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J£O galima tikėtis nuo szio Jauno Metelio, 
tai tik pats Dievas žino Kuris musu 

ateiti ir gyvenimą valdo.

Isz tos priežasties sudedame visiems 
Skaitytojams kuo szirdingiausius velinimus, 
kad Dievas valdytu jusu likimą taip, kad 
jums geriau pasivestu ne kaip ligi sziol turėjote.

Isz Amerikos
EISENHOWERIS
RENGS KONGRESUI

SAVO METINE
APYSKAITA

JAUNA, GRAŽI IR
NEGYVA

Graikijos Karaliene Frederiką

Vėliname iums sveikatos, nes sveikata 
yra didžiausiu turtu.

Lai meile užzydi tarp vedusiu porelių ir 
szeimynu; visokios rupestys iums buna ne
žinomos; nuolatinis giliukis ir laime buna su 
jumis, ir kožnas turi užtektinai darbelio ir 
maistelio.

Da karta vėliname visiems laimes su 
sziuom Nauju Metu, ir kad sveiki sulauktu
me! ateinaneziu Nauju Meteliu.

To visiems vėliname isz szirdies.

—“SAULES” REDAKCIJA.

Sužeistas Jurininkas

Vienas isz jurininku, ku
ris buvo sužeistas ant karisz 
ko, Destroyer ‘Manley’ lai
vo, yra ežia iszkeliamas isz 
laivo ir vežamas in ligonine, 
kai laivas inplauke in Lis
bon uosta. ‘Manley’ laivas 
buvo labai sudaužintas, kai

milžiniszka banga jam davė 
jam in szona. Du kiti juri
ninkai buvo užmuszti.
Nelaime atsitiko nuo Azo

res salų, kur keli kiti Ameri
kos kariszki laivai buvo ge
rokai apdaužinti.

□ o o

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT

LAIVAS NUSKENDO

WASHINGTON, D. C— 
Prez. Eisenhoweris su savo 
žmona iszvažiavo isz Vaszing- 
tono in savo ūkia, farma in 
Gettysburg, Pa., kur jis dar
buosis ir rengs savo apyskaita 
Kongresui ir visiems Ameri- 
kiecziams.

Jis Kongresui savo apyskai
ta pasiuns Sausio devinta die
na.

Jis ant savo ūkio pasiliks su 
savo žmon a iki po Nauju Metu.

James C. Hagerty, spaudos 
virszininkas Balt-namuose sa
ko kad Prez. Eisenhoweris 
praszys, reikalaus apie $73,- 
500,000,000 del sziu metu isz- 
laidu. Isz tu pinigu apie $40,- 
000,000 eis kariszkiems reika
lams.

Jeigu jis tiek gaus kiek jis 
reikalaus, tai bus didžiausios 
iszlaidos Taikos metu negu 
kada nors buvo!“

Pirm iszvažiuojant in savo 
farma, Prezidentas Eisenho
weris pasitarė su Amerikos 
Sekretoriumi, John Foster 
Dulles, kad dažinojus kiek pi
nigu invairios valdžios szakos 
reikalaus del sziu metu.

Prez. Eisenhoweris teipgi 
stengsis parengti laiszka, atsa
kyti Sovietu Rusijos Premje
rui, Nikolai Bulganinui, kuris 
parasze laiszka jam, praszyda- 
mas suszaukti dar kita Atlan
tu krasztu sanjungos susirin
kimą.

NEW YORK, N. Y. — 
Dvideszimts trijų metu am
žiaus graži Joyce Abel, buvo 
surasta negyva savo kambary
je in Greenwich Village New 
York mieste.

Jos artimiausia ir gal vieti
ne drauge, New York mieste, 
Jo Ann D. Caron, sekretorka, 
kuri teipgi svajojo apie loszi- 
ma sako kad paskutiniai jos 
drauges žodžiai buvo: “Asz 
negaliu pergyventi dar kitas 
Kalėdas vienisza ir be darbo, 
toli nuo savųjų.“

Ji diena priesz Kalėdas pa
rėjo isz darbo, papraisze savo 
drauges ar ji gali pavartuoti 
jos telefoną, ir paskui nuėjo 
sau in savo kambarį, isz kur 
Kalėdų ryta ja jau negyva isz- 
nesze.

Ji turėjo gražu baisa, moki
nosi pas geriausius balso mo
kintojus, buvo graži ir svajojo 
apie loszima teatre ar muving- 
pikezieriuose, bet rodos niekas 
jai nepasiseke.

Ji buvo atvažiavus in New 
York miestą isz Knoxville,! 
Tennessee.

Draugai Pasibucziuoja

Graikijos Karaliene Fre
derika, aplankindama ligo
nines priesz szventes, buvo 
apsistojus in Athens miesto 
ligonine del palegeliu vai- 
kucziu. Ji ežia maža dova
nele suteikė vienai mažutei.

Tai senas ir labai gražus 
paprotys, kad Graikijos Ka
ralius ir Karaliene, kas me
tai, priesz szventes aplanko 
visas ligonines ir suteikia 
dovaneles ligoninis," ypacz 
mažucziams. •
—■—!■—-........................ " - ■ ''iįu’,1 I, i .■ąž

28 Jurininkai Dingo

LONDON. ANGLIJA. — 
Laivyno sztabas Anglijoje sa
ko kad jau beveik nebeliko vil
ties surasti dvideszimts asz- 
tuonis jurininkus, kurie dingo 
nuo Szkotijos prekybinio laivo 
kuris nuskendo, plaukdamas 
kitam laivui in pagelba per au
dras.

Anglijos kariszki eroplanai, 
nežiūrint blogo oro ir audru, 
buvo iszskride tu jurininku 
jieszkoti. Jie per visa nakti j u 
jieszkojo, bet isz ryto jie su- 
gryžo in savo vietas, nieko ne
radę.

Tas laivas “Narva“ buvo 
gavės žinia kad Anglijos lai
vas “Boswell“ yra bedoje 
apie szimta dvideszimst myliu 
nuo Stavanger miesto.

Ir “Boswell” laivas nusken
do, bet kitas laivas visus juos 
jurininkus surado ir iszgelbe- 
jo.

KALĖDŲ
SKERDYNES

WASHINGTON, D. C. — 
Per Kalėdų szventes, per tris- 
deszimts valandų du szimtai 
dvideszimts penki žmones už- 
simusze ant musu vieszkeliu ir 
ulycziu su automobiliais.

Dvideszimts septyni žmones 
žuvo invairiuose gaisruose, ir 
dar kiti dvideszimts penki žu
vo kitose nelaimėse.

Tai daugiau negu du sykiu 
daugiau nelaimiu, negu pa
prastoje tokioje dienoje.

Daugiau kaip tūkstantis au
tomobiliu buvo per kelias va
landas sustabdinti ant Schuyl
kill Expressway, antra diena 
Kalėdų kai du automobiliai su
sikūlė ir paskui mažas trokas 
in tuos du automobilius davė 
isz užpakalio. Szitoje nelaimė
je žuvo du žmones, viena ba- 
gota moteriszke Ponia Mae 
Wickersham Crawford, i s z 
Upper Merion Township, neto-

VIESULOS APVER- I 
TE 900 LAIVU

HONG KONG, KINIJA. — 
Viesulos, staiga pakilusios 
East China juroje nuskandino 
ar apvertė apie devynis szim- 
tus žvejotoju laiveliu. Komu
nistu spaudos sztabos taip pra- 
nesza, bet nieko nesako kiek 
žmonių žuvo. Spėjama kad 
ežia keli tukstaneziai žuvo, bet 
Komunistu spaudos sztabas 
niekados tokiu žinių neiszduo- 
da. But tik trumpai pranesz- 
ta kad Armija ir Laivynas isz- 
gelbejo tūkstanti du szimtu 
žvejotoju, netoli Chushan, apie 
septynios deszimts myliu nuo 
Shanghai. 

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

NELAIMINGOS
VAKARUSZKOS

Jugoslavijos Marshal Tito 
(po kaire) pasisveikina, pa
sibucziuoja su Aleksander 
Rankovich, per devinta sei
mą Centrines komisijos su
sirinkimą visu Jugoslavijos 
Komunistu ant Brioni salos.

Jie ežia apvaikszcziojo 
dvideszimta sukakti Prezi
dento Marshal Tito vaidini
mo ir Komunistu partijos 
pergales Jugoslavijoje.

____________ ;_________________________ ____ _____ _________

I

Ii nuo Bridgeport.
Poliicijantai sako kad jie j 

dar ir dabar negali suprasti 
kaip at nelaime atsitiko, nes! 
automobiliai važiavo in ta pa-i 
ežia puse, kaip ir tas mažas 
trokas.

Keturi Prigėrė

DUNKIRK, PRANCŪZIJA.
— Automobilius su septyniais 
jaunais Prancūzais, nusirito 
nuo vieszkelio per miglas ir in- 
krito in kanala. Keturi prigė
rė. Visi gryžo isz linksmu Ka
lėdiniu vakaruszku, kai ne
laime atsitiko.

KŪDIKĖLIO LAVO
NĖLIS SURASTAS

Prie Golf Kliubo
Tvoros

CHELTENHAM TWP„ PA.
— Lavonėlis naujai gimusio 
kūdikėlio buvo surastas prie 
Cedarbrook Country Club tvo
ros. Lavonėlis buvo sugriustas 
in popierini maisza ir paliktas
prie to kliubo tvoros.

Daktaras John C. Simpson, 
kuris buvo paszauktas ta layo- 
neli iszagzaminavuoti in Ab
ington ligonine, sako kad tas 
kūdikėlis buvo nors trumpa 
laika gyvas po užgimimo.

Lavonėlis buvo užtiktas priė 
(Tasa Ant 4 Puslapio).

Karaliaus Aga Khans 
Nauja Sekretorka

Viena isz jauno ir naujo 
Karaliaus Aga Khano se
kretorka, devyniolikos metu 
amžiaus Gulzar Nurally, at
vyko in Londoną, dalyvauti 
savo gimtadienio vakarusz- 
kose.

Ji pirmiau buvo loszike ir 
szokike, bet viską mete kai 
Karalius ja pasisamdė už se
kretorka. Kai kurie spėja 
kad ji yra insimylejus in. 
jauna Karalių Aga. Khan.

Laikrasztininkai visaip sp
ėja ir putas plaka, stengda
miesi Karaliui inpirszti ar 
bent intarti kuria meiluže, 
bet kol kas niekas tikrai ne
žino ar Karalius yra aki me
tes in kuria ar ne.

Jis yra jauniausias ir gal 
bagoeziausias Karalius ant
viso svieto.
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dar niekad nėra girdeje apie 
Kalėdas?

LAIMINGU NAUJU
METU VISIEMS!

Kas Girdėt _ _ _ _ _ _ _
Per Naujus Metus, devynios 

deszimts penki metai atgal, 
Prezideniats Lincolnas paskel
bė kad vergija panaikinta ir 
kad juodukai vergai yra laisvi 
žmones.

Nors jau beveik du tukstan- 
cziai metu kaip Krikszezionys 
szvenczia Kalėdas, bet dau
giau kaip visas bilijonas žmo
nių dar niekados nėra girdeje 
nei apie Betliejų nei apie Ka
lėdas.

Po-Kaledines 'žinios darbi
ninkams ne kokios: Baltimore 
& Ohio geležinkelio kompani
ja du tukstanicziu asztuonis 
szimtus darbininku paleis po 
Nauju Metu.

Automobiliu kompanijos jau 
tukstanczius darbininku yra 
paleidžiusios; Philadelphijo-

Sziasi metais buvo gaunama 
biski daugiau žinių isz Lietu
vos. Ar tos žinios buvo teisin
gos ar ne niekas negali pasaky 
ti. Bet dabar vis mažiau, ir ma
žiau žinių galima siausti in 
Lietuva.

Sziais 'metais, per Kalėdas 
nebuvo musu atstovui valia 
net ir Szvencziu sveikinimus 
per radija pasiunsti in Lietu
va. >

— Mergele! Tu. tyra mano 
nekaltybe! Asz, kaip ir kiti, 
ėjau pro szali, in nieką neatsi
žvelgdamas. Asz nuskriau
džiau tave, asz mindžiojau pur 
vyną tavo siela ,tiktai del to 
kad tu esi motere. Likimas isz- 
rinko mane inrankiu tavo pra
žūties, bet dabar atsitiko ste
buklas ir asz noriu būti tavo 
iszgelbejimu. Szviesi Kalėdų 
legenda! Gal but asz pabusiu 
szalta ūkanota ryta. Tu sėdi 
prie'sz mane nusiminusi, tyra

ir tavo nekaltybe spaudžia ma 
no szirdi. Atleisk man! Tegul 
buna palaiminta ta valanda 
kurioje asz tave pamacziau be 
vilties!

Jis pamaželi nuvede ja in ki
ta atskira kambari, pritaisė 
jai lova, o pats nuėjo sau mie
goti. Jis atsisveikino su ja iki 
ryto ir ji žiurėjo in ji su džiau
gsmu ir dėkingumo aszaromis 
akyse.

Jaunas ir turtingas vaikinas 
nemiegojo visa nakti, jis vis

Sieniniai Kalendoriai1958m.

je„ Budd kompanija, kuri ga
mina automobiliams dalis, yra 
ipaleidžius kelis tukstanczius. 
Fabrikai New Jersey valstijo
je kasdien po kelis tukstan
czius darbininku paleidžia.

Fordo kompanija, kurios da
lis gamina tuos naujus ‘Edsel’ 
automobilius yra daugiau 
gn puse savo darbininku 
leidus, nes biznis prastas!

In Middletown, Connecticut, 
po dvieju valandų prakaito ir 
sunkaus darbo apredinant ir 
pagražinant Kalėdų Eglele, 
Thomas Jacobs užmėtė elek
tros szviesas ir nepasirodė jo- 
kios szviesos- ant to -jo Kalėdi
nio- medžio, ant tos egleles. Kas 
nors buvo visas elektros pūsle
les pavogęs nuo jo egleles.
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Pypkes Durnai
ne-
pa-

Meile
yra 

ap vaikszczio jauna i n do m i 
szvente, kurios pradžia sunku, 
beveik negalima susekti: 
“Hogmanay”.

Raszytojas Robert Cham
bers, savo knygoje apie invai- 
rius paproczius raszo szitaip 
apie ta “Hogmanąy” szvente:

Paskutine senu metu diena, 
miesteliuose! . ir kaimuose, 
anksti ryta biedmesiiiii szeimy- 
nu vaikai apsivysto didele pa
klode, kuria susisega pry'sza- 
kyje kaip butu didelis kisze- 
nius ir eina pas bagotesnius 
žmones, praiszydami baltos 
duonos. Tie vaikai szukauja: 
“Hogmanay” duokite mums 
baltos, ne pilkos duonos.

Ir jie beveik visados parei
na su visokiomis dovanomis.

Tas paprotys rodos, buvo1 
bagocziu pramislintas, kad jie 
galėtu biednesnems kaimy
nams parūpinti linksmus 
Naujus Metus.

Anglijoje ir Szkotijoje
Meile yra patogi 

kaip žiedas,
Bet ir žiedas reikalauja 

dažiurejimo.
Szvari ir dora motere,
Niekados netrotina
Patogumo priesz savo vyra.
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(Tasa nuo 3-czio puslapio)

mate, kaip tas atsitiko. Jo sie
loje atsivėrė netikėtas szalti- 
nis kuris ji visa pripildė kokia 
tai szviesa, iszkilme, smagu-7 7 O

mu. Jam norėjosi metavotis ir 
melstis in ka tai nežinomąjį.

Kuomet ryte jis pažiurėjo in 
merginos kambari, toji gulėjo 
ligos apimta, ji klejoj. Ji buvo 
karszczio apimta, ji vakar per- 
szalo. Beklejodama ji isz ties
davo rankas in. ka tai ir szauk- 
davo: “Nežudykite manės, asz 
nenoriu žūti! Mamyte, melskis 
už savo dukrele!”

Jaunais vaikinas ja gydė. Ji 
pamaželi pradėjo sveikti. Jis 
pasirūpino jos gyvenimą ir ap
supo ja meile. Bet. ji pradėjo 
džiūti. Su kiekviena diena niyi- 
ko jos grožybe, isznyko raiudo- 
numas nuo malonaus, jos vei
do. Jis su skausmu szirdyje 
szirdyje žiurėjo, in ja. Jo szir
dis plyszo isz gailesties. Jame 
užgimė didele ir szviesi meile.

Jis norėjo ta mergina pada
ryti Savo mylima žmona, bet ji 
numirė nuo džiovos. Ja užmu- 
sze baisus, beszirdis, budelis 
miestas. Per daug tyra, per 
daug nekalta ji uuvo kad ko
voti su miesto apgavyste, tam
sa ir purvais.

•;« ❖

Jaunas vaikinas pasiliko na-
szlaicziu, Jis dar ir dabar gy
vena. Jis vis atsimena jauna, 
grąžą, tyra, geltonplauke mer
gina.

Jos atminti jis laiko szventa 
atmintimi. Jis visuomet vi
siems, katik pasitinka, n.esza 
pagelba tokia, kokia gali.

Szirdi jo suspaudžia kuomet 
jis ulyczioje susitinka neturtin 
ga jauno mergina. Jam rodosi 
kad kiekviena yra paklydusi 
nakties tamsoje ir kad kiek
viena tyra ir neturi sau nakvy
nes. Miestas kurezias, kaip 
osziantis miszkas ir ant kiek 
vieno kampo žvėris, isztižimas 
laukia sau naujos aukos.

Il: Ijkstb Vaikinas po pa
sauli su naiiviszka svajone, pa
statyti narna kur visos beina 
mes merginos rastu sau nak
vyne, ramybe ir,...

— Na, aisz jums papasako
jau pasaka, Kalėdų pasaka, 
papasakojau kaip mokėjau.

Man nesmagu ir skaudu tai 
atsiminti. Pripilkite vyno in 
stiklus ir iszgerkim už szventa 
moterų tyruma, už ta žmonijos 
žibintuvai, kuri žibanti sunku 
daneszti iki Augszcziausiojo 
per tamsius žmonijos miszkus 
kur vieszpatauja pikti žvėrys 
ir tamsios spėkos.,

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

dievaiczio Perkūno- trenktas, o 
jauna mergina nusigandusi 
jam kalbėjo:

— Asz ilgai kovojau. Dabar 
asz tavo rankose, asz pati atė
jau pas tave. Jei galite, neuž- 
dykite manes, neatimkite tai, 
ka turiu brangiausio. Asz ne- 
siprieszinsiu, vis jau asz 
žuvusi, žuvusi!

Baigiams senus metu ir žiū
rint in Naujuosius, mes nori
me visiems savo skaitytojams 
padėkoti ir visiems viso gero- 
linkėti del ateinancziu metu.

-------------------------- -
Ar jus žinote kad du trecz- 

daljy's ’žmonių ant szio svieto

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveiksiant j 

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5i/2 ooL ploado 
Iszaiszkma sapna ir kas Į 
ateitoje stosis. Su priedu j 
planatu ir visokiu burtu. Į 
Knyga in minksztos po- t

pieros virszeliuose. :: :: Į,

Pinigai reikia siusti su ' 
užsakymu: <

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 5 

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

Suskaudėjo jaunam vaikin
ui szirdi ir iszejo vyno garai 
isz galvos. Jis ipamaželi paė
mė jos ranka, ir tarė:

—- O tu nelaiminga! Kam-gi 
asz talve žudysiu. Geriau papa
sakok viską apie save, ne
slėpk.

Mergina jam apie viską pa
sakojo, ka ji iszkentejo ir apie 
tai, kaip ji kovojo ir apie savo 
svajones. Jaunas vaikinas 
klausėsi ir gėdinosi pats už sa
ve. Prisipildė meile jo szirdis. 
Jis tik pirma karta pamate 
tikra tyrybe, tikra moteriszke. 
Jis atsiminė savo svajones. Jis 
suprato jos nekalta, tyra siela. 
Jis žiurėjo in neturtinga mer
gina ir aplink saves; jo gyve
nimas pasirodė tuszczias, be- 
reikszmis; Jani rodėsi kad jis 
niekad nesusitiko tokios gra
žios merginos tokios szviesios. 
Jis atsiklaupė priesz. ja, paėmė 
jos szaltas rankas ir isz gilu
mos sujudusios dvasios pradė
jo kalbėti.

A SHARE IN AMERICA!

Make it pay off for him even more 
generously through U. S. Savings Bonds

Nobody has a better birthright than an American child.

Born to this land, he shares its abundance and its 
privileges.

His opportunities stretch from the Golden Gate to 
the Statue of Liberty in'New York Harbor. And he 
doesn't need a passport to reach any of them.

All he heeds are the things that you, his parents, 
can give him — care, security, a good education for a 
richer life.

These are the important things you want to save for. 
And one of the easiest ways to save for them is by 
investing in U. S. Savings Bonds through the Payroll 
Savings Plan.

Through this plan, money is set aside for you before 
you get a chance to spend it. At your company's pay 
office, you name the amount you can save each payday 
and it is put into Savings Bonds for you. Here, in its 
safest form, it can't be lost, stolen or destroyed because 
the U. S. Treasury will replace your Bonds without 
charge if anything happens to them.

And you’ll be surprised at how quickly your money 
in Bonds adds up to big things such as the down pay
ment on a home or tuition for four years of college. 
Series E Bonds now earn 314% interest when held to 
maturity, mature in only 8 years and 11 months.

So isn't the Payroll Savings Plan a good way to make 
sure of your youngster’s share in America? Sign up for 
the Payroll Savings Plan where you work today.

. 4-
Part, of every American's Savings 
belongs in U. S. Savings Bonds

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

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

užsisakykite knygai isi 
saito 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, 50o.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Liet u vi raku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis J urgis, 
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 Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

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

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

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

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 Zokoninkal 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 Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-
^Z44*44*44*44*44*44*44******************
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.

lapių. 20o.
No.158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgo
te; 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, Žvaigi 
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, 20c.

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del 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 Medaliko Dievo Motino! 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 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
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

įrA,7> Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, P&,, - JĮ. S. M
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Vargsze Ir Turczius
J£AS nors dabar turi pasakoti 

pasaka, tik būtinai balsai 
Kuczia vakare juk turi būti 
pasako j am a pas akos.

Taip linksmai kalbėjo jauna 
szeimininke. Jos puikios gilios 
akys juokėsi.

— Baisia pasaka, meldžia
mieji! Skamba aplinkui jaunu 
paneliu balsai.

— Nieko baisaius dabar ne
sugalvosi, atsako puikiai apsi
taisęs vyras. Viskas, kas bai
su , j au, p apasa k o t.

— Ar nenorite-gi paklau
syti apie suszalusi vaika po 
turtuolio langu, pasiūlo lite
ratas.

— Na, jau ne, atsako sve- 
cziai. Jau sugalvok ka nors in- 
domesnio.

Visi sužiuro in suaugusi vy
ra kurio veide spindėjo nuliū
dimo ženklas, nors seklyczioje 
taip buvo linksma.

— Mano pasaka vadinasi 
bename mergina ir turtingas 
vaikinas.

— Tai panaszi ant istori
jos apie “Užszalusi Vaika,” 
kas tai pastebėjo su paszaipa.

— Papasakokite, papasa
kokite, maldavo kiti svecziai.

Yra stebetino-s ir 'baisios

Visuomet reikalaukite “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.
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pasakos, bet mano pasaka vi- 
siszkai paprasta. Viskas atsi
buvo ne kokiame užburtame 
miszke, bet musu didžiajame 
Vilniuje. Vietoje jaunos kara
laites, septyniolikos metu gra
ži gelton-plauke mergina, bet 
neturtinga tyra, nekalta.. Vie
toje velnio paprastas, gražiai 
apsitaisęs vaikinas. Aplinky
bes visiems suprantamos.

Graži tyra, nekalta mergina 
atvažiavo in Vilnių. Ji tikėjosi 
rasti darbu, ir laime. Jos di
džiausias turtas tai prakilni 
siela ir nesujudinta szirdis. Ji 
tiki visiems žmoniems, ji visur 
mato gerhma.

Toli, toli kaime ji paliko sa
vo* szeimyna, kurioje buvo 
daug vargo ir nelaimiu. Ji ten 
negalėjo ilgiau būti, ji turėjo1 
kur noys eiti darbo ir laimes 
jieszkoti. Su baime ir aiszaro- 
mis namiszkiai iszleido ja isz 
namu.

LAIMINGU NAUJU 
METU VISIEMS!

Atvažiavo ji in dideli mies
tą. In ja žiūre jo augszti murai, 
namai ulyczios kuriomis vaik- 
szcziojo tukstancziai žmonių. 
Skambėjo strytkariai, automo
biliai ir iii vairus vežimai. 
Kiekvienoje valandoje reikėjo 
sergėtis kad nesuvažinėtu.

Ta dailute •mergina savo 
prastoje, bet szvdrioje szlebeje 
vaikszcziojo po miestą, su nu
sistebėjimu dairėsi in pamink
lus sodus, dideliu krautuvių 
langus. Visur iszrode jai begal
imi turati. Dairėsi iri žmones) 
puikiai apsitaisiusius ir jos 
szirdis drebėjo nuo- pasigrožė
jimo, džiaugsmo. Kaip tai pui
kus ir indomus gyvenimas di- o v
deliarn mieste!

Bet pamažėl praslinko pir- 
i mieji inspudžiai ir jos siela 
pradėjo apimti baime. Ji vis 
labiau jaute save naszlaite, 
mažyte, kuria ja niekas nesirū
pina. Visi su szalta iszvaizda 
kur tai skubinosi pro szali, ne
kreipdami in ja domes. Kar
tais jie nuo jos pabėga kaip 
greitai gali.\

Ant galo mergina ' pradėjo 
jaustis kaip miszke, kaip tam
siame miszke, kuriame slan
kioja kraujageriai žvėrys. Ta-

me tamsiame miszke ir paklys
ti galima

Pinigu, kuriuos ji isz namu 
atsivežė, mažai jau teliko. Ji 
nusisamdžižus buvo amsu, ma
ža kambarėli ant augszto, bet 
ir tai negalėjo sutaupyti pini
gu. Apaczioje gyveno kokios 
tai moterys kurios nežinia ka 
veikia. Paskui ji nuėjo- laik- 
raszczio redakcijon ir padavė 
paskelbimą kad jieszko darbo 
— ji lauke.

Ji pradėjo gauti darbo pai- 
siulinimus, bet kaip tik nuei
davo gauti darbo, vieta jau bū
davo užimta, arba ji netikda
vo. Ji vėl skelbdavusi laikrasz- 
tyje ir vėl tas pat.

Ji jau iszliedo visus pinigus, 
už kambari jau neturėjo kuo 
mokėti, drabužius, kuriuos ga
lėjo jau pardavė ir jos siela 
apėmė didele baime. Ji viena. 
Nieko pažinstamo. Szaltai žie
ma. Kaip baisu,, kaip ja apvylė 
jos svajones. Ji pamate kad 
tame mieste, apart jos, kanki
nasi dar tukstancziai žmonių. 
ICiti tukstancziai žūsta. Nie
kas czionai neatjauezia sveti
mos nelaimes. Jiegu suszuinka 
kas: “Gelbėkite, gelbėkite,” 
tai aidas to. szauksmo. pra
skamba ulycziomis, bet niekas, 
kaip tamsiame miszke, neatsi
liepia.
I Mergina parasze savo moti
nai in tolima tėvynės kraszta: 
“Mylima mamyte man baisu. 
Asz tik dabar matau kaip sma
gu ii- linksma buvo musu var- 
gingoje szeimynoje. Asz visai 
viena, darbo negaunu, asz ga
liu badu pražūti. Bet asz vis 
dar tikiu. Mamyte, pasimelsk 
už savo dukrele kad Dievas už
tartu mane. Tu, mamyte, ma
nai kad mane laukia laime ir 
kad nulinksminsiu tavo senat
vės dienas. Mama, czionai bai
su kaip tamsiame miszke. Nie
kas manes nepasigaili.

— Tavo mylinti dukrele.
-— Bet ponai, jus, rodos 

praszete Kalėdų pasakos; na, 
tai tegul bus Kalėdų pasakai. 
Insivaizdinkite sau kad tai bu
vo szaltas Kucziu vakarąs, 
kuomet sniegas girgžda po ko
jomis.

Tokia tamsia nakti baisu, 
vaikszczioti ulycziomis. Kais 
turi nors kokia lindyne, tas 
skubinasi namon kad nors ap- 
siszilti. Gerai ten, kur puikiuo
se kambariuose dega žiburiai 
ir iszredytos eglaites.

Ilga, tuszczia ulyczia. Joje 
szoka szokius szalczio szesze- 
liai. Kur-gi tu vedi, ulyczia? 
Tu panaszi in paskutine mir
ties ulyczia. Kaip paniurę tavo 
lempos tartum žibintuvai prie 
negyvėlio karsto!

Susitraukus viena sau eina 
graži geltonplauke jauna mer-

gaite. Iki pusiaunakezio ji sė
dėjo geležinkelio stotyje, o da
bar ji alkana, suszalusi vaiksz- 
czioja, ledu apklotimis ulyczio
mis. Ji neturi nakvynes. Ji ei
na pati nežinodama kur. Kur
gi jai praleisti szia szventa 
nakti ?

Jos plona jakute žiaurus ve
jas ketoną, tartum norėdamas 
visai apnuoginti; jis judina ir 
panesziota jos skrybėlaitė ir 
žaidžia jos sijonu. Mergina ka- 
voja nuszalusias rankas, ji dre
ba isz szalczio. Ji ka tik paei
na, ja badas kankina.

Skubinasi pro szali pavie
niai praeiviai ka tik dirstelė
dami in ja. Gal būti juose ant 
valandėlės ir sužiba mintis: 
kodėl ji tokia, toji nelaiminga 
graži mergina turinti toki pui
ku liemenį ir vėjo sutarszytus 
plaukus? Bet visi skubinasi 
namon. Visi nori szilumos ir 
szventes szeimyniszku smagu
mu.

Puiki tyra mergina! Tu dre
bi isz szalczio ir alksti isz ba
do! Nei vejas nei szaltis neap
saugoja tavo tyrumo. Tu alka
na ir suszalusi vaikszczioji 
ulycziomis saugodama savo ty
ruma ir nekaltybe! O mieste, 
tu akmenimi budeli, tu baisus! 
Tu baisesnis už tamsiausia 
miszka. Tavyje tiktai kanky
nes, pasileidimas ir mirtis. 
Kaipgi iszgelbeti merginai sa
vo nekaltybe?!

Eina mergina ulyczia. Tame 
turtingame mieste, kur tiek 
daug puikiu namu yra, nėra 
jai nakvynes!

— Paneles, jus norėjote 
Kalėdų pasakos, tai tik klau
sykite. Tyra mergina neturi 
sau nakvynes mieste kuriame 
plaukia aukso upeliai. Jai nie
kas nenori pagel'bcti. Ji neturi 
jokio ginklo kad iszsigelbeti, 
iszskiriant viena, tai savo ty
ruma. 0 mielos paneles! Lai
mimu nekaltybe, kuria saugo
ja tie, kurie jus myli. Jus, gal 
'būti, ir žinote kaip szveiitos tos 
merginos svajones?

Sztai sustojo suszalusi ta 
graži mergina ant kampo dide
les ulyczias, keliai pradėjo 
linkti. Vejas mėgsta žaisti, jis 
iszpuczia jos plona sijonėli, 
szaldo jos kojas ir sukelia le
kianti sniegą. Szalta, neturi ji 
daugiau spėkų. Vieszpaties, 
iszgelbek! Žmones, gelbėkite! 
Asz ant visko sutiksiu! O pra
keiktas mieste, praryk mane! 
Mamyte! Tu nesimelda už ma
ne. Mylima tavo dukrele žūsta.

<♦

Prieszais ja pasitaikė gra
žiai pasitaisęs jaunas vaiki
nas. Jis buvo nekvailas ir ne
piktas su gera szirdžia. Ta nak 
ti jis irgi buvo vienas ir mane 
apie tai, kaip smagiau pasilin
ksminti.

Jis pamate jauna mergina 
beveik kūdiki, szalanczia ant 
ulyczios kampo. Vaikina nu
stebino merginos veido tyru
mas ir puikus jos geltoni plau
kai. Jis. pastebėjo jos meldimo 
pilna žvilgsni, žustanezio pauk 
sztelio žvilgsni.

—• Tikrai kaip pasakoja, 
pamanste sau vaikinas ir užsi
manė jos meiles. Ji paklydusi 
tartum pasakiszka sniegine 
mergaite. ■ Tai netikėtas atsi
tikimas. Na, busiu asz jos ge
ru užburtu jaunikaieziu nors 
szianakt. Ji gal but visai nese
nai pakliuvo^ in ulyczios amata 
tai matyt isz jos neturtingu 
paredu.

Taip bemanstydamas jaunas 
vaikinas priėjo prie gelton

plaukes . . erginos or tare:
— Kam vaikszczioti tokia

me szaltyje ulyczia, vėlu,k eiki
me pas mane. Asz turiu užkan
džio ir vyno. Smagiai pralei- 
sim laika. Dabar vėlyba nak-

Tai ir praėjo Kalėdos, 
Bet ar dings musu 

visos bėdos?
Dabar Naujo Meto 

lauksime, 
Sveiki visi sulauksime, 
Norints esmių pailsus, 

Bet trumpai pagiedosiu, 
Be koezelo tik žodelais 

suduosiu, 
Na ir pradėsiu: 

Moterėlės, už ka mane 
sena, 

Taip labai niekinat, 
Biaurus papratimus vis 

priesz svietą ginat, 
Asz panysta isznesziojau 

kaip dora mergele, 
Supratau kaip užlaikyti 

czystai stubele, 
Dabar mane visur kvieczia, 

Nes žino kad teisinga, 
Kur tik nuvažiuoju nebunu 

laiminga, 
Juk asz suprantu kas 

dorybe, 
Ir koks geras darbas, 

Tas del manes yra 
didžiauses skarbas, 

Todėl meldžiu, moteriukes 
ir puikios mergeles, 

Nepykit kad dainuoju apie 
jus visokes daineles, 

O jeigu daugiau iszgirsiu 
tai nedovanosiu, 

Su koezelu labai skaudžiai 
kalcziausai užduosiu...

Daugiau negaliu ir 
nedainuosiu, 

Tuojaus nustosiu, 
Ba jau Naujas Metas arti 

Tai neužsimoka moterėliu 
barti, 

Gal ant kiek paezios 
susiprasit, 

Kad truputi per szventes 
apsimalszysit, 

Duosite man senukiai 
pasilsėt, 

Žinote kad dirbu be 
persto j imo, 

bepaliaunu darbszavimo, 
Ba negaliu vis cu ir zu, 
Po svietą vis du ir du, 
Žinau kad po szventai 

žmoneliai pasilsėjo. 
Girdėjau kad linksmas 

Kalėdas turėjo, 
Geriems žmonelėms linksma 

buvo, 
Sėdėjo namie ir niekur 

nekliuvo, 
Mat jau kitokį laikai 

virto, 
Dabar jau daug1 doresni 

ir protingesni, 
Dabar visiems tariu 
nuo saves ir Taradaika 

Laimingu Nauju Metu!

tis ir vargiai ka nors patiksi.
Mergina nieko nesuprasda

ma pažiurėjo in jo veidą ir nu
ėjo paskui ji. Jis parsivedė ja 
in szviesu, szilta kambari, kur 
buvo daug gražiu daigiu, daug 
valgiu ir vynu. Ji su nustaba 
žiurėjo- in gražias ant stalo gė
lės. Jos akys žibėjo. Jaunas 
vaikinas ilgai žiurėjo in užkai
tusi merginos veidą, ant mink- 
sztu jos plauku ir jam buvo 
linksma. Jis daug juokėsi, siū
lydamas gerymus ir valgius 
savo vieszniai.

Ji sužadino jame nesupran
tamai baime, iszszauke nusiste
bėjimą. Ji visa laika tylėjo ir 
ant klausymu trumpai atsaki
nėjo.

Jaunas vaikinas gerokai isz- 
sigere. Jis priėjo prie mergi
nos, apsikabino ir pradėjo1 bu- 
cziuoti. Jis ja norėjo nusives
ti in miegamaji kambari.

Tuomet tai merginai lyg at
sipeikėjo. sudrėbėjo1 ir jo ran
kose bebalsiai ir giliai apsiver 
ke. Jos szirdis persipildė skau
smu kuris jau liejosi prokrasz- 
tus. Ji graudžiai verke. Jos vi
sas kūnas ir gailesties drebėjo. 
Iszsigando jaunas vaikinas ir 
nežinojo ka daryti.

— Ko tu verki? Klause jis. 
Asz tau nieko blogo nedarau', 
juk tu pati su manim atėjai. 
Sakyk, ko tu verki, ko tau rei
dą? Kodel-gi tu nenori eiti su 
manim in ana kamlbari?

Ir verkdama suszuko mergi
na:

— Atleisk man! Asz nega
lų!
Jaunas vaikinas stovėjo kaip

(Tasa Ant 2 puslapio)

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- 
keseziai!” Tikimies 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 laidimo “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,



LAIMINGU NAUJU
METU VISIEMS!

. * f

ZiniosVietines
Visiems linkime Lai

mingu Nauju Metu!
Seredoj “Saules Kedak- 

cija ir Spaustuve bus uždaryta 
visa diena, nes ir mes norime 
priimti ir pasveikinti Nauja 
Meta!

Ponas Mikolai lis ir žen
tas Feliksas Vovak isz 'Shena- 
doro, motorą vo in miestą su 
reikalais ir prie tos progos at
lankė ir “Saules” Redakcija, 
kur ponas Mikolaitis antaujino 
savo'prenumerata ant kito me-1 
to. Ponys Mikolaitis skaito 
“Saule” nuo daugelis metu ir 
sako skaitys da per daugelis 
metu. Acziu už atsilankyma.

Seredoj pripuola Nau
ji Metai 1958. Tai gal butu 
Adomo musu levo gimtadie
nis? Taipgi Szv. Mieezislovo, 
o Tautiszka Vardine: Žalvy
ris. Taipgi ta diena. Vieszpa- 
ties Jėzaus Apipjaustymas, j 
Meuesis paszvenstas Kūdikė
lio Jėzaus. Pirma diena Sau
sis-January.

Musu skaitytojas ponas I 
Szimonas ('zerniauskas isz, 
SlienaQoro, ana diena laukėsi 
pas paižystamus, taipgi atlan
kė “Saules” Redakcija, su ge
rais velijimais ant Kalėda ir . . ' ’ . INaujuju Alėtu. Acziu už alsi-j 
lankymą.

1958! Lai buna visiems! 
laimingas.

Jono Ir Angclinos 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.

Andruliui 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 
U- 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 SUKIS

Menulio atmainos per 
Sausio menesio: Pilnaits 5 die
na; Delczia 12 d.; Jaunutis .19 
d.; Prieszipilnis 27 d. Ūkinin
ku Priežodžiai: Kad pradžia ir 
pabaiga tame menesyje graži 
tai galime tikėtis graži tai ga
lime tikėtis gražiu metu. Jei 
szitam menesi pasirodo uodai, 
tai reikia taisytis skranda. 
Sausis kad migluotas tai bus 
szlapias metas. Jeigu Sausy
je žole auga, tai tos pabaigo
je bus menkai. Jeigu Sausis 
szaltas, negreit bus pavasaris, 
nes vasara bus lietinga. Ir ta 
diena: 1863 metuose Preziden
tas Abraliomas Lincolnas isz- 
laisvino visus Juodukus, Ni- 
gierus isz vergijos; 1090 me
tuose žmones tikrai tikėjo kad 
bus pabaiga svieto, jie ta svie
tą pabaiga vadino Parijusia 
(Iszrodo kad jie biski suklydo 
savo rokundose)

Nauji Metai pamaldų 
tvarka Szv. Juozapo parapi
jos: Szv. Misziosbns 8, 9 ir 10 
valanda ryte.

Ketverge pripuola Szv. 
Makar.iuszo ir Szv. Fulgencijo, 
o Tautiszka Vardine: Alguste. 
Ir ta diena: Deszimtuku Vajus 
prasidėjo, rinkliava del palie
gusiu nuo Polio ligos. Prezi
dentas Franklin I). Roosevel- 
tas szita vaju invede ir pradė
jo-

Petnyczia 'pripuola Szv. 
■Genovaitės, o 'Tautiszka Var
dine; Rusto. Ir ta diena: 1952 
metuose Anglijos Ministerial 
atvažiavo pasisziieket in pasi
skolinti kelis bilijonus dole
rius.

Puldama trepasi žemyn 
Ponia Mare Ambražiene nuo 
435 W. Spruce uly., likos su
žeista in klulbo kauta ir likos 
nuveszta in Locust Ml. ligon- 
bute del g \ id vino.

Platinki! “Saule”
------------- --------------------

Shenandoah, Pa. —
Ona Milosziene nuo 537 \V. Ar-, 
lington uly., numirė pareita! 
Seredos vakara 11:45 valanda! 
pas savo žentą ir dukterc, Jo-; 
na ir Margareta Pacauskus iszĮ

ne nesveikavo per keletą metu. 
Gimė Lietuvoje, atvyko iii j 
Amerika 1902 metuose. Prigu-j 
lojo prie Szv. Jurgio parapijos! 
ir bažnytiniu Moterių draugi-' 
ju. Josios duktė Helena Ferro j

ir pro-anukus.

bočiaus

iii Szv. Jurgio bažiiyczia r 
tuntą valanda ir 'palaidota 
Szv. Marijos kapinėse.

Philadelphia, Pa.— 
“Mummers Paroda” 
Seredoje. 8:30 valanda 
Daug žmonių matys ta didele
paroda. Heikes daugiau kaip 
devynis valandas iszstoveti 
pamatyti visa tai paroda.

DU AMERIKIECZIAI Saule Publishing Co
PABĖGO - ----------- ---- —

Isz Prancūzijos 
Legijonieriu

su Algerijos žmonių pagelba 
j pabėgo. Jie keliavo naktimis ir 
ilsėjosi per dienos kaitra. Jie
du sako kad visi žmones juos 
gražiai priėmė, maitino ir vi-

TANGIERS. — Du pavargę sokįaįs budais pagelbėjo, kol 
Amerikiecziai papasakojo - - - -
kaip jiedu pešti iszkeliavo per jįe(ju per telefoną susisieke su 
peskas iszklumpojo daugiau Amerikos konsulu.
kaip penkis szimtus myliu per Jiedu sako kad tu legijonie- 
dykumas ir pasekmingai pabe- rįu tarpe randasi apie dvide- 
go isz Prancūzijos Legijonie- j szjmts tukstaneziu geriausiu

Naciu kareiviu.riu armijos.
Szita Prancūzijos Legijo

nieriu armija yra po visa svie
tą pagarsėjus. In jos eiles sto
ja vyrai kurie nori svietą pa
matyti, ar nuo svieto pasislėp
ti. Czia neklausiama žmogaus 
vardo, kilmes ar isz kur jis pa
reina ar nuo ko jis bėga.

Trisdeszimts penkių metu 
amžiaus Van Lester Hollis, isz 
Oklahoma City, ir trisdeszimts 
metu amžiaus Raymond Ed. 
Rouse isz Philadelphia, Pa., 
sako kad jiedu niekados taip 
toli pešti nebuvo eje, kaip per; 
tas dykumas.

Ju szita beveik pasakiszka 
kelione prasidėjo kai jiedu, ju 
rininkai ant Szkotijos preky
binio laivo, viena vakara pasi
gėrė saliune in Oran uosta, 
Northern Algeria kraszte. Kai 
jiedu iszsipagiriojo, ant ryto
jaus jie pamate kad jiedu jau 
yra tu legijonieriu tarpe.

Jiedu buvo greitai iszveszti 
apie asztuonios deszimts myliu 
nuo to uosto in Sidi Bel Abbes 
tu legijonieriu tvirtove, kur Į 
kas geriau iszlavinami negu 
musu marinai. Ju tarpe ran- 
dasi vyru isz apie keturios de-! Krasztu susirinkimą, Pary- 
szimts invairiu krasztu. Daug 
buvusiu Naciu ežia teipgi ran
dasi.

Legijonieriai gauna penkis 
tukstanezius franku in menesi, 
(musu pinigais tai apie dvyli
ka doleriu).

Kai Algerijos krasztas susi- 
musze su Prancūzu valdžia, tai 
Algerijos žmones eme viso
kiais budais varginti Prancū
zijos armijos, ir teipgi prarejo 
padėti tiems legonieriams pa
bėgti, jeigu jie norėjo ta vais- 
ka pamesti.

Algirijos žmones sudarė tam 
tikslui komisija ir net slapti ir 
gerai ginkluota armija, kuri 
szimtus tu legijonieriu iszlais- 
vino ir iszvede isz to kraszto.

Taip ir szitie Amerikiecziai,
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Pirkte U. S. Bonus! W P«kie LL S' BonUs!

THflT'STWI

WEAKER SEX?
While the world gasped at the fictional 
ADVENTURES OP PHILEA5 FOGG AND HIS TRIP 
AROUND THE WORLD IN 80 DAYS, A DARING 
NEWSPAPER WOMAN, NELLIE BLY, CIRCLED 
THE GLOBE IN THIS RECORD SHATTERING 
TIME: 7? DAYS, 6 HOURS, II MINUTES/

END OF AN ERA!
fT WAG NOT UNTIL 1839 THAT 

DUELLING WAG OUTLAWED IN WE
AN ACT OF CONGRESS.'

MERE'S A rnr WORTH AS MUCH AS YOU VALUE YOUR P->™RE the AAFe'aMD 
U.S. SAVINGS BONDS AND KEEP BUYING THEM REGULAA^:oc COUNTRY' 
SANE WAY TO INSURE YOUR FUTURE-AS WELL A5 THE FUTURE OFYOUR COUNTRY.

HINT!

jiedu pasiekė Morroco, isz kur

SZP1EGAI
MASKVOJE

Sovietai, Perspėja 
Visus Saugotis

MASKVA, RUSIJA—
Komunistu Partijos laikrasz- 
tis tis Maskvoje “Moskovska- 
ya Pravda” visus gyventojus 
perspėja kad ju mieste randasi 

i daug szpiegu ir iszdaviku; 
daugiau negu visoje Rusijoje.

Szitaip tame laikrasztyje ra- 
szo Major Generolas M. Svet- 
lichniy: "Visi turi labai at
sargiai žiūrėti su kuo jie kal
basi ar užsideda, turi valdžiai 
greitai praneszti jeigu kas ka 
nors prieš? valdžia prasitar
tu.”

Jis toliau visiems užtikrino 
kad policijos slapti agentai 

: darbuojasi kiek tik gali, bet 
. reikia kad visi geri -žmones 
jiems in talka stotu.

Jis, kalbėdamas apie Atlan-

žiuje, pastebėjo kad dabar vi- j 
siems aiszk,u kad Amerikie- 
cziai nori visa svietą valdyti, 
ir teipgi aiszku kad jie dabar 
dar daugiau szpiegu pasiuns in 

j Rusija, ir in kitus Socialistu 
krasztus, o ypatingai in Rusi
jos szventove Maskva.

Jis sako kad kai kurie, kad 
ir geri darbininkai, isztikimi 
Komunistai, mėgsta kaip bo
bos plepeit ir taip tokiems 
szpiegams prasitaria.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

TREY Glv-Ri-'OA/ n- 
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EKSPLIOZIJA KYLO 
MAINUOSE

Vienuolika Mainieriu 
Žuvo

AMONATE, VA. — Parei
ta Petnyczia apie 6:30 valanda 
vakare, Ekspliozija kylo nuo 
gazo, 5C0 pėdu po žeme in Nr. 
31 mainuose prigulinti prie 
Pocahontas Fuel kompanijos. 
Vienuolika mainieriu žuvo, o 
keturioliko likos iszgelbeti. Se
kantieji likos užmuszti per 
ekspliozija gazo:

Archie R. Alicie, 32 metu 
amžiaus isz Cedar Bluff, Va., 
James Chiles, 51 metu amž., 
Valls Creek, Va., Howard 
Fields, Bandy, Va., Main B.

1 Harrison, 43 metu isz Bandy, 
Va., William R. Amos, 50 metu 
isz Warrior Mine, West Va., 
Gilmer E. Monk, 26 metu isz 
North Tazewell, Va., John E. 
Nunley, 30 metu, Bluefield, 
Va., Harrman B. Perry, 50 me
tu amž., North Tazewell, Va., 
James R. Rutherford, Warrior 
Mine, W. Va., Lloyd E. Vest, 
36 metu amž., Freeman, W. 
Va., ir Arnold W. Young, 30 
meut amž., Newall, W. Va.

Netoli nuo vietos kur eks- 
pliozija kylo, 175 mainieriai 
dirbo, bet visi turėjo proga isz- 
begti isz mainiu. Valdžia ir 
kompanija tyrinėja nelaime.

GAL KOMUNISTU
DIENRASZTIS NU

STOS ISZEITINETI
NEW YORK, N. Y. — 

Amerikos Komunistu Partijos 
komitetas nutarė uždaryti sa
vo dienraszti “Daily Worker” 
kuris iszeitinejo per 38 metus 
Bolszeviku propaganda.

Redaktorius John Gates 
bandysiąs prailginti laikrasz- 
czio dienas, bet atrodo bus sun
ku, jeigu negaus pinigiszka 
pagelba.

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUS10S

. . . MALDA ... j

Viesz. Jėzaus ir • 
Motinos Szvencz. I

mieganezios
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos,
Sxv. Mykolo Arkaniuolo,

bažnyczioj

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
in

eitu be pertraukos, 
adresus tai

Tieji kurie persikrausto 
kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad .jiems 
"Saule
kada maino savo 
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.

t«t»; -

t
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Price $3.00
COLORS: Red, Black, Green,

Irti

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

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieezia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

Skaitykit “Saule” Pirkite U. S. Bonus

LAIMINGU NAUJU
METU VISIEMS!

KŪDIKĖLIO LAVO
NĖLIS SURASTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Limekiln Pike vieszkelio, ne
toli nuo Cheltenham ir Ogontz 
ulycziu.

Du jaunuoliai darbininkai, 
“caddies” John Boyce ir Tho
mas Collier sako kad mate 
kaip naujas, sziu metu automo
bilius prie tos tvoros privažia
vo, draiverys iszlipo ir ta mai- 

i sza prie tos tvorospadejo, pas
kui jis,greitai insisedo in savo 
automobiliu ir sau nuvažiavo, 
Philadelphijos link. Su jo buvo 
jauna mergaite ir vaikas, apie 
deszimts metu amžiaus.

Kai jis nuvažiavo tie jau
nuoliai nuėjo pažiūrėti ka jis 
tenai buvo palikes ir jiedu ra
do ta lavonėli.

Jeigu daktarai suras kad tas 
Jkudikelis nebuvo gimęs ne
gyvas ir kad jis buvo nužudin- 
ats, tai ežia bus darbas Phila
delphijos policijantu sztabo.

Pernai lavonėlis vaikelio 
apie keturiu ar szesziu metu 
amžiaus buvo beveik pana- 
sziai surastas. Jo nužudintojas 
ar nužudintojai dar iki sziai 
dienai nėra surasti.

arba pradžia
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO 

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

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

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

SuMUKtl
IS NOT ENOUGH!

the Join
MARCH OF 

DIMES

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




