o prie 
manės sėdi jos mama!

Mat, Mare pabėgo nuo ma
nos jieszkodama degtuko, o 
tuo tarpu jos mama prisedoi 
prie manes, 'žiūrėdama, ka asz 
veiksiu su jos dukteria.

Paszokes kad duriau per du
ris tai net visas namas sudun
dėjo. Tai antras artymo meiles

vaisius o1 jau tr^ezio nenoriu giau su meile artymo savo!
sulaukt’! ' 4 -GALAS-

Ir kitam pasakysiu: atsar-

Čigonai MokdjVelniszkus II

MANO mielas anūkėli, tarė, 
tūla diena sena velniszka 

bobute, taip toliaus negali bū
ti. Nuo tada kaip apsirgau pil
vo liga, pas mus pekloje kilo 
didelis neparedkas szaukentis 
in dangų atmonyjimo. Sztai 
ana vakara macziau viena vel
nią, kaip knybinejo bankieri 
su szaltoms rėploms, o szian
dien vela macziau viena kara
lių kuris sau. malsziai sėdėjo 
szaltoje smaloje, nes nebuvo 
kam prižiūrėt ugnies po katilu. 
Nėr ka daryt, turi eiti ant. že
mes !

—■ Ar mums nereikia. Ar 
mažai ju turime czioriais? Ei- 
kie ant žemes pasijieszkot sau 
paezios kuri mums pagelbine- 
tu užlaikyti paredka pekloje.

Sene, pasakius tai, aprodė 
savo anuka. kuopai kiaušiai, in
dėje nauja gaidžio plunksna in I

jo skrybėlė ir atsisveikino su 
jnom szirdingai su pekliszkais 
prakęri iraais.

<5» »;♦

In ketures sanvaites po tam 
ėjo musu velnias ulyiczia dide
lio miesto, maustydamas apie, 
suradimą sau paezios. Nebuvo 
isz ko džiaugtis! Po' teisybei, 
rado daug visokiu merginu ku
rios norineziai butu teko ja už 
vyro, net už paties velnio, bet 
kada tik užmindavo jis kairiai 
apie dažiurejima katilu ir kito
kius darbus tai tuojaus gau
davo per nosi, mat flaperkos 
bijojo darbo kaip velnio. 
Sziandien ėjo nuliūdęs velnias
kada sztai kas tokis in ji pra-

kalbėjo: “Malonus tamista.” 
Kada pakele jis galva, paregė
jo priesz save patogia cigonka 
kuri in ji isztiese ranka mels- 

j darna suszelpimo.
Per velnio gyslas perbėgo 

j kokis tai sziltas jautimas, ro
dos kad elektrikas in ji dure. 
Da, tokiu liepsningu akucziu 

i nebu vo mates niekados. Visa 
j pekla talpinosi jos akyse. Szi- 
ta del manes, arba ne jokiai, 
pamisimo ir melde merginos 
ar gali ja nuvesti namo. Kelyje 
dažinojo nuo jos kad vadinasi 
‘ ‘ Zora. ’ ’ arba kaip mes vadina
me “Jutrina. ”

— Kad tai per velniszkai 
puikus vardas! Paszauke vel
nias linksmai. Pasakyk, Zora, 
ar norėtum būti mano pati?

— Kodėl no, jeigu tik tė
vas ant t O1 sutiks..

Besikalbėdami daejo prie ci- 
goniszko abazo kuris susidėjo 
isz trijų aprukusui ir taukuo
tu budykliu. Tėvas Zoros, pasi
rėdęs in pamuszta kamizole su 
dideliais sidabrinais guzikais, 
iszlipes isz vežimo pasisveiki- 

| no su svecziu.
O kad velnias nenorėjo ilgai 

vilkint, tuojaus pradėjo kalbė
ti ko atėjo ir ko nori.

— Hmm, hmm, 1 atsiliepe 
senas Čigonas. Taip ant syk 
negalima tojo dalyko užbaigt. 
Norints tamistos pareikalavi
mas atnesza mums didele gar
be, bet pirma reikia užbaigti 
nekurias musu užduotis ir tik

LINKSMU KALĖDŲ
VISIEMS!

for the

created by

e bave
. .no einloRurC

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

INatuRALLY, they're important to you! That's v/hy we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
Invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

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 negalėsime 
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.“

po tam tamista gali nupyszkyt 
su Zora. in pekla.

— Po velniu!. Paszauke 
velnią,s. O kokias tai užduotis 
turiu pirma isz,pildyt?

—? Pirmiausia kožnam isz 
musu nariu priguli szokia to
kia .dovanele kuria kožnas sau 
iszsirinks. Po tam atsibus 
svodlba ir ceremonija su. žiedlį 
po tam atsisveikinimas ir isz- 
važiavimas.

Velnias tuom buvo užgana- 
dytas ir pirmiausia užklausė 
tėvo, kokia, jis sau vėlintu do
vana? Tėvas atsake kad jis no
ri turėt iszmokyta meszka ir 
juoda ark]i su vežimu.

— Gerai! Tarė velnias. Da 
sziandien pasirūpinsiu apie 
tai. O guodotina motina ka sau 
vėlina? Į

Sena cigonka sėdė jo prie ug
nies. Buvo labai kurezia. Tik 
tada suprato kada jos vyras 
paantrino velnio klausymą ant 
ko atsiliepe:

— Norecziau iszmokti skai
tyt isz biblijos.

Velnias net pabalo po juodai 
skūra. Bet atsiminė kad ran
dasi ir velniszka biblija, todėl 
sutiko ir ant to. Kiti čigonai 
norėjo kailinius, czebatus, szil- 
kiniu skepetu, karolių ir kito
kiu dalyku. V elnias sutiko vi
siems pristatyti viską ka tik 
panorėjo.

— 0 tu, mano skarbe, Zoruk 
ka tu sau vėlini?

(Tasa Ant 3 Puslapio)

Ka raszo musu skaitytojas 
Ponas J. Budenas isz Maspeth, 
N. Y. Gerbiama “Saules“ Re
dakcija: Prisiuncziu užmokes
ti už mano prenumerata ant ki
to meto. Asz seniai skaitau 
laikraszti ‘ ‘Saule. ’ ’ Sveikinu 
su Kalėdomis ir Naujus Metus; 
taipgi daug sveikatos jusu gy
venimo. Su pagarba J. Bude
nas.

patam.se


M Ali ANOY CITY, Pi

LINKSMU KALĖDŲ
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Žinios Vietines
.jjt. iSeredoj pripuola. Kalė

dos, ailba Viesz. Jėzaus Užgi
mimo diena.

.It. Linksmu Kalėdų vi
siems !

■%. Kalėdų pamaldų tvarka 
Szv. Juozapo parapija: Szv. 
Miszios vidurnaktyje 12-ta va
landa, o kitos Miszios bus: 8, 9, 
ir 10 valanda ryte. Miszpa.ru 
nebus.

—Sena use miesto gyven
toja ponia Dorota Smellowsky 
(Slavoke) 99 metu amžiaus 
nuo 634 W. Centre uly., kuri 
nesveikavo per du metu ir pas
kutini karta gydėsi iii Geisin- 
ger ligonibute Danvilleje, pasi
mirė pareita Petnyczia savo 
namuose 12:42 valanda po 
piet. Velione gimė Austrijoje, 
atvyko in Amerika 1881 me
tuose ir apsigyveno Malianoju- 
je. Jos vyras Jonas mirė 1938 
metuose. Prigulėjo prie Szv. 
Marijos Slavoku parapijos ir 
prie keletą tos parapijos mote
rų draugijų. Paliko sun;u Joną, 
kuris dirba prie vietines paež
io.; trys dukterys, penkiolika 
arnikų ir 11 pro-anuku. Laido
tuves invyko Utarniinko ryta 
su apiegomis in Szv. Marijos 
baižnyczia, 9-ta valanda ir pa
laidota in parapijos kapinėse. 
Graibomu. Oravitz laidojo.
— Ona Stepanavieziene, nuo 

17 South A ulyczios, staigai 
pasimirė Subatos vakara. 6:40 
vai., savo namuose. Velione 
gimė Lietuvoje. Vedus du syk: 
pirmas vyras vadinose Anta
nas Yeniczius mirė 1920 metuo
se, o antras vyras Jonas Step- 
anaviczius mirė 1937 metuose. 
Paliko du sunu : Juozą Yenicziu 
mieste; Petrą, Salem, N. J., 
trys dukterys: Ona ,pati Peter 
Haverty, Shenandoah; Helena, 
pati Hapry Wormer, Bronx, N. 
Y., ir Margareta Monaghan, 
namie; sesere P. Buftiene isz 
Tamaqua ir broli Antanu Ka- 
zakieviczia, Chester, taipgi 7 
anukus ir 5 pro-anukus. Lai
dos Utarninka ryta, isz Grabo- 
riaus L. Traskausko koply- 
»»»»»»»»»»»»»»^»»

ežios, 535 W. Centro uly., su 
apiegomis in Szv. Juozapo 
hažnyczioje devinta valanda ir 
palaidos in parapijos kapinėse.

Ketverge pripuola. Ant
ra diena Kalėdų, taipgi Szv. 
Stepono, pirmo kankinio, o 
Tautiszka Vardino: Kernius.

Petnyczioj p r i p uola 
Szv. Jono Evangelisto, o Tan- 
tiszka Vardino: Dautartas, ri
ta diena: 1926 m., Kaune sn- 
szaudyti keturi darbininkai: 
Karolis Požėla, Kazys Giedrys, 
Juozas Groifeiibergeris ir Ra
polas Cziornis; 1406 m., Kry
žeiviai sugriovė “Lietuviu pili 
Virbali; 1939 m., baisus tvanas 
ir drebėjimas isztiko Turku 
kraszta penkios deszimts tuks-
taneziu žmonių žuvo; 1948 m., 
Vengrijos Kardinolas Jozof 
Mindszenty buvo Komunistisz- 
kos valdžios suaresztuotas. 
Komunistai sako, kad Kardi
nolas Mindszenty yra iszdavi- 
kas ir szpiogas, kad jis veda, 
suokalbius priesz vald'žia, kad 
jis pinigus iszsiunczia isz 
kra.szto ir priima isz kitu 
krasziu. Teisme Kardinolas 
prie visu tu intarimu prisipa
žino, be't szitokis prisipažini
mas visiszkai nieko nereiszkia, 
nes Komunistai moka kaip nu
kankinti ir nualinti žmogų kol 
jis prie visokiu neimtu dalyku 
prisipažinsta. 1943 m., Vald'žia 
paėmė Amerikos geležinkelius 
po kariszka tvarka, nes gele
žinkeliu darbininkai grasino ir 
rengiesi iszeiti ant straiku.

,£ Mirszta senas 1957 mete
lis, nes turi gyventi da tik kė
lės dienas ir užstos po juom 
naujas inpedinis 1958 m.

£ Musu skaitstojas, po
nas Andrejus' Januszkieviczius 
isz Locust Valley lankėsi mies
te pas pažystamus, ir prie tos 
progos atlankė “Saules” Re
dakcija del atnaujinimo savo 
prenumerata už la.ikraszti 
“Saule” ant kito meto. Ponas 
Januszkioviezius sako: “Sau
le” yra geriausias Lietuvisz- 
kas laikrasztis. Negalime su
laukti dienos kada laikrasztis 
ateina ir turiu visa perskaityt 
kol ja padedu. — Acziu už at- 
silankyma ponui Januszkievi-

cziui ir linksma mums girdėti, 
kad tamista.i patinka “Saule.”

Panele Eleanora Lako- 
niute ir ponas Albertas Mali
nauskas isz Shenadoro, moto- 
ravo in miestą su reikalais, 
taipgi atlankė “Saules” Re- 

| dakcija, del atnaujinimo Po
nios Anelės Lakonienes prenu
merata ant tolesnio laiko, nes 
ponia Lakoniene yra musu se
na skaitytoja ir myli skaityt 
“Saule.” Acziu už atsilanky- 
ma.

—a— ■ 
Ashland, Pa. —

Gerai žinomas saliuninkas isz 
szito miestelio Pilypas Navits- 
kas, nuo 420 Centre uly., kuris 
gydėsi in Charles B. Miner li
gonibute Hamburge, pasimirė 
pareita Sereda 2:30 valanda 
popiet. Apie du menesiai atgal 
velionis gydosi in Geisiuger Ii- 
goi.bute. Girnos Lietuvoje, at
vyko in Amerika 1904 metuose 
in Shenadoryje, o 1921 metuo
se apsigyveno Ashlandojo. Pri
gulėjo Washington Ugniage- 
siu draugijos, taipgi prie Li
quor Dealers Association.. Pali
ko savo paežiu. Mare (Zurin
to) taipgi sosere Lietuvoje ir 
keletą brolienu ir seserėnu. 
Palaidotas Panedelio ryta su 
apiegomis in Szv. Juozapo 
bažnyczioje deszimta valanda, 
o palaidotas in Szv. Jurgio pa
rapijos kapinėse.

-—4--------

RYTU VAKARU
PASITARIMAI

Apie Taika Ir 
Apsiginklavimą

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 
— Tautu Sanjungos nariai nu
tarė vieszai iszszaukti Sovie
tu Rusija kaslink gaminimo i 
atominiu bombų, ir paklausti 
Sovietu, ar jie sutiktu ir tik
rai laikytųsi tuo sutikimo liau
tis gamine atomines bombas, 
jeigu kiti krasztai panasziai 
sutiktu.

Isz Sovietu delegatu nieko! 
nebuvo girdėti.

Amerika vis yra nusista-

Brazilijos Gegute Ir Draugas

Anglijos Sir Winston Churchill

Anglijos buvęs Premieras 
Sir Winston Churchill nese
niai apvaikszcziojo savo 
asztuonios deszimts treczia

gimtadienio diena. Jis in 
Hastings, Anglijoje buvo 
savo draugu pavaiszintas ir 
pasveikintas.

DU SUIMTI
IN VALANDA

KETURI ŽUVO
AUTOMOBILIAUS

Po Apvogimo
BUFFALO, N. Y. — Du in- 

tarti vyrai buvo suimti in ma
žiau kaip valanda po tai, kai 
Manufacturers and Traders 
Trust Kompanija buvo apvog
ta ant $24,517. Abudu intarti 
buvo suaresztuoti.

Banka buvo apvoga kelio
mis minutomis pirm negu ji 
užsidaro po pietų.

Policijantai greitai suėmė 
dvideszimts septynių metu am
žiaus Edmund Stone ir 30 me
tu amžiaus Elmer Voight. Jie 
jos suėmė in prasto vieszbu- 
czio kambarį, apie dvi mylios 
nuo tos bankos. Dvi moterys 

1 policijantams buvo pasakiu
sios apie tuos vagius.

Policijantai rado beveik vi
sus tuos pavogtus pinigus j u 
Kambaryje.

ežius praszyti kad kiti Euro-l 
pos krasztai pavėlintu mums 
insteigti savo fabrikus ir tvir
toves del atominiu bombų ir 
kitu nauju pabūklu j u krasz- 
tuose.

Penkiolika Atstovu isz tiek 
Svetimu Krasztu susirinko 
apie tai pasitarti.

Jie buvo nutarė ka dabar 
daryti apie:

1— Suvienyjima visos Vo
kietijos ir pasistojima priesz 
Sovįetu Rusija.

2— Vieninga pritarima kas- 
link nusiginklavimo, jeigu So
vietu Rusija sutiks. Ir kas 
daug svarbiau: Pareikalavima 
kad kitu krasztu atstovams 
butu pavėlinta prižiūrėti kad 
Rusija laikosi savo žodžio.

3— Susitarimą kaslink Vi- 
dur-Rytu klausimo.

4— Susitarimą kaslink Af-- 
riKos klausimo.

5— Nutarimą ka daryti apie 
tuos Sovietu virszininko Bul- 
ganino laiszkus.

Eina gandai kad Amerika su 
Prancūzija yra susipykus už 
tai kad Amerika buvo pasiun
tus ginklu in Indonezija; bet 
Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles tik ranka pamo
jo in laikrasztininkus ir nusi
juokė, sakydamas kad ant viso 
svieto nėra geresniu draugu 
kaip Prancūzai ir Amerikie- 
cziai.

Paskui kitas klausimas isz- 
kilo ar mums bus pavėlinta pa
rūpinti tvirtoves in Norway ir 
Denmark. Abieju krasztu Mi
nisterial užtikrino kad mums 
tie krasztai pavėlins ne tik 
tvirtoves, bet ir fabrikus pa
rūpinti del kariszku ginklu.

'—*—
DVI MOKINES

SUARESZTUOTOS

MYLI KALĖJIMĄ
CLEVELAND, OHIO. —

Buvęs kalinys, kuris taip myli 
kalėjimą kad jis du sykiu in 
viena diena stengiesi intikinti 
teisėja kad jis ji sugražintu in 
kalėjimą.

Howard W. Schaffer, 51 me
to amžiaus kuris yra praleidęs 
dvideszimts penkįs savo pen
kios deszimts vieno meto am
žiaus kalėjime, norėjo vėl 
gryszti in ta kalėjimą del žie
mos. Jis pasivogė laiszka isz 
paczto. Teisėjas jam dovanojo 
bet uždėjo szimto doleriu bau
da. Howard Schaffer, matyda
mas kad jis turės praleisti szal- 
ta žiemuže ant ulycziu, ant ry
tojaus kita laiszka pasivogė 
isz paczto, ir ji neatidaryta 
atnesze ir parode teisėjui.

Szita syki teisėjas Paul C. 
Weick ji nuteisė ant trijų me
tu in kalėjimą. Už ta patarna- 
vima, buvęs kalinys Schaeffer 
teisėjui nusilenkęs padekavo- 
jo.

Delora Bueno, garsi Bra
zilijos “Dainų Ambasado
re” gegute, ežia su Frede
rick Fuller linksmai sudai
nuoja Brazilijos daina per 
koncertą, kuris paminėjo ir 
apvaikszcziojo Brazilijos

studentu szvente in Metro
politan Museum oT Art, New 
York mieste. Dainininkas 
Fuller iszverczia ir iszaisz- 
kina dainininko raszytojo 
Heitor Villa-Lobos dainas ir 
rasztus.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
■ •*

kaip to automobiliaus savinin
kas atsilieps ir ar jis jas in 
teismą partauks, už jo automo
biliaus pasivogima.

Linksmu Kalėdų
:: Visiems ::

Gyduole Del Rėksnės 
Bobos

— Vyruti, tik žmogui ir 
nesmagu gyvenimas, skun
dėsi Lepszaitis in savo ku
rna Maszaiti, kada tik su- 
gryžtu vakare namo, tai ma
no boba reke kaip pasiutus.

— Ir mano panasziai da
rydavo, atsiliepe Maszaitis, 
bet asz jei padariau szposa. 
Viena vakara pritaisiau ga
na dideli varpa taip, kad ji 
maniszki negalėtu užtemyt. 
Kada ta rakti sugryžau na
mo, o maniszke pradėjo ant 
manes kleget, pagriebiau už 
virves ir pradėjau skambyt 
kiek tik turėjau pajiegu.

— U-gi ar tu pasiutai, 
kam taip darai? Suriko ma
niszke nusistebėjus.

— Matai mano mylima, 
skambinu ant tavo pamoks
lu.

— Nuo to laiko davė 
man pakaju ir daugiau ne- 
klegejo.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

NELAIME

Rinko Aukas Del
Biednu , ,

i. A t. • , j i* f n

BROOKSVILLE, FLA. — 
Trys jaunos mokines, rinkda
mos aukas del biednuju, užsi- 
musze, kai ju automobilius, 
baisiai greitai važiuodamas 
susimusze su dideliu troku.

Dvi kitos mergaites ir vie
nas vyras buvo labai sužeisti, 
pranesza Florida Highway Pa
trol policija.

Pasco Apygardos teisėjas A. 
J. Hayward sako kad visos 
szeszios mergaites, mokines isz 
Forest Lake Akademijos 
priesz Kalėdas rinko aukas del 
biednuju. Ta Akademija yra 
“Seventh Day Adventists” 
vedama. C

Mirusios buvo Linda Hardy 
isz Melbourne; Carolyn Blan
chard isz Cocoa; Claire Prue 
isz Fort Lauderdale ir Donna 
Rees isz Avondale, Georgia.

Linksmu Kalėdų
:: Visiems ::

LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelines 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 gaminamas Jono ir Angelinos 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir j u szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

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

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN *1
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Miszpa.ru



