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Isz Amerikos Karaliszkas
Pasveikinimas

SUŽEISTAS i
LAKŪNAS

Nuszliauže Visa Myle 
Nuo Kalno

I

BINGHAMTON, N. Y. — 
Sužeistas lakūnas, kai jo ma
žas ir lengvas eroplanas sudu
žo ir sudege ant kalno prie 
Binghamton, New York, nuo 
to kalno nuszliauže, kai szim- 
tai eroplanu jo jieszkojo.

Dvideszimts eroplanu isz 
Philadelphijos buvo pakilę in 
padanges jo jieszkoti.

Lakūnas George B. Swarth- 
wood, 35 metu amžiaus, isz 
Binghamton, buvo nuvesztas 
in Delaware Valley ligonine. 
Manoma kad jam galva pra
skelta ir kad jo rankos ir kojos 
gal nuszalusios, ir gal jo kru
tinę sutrinta.

Lakunu eroplanas, keturiu 
sėdynių Stinson, lengvas ir 
mažas, sudužo in Catskill kal
nus, kai jo eroplano sparnai 
taip apszalo ledais kad eropla
nas buvo tokis sunkus, kad jo 
inžinai negalėjo ji pakelti.

Morocco kraszto karalius 
Mohammed Penktasis, ran
da gana laiko pasveikinti ir 
priglausti savo maža dukre
le, Karalaite Lalla Aminą, 
New York mieste, kur jis 
yra atvažiavęs su svarbiais 
savo kraszto Politiniais rei
kalais. Jo keturios dukreles 
pribuvo in New York miestą 
būti su juo kai jis ežia yra 
atvykęs su savo kraszto rei
kalais.
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Laimingu Nauju Metu Visiems!
NAUJI METAI

Už Geležines Uždangos

IV AUJI Metai ateina ir Senieji 
sitraukt. Ir taip buvo ir

metus ir szimtmeczius.

turi pa
bus per

Syki in tris szimtus szeszios deszimts 
penkias dienas visas pasaulis ant minutes 
sustoja ir pamansto kas buvo ir kas bus!

Geram žmogui Nauji Metai tai visai ne 
naujiena; jam kasdien isz ryto būva nau
ji metai, nes tai nauja diena, kuria jis turi 
sunaudoti ar isznaudoti.

Lakūnas Swarthwood per 
radija pranesze Binghamton 
aerodromui kad jis bėdoj e ir 
kad jis jieszko vietos nusileis
ti. Po tam nieko isz jo nebuvo 
girdėti.

Jis nukrito apie puse po sze- 
sziu Sukatos vakara. Jis buvo 
taip sutrenktas kad jis neatga
vo sąmones iki ateinanezio ry
to devinta valanda. Tada jis 
pradėjo szliaužti nuo to kalno 
per sniego pūgas.

Jo pagelbos szauksmai buvo 
iszgirsti viename vieszbutyje, 
isz kur keli vyrai greitai isz- 
bego ir ji surado. Jie ji paėmė 
ir paskui nuveže in ligonine.

O per visa ta laika, per mig
las ir ūkanas szimtai eroplanu 
sukosi ir staugė ir labai žemai

leidosi, jo bejieszkodami. 43 
lakūnai isz Wilkes-Barre pali
ko savo darbus, savo pareigas 
ant prekybiniu eroplanu ir 
iszskrido jo jieszkoti.

Avoca aerodromas, tarp 
Wilkes-Barre ir Scranton lai
ke du keliu ant savo aerodro
mo atdaru visiems eroplanams 
kurie skrido to lakūno jieszko
ti. Visi prekybiniai eroplanai 
turėjo tik viena taka vartuoti.

Kai atėjo žinios kad tas la
kūnas buvo surastas, tai Avo
ca aerodromas buvo taip pil
nas gryžtaneziu eroplanu, kad 
nebuvo vietos ant lauko nei at
sistoti. Matyti kad lakūnai sa
vo draugus atjauezia. Visi jie 
buvo iszskride to dingusio la-

Dauguma žmonių laukia Nauju Metu 
baliavuodami ir gerdami, bet geram Kriksz- 
czioniui tas Nauju Metu laukimas sudaro 
proga pasimelsti: atsipraszyti Pono Dievo 
už praeito meto trukumus ir praszyti pa
gelbos pilnai ir tinkamai visas pareigas 
iszpildinti ateinaneziais metais.

kūno jieszkoti ant savo laiko, 
be jokios užmokesties; jie tu
rėjo net ir už savo gazoliną 
užsimokėti ir už pavelinima 
ar.t to aerodromo nusileisti už
simokėti.

AMERIKA TURI 3
ATOMINIU POVAN

DENINIU LAIVUS

Mahometonu Karalaitis Rymoje

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Laivynas susilaukė 
treczio povandeninio laivo va
romo atomine jiega “Skate”. 
Amerikos pirmas toks laivas 
“Nautilus” buvo paleistas in 
tarnyba 1954 metuose, Sausio 
menesi. Pereitais metais buvo 
baigtas ir iszbandytas antras 
atominis povandeninis laivas 
“Sea Wolf”, o szimet laivas 
“Skate.” Keli kiti atominiai 
povandeniniai laivai yra pra
dėti arba jau baigiami statyti. 
Sovietai szi menesi nuleido in 
vandeni ledlauži “Lenin,” ku
ris bus varomas atominei jiega. 
Inrengimo darbai bus baigti 
kitais metais.

220 ŽUVO PER 
KALĖDAS

SKAITYKIT 
“SAULE” '-ea

PLATINKIT

WASHINGTON, D. C —----
Per Kalėdas 180 žmonių žuvo 
invairiose automobiliu nelai
mėse, o keturios deszimts in 
vairuose kitokiose nelaimėse. 
Policijantai sako kad daugu

ma tu nelaimiu atsitiko už tai t 
kad žmones per daug skubino
si ar iszvažiuoti ar parvažiuo
ti. Kiti pavargę nuo svecziavi- 
mosi ar nuo perilgo važiavimo, 
užsnūdo bevairuodami savo 
automobilius ir taip užsimu- 
sze.

Tada Neturėjo 
Pravardžių

Daraktorius — Kaip vadi
nosi musu pirmutinei tėvai?

Jonukas — Nežinau ponas 
daraktoriau.

D. — Kaip tai nežinai ? 
Juk turėjo vadytis.

J. — Taip ponas darakto
rius kalbėjo, bet tik pasakė 
ju vardus, Adomas ir Jieva, 
bet j u pravardžių man nepa
sakė.

Ka Pasakoja Perbeges 
Sovietu Juru 
Karininkas

Lapkriczio 14 diena, Muen- 
chene spaudos atstovams pri
sistatė perbeges in Vakarus 
buvusas Sovietu San jungos 
karo laivyno juru vyr. Leiten
antas Ljev Ivanovicz Predet- 
czevski, 30 metu amžiaus. Ki
lęs isz Jaroslavio. Baigės tech
nikumą ir Frunzes juru karo 
akademijos hidrografijos vy
riausybe. 1955 m., instojes in 
Komunistu partija. 1956 m., 
dalyvavęs specialiuose eiliuos 
juru karininkams. Tarnauda
mas karo laivyne, dalyvavęs 
invairiose ekspedicijose szni- 
pineti svetimu valstybių pajū
rius. Vykdydami tas szpiona- 
žines užduotis juru Karininkai 
būdavo aprūpinami klastotais 
dokumentais, civiliais drabu
žiais ir plauKdavo kartu su 
prekiniu laivu inguliomis. Pa-j 
vyzdžiui jam teke dalyvauti 
Turkijos pakraszcziu isztyri- 
me, kariniu medžiagų Sirijai 
transporte ir panasziai. Kai isz 
Sovietu Sanjungos in Ispanija 
buvo gražinami Ispanai vaikai 
naszlaicziai, juos lydėjusieji 
laivu ingulu nariai ture j e už
davinį isztirti Ispanijos pajū
rius. Apskritai, Sovietu preki
niai ir keleiviniai laivai, plau- 
Kiojantieji in Užsieni, panau
dojami juru szpionažui.

Perbegelis karininkas atsa
ke in eile klausimu. Tarp kitko 
buvo paklaustas, ar galimas 
sukilimas Sovietu Sanjungo- 
je? In tai atsake, kad Berijos 
nevertimo metu, kada padėtis 
kraszte buvo kiek paszlijusi, 
sukilimas butu utrejes szansu. 
Chruszcziovo padėtis esanti 
kiek sustiprėjusi ir sziuo me
tu apie koki nors sukilimą ne
gali būti nei kalbos.

Nelida Boca, Pietų Ameri
kos loszike ir dainininke isz
skrido isz New York miesto 
in Buenos Aires. Ji buvo at
važiavus in New York mies
tą apsipirkti drabužiu del 
savo ateinaneziu loszimu.

Marszalo Žukovo nuverti
mas karininkijoje iszszauKsias 
dideli nepasitenkinimą. Mali- 
novskis, jo inpedinis, esąs ak
las Chruszcziovo insakymu 
vykdytojas. Sovietu kariu ko
vingumas esąs krites. Del gre- 
sarezio karo plinta prislėgtos 
nuotaikos. Kariai ir toliau nu
sistatė priesz partijos politru- 
kus.

Sovietu Sanjungos gyvento
jus apėmusi apatija. Jie abe
jingai žiuri in vyriausybes ūki
nius iszbandymus. Net ir sp- 
szvelnejusi mitybos krize gy
ventoju nuotaika nepagerinu
si. . -

Sovietai stiprina karo lai
vyną ir ypacz povandeniniu 
laivu laivyną. Dalis tu laivu 
turi raketinius inrengimus. 
Karo laivynas esąs pritaikytas 
labiau judėjimui svetimuose 
vandenyse, o ne gynybai.

(Tasa Ant 4 Puslapio) ‘

Prancūze Mokintoja

SNIEGAS, SZALTIS 
IR VIESULOS

WASHINGTON, D. C. —
Žinios p^neszta, kad baisus 
■gzalUsapsupo kelias valstijas 
kur kalnuose dabar yra daug 
sniego. Teiposgi baisiai szal- 
ta, ir smarkus vejai ir viesulos 
pakilo Vestuose. Daug prisni- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
Sosto Karalaitis isz Ye

men, Mohametonas Seif el- 
Islam-elBadr ežia sveikina
si su Premieriu Adone Zoli, 
Rymoje. Karaliszkas sve-

czias svecziavosi Italijoje 
per kelias dienas. Jis perejo 
ir peržiurėjo daug fabriku, 
kad galėtu ka panaszaus in 
savo kraszta investi.

Prancūze loszike, gražuo
le, Mylene Demongeot, atva
žiavus in New York miestą 
del loszimo in muving pik- 
czierius, atsilanko in Vete
ranu ligonine, kur ji, bai- 
kaudama mokino veteranus

Prancūzu kalbos. Czia ji 
kalbasi su veteranu Alfred 
Casale, isz Huntington New 
York ir su Sam Fina, isz 
Oneida, New York. Ji garsi
no plokszteles del Prancūzu 
kalbos iszsimokinimo.
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LAIMINGU NAUJU 
METU VISIEMS!

Kas Girdėt
Lai Dievas laimina visiems 

musu skaitytojams su Naujais 
Metais. Kad Jis suteiktu svei
kata ir prailgintu gyvasti vi
siems, ir kad 1958 metas at- 
nesztu kožnam ka trokszta nuo 
Vieszpaties Dievo, ir kad kož- 
nas turėtu ramybe ant žemes! 
To szirdingai vėlina,

— “Saules” Redakcija.

Demokratai dalbai* akyliai 
seka ir renka 'žinias ir prakal
bas Prezidento Eisenhowerio 
ir Vice-Prezidenlo Nixono. Jie 
ketina tas prakalbas pavartuo- 
ti per ateinainczius rinkimus, 
1960 metuose.

Neužmirszkite guodotini 
skaitytojai atsilyginti su pre
numerata už laikraszti “Sau
le,” nes id'a turime daug, ku
rie apie tai užmirszo ir prasze 
idant nesulaikyt laikraszczio. 
Paskubinkite! — Szirdingai 
Acziu.

Agronomijos Sekretorius Ez
ra Benson gal ne už ilgo* bus 
pravarytas. Vyriausias Prezi
dento Eisenhowerio sztabo na- 
Tiyis, Sherman Adams dabar 
jau prisipažinsta kad tas Ag
ronomijos Sekretorius daro 
daugiau žalos negu gero visai 
Republikonu partijai. Matyti 
kad jo dienos valdžioje dabar 
jau suskaitytos. i

Prez. Eiscnhoweris dar nėra 
nieko vieszai pasakęs, bet isz- 
rodo kad jis sutiks didesnes 
Taksas užkloti ant kompanijų 
ir fabrikantu, kad butu* gali
ma tinkamus studentus siaus
ti in kolegijas ir universitetus. 
'Tos taksos užmokėtu už moks
lą tu mokiniu, studentu kurie 
yra gabus, bet biedni.

Massachusetts valstija sako 
kad deszimtas nnoszimtis ju 
darbininku dabar randasi be 
darbo. /
UL-E-V*”_______ ' '1 V ■“ ’JL? -.A'A"2.. J

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 
i asu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto! ’ ’ Szirdingai Acziu!

*—“Saules Redakcija.”

Kitos valstijos panasziai
pranesza.

In San Bernardino, Califor- 
nijoje, sztoro savininkas Char
les R. Barmlett, vagies snstah-
<lintas savo sztoro, pamate kad 
tenai /randasi policijos virszi- 
ninkas ir jo pagolbininkas. 
Gaudamas isz. to drąsos jis isz- 
sieme revolveri isz stalcziaus 
ir taikindamas in ta vagi, pa- 
szove policijos virszininko pa- 
gelbininkui in koja.

In* South Shields, Anglijoje, 
kai policijantai pasiuntė sze- 
sziolikos metu vagi pas dakta
ru kad jis isztirtu kolei tas 
jaunuolis vagia, tas daktaras 
policijautams j.rairosze kad 
tas jaunuolis nuo jo pasivogė 
du doleriu ir a.sztuonios de- 
szimts centu nėr ta laika kada •/ - I
jis ji egzaminavojo.

In. Versailles, Prancūzijoje, 
Raudonojo Kryžiaus darbinin
ke, Maryvonne Daniel, 50 metu 
amžiaus, kuri buvo ženota. dvi- 
deszimts septynis metus, savo 
vyrui pasiskundė, kad “Kitos 
jos drauges turi daug daugiau 
laisves nes jos yra ar senmer
ges ar naszles. Ji buvo pa
smerkta ant aszluonin metu in 
kalėjimą, kai ji norėjo i ir nasz- 
lystes luomą stoti padegdaipa 
savo namus kai jos vyras mie
gojo.

Amerikieeziai dabar dau
giau ir daugiau tu mažu auto
mobiliu isz kitu krasztu perka
si. Detroito fabrikantai yra su
sirūpino. Alums visai nebūt u 
dyvai jeigu kelios automobiliu 
kompanijos nepradėtų gamin
ti tokius mažus ir pigiau au
tomobilius, ežia., Amerikoje.

Io Compton, Kalifornijoje, 
keturiu motu Tommy Perry 
tikrai iszreiszke Katodu npa. 
Jo molina buvo susicziedinusi 
asztuonios deszimts doleriu 
del Kalėdiniu dovanu. Toniniu- 
surado tuos pinigus ir juos pa
siėmęs iszejo ant ulyczios ir vi
siems praeinantiems iszda.liuo, 
visiems linkėdamas Linksmu 
Kalėdų.

Philadelphijos “ Bulletin” 
vakarinis laikrasztis paskelbė 
kad jis pardavė savo radijo 
stoti Columbia Broadcasting 
kompanijai už apie dvide- 
szimts milijonu doleriu.

B ago ežiu s, razbaininkas ir 
gemblerys Frank Costello, 66 
metu amžiaus buvo sugražin
tas iii kalėjimą kai jis negalė
jo kreiptis in angsztesni teis
mą, kad tas teismas ji isztei- 
sinlu. Jis yra nuteistas ant 
penkių, metu in kalėjimą už 
taksu n o u ž s i m o k e j i m a,.

In Atlanta Georgia, vagis 
kuris apvogė Harvey Willis 
restauranta rado szeszios de
szimts doleriu in kavos puodą.

Pypkes Durnai

LAIMINGU NAUJU
METU VISIEMS!

Sieniniai Kalendoriai 1958m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 

K®" Dabar po 50ę arba 3 už $1.35

Adresas:

SAULE I’UBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

:: JUOKAI ::

Iszteisino

— Jurgi, kodėl tavo bro
lelis jau antra diena kaip 
neateina in mokykla? Ar 
jam kas kenke?

— Taip, ponas profeso
riau.

— O kas jam?
— U-gi kelnių neturi.

Ant Cirkuso

Pasamdytas Žydelis apsa
kinėjo žiopliams apie žvėris. 
Kada prisiartino prie klet- 
kos kurioje buvo uždarytas 
zuikis, kalbėjo:

— Sziczion tai tokis zui
kis ko jojo motina buvo žą
sis, o tėvas katinas.

O vienas isz mužiku atsi
liepei Tai didelio daigto, 
pas mus kaime yra piemenu
kas kuris kiaules gano, tai 
jo motina ragana, o tėvas 
sziauczius.

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

A very small wish. But a very big job for little arms that do 
not respond to wishes. They’ve been crippled by polio.

♦

Today, this youngster builds dream castles.

Tomorrow, he may use those hands, not only for play, but 
to work, to build for himself a future supported by his own. 
efforts, his own self-sufficiency.

This is the goal of modem rehabilitation, supported by youi 
MARCH OF DIMES. No longer is it enough to have cheated 
death. Lives must be given purpose and meaning. The dig
nity of human life must be restored, with freedom from total 
dependence upon others for the smallest of efforts.

•
Of some 300,000 survivors of crippling polio alive today in 
the United States, one in three could still benefit from new 
concepts developed through the MARCH OF DIMES. For 
them, the Salk vaccine came too late. They will need help 
for years to come. Help them NOW.

IS NOT ENOUGH!'.
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Saule Publishing Co., ~ Mahanoy City, Pa.

Teisybe

— Ka skaitai Juozai?
— U-gi “Saule”.
— Tai da “Saule” yra 

geriauses laikrasztis, taip 
visi szneka.

— O ar tu skaitai “Sau
le?”

— Ne skaitau!
— O kodėl?
— Kad apie viską raszo > 

tiktai ne raszo kas Bartinin
kuose girdėt ir ka mano tė
vas veike.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais i

160 Puslapiu '
8 col. ilgio, 5% col. ploczio Į 
Iszaiszkina sapna ir kas ‘ j 
ateitoje stosis. Su priedu ' 
planatu ir visokiu burtu. < 

j Knyga in minksztoe po- 1 
Ipieros virszeliuose. :: :: <

Pinigai reikia siusti su Į 
užsakymu: Į

Tiktai,. . . $1.00 :
Saule Publishing Co., Į 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

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

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

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

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

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

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

No.128— Dvi isztorijos: Vai
dimiems; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigias turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paezinojas, 
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- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 
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 Szvli
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus- 
•^♦♦^♦♦^♦♦I*<’X4*Z**Z**Z**Z**Z**Z**Z**Z*' 
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., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima?
apie Jezu Kristų.

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

SVARBUS
PRANESZIMAS!

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve 
ir iszleisti “Saule,” leidėjai 
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

Pietų Amerika, Vokietijoj ir 
Skotlandije: Metams $10.00; 
pusei metu $5.50.

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums 
teipgi pabrango! Pabrango vi
sas materijolas, kuris yra rei
kalingas laikraszczio leidimui! 
“Taipgi sziandien viskas paki
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
fejlczlai!” Tilfimiėš kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidinio “Saules” ir 
del užlaikymo darbininku!

Stengiamies vesti laikraszti 
“Saule” kuogeriausiai, kad ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad 
visi sutiktu su musu praszymu 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir 
Draugai ant toliaus. Szirdingai 
Acziu! »

Su gilia pagarba, liekame, 
—“Saules” Redakcija.

KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
nžlieku. Sn paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 3bu.

lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitonas 

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; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
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.J76—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 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 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 
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 Medaiiko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas?

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* 
gaiš siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

tSr3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visadM 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.t - W 1. %



“SAULE’ ’ MAHANOY CITY, PA.

Nauju Metu Dovana
yiNCAS Stumbris snukiai 

ženige per gilu sniegą. Susi
raukęs piktas, rodos viso pa
saulio vargus ne.sze ant savo 
pocziu, nesidairo ir noatkreipe 
atydos ini praeinanczius kelei
vius. Pasipurtęs, rodos stovi 
mirties glėbyje, pasistato savo 
kailiniu kalnioriu idant sulai
kyti kandanti Gruodžio mene
sio veja, nuo lakstymo aplink 
kakla.

Kaip Vincas Stumbris tapo 
tokiu garsiu advokatu, priete- 
liai ir draugai negalėjo su
prasti. Jo būdas buvo suderiu- 
gas ir sumanus, bet jo asztri ir 
inžeidžianti iszvaizda buvo 
.daugiau atstumianti, negu pri
traukianti. Vaikai bežaizdami 
ulycziose pastebėja, ji ateinant 
ir pažvelgia in jo dideles bari 
šiai juodas akis bėgdavo sza- 
lin lyg aveles nuo atbeganežio 
vilko. Žmones turėdami reika
lu nesikreipdavo in: ji, nejaugi 
jame matydavo vienatine vilti 
iszlaimeti.

Draugu jis neturėjo. Jo 

for the

•yy> i

• NATURALLY, the/re important to you! That’s why 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."

created by

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

e bavC
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your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

draugai advokatai, jeigu tai]) 
juos pavadintume, žiurėjo in ji 
kai])o beviltini nevedeli su ku
rio jie norėjo turėti koma- 
žiausio susineszimo. Morta, jo 
gaspadine, stebėtinai. tiktai 
viena galėjo suprasti visa jo 
būda, ir norą ir atsakančiai 
atliko visus namu darbus. Ji 
buvo nedidelio ūgio, szvari, 
virsz vidui-amžiaus. Jos aty- 
dus rupesnis vien savo tarnys
tes reikalais pridavė jai links
mumą ir pasitikėjimu Stumb
rio akyse.

Ir szi vakaru, kai]) paprastai 
\ incas Stumbris mažai kalbė
jo prie szvaruma ir gabnma sa 
vo užveizdetojos. Tiktai jam 
nepaliko miesto nerangumas 
nukasime sniego nuo nuėsto 
ulycziu, kuris sulaikė ji nuo 
važiavimo savo automobilyje.

Staiga pajuto kad kas ji pa
ėmė už rankos, greitai apsisu
kęs ir žiarėdamas žemyn pa
mate nedidele mergaite dre- 
banezia isz szalczio. Mergaite 
buvo prastai apsirengus, rau

dona skara užmesta, ant pocziu 
ir jos trumpas sudraskytas si
jonėlis mažai pridengė ja, dar 
mažiau duodamas szilumos.

Norėjo Stumbris ja. pastum
ti in szali, tik ji sulaiko jos 
graudingos ir meldžianczios 

j akut (>s.
“Na-gi” tarė jis, savo 

sziurkszcziu balsu, “ko nori, 
■tu ulyczios iszmata?”

Paprastai tokis rustus bal
sas sykiu su inžeidžianeziu 
budu nngazdintu bile koki vai
keli, bet szi buvo perszalus ir 
alkana, ir savo nusiminime ji 
nežiūrėjo kas ar kaip žiuri in 
ja, jos balsas prasze maisto, 
prieglaudos.

“Gerbiamasai,’’ tarė ji, esu 
suszalus, nežinau, kur eiti ir 
neturiu ko valgyti.

Ka ? Neturi kur eiti, ypa
tingai sziandien, Kucziu dieno
je? Pasakyk man savo va.rda, 
prižiūrėsiu kad tėvai tavo ge
riau prižiūrėtu.” Jis savo bal
se buvo tas pats kietais žmogus, 
Vincas Stumbris.

Gerbiamasai, neturiu tėvu. 
Mano p arnote mane iszva.ro isz 
namu, kadangi neturėjo pati 
ka valgyti.

Na-gi apsirūpinsime. Kaip 
vardas?

Mano vardas Magdute. Esu 
deszlmties metu.

Kaip pavarde, tėvo pavarde, 
ta noriu sužinoti, tarė jis rus- 
cziai, norėdamas parodyti 

mergaitei kad jos in ji prakal- 
bejimas jam nepatiko.

Magdute, Magdute, vienati
nis vardas ka. turiu, be per
traukos ji kartojo.

Nuvargęs nuo kalbos, ypa
tingai kad negalėjo su mergai
te susikalbėti, Stumbris trosz- 
ko greieziau gryžti in. namus 
bet negalėjo vaikelio palikti.

“Gerai, eiksz su manim, gal 
užvalgius soeziai galėsi pasa
kyti savo pavarde.

Jis mergaite vede draug su 
savim, daugiam ja. sziurksz- 
cziai už rankutes paemes trau
ke, negu kad. padėjo. Greita 
pribuvo prie namu vartų, už
daręs vartus,, lipo laiptais prie 
priekiniu namu durti.

Morta, tarė jis už valandė
lės. Pairsi vedžiau ulyczios išz- 
inata kuri yra suszalus ir ne
žino savo pavardes. Gal atra
si jai valgio. Tai pasakęs grei
tai nuėjo in savo kambarį.

Morta nusivedė mergaite in 
virtuve ir davė jai szilto pieno 
stiklą.

Dabar vaikeli, tarė Morta 
motiniszkai, sykiu, būdama su
graudinta regėdama suszalusi 
vaikeli. Nueik dabar ini mau
dyne, pasikaitink sziltame 
vandenyje, tada jausiesi links
mesne ir sveikesne.

Nespėjus maudykles durim 
užsidaryti, Morta greitai isz- 
bego pas kaimynus. Už valan
dėlės sugrylžo neszina keletą 
ryszeliu.

Kuomet Vincas Stumbris at
ėjo ta vaka.ra ini valgykla, pa
mate kita nepaprasta regini. 
Gale stalo stovėjo Magdute ap- 
siredžius baltai, jos gražus li
niniai plaukai donge peczius ir 
jos skaistus skruostai buvo 
raudonai inkaitinti kuomet ji 
linksmai pasižiurėjo in Stumb 
ri, nusijuokė.

Vincas Stumbris net patry
nė akis kol pilnai galėjo su
prasti kad szypsojanti lele, ku
ri stovėjo priesz ji yra ta ne
laiminga, mergaite kuria par
sivedė nuo ulyczios. Czionai 
negalėjo jis pamirszti Mortos 
gera szirdi ir pasistengimu pa
daryti mergaite linksma.

Pavalgęs, paėmė laikraszti 
ir nuėjo in knygynu, vietoje 
skaityti, jis žiurėjo in žerin- 
czias anglis atviroje ugniavie
tėje. Jis daug sužinojo apie 
mergaite, jos iszvaizda dabar 
atrodė jam gerai žinoma žmo
gų. Bet mane kad tai tik svajo
nes. Kaip mergaites pavarde 
jis nežino, bet varda pati pasi
sakė, — Magdute.

Dvi sanvaites praslinko ir 
mažoji Justina tebegyvena.

Dvi sanvaites praslinko ir 
mažoji Magdute tebegyvena 
Stumbrio namuose. Kaip sau
les spindulys ji skraidė po di
delius ir gražiai isztaisytus 
kambarius. Jos linksmumas ir 
gyvumas pralinksmino senos 
Mortos szirdi ir kiekviena va
kare, parodydama savo dėkin
gumą eidavo pirm gulant pas 
Stumbrį, ji pabučiuodavo ir 
vadindavo “Dede Vincai.”

Stumbris aibar taip prisiri- 
szo prie vaikelio kad rodos nie
kas negalėtu ja. nuo jo atimti.

Ir kai mano mažytte norės 
ant Naujo Meto? Jis klausė jos 
ta vakara, kuomet ji sėdėjo ar
ti. ugniai-vietos praskendus 
minksztame krėslo.

Ji buvo nutlius, bet jis pa
stebėjo kad ji žiurėjo gedulin
gomis akutėmis in. žerinezias 
žarijas.

Rytoj Nauji Metai mano ma
žyte, jis prisiminė.

Taip. Žinau Dede Vincai. Ji 
pakėlus savo rankutes pridė
jo prie jo skruostu ir atsuko jo 
galva in savo. Manau, ar nebū
ta galimai ryloj eiti in bažny- 
czia.

In bažnyczia? Kodėl? In ko
kia bažnyczia. ?

Žinoma., in Kataliku bažny
czia, ar sziamo mieste nesiran
da. tokios?

Ji mate kaip jis dairėsi ne
laukus. Jeigu, buvo vienas ti
kėjimas, priesz kuri jis netu
rėjo geros szirdies tai buvo 
Kataliku itkejimas.

Kataliku bažnyczia, nieka
dos. Jo iszvaizdai buvo rusti, 
bot valandėlei praslinkus, at
sileido. Delko reikalauji tikėji
mo, kuomet turi mane?

Mergaite pasipiktino isz to-
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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 Angelines 
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 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 adreso:

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

LIETUVISZKAS SURIS

kio pasakymo, bet gražiai at
sake: Taip tu esi labai miela- 
szirdingas man, bet negali už
imti Diievo vieta. Prie manės 
neturi giminystes, bet Dievas 
yra mano tėvas.

Stumbris nusijuokė isz jo® 
žodžiu, greitai kalbėdamas to
liau tarė: Asz tave iszanginsiu, 
tada turėsi mane už savo tęva.

Ne, ne, ii verke uždengdama 
akutes savo rankomis. Mano 
motutes vienatinis troszkimas 
priesz mirti buvo, kaid gyven- 
cziau savo tikėjimo prieder
mėmis, ir kad nesekeziau savo1 
nedoro tėvo pavyzdi. Jis priža
dėjo būti geras ir doras Katali
kas, bet savo pažadu neiszpil- 
de. Isz nubudimo motute mirė. 
Niekados nemaczian savo tėve
lio, nes jis motute paliko pirma 
mano gimimo.

Advokato veidas pasidarė 
baltas kaip sniegas iszgirdes 
mergaites žodžius. Pažvelgus 
in ji, mergaite pamate kad jis 
nepaprastai buvo sujudintas.

Taip žinau kad tu ja apgai
lestauji, tarė mergaite. Nėtu- 
recziau tau apsakinėti savo 
vargus. Gal norėtai pamatyt 
mano motutes paveiksią? Tu
riu czionai pasikabinus po 
kaklu.”

Stumbris pažvelgė pirmiau
sia. in paveikslu, paskui in vei
deli arti stovinti prie jo. Su 
did-vyriszku suspaudimu pri
glaudę mergaite prie savo szir
dies ir apsipylė ka.rcziomis, 
draug ir džiaugsmingomis asz- 
aromis. Vaidentuveje mate 
jauna vaikina, kuris prižadėjo 
gražiai, dorai merginai kad jis 
bus doras ir pavyzdingas Ka
talikas, jeigu ji priims jo ran
ka'. Jo prižadas buvo vien isz- 
lankinis, lupomis, vien tik 
trokszdamas apturėti jos suti
kimo žodi, bet szirdyje jis ne
mano pildyti savo tartus: žo
džius. Vėliau jis pasidarė 
sziurksztus ir susiraukęs, ap
vedamas savo moterį, paliko 

ja. Nuo to laiko apie ja dau
giau negirdėjo.

Vincas Stumbris pabueziavo 
galvele kuri prisiglaudė prie 
jo krutinės. Ji buvo nevedelis 
bet iszdidus tėvas. Kodėl jįs 
pirmiau nepastebėjo ta mer
gaites panaszuma. Mergaite 
stovi prie jo bet su skausmu 
suprato kad Fabijonos, jo mo- 
teres, nėra.

Magdute, žiūrėk czionai, ta
re jis žemu balsu. Ar tu manai 
kad Dievas ir tavo motute at
leis tani vyrui jeigu jis iszlai- 
kys savo prižada?

Taip, asz manau, dede Vin
cai. Esu tikra kad jis atleis.

Asz esu tas žmogus kuris 
prižadu neiszpildžiau, rytoj ei
siu drauge su tavim in bažny
czia. i

Daugiau reikėjo paaiszkini- 
mo kolei mergaite suprato pil
nai kame ežia dalykas.

Ir tu tikrai esi mano tėvas? 
Tarė ji.

Taip, tikrai ir szirdingai.
Asz esu linksma, dede Vin

cai. Tai geriausia dovana ku
ria galėjau gauti. Dabar turiu1 
du tėvus ir jie Katalikai, Die
vas ir tu, teveli.

—GALA S—

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

[ ... MALDA ... f

į Viesz. Jėzaus ir i i 
i Motinos Szvencz. į:
[ Sapnas Motinos Szven-
[ cziausios, mieganezios
[ ant kalno Alyvų, žemei b
j Batanijos, bažnyczioj į!
[ Szv. Mykolo Arkaniuolo.>

• Knygos Did. 3%x5% col. Į •
• TIKTAI, 25 Ots. j!

• SAULE PUBLISHING CO., '[ 
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LAIMINGU NAUJU
METU VISIEMS!

Žinios Vietines
Kalėdos iperejo pas mus 

malšziai.
Per nepaprasta orą., 

serga daugelis žmonių musu 
apylinkėje.

Laimingu Nauju Metu 
Visiems!

Ketverge ryta apie 
penkta valanda, ugniagiesiai 
likos iszszaukti, ugnis kylo pas 
B. Skodis 434 W, Spruce ui,y., 
tyrinėjimas parodo* kad sofka. 
užsidegė nuo deganezio ciga
rete. Liepsna likos užgesinta 
in trumpa laika.

'Subatoj pripuola Ne
kaltųjų Vaikeliu, o Tautiszka 
Vardine: Rymas. 1* ta diena: 
1856 m., gimė Amerikos Prezi
dentas Woodrow Wilsonas, 
kuris stengiesi po Pirmojo Pa
saulinio Karo sutverti Tautu 
San junga, palaikyti taika ant 
svieto. Jam nesisejee, nes Ame
rikos Kongresas jam paramos 
nedavė; 1948 m., Egipto Pre
mjeras Mahmond Fahmyd No- 
krashy Pasha buvo nužudytas.

Kita san vaite: Nedelioj 
pripuola Szv. Tomo Kantata, 
o Tautiszka Vardine: Links
muolis. Ir ta. diena: 1939 m., 
Harry Bridges, gyvas Komu
nistas yra teismo iszteisintas 
ir paleistas; 1940 m., Prez. F. 
D. Rooseveltas pranešto kad 
Amerika visomis galiomis 
rems Anglija priesz Nacius; 
1947 m., Henry A. Wallace sto
jo in Prezidento rinkimus ant 
treczios partijos tikieto.

Panedelyje pripuola Szv. 
Sabino, o Tautiszka Vardine: 
Audrone. Ir ta diena 1947 m., 
Rumunijos Karalius Michael 
apleido s^vo sostą ir valdžia, 
paskelbė “Žmonių Valdžia”; 
1933 m., Rumunijos Premieras 
lon Duca buvo nužudytas Bu
charest mieste; 1903 m., gais
ras in Iroquois teatra, Chica
go jo, 602 'žmonių žuvo; 1948 
m., Kataliku Bažnyczia Vati
kano, paskelbė kad visi kurie 
b u v o| da 1 y v a v e Ka rd i n o 1 o 
Mindszenty pasmerkime yra 
iszmosti isz Kataliku Bažny- 
czios.

Pareita Utaminka:, apie 
3:45 valanda ryte, automobiliu 
nelaime atsitiko ant Route 209, 
prie Five Points arti Cumbola, 
kai automobilius kuri vairavo 
Joseph Carey 25 metu amžiaus 
isz Homesville, per greitai va
žiavo* ir nespėjo padaryti užsi
sukimą ant vieszkelio ir apsi
vertė. Tame automobilyje va
žiavo keturi vyrai. Lawrence 
CFConlnell, 25 metu amžiaus isz

50 Homesville, likos sužeistas’ 
in galva ir kada ji veže in 
Pottsvilles ligonbute pasimirė, 
John Coughlin 25 metu am
žiaus likos sužeistas ir randasi 
pavojingam padėjimo Potts
ville ligonbute. Jiedu važiavo 
užpakaline sėdynėje. Arleigh 
M. Shilling 30 motu isz Gordon 
ir vairotojas Joseph Carey ne
buvo nei sužeisti.

Utarninke pripuola pas
kutine diena szio meto, o ta 
diena* Szv. Silvestro, o Taiitisz- 
ka Vardino: Mingaile. Taipgi 
ta diena 1858 m., gimė Lietu
vos ra.szytojas Daktaras Vin
cas Kudirka.

Seredoj pripuola Nau
jas Metas 1958; Pirma diena 
Sausio (January). Taipgi 
Vieszpaties Jėzaus Apipjaus
tymais. Męnesis paszvenstas 
Kūdikėlio Jėzaus.

1958! Lai buna visiems 
laimingas. 

---- --------------
New Philadelphia, Pa.— 

Viktoras Blenauskas, saliun in
kus ir notarijuszas, nuo 61 Wa
ter ui y., kuris gydosi in Vete
ranu ligonbute Wilkes-Barre, 
Pa., pasimirė Gruodžio 20-ta! 
diena. Velionis buvo veteranas 
isz Pirmos Svietines kares. 
Prigulėjo prie Ameriko Legio
no Post 677, C. W. V. Post 1079 
New Philadel.fijos taipgi narys 
L. I). Association. Paliko sa
vo paezia Ona (Dobrovolskiu- 
te); dn sunu: Joną ir Kdvarda, 
namie; keturios dukterys: Vik
torija., pati Fred Doherty, San 
Clemente, Calif., Rože, pati 
John Noll, Jr., Fort Lauder
dale, Florida; Teresa, pati St. 
Pomian, J r., mieste ir Mare, 
namie, taipgi szeszis anūkas ir 
broli Kaspera in Montreal, Ka
nadoje. Laidotuves invyko pa
reita Vtarninko ryta su ūpin
gomis" in Saldžiausios Jėzaus 
Szirdies bažnycziojo devinta

Barbara Griffin, mažu j U 
teatru rėmėja, in Los Ange-

valanda ir palaidotas in para
pijos kapinėse.

Sveikina Prezidentą Eisenhoweri

Prezidentas Eiseihoweris, 
per intaisyta radija klauso- 
kai Luxembourgo Premie
ras, Tautu Sanjungos seimo, 
Paryžiuje Permininkas, ji 
sveikina, ir sako kad jis lai

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ii 

geidžiame, kad ir visi teisin 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu ii 
gai su atnaujinimu užmokės- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Prezidentas Eisenhoweris 
klausosi kai Anglijos Prie- 
mieras Ministeris Harold 
MacMillan, po kaire: kalba 
apie szito seimą siekimus.

Szitas Atlanto Sutarties 
Tautu seimas buvo laiko- 

Krieslu Del Teatro, Bet Nėra Loszimo

ko už garbe toki garbinga 
sveczia priimti ir pasveikin
ti. Paveikslo viduryje ran
dasi Paul Henri Spaak, At
lanto Sutarties generalinis 
pirmininkas.

ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de 
kavoj ame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste. 
b i a.

mas Paryžiuje. Po deszine, 
to seimo generalinis sekre
torius Paul Henri Spaak. 
Antroje eile j e Amerikos Se
kretorius John Foster Dul
les, isz kaires, nepažinsta- 
mas kalbasi su Amerikos

les, Californijoje atsidūrė, 
atsirado su szeszios de- 
szimts geriausiu, pirmos ei
les sėdynių del teatro, loszi- 
mo, kuris nerado vietos del 
savo loszimo,ir dabar Panele
Griffin turi savo viename 
kambaryje szeszios deszimts 
tuszcziu krieslu, bet neturi 
nei teatro, nei jokio loszimo.

SNIEGAS,. SZALTIS
IR VIESULOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

go ir dar dabar sniegti Vestuo
se valstijas. Keliose vietose 
vieszkeliai buvo taip apsnigti 
kad nebuvo galima pravažiuo
ti.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Lietuvoje Paskelbta 
Skylėta Amnestija

Politiniams Kaliniams
Ne Visiems Amnestine

Malone Teikiama
Lietuvoje ir kituose Sovietu 

valdomuose krasztuose Spalio

Sekretoriumi Neil McElroy. 
Laikrasztininkas Sekreto
rius, ir tikrumoje Republi- 
konu partijos bosas ir Ei- 
senhowerio vyriausias pata
rėjas, James Hagerty stovi 
už McElroy..

revoliucijos metiniu proga bu
vo paskelbtas “insakas” apie 
amnestija. Amnestija butu ge
ras ir sveikintinas dalykas, 
ypacz tokioje szalyje kaip So
vietu San junga, kur kaliniu 
paprastai yra daugiau negu 
bet kuriame kitame pasaulio 
kraszte. Vienok dabar pa
skelbtoji amnestija daugumos 
kaliniu neszildys.

Amnestijos insaku nustaty
ta:

*

1— Atleisti nuo bausmes as
menis, nuteistus laisves atėmi
mu iki trejų metu imtinai, o 
taip pat asmenis, nuteistus ki
tomis bausmėmis, nesusijusio- 
mis su laisves atėmimu.

2— Atleisti nuo bausmes, ne
priklausomai nuo laisves atė
mimo laiko, nuteistus: a) mo
teris, turinezias vaikus iki 8 
metu amžiaus ir neszczias mo
teris; b) vyresnius kaip 60 
metu vyrus ir vyresnes kaip 55 
metu moteris; c) nepilname- 
ežius iki 16 metu amžiaus im
tinai.

3— Perpus sutrumpinti liku
sia bausmes dali asmenims, 
nuteistiems laisves atėmimu il
gesniam kaip trejų metu lai
kui.

4— Atleisti nuo papildomos 
bausmes atlikimo — iszrtemi- 
mo, iszsiuntimo ir teisiu atėmi
mo, sszio insako 1, 2 ir 3 straip
sniuose nurodytus asmenis, o 
taip pat asmenis, ankseziau at
likusius pagrindine bausme ar
ba paleistus pirma laiko.

5— Nutraukti visas tardymo 
bylas ir teismu isznagrinetas 
bylas del nusikaltimu, padary
tu iki iszleidžiant szi insa5ear 
už kuriuos instatymu numa
tyta laisves atėmimo iki trejų 
metu imtinai bausme arba ki
tos bausmes, nesusijusios su 
laisves atėmimu, o taip pat by
las priesz szio insako antram 
straipsnyje suminėtus asme
nis.

Pagal 6 insako straipsni pa
naikinamas teistumas asme
nims, atleistiems nuo bausmes 
pagal szi insaka, o taip pat es- 
menims, ankseziau atlikusiems 
bausme arba paliestiems pir
ma laiko.

7-ju straipsniu netaikoma 
amnestija: (a) nuteistiems už 
valstybiniu nusikaltimu nuo
statu 1 skyriaus numatytus nu
sikaltimus, už banditizmą, ty-

arba pradžia 
SKAITYMO 
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Prezidentas Eisenhoweris Paryžiuje

Prezidentas Eisenhoweris 
linksmai pripažinsta sveiki
nimus visu kurie jam gero 
velija kai jis atskrido in Pa
lais de Cahillot, Paryžiuje, 
del bendro Atlanto Sutar
ties Tautu susirinkimo, sei
mo.

Po deszine randasi Ameri
kos Sekretorius, John Fos
ter, kuris buvo ankseziau at
važiavęs viską prirengta 

czini nužudymą, pleszikavima, 
tyczini sunku kūno sužaloji
mą, piktybini chuliganizmą, 
iszprievartavima, socialistines 
nuosavybes grobstymą placziu 
mastu; (b) vagims, teistiems 
du ir daugiau kartu ir kitiems 
asmenims, ankseziau teistiems 
daugiau kaip du kartus; (c) 
asmenims, paleistiems pirma 
laiko ir vėl padariusiems nusi
kaltimą; (d) nuteistiems, ku
rie, atlikdami laisves atėmimo 
bausme vietose arba isztrem- 
tyje, piktavaliszkai pažeidinė
ja nustatyta režimą.

8-j u straipsniu atleidžiami 
nuo areszto atlikimo, pabaudos 
mokėjimo, ir kiut nuobaudos 
priemonių piliecziai, padariu
sieji iki iszleidžiant szi insaka i 
prasižengimus, baustinus ad- | 
ministracine tvarka.

Nors amnesitjos insakas ir 
numato invairias iszimtis, ku
rios paezia amnestija padaro 
labai skylėta, vis dėlto ji pa
lies ir tam tikra skaieziu musu 
tautiecziu, suszvelnindama So
vietiniu teismu jiems uždėtas 
bausmes, arba nuimdama jas. 
Deja, daug musu tėvynės gy
ventoju ir po szios amnestijos 
liks kalėjimuose ir tremtyje 
tik del to, kad jie Sovietiniu 
instaigu skaitomi Maskvai ne
patikimi. Kada ir jiems bus 
amnestija?

Visuomet reikalaūkite “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.

General Motors kompanija 
yra susitariąs su viena Angli
jos kompanija, ir ne už ilgo ims 
parsigabenti tokius mažus au- 

| tomdbilius in Amerika. .

Prezidentui.
Prezidentas Eisenhoweris 

iszrode sveikas ir linksmas 
kai jis iszlipo isz savo ero- 
plano. Jis laikrasztinin- 
kams pasakė kad jis turi vii 
ties kad Vakarines Tautos 
vienybe palaikys ir pasida
lins mokslu ir jiegomis, kad 
galėtu pasekmingai pasisto
ti priesz Sovietu Rusija.
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