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Burmese Krasz to Prezidentas

Burmese kraszto Prezi
dentas U. Win Maung atsi
lankė in Vaszingtona ir pa
sisveikino su Prezidentu Ei- 
senhoweriu. Jiedu pasiicei- 
te dovanomis ir vėliau Prez. 
Eisenhoweris pasitarė su 
musu kraszto Apsaugos Ko
misija kaslink apsiginkla

Isz Amerikos
25 MAINIERIAI BU

VO UŽGRIAUTI 
MAINOSE

AMONTE, VIRGINIA.— 
Vienuolika mainieriu žuvo in 
Pocahontas Fuel Kompanijos 
mainos, kaip tiK priesz auszra.

Už keliu valandų, kai ju la
vonai buvo isz tu mainu isz- 
neszti, kompanijos ir valdžios 
atstovai inejo in tas mainas, 
stengdamiesi isztirti kaip ir 
kodėl ta nelaime atsitiko.

Nelaime atsitiko apie penkis 
szimtu pėdu po žeme. Kiek iki 
sziol buvo galima dažinoti tai 
gazas susprogo ir dvideszimts 
penki mainieriai buvo užgriau 
ti savo darbuose.

Kiti mainieriri sunkiai ir il
gai dirbo kol jie galėjo pasiek
ti tuos mainierius ir iszvesti, 
isztraukti keturioliKa j u isz po 
žemes.

Pocahontas mainu kompani
jos virsizninkai sako kad visi 
vienuolika žuvusiu, iszimant 
tris turėjo tik pus-szesztos va
landos dirbti ir jie butu isz tu 
mainu sveiki ir gyvi iszeje. Jie 
butu jau gave pensijas, nes 
kompanija buvo nutarus pa
leisti penkis szimtus trisde- 
szmts keturis mainierius ta pa- 
czia diena.

Czia, szitose mainose jau an
tra tokia nelaime in mažiau 
kaip vienuolika menesiu. Už 
tai valdžios atstovai nori isz
tirti kas czia kaltas?

Tie vienuolika mainieriai, 
kurie žuvo toje nelaimėje pali
ko trisdeszimts asztuonis vai
kus.

Kompanijos daktaras sako, 
kad dauguma tu mainieriu 
tuose mainose užduso po to su- 
sprogimo, bet dviems galvos 

vimo.
Burmese kraszto Prezi

dentas U. Win M ".mg yra 
ežia atvežiaves del savo 
sveikatos, ir pasiliics kelias 
dienas ligoninėje, kad dak
tarai isztirtu ir iszagzami- 
nuotu ji.

□ o o

buvo praskeltos. Taip Dakta
ras L. Z. Wright pranesze laik- 
rasztininkams.

Pirmutine Juoduke 
Ant Eroplanu

WASHINGTON, D. C. — 
Daug Dipliomatu ir Tarptau

Dvideszimts penkių metu 
amžiaus Juoduke, Ruth Ca
rol Taylor isz New York 
miesto, yra pirmutine Juo
duke gauti darta kaipo pa
tarnautoja ant eroplanu. 
Po dvieju sanvaieziu moki
nimo ji bus paskirta ant Mo
hawk Airlines.

Neturi Draugu

Mama klausia savo myli
mo vaikelio:

— Jonuk, ar daug tu tu
ri draugu tarp vaiku su ku
riais mokiniesi?

— Nei vieno neturiu, 
mamyte.

— Tai kodėl su niekuomi 
nedraugauji?

— Taigi, neramu be drau
gu, bet ka turiu daryti? Ku
rie mane musza, asz tu ne- 
keneziu, o tie, kuriuos asz 
apveikiu ir apmuszu, jie ma
nes nekenezia ir nedraugau
ja.

AMERIKOS MARINIAI SAUSIS - JANUARIUS

Neviskas Tvarkoje
Savo Eilese

NEW YORK, N. Y. — 
Musu Marinai, kurie per 
tiek metu taip garbingai ir 
didingai neszesi ir statiesi, 
dabar jau su sarmata turi pri
sipažinti, kad neviskas tvar
koj savo eilese.

Marinai visados laiko savo 
eilių garbe augszczįau negu 
savo gyvastį, negu savo tikė
jimą, negu ir savo isztiKimybe 
savo Krasztui ar savo szeimy- 
nai. Bet dabar jie prisipažins- 
ta kad ta garbe ar ta prievole 
yra suterszta.

Kai Prezidentas Eisenhowe
ris antru kartu paskyrė Ko- 
mandantu, Generolą Randolph 
McCall Pate, visu Marinu upas 
nuskendo. Jie jaueziasi szito 
generolo iszduoti ir parduoti.

Visi Marinai tikėjosi ir no

U.S. SEKR. DULLES
Turėtu Pasitraukti

John Foster Dulles

Anglijos Karaliene Elz
bieta, (po kairei) Karalaite 
Margarita ir Karalienes vai 
kucziai, Karalaite Anne ir 
Karalaitis Charles, czia at

rėjo už savo vada Leitenantą 
Generolą Lewis Burwell Puller 
kuri visi jie gerbia ir beveiK 
garbina. ,

Marinas Matthew McKeon, 
kuris buvo iszvares Platoon 71 
nakezia, norėdamas juos nu
bausti ir priįverte juos bristi in 
Parris Island inlanka, kur 
szeszi jauni: Marinai prigėrė, 
yra rūstybes diena visiems 
Marinams.

Marinai ne tiek ant to Matt- 
he McKeon pyksta kaip ant sa
vo vadu, ku»e per visus tuos 
tardinimus ir teismą, nedryso 
stoti už Marikius.

Komandanįtas Pate isz pra
džių visiems garsiai bliovė kad 
visi Marinai, kurie czia bus 
rasti kalti, bus tinkamai nu
bausti, bet valiau nutupe, nu
tilo ir paskui jau stojo už ta 
Matthew McKeon ir stengiesi 
apginti visu Marinu nusistaty
mus kaslink pratybų.

tines Politikos žmonių sako, 
kad Amerikos Sekretorius, J. 
Foster Dulles'dabar turėtu at
sisakyti, pasibraukti. Jis jau 
pragyveno savo dienas ir da
bar nieko gero negali valdžiai 
atneszti. Juo ilgiau jis pasi
liks toje vietoje juo labiau mu
su santyJ^^Msitfcis- krasz- 
tais pablogės, i

AUTOMOBILIU
DARBININKAI

GAL STRAIKOS
NEW YOR|K, N. Y. — 

Kol Kas visi dar tyli, bet yra 
pranaszauta kad automobiliu 
darbininKai iszeis ant straiku 
priesz Birželio menesi. Jie rei
kalaus didesniu algų ir trum
pesniu valandų. Ar jie laimes 
ar ne, bet tik tiek galima spėti 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Karaliszka Kelione

sisveikina su draugais, kai 
visa szeimyna iszvažiavo isz 
Londono in Sandringham.

Nors Karaliene Elzbieta, 
anot laikrasztininku, yra su-

Sausis yra pirmutinis me
nuo metuose, ir nuo jo pirmos 
dienos pradedame skaityti vi
so meto dienas.

Priesz užgimimą Kristaus 
kaikurios tautos, atipat ir Lie
tuviai, ta menesi skaitė pas
kutinių meto menesiu, nes se
nuose amžiuose buvo skaito
ma metuose tik deszimtis me
nesiu.

Rymiorjys savo skaitlyne, 
metu pradėdavo nuo menesio 
Kovo (Martins) ir baigdavo 
Gruodyte (December).

Metuose 452, priesz Kristaus 
gimimą jau buvo pridėtu metu 
'skaitlyne j e du menesiu, bū
tent Sausis (Januarius) ir Va
saris (Februarius) ir jau pra
dėta skaityti metu menesius 
taip kaip dabar yra skaitoma.

Regisi kad tai vis Vieszpa- 
ties. Dievo. buvo .. surengta 
priesz ateisiant jo brangiau
siam Sunui (Mesijui) ant že
mes.

Rymionys “Januarius” me
nesi pavadino vardu dievai- 
czio Janus. Ju buvo tikima, 
kad tas dievaitis stovi tarp 
dargaus vartų ir turi dangaus 
raktus. Jo simbolis reiszke,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TRYS KARALIAI
TRYLIKTOJE dienoje po

Jėzaus Kristaus Užgimimo, 
KataliszKoji Bažnyczia ap- 
vaikszczioja Szvente Trijų Ka
ralių. Bažnyczios žodžiuose to
ji Szvente yra vadinama “Epi- 
phania Domini” tai yra apsi- 
reiszkimas Vieszpaties.

Evangelijose skaitome kad: 
“Užgimus Jėzui Bethleheme, 
mieste Judos dienose Karaliaus 
Herodo, sztai iszmincziai nuo 
rytu aetjo Jeruzoliman tarda-

sipykus su savo sesere, Ka
ralaite Margarita, bet jodvi 
vieszai neiszduoda to ir czia 
iszrodo labai viena kitai 
draugiszkos.

Tuszczios Kalėdos

Szitam vaikukui buvo ti
krai prastos Kalėdos. Jis 
buvo surastas, apleistas 
prastame New York miesto 
kambaryje. Czia policijan- 
te Kathleen Cronin, stengia
si ji suraminti, bet matyti 
kad nabagas nori daugiau 

mi: Kame yra užgimusis Žydu 
Karalius? Nes regejome Jo 
žvaigžde Rytuose ir atėjome Ji 
pagarbinti.”

To’iaus Evangelija, sako:.. 
“Ir ineje in namus rado Vaikt ■ 
Ii su Marija, Jo motina ir puolė 
ant keliu pagarbino Ji; ir ati
dengė savo turtus, davė Jam 
dovanas; auksa, smilkylus; 
(kodylą) ir mira.”

Sulyg tradicijiniu padavi
mu, ju vardai buvo toki: Kas
paras, Melkioras ir Baltazaras.

Ju dovanos: auksas, ženkli
no kaipo Karalių Smilkalas, i 
(kadyla) — ženklino Dievys-' 
te; mira — ženklino žmogyste.' 
Tai yra, iszreiszke Jėzaus as
menį, kaipo viso pasaulio aug- 
szcziausi Karalių, Dieva, ir 
žmogyste.

Padavimuose randame: Trys 
Karaliai atkeliavo isz Rytu 
szalies, nuo Judos žemes, ku
rioje gyveno gimine Abraomo 
vaikai jo anūko Sabos.

Dovydas pranaszas sako: 
“Karaliai Arabijos ir Sabos 
atnesz dovanas, auksa, kodylą 
ir mira.”

Kataliku Bažnytiniuose pa
davimuose randame, kad tuos 
Tris Karalius, vėlesnėms lai
ke, Szv. Tomas apasztalas ap- 
kriksztijo. Atsitiko tai Persi
joje. Potam jie kaipo misiono-1 
riai skelbe Kristaus mokslą.

Po ju mirties, palaiminti ju 
kūnai, per pasidarbavima Szv. 
Helenos, buvo perkelti isz Per
sijos in Konstantinopoli, isz 
tenai in Medyjonata, o metuo
se 1163, Ciecorius Friderikas 
perkele in Kolonijos miestai, 
Vokietijoj, kame iki sziai die
nai pagarboje Krikszczioniu 
užlaikomi.

Trijų Karalių Szvente. Szv. 
Bažnyczia apvaikszczioja Sau
sio 6 diena. 

negu tik suraminimo. Poli
cijai: tai ji nuveže in Serat- 
nami, kur jie stengiesi ji pa- 
linksmint su invairiomis do
vanomis. O kiti policijantai 
pradėjo jieszkoti jo tėvu, 
kurie ji taip apleido.

o o o

$50,000 Bonus

Beisboles ratelis Boston 
Red Sox užmokėjo penkios 
deszimts tUKStancziu dole
riu už beisbolininka Al Mo
ran, kuris pareina isz De
troit, Mich. Jis dabar eina 
pirma mokslo meta in Mi
chigan State universitetą ir 
yra vienas isz geriausiu 
beisi olininku.

Neteto, toje pat dienoje nors 
ne tais metais, V. Jėzus buvo 
apkriksztytas per Szv. Joną 
upeje Jordano. Toje pat dieno
je Jėzus padare pirma regima; 
stebuklą Kanoje, Galilėjos sza- 
lyj, • permainydamas vandeni 
in vyną.

Beje, toje dienoje Szv. Baž
nyczia szventina auksinius ir 
gentarinius daigtus, kodylą ir 
kreida, atmineziai pagerbimo 
Trijų Karalių dovanu.

Ta diena su paszventinta 
kreida, raszoma ant savo gy
venimo duru tris kryžiukus, 
arba pirmąsias vardu Karalių 
raides, ant prisiminimo, kad 
pirmieji stabmeldžiai Iszgany- 
toja pasveikino.
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Kas Girdėt
tarptautinius reikalus paves
ti Vice-Prezidentui Nixonui.

Svietas prasidėjo su Dievu 
ir viskas su Jojoi vale baigėsi. 
—- Pradedam ir mes sziuos 
Naujus Metus su Dievu, lai Ji
sai visus užlaiko savo globoje, 
per visus metus ir apsaugotu 
mus naro nelaimiu!

Taigi, pradedam tuos Nau
jus Metus su vilczia, jog laikai 
pasigerins del visu ir atsiduo
da ant Dievo valios, nes kas su 
Dievu, tai Dievas su juom!

In Taipei, Formosa, Lu! 
Chung-Chun buvo atėjės in 
teismo kamlbaruš pasižiūrėti ir 
pasiklausyti kaip du tetarti 
vagiai yra teisiami. Vienas isz 
tu tetartu vagiu, dirstelėjo po 
teismo kamibari ir pamate po
ną Chung-Chun ir pirsztu in ji 
parode kaipo jo pagelbihinka 
toje vagystėje.

Pypkes Durnai
Naujiemsiems Metams

AFL-CIO seimas in Atlantic 
City buvo tikrai inspudingas. 
Dabar matyti kad uniju. vadai 
ne tiek baliavuoja ar uliavuo- 
ja, bet kad jie tikrai imasi sa
vo darbo ir daro nemaža inta
ką ant viso musu kraszto gy
venimo.

Netoli Norwalk, Connecticut 
kai policijanfai sustabdo Poną 
Vincent Calderone, kai jis va
žiavo skersai dar neužbaigta 
tilta, jis jiems pasiaiszkino: 
“Asz taksas moku ir tai už szi
ta tilta asz moku ir asz norėjau 
pasižiūrėti kaip darbas eina.” 
Policijantas labai mandagiai ji 
iszklause ir paskui jam pada
vė tikieta.

Nauju Metu susilaukęs
Meilirgiausiai juos pradek;

Nauja giesme dar užtraukęs 
Nusiminti nežadėk.

! Juk pats Dievas mumis skiria 
Naujus Metus visados,

Užtai meile mus szirdyse
Lai nesilpsta niekados.

Meile Dievo ir artimo,
Ir Tėvynės, Lietuvos,

Mus szirdyse lai bujoja, 
Ir težydi visados!

būti jo namuose ir norėjo pa- 
dekavot savo geraflejui už isz- 
gelbejima nuo smerties jo sū
nelio. Eidamas jis tuom paežiu 
keliu kada, daejo ta vieta kur 
per jo priežastį gal rado smer- 
ti žmogus, atkreipė galva iii 
kitai szali. primindamas sau ta 
vakarykszti pasiutiszka darba 
visas drebėjo ir kankino ji isz- 
mteinimai sarižines. O kad ne
girdėt balso sanžines, ėmėsi už 
darbo, skabei prociavojo * kad 
net užsitarnavo ant pagyrimo 
meisterio.

Vos saule pasid'epe už kalnu 
Szimonas bego kuogreieziau- 

į šia namo. Neužėjo jam szian- 
! dien aid misliu pavydėjimas 
laimes niekam, isz gilumos

i szirdies dekavojo Dievui už 
j iszgel bejima 'ir »dOvanojima, 
gyvenimo jo mažam šuneliui 
Antanukui ir kalbėjo pats in

Per szita seimą buvo matyti 
kad atskiri, kad ir eiliniai na
riai galėjo iszkelti savo baisa 
ir pasakyti kas jiems rupi ir 
ko jie nori, reikalauja.

Tas musu unijoms ini sveika
ta, bet ir visiems mums ne 
unijos nariams perspėjimas, 
kad dabar reikes jau labiau su 
tomis darbininku unijomis 
skaitytis.

In Connersville, Indiana, 
Ponia Ruth Wilson teisėjui sa
ke kad ji nekalta ir kad ji pal- 
szyvu czekiu nebuvo iszra,szius 
-bet vėliau ji prisipažino, saky
dama kad ji ir nekalta, bet kad 
valstijos kalėjimas turi vonia, 
gerai iszsiprausti, ko apygar
dos kalėjimas nelbeturi, kur ji 
yra buvus per kelis menesius.

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

DYKADUONIAI

Per pastariuosius kelis me
nesius automobiliu fabriku 
biznis labai nusmuko, nors 
kompanijos tik dabar tai pa
skelbė ir prisipažino. Labiau
siai nukentejo Chrysler kom
panija su savo automobiliais, 
nors jos biznis dar vis nepras
tas, nes ji gamina težinus ka- 
riszkiems eroplaniams. Ir szi- 

szim

Szimtas trisdeszimts metu 
atgal James Gordon Bennett 
buvo paskirtas atstovauti laik- 
rasztininkūs Vaszingtone. Tai 
buvo pirmas sykis kad laik- 
rasztininkui buvo valia skelbti 
žinias isz Vaszingtono. Dabar 
Vaszingtone randasi keli tuks- 
tancziai tokiu laikrasztininku.

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Platinkit “Saule”

pagelbininkas daktaro, Iponas 
profesorius ne viena karta da
re tekės operacijas ir yra tarne 
pertikrintas.

Ant rytojaus Szimas anks- 
cziau negu kitomis dienomis 
nuėjo linksmesnis in darba, 
ėjo tik apie tai kad kaip tik po 
nusileidimui saulse kuogreį- 
cziausia sugryžt namo nes dak
taras prižadėjo apie ta laika

— Teko dor|L ir protingai 
žmona kaip Morta ir tekis pa
togus, greitas ir gražus, tokisi 
linksmas vaikutis kaip mano •*
Antanukas tai yra brangesni 
mano t urtai negu keno pinigai.

Kada buvo netoli narnu pa-

— SienteiaųKalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50<- arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užlipanti apysaka 
Per pacztja, 25 Centai

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

Ed- 
sel” biznis visiszkai prastas. 
Fordo virszininkai dar vis tu
ri vilties kad viskas iszeis ant 
gero; jie sako kad ima laiko 
žmones tetikint! kad naujas 
automobilius yra geras. Bet 
Fordo kompanija jau dabar 
yra paleidus isz darbo kelis 
tukstanezius darbininku, kurie 
buvo pasamdinti tuos naujus 
“Edsel” automoilius gaminti. 

Iszrodo kad vien tik Gene
ral Motors komlpaniija dar ge
rai stovi.

Dar nieko tikro nėra isz Va
szingtono1 iszleista kaslink 
Prezidento Eisenhowerio svei
katos ar ligos, nors daktaru 
raportai visus tikima kad vis
kas tvarkoj ir kad Prezidentas 
sveikas. Bet eina gandai kad 
po Nauju Metu Eisenhoweriui 
bus tesakyta rūpintis ir dar
buotis vien tik kariszkais rei
kalais, o visus kitus svarbius

Pirkite Ų. S. Bonus M^irkie U. S. Bonus! Pirkite

United States
Savings Bonds

A prominent banker and » 
community leader tells you:

. Bonus

Joseph C. Wehnan, President, 
Bank of Kennett, Kennett, Missouri; 

į į 1958 President, American Bankers 
Associationare so important

regejo karieta daktaro ir pasi
skubino greieziau. Priemenėje 1 
jau iszgirdo jo baisa ir stojo 
kaip in kastas.

— Viskas einasi kuoige- : 
riaUsia, kalbėjo daktaras, glos
tydamas veideli vaikuczio, už 
keliu dienu bus suvisai sveikas 
ar 'matote jau sžiypsojasi vai
kas! Pataisė jis paduszkas ir 
atsigryžo.

Szimas mažai ka nenugar- 
mejo skradžiai žeme paregejas 
puiku vejda pono daktaro: pa
žino jis jame raiteli. Ant kak
tos turėjo raudona randa kuri 
ajplaike puldamas su arkliu 
nuo kranto.

Daktaras pažino Szimona ir 
veidas jo priėmė rūstybe; pa
žino jis narsumą kuris mėtėsi 
ant jo bet vos spėjo iszduot žo
di, jau mulorius klūpojo priesz 
ji ant keliu.

— Muszk mane, ponas! 
Szauke Szimas patraukeneziu 
balsu, duodamas jam savo ta 
paezia lazda szakotai su kuria 
puolėsi ant daktaro jojanozio. 
Sumuszk mane kaip szuni! Es
mių vertas to! Drysau pakelt 
ranka ant mano geradejo ku
ris dovanojo gyvastį mano kū
dikiui, iszgelbejo ji nuo smert! 
O kokis isz manes latras ir 

' piktadaris.
i Su galva mnsze in grindas, ir 

verke balsu kaip kūdikis, ap
imdamas kelius daktaro. Mor
ta žiurėjo ant to nesuprasda
ma kais czion veikesi.

Matydamas tikra, gailesti 
muloriaus už savo pikta darba 
daktaro' rūstybe dingo o szir- 
diinga jausla iszpildytos pavid- 
nasties pripildė jo. duszia, da- 
bar-gi kada mate1 jog žmogui 
kuris vos neateme jo gyvastį, 
iszgelbejo brangiausi turtą, 
vienatini sūneli, lengvinus jam 
buvo dovanoti kalte.

:— Kelkis ir buk spakainas 
tarė daktaras jaiuslingai, va
kar buvai nelaimingu ir in- 
kurstytu žmonių laime, davės 
tas in rūstybe o rūstybe yra 
priežastis visu blogu darbu. 
Jeigu butai žinojas jog viena
tine mano zobova, vienatine 
atsilsis po mano sunkei procei 
yra jodinet raitam tai isztikro 
gal butai prasiszalines man isz 
kelio.

Szimas pasikėlė nuo žemes 
ir gailingai žiurėjo ant dakta
ro. Suprato dabar jisai jog ne
žiuręs ant tuju kurie važinėja 

» karietoms ir raiti, kaipo ant 
dyka-duoniu ir jog- jie ne yra 
naudingi ant svieto žmones 
bet jog ju yra sunkesni užsi
ėmimai įr kitoki negu prastas 
darbas fizikįszkas.

to your family and your own home town .G ALAS- t

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslai*

j 160 Puslapiu
' 8 col. ilgio, 5% eoh plocaio 
> Iszaiszkina sapna ir kas 
1 ateiteje stosis. Su priedu 
: planatu ir visokiu burtu, 
t Knyga in minksztoe po- 
! pietos virszeliuose. :: :: 
! Pinigai reikia siusti su 

užsakymu:
' liklai,. . . $1.00
1 Saule Publishing Oo.. 

Mahanoy City, Pa..U 3 A

If you and your neighbors are spend
ing and saving wisely today, tomor
row’s economic problems will solve 
themselves.

That’s true for your family, as well 
as the community in which you live. 
And that’s why U. S. Savings Bonds 

• are so important to every American.
The secret of saving is system. And 

for most Americans, Savings Bonds 
are the perfect solution for system
atic savings. They’re safe. They’re 
sure. Easily bought. And easily con
verted into cash should an emergency 
arise.

' And now every U. S. Series E Sav-

ings Bond pays a new, higher inter
est—314% when held to maturity! It 
matures faster, too, in only 8 ydars 
and 11 months. And redemption 
values are higher, especially in the 
earlier years.

Leading bankers and industrialists 
all over the country, realizing the im
portance of thrift and savings to a 
sound economy, are giving their 
wholehearted support to the U. S. 
Savings Bonds program.' Why not 
start your Bond investment program 
today—through the Payroll Savings 
Plan where you work or by regular 
purchases where you bank.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) I 
talpinasi sekanti skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo- f 
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- 
ezius 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 Nevaluin- 
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; Peleninte; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tinga Ponu. 35c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Naiopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.l44r— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninljae, 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 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 pusią 
piu, 35o.

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, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

lapių, 20c.
No.l58~A pi® Kapitoną* 

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržinolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- ' 
davinėti Pinigus. 45 pus., 20o.

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

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

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

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

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

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

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

No.197-—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie A.p- 
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—Novęna, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

SAFE AS AMERICA U. S. SAVINGS BONDS

The V. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks, 
jor their patriotic donation, the Advertising Council and

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

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
nžlieku. Sh paveikslais, 177 
dideliu puslapiu, 35c.

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos

apraszy-

apysaka 
szimtme-

SAULE PUBLISHING CO. MAHANOY CITY, PA.

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. ILS A.

tSV” 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.

Nepamirszkite dadeti 
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*., • U. i. &
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DYKA-DUON1AI
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0YKA-DUONIS, n i u r n e j o 
per suspaustus dantis. Isz 

szimtines dalies ka tasai ark
lys kasztuoja, kad tureczia tai 
nieko nesiruipinezia ir; mano 
sūneli iszgydinczia, nes ture
czia užsimokėti ir daktarui ir 
už gyduoles, tai iv piano vai
keli nuo smerties iszgelbetau.

— Isz kelio!
Bet Szimas ne mislino trauk

tis raitelui isz kelio.
' — Turiu tokias tiesas vaik- 
saezioti czionais kaipo ir po
nas! Atsake stacziai Szimas.

— Isz kelio! Paantrino rai
telis, leisdamas arkli tiesiog 
ant Szimo.

—■ Piktumas 'baisus užside
gė szirdiyje* m ui ori aus.

—- Asz tave pp,mokysiu 
kaip jot ant žmonių! Paszauke 
užkimusziu balsu, tuojaus per
skelsiu galva tavo szluikai.

Pakele lazda gumlbuta ir už
simojo ant arklio. Raitelis su
laikė staigai arkli ir tuom ap
sisaugojo nuo nelaimes, nes 
vienos nelaimes apsisaugojo, o 
inpuole in! kita, tuo .arklys isz- 
bąidytas mėtėsi in szalis nu
virto drauge su savo jpopu nuo 
baisaus kranto in kloni.

Szimas baisiai nusigando ir 
vieta piktumo užėmė baisi bai
me. Gal tas žmogus užsimusze 
klonyje gali but akmens ir 
arklys galėjo įprislęgt savo 
sunkenybe. Ant misliu jam už- 

’eitinejo', jog per savo piktybėj 
stojosi priežasczia sinerties 
žmogaus, kuris jam nieko ne
prasikalto, paėmė ji baime 
mirtina. Rodėsi, jam jog mato1 
jau žandarus, kurie jo ateina, 
imti, girdi verksnia .Mortos, 
griežimą duriu kalėjimo, bar- 
szikejimo geležiniu pancziu. 
Baisiai perimtas baime prade-

-----L--------->
jo bėgt.

Inpuole im stttba uždusęs ir 
drebantis. Prie loveles kūdi
kio sėdėjo kokis jaunas ponas 
su akulorais, szale jo stovėjo 
Morta nubalus ir 'baisiai nu
vargus. Paregėjus vyro akis 
pakeli atsiduso ir pirsztapadė
jus prie lupu iszejo su juom in 
priemenia.

— Ir ko? Paklausė nekanL 
trai.

— Geriaus, atsake Morta, 
nes buvo suvis bloga, difterija.

— Ar tai daktaras?
— Pagelbininkas daktaro.
— Szimai, paszauke verk

dama, motere, kaip sziandien 
pergyvenau ta diena. Lyg 
smert nepamirsziu to. Gerai ka 
tavęs czion nebuvo.

—< Apsakyk man greicziau, 
prasze jis Mortos.

— Tuojaus, atsake szluos- 
tydama akis, seskie ant suolo, 
nes iszrodai kaip nuo kryžiaus 
'nuimtas'. Gal esi alkanas, gal 
ka valgysi?

Szimas pakratė galva ' duo
damas tuom suprast jog nega
lėtu nieko nuryt.

— Apie pietus vaikui bu
vo kas kart blogiau, pradėjo* 
apsakinet Morta, rūpestis bai
sus mane apėmė, o del to pa- 
stainavijau atvest daktara. 
Kaiminka man pasakė jog nuo 
czion netoli gyvena vienas te
kis ka vaidinasi profesorium, ir 
nors didelei mokintas ir tur
tingais yra labai mielaszirdin- 
gu ant biedn.u. Paprasziau jo
sios idant valandėle pasėdėtu 
prie kūdikio, o asz pati nuėjau 
skuĮiei pas (aji poną. Tarnas 
man pasakė jog daktaras yra 
praszytas pas dranga ant pus
ryti, bet jeigu liga sunki tai gal 
ir pribus. Kada jipaszauke pas

mane ir kada ji pamaeziau su
vis apleido mane drąsą: Sa
kau tau yra da jaunas, nes pui
kus ponas, guod'otinas, rodos 
buk kokis kunigaiksztis apšau
kiau, jam viską. Bukie spakai- 
na motere, “tarę jis meilei in 
mane sugryždamas namon, asz 
.netrukus pribusiu pas jus.”

Man rodosi akmuo nuo* szir- 
dies nupuolė, atbėgau, namon o 
in puse valandos paskui mane 
pribuvo, karietoje su savo pa- 
gelbininku daktaras. Apžiurę-

jo kūdiki ir piliepe atnešat isz 
karietos krepszi su daktarisz- 
kais daigiais drebulis perejo 
per visa mano kuna kada pa- 
maeziau visokius peilius, pen- 
zelus, ilais, triubukes ir žirklai- 
tes. Antanukas vos dūsavo.

Morta velei apsiverke ir 
aszaros varvėjo per 
Szimas drebėjo, kaipo 
ji krėtė.

— Kalbėk toliams, 
nekantrei.

veidus, 
drugis

manes
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LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos

Sieniniai Kalendoriai 1958m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 
r3 Dabar po 5(te arha 3 už $1.35 c

inejo in stuba idant pažiūrėt 
vaiko. Vaikutis miegojo sipa- 
kainei dūsaudamas lygiai iir 
giliai.

— Viskas bus gerai, tarė
(Tasa Ant 2 puslapio)

SVARBUS
PRANESZIMAS!

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

LAIMINGU
i

NAUJU METU

NUO

TARADAIKA

. . IR... I *

BALTRUVIENĖS

kaklo* nedide

prasze 
Gailiuosi jog ma

nes vakar nepaiszauket, kalbė
jo daktaras nes ir sziandien da 
yra ne per vėlu. Vaikas yra 
drūtas ir'lengvai atlaikys ope
racijai. Ir tuojaus paėmė peili 
taip asztru ir žibanti kaipo 
britva, asz tai paregėjus pa- 
szaulkiaiu su didele baime:

— Ka ponas nori daryti?!
J isai pažiurę; o ant

spakainei ir tari: Buk protin
ga motere. Ar-gi nematai jog 
kūdikis jau spiauginasi? Pa
darysiu jam ant
Ii inkirtima paštui intaisysiu 
triubulke Idant galėtu dusaut. 
Esmių tvirtas jog operacija 
nusiduos. Uždengiau sau akis 
su rankomis roc *
jau matau tekam ežius kraujus 
isz žaidulio.

Reikia idant
už galvos kūdikiu, kalbėjo 
daktaras. Asz palaikysiu atsi- 
szaukiau.

Tai gerai, tam 
žiūrėk ir pamyk s 
klyktelėtum.

Kas toliaus dėjosi to asz ne
galiu tau ir nepat likysiu apsa
kyt jaueziau jog 
mirszta, nes g; 
da.u ir nesudrėbe, 
taras pridėjo jam 
kaklelio. Nežinau 
kas dėjosi ir traukėsi tas vis
kas gal valanda o

les! man buk.

as palaikytu

■e daktaras, 
sau, kad -ne

jzirdis mano 
alvikes nepalie

ku kad dak- 
peili prie 
kaip ilgai

’ 0, matot

MICHIGAN FARM SURIS
FOUNTAIN — MICHIGAN

JUS esat® namuose1 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 j u 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

4- 44 444444444-4- 444 4444444444

gal' penkes 
<^ip numi

rus, rodos, jog mano kojos bu
vo priaugę prie grindų. Isz api- 
kvaitųlio prikėlė mane balsas 
daktaro kadai paszauke: “Nar
si isz jus motere
kaip dabar lengvai mažiulelis 
kvepuoje? Turiu vilti jog vis
kas bus gerai.

Vasara praslinko in gala bet 
saule taip degino, kaip vasara, 
menesi Liepos, o ant dangaus 
nebuvo matyt ne mažiausio de
besėlio kuris pridengtu nuo 
Spinduliu saules ir aitvedintu 
indeginta žeme.

Iszmusze ka tik dvylikta va
landa atilsio del kuopos dar
bininkų, kurie nuo.pats ryto 
buvo užimti budalvojimu palo- 
celio del vasarinio gyvenimo 
turtingam miesto kupeziui; 
darbas ėjo smarkiai aplaisty- 
damais prakaitu, muloriu apde- 
guses kaktas del to-gi noringai 
lauke tos valandos kada turės 
truputi laiko ant atilsio ; vieni 
sugulė ant žoles) po pavesiu 
medžiu, kiti velei susėdo ant 
sudėtu plytų, treti rūke pyp
kes, kiti linksmai kalbėjo, juo
kėsi ir valgė, vienas tiktai terp 
tuju stovėjo nuliūdęs nieko 
nekalbėjo tiktai kakta surau
kęs gilei susimislino, rodos 
kad turėjo koki baisu varga ar 
rūpestis.

— 0 kas-gi tau Szimai?

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra ageniu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraščiu. Acziu!

Paszauke vienas isz draugu, ar 
mis] i ui užsiraszyt in Komedin
ius, jog nieko nekalbi?

— Duokit man pakaju, at
sake mul orius baisi rūpestis 
mane vargina.

— Tai atsigerk arielkos, o 
pamatysi kaip tuoj tau pereis 
rūpestis ant to yra geriauses 
spasabas.

— Gerai tau Mikai kalbėt 
jog tau niekais nekenkia, atsa
ke Szimas su atsidusimu, pa
ėmei ipasogos kelis szimtus 
rubliu ir pats gerai uždirbi tai 
ir geraį eina, bet ant manes tai 
vargas ėmėsi nuo nekurio lai
ko, užklupo ant manes beda ir 
jodo man ant. sprando. Pir- 
miaūse tasai valkata Vincas 
Kovalczikais iszviliojo -nuo ma
nes 15 rubliu, prisieginejo jog 
atiduos už menesio o tuolaik, 
kada, jau laikas praėjo* apgag 
vi kas prapuolė kaip akmuo 
vandenije. Po tam apsirgo 
sunkiai man motere, kas buvo 
kiek užezedyto skatiko namie, 
viskas nuėjo ųnt daktaro ir gy
duolių. Pasveiko ant galo, dė
kui Dievui ir sztai vakar vaka
re apsirgo man vėl vaikas ant 
gerkles, da anksti buvo links
mas ir sveikas, staigai apie 
pietus gavo dideli karszti, o 
sziandien anksti net suvis 
sprangina na'baga. . /

— Nai, tai paszauk daktara 
rodino Mikas.

— Ta pati kalba mano mo- 
teres, bet. daktaras dovanai ne
ateis norint turi karietas ir sa
vo locna mūra.

Nai vlyrai! Imkitės prie 
darbo užskanDbejo balsas meis
terio.

Szimas ėmėsi už darbo, bet 
mažas sūnelis Antanukas ne- 
ėjo jam. isz misliu. Koliojo jis 
dabar pats save, jog nenusiun- 
le daktarui pinigu, žinoma ne
buvo, vienok buvo galima ka 
nors parduot arba užstatyt, ar 
ba ant galo paskolint. Jeigu 
vaikas numirtu tai biedna mo- 
akis iszverktu; dabar tris dag- 
tarus paszauktu bile tik Anta
nukas su nusiszyjsojimu kada 
levas sugrylžta nuo darbo ran
kutes savo isztiesdavo.

Toje valandoje priesz Ibuda- 
vota paloceli užvažiavo karie
ta locnininko turtingo kup- 
cziaus, kuris kas kelios dienos 
atvažiuodavo apžiūrėti darba. 
Tuo laik atsivežė su savim sa
vo paezia ir dvieju metu am
žiaus sūneli, gražu ir drąsu vai 
kinka kuris primine mulioriui 
jo sūneli. Anas teipg.-gi links
mas bėgiojo, juokėsi ir kalbėjo 
o sziandien skausmas ir karty
be suspaudė szirdi tėvo, del to 
darbas jam nesiseke ir pama- 
želi ėjo, kas užtraukė ant mu- 
lioriaus, asztru baisa priverti
mo meisterio prie pasiskubini- 
mo.

Saule ant galo nusileido ir 
darbininkai galėjo sugryžti na 
mo. Skubinosi, labiause Szi
mas. Ėjo vienok jisai nuleidęs 
galva ir nepaisejo ne to, kad 
paskui ji važiuoje briczka. la

bai greitai.
In szali! Paszauke jau

nas vyras sedintisis ant ožiu 
briezkos, ko nepaisai !

Mul i orius p akele galva ir 
akyse jo blikstelėjo žaibas pik
tybes. Ratai vežimo vos ne 
parmusze ji, o deseys dulkiu 
apdulkino jo veidą. Nusivijo 
jis žvilgterėjimu paskui smar
kiai važiuojenezia 'briczka, ant 
ožio*, prie* szalies jaunikaiezio 
sėdėjo kokia tai jaunaa, graži 
ir patogi poni.

— Dyka-duoniai! Suniur
nėjo Szimas, neręikalajuje rū
pintis procevot, paukszczio 
pieno jiems stokas! Ne gero 
žodžio ne nori žmogui duoti! 
Baisus piktumas augo* krutinė
ję tėvo* matydamas 'žmonių lai
me o pamislin damas apie savo 
nelaimes, szirdis jo prisipildė 
kartumu.

Lygino jisai ju gyvenimą su 
savo laime, su nelaime, links
mybe, su savo rupecziu ir nu
liūdimų.

Skubinosi jis kas kart grei
cziau nes paimtas rupeseziu 
apie kūdiki, pasuko nuo plen
to- in szali del sutrumpinimo, 
kelio ir nuėjo jis taku iszilgu 
pylimo mieštiszko. Isz vienos 
szalies traukėsi augsztos tvo
ros daržui ir sodu o isz kitos 
buvo baisus krantas kuris net 
in kloni buvo užaugės žaliais 
krūmais.

Staigai iszgirdo jisai siz už
pakalio ka toki jojant ir atsi- 
gryžes paregėjo raliteli. Buvoi 
tai jaunas yylras nes akys jo 
žiurėjo iii kur tai toli, iszmin- 
tingai ir užsimislines buvo gi
lei apie ka toki, veidas jo buvo 
iszblyszkes. Mulorius to visko* 
nemate tiktai pamate aprėdy
ta puiku raiteli ir gražu arkli 
ir jo szirdyje vela piktybe už
virė.

— Garbe Dievui!
— Garbe Dievui! Kalbėjo 

su atsidusimu Szimas.
Insiverkiau asz isz džiaugs

mo* ir nelaimes; norėjau pade- 
kavot jam 'bet nepavelino: 
“Labai esmių džiaugsmingas 
jog nusidavė man jusu sūneli 
iszgelbet”, kalbėjo su nusi- 
szypsojimu: Ryt vakare pribu
siu da pažiūrėt jo o tuomlaik 
palieku ant nakties czion mano 
pagel'bininka, jeigu kas navat- 
no aistitiktu tai galit ankseziau 
pas mane atsiunst. Nenorėjo 
ne klausyt apie pinigus, nuva
žiavo palikes pagelbininkui 
savo paliepimus kaip turi su 
kūdikiu apsieit. Ak! Szimukui 
tai aniuolas ne žmogus!

— Tegul jau Dievas už vis
ką užmoka ir duoda jam kuo- 
geriausia ! Paszauke isz gilumo 
szirdies mulorius ir pamaželi

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu- 

1 varys ju nuliūdima,

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 laidinio “Saules” ir 
del užlaikymo darbininku!

Stengiamies vęsti^ikraszti 
“Saule” kuogeriaiis^^Kd ji 
patiktu musu mieliemšsSuty- 
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.

Price $3.00
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

aiMBun rum

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - Ų. A?
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Žinios Vietines liu ant geležinkelio, tuo jaus 
pranesze vaistiniai policija, ku 
rie pribuvo ant vietos isztirin-

eti nelaime. Velioniai paliko 
savo vyra ir tęva, Albin S. Yo
dzu, Sr.

—• 195$ metai.

—> Laimingu Nauju Alėtu. Už Geležines Uždangos
— Sausis — January.
— Ponas Stanislovas I’e- 

cziulis su žmona, isz West Ha- 
zletono, lankosi mieste pas pa- 
žinstamus, ir prie tos progos 
atlankė “Saules” Redakcija, 
del atnaujinimo savo prenu
meratos u<ž laikraszti ‘Saule.’ 
Ponstva Pecziuliai yra musu 
skaitytojai nuo daugelis motu. 
Pons. Pecziuliai taipgi lankosi 
pas ponia Morta Kugriene ir 
szeimyna Girard vi liejo.

Acziu už atsilankymą.
— Subatoj pripuola Szv. 

Tito, o Tautiszka Vardine: 
Trainis. Ir ta diena: 1799 me
tuose gimė poetas Adomas 
Mickeviczius.

— Gerai žinomas del mies
to gyventojams, Petras Szerk- 
sznis, nuo 322 W. Market uly., 
kuris nesveikavo per koki tai 
laika, o Gruodžio devinta die
na likos priimtas in Ashland 
ligonbute del gydymo. Pasi
mirė Panedelio naktyje 11:40 
valanda. Velionis gimė Lie
tuvoje, atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal. Paliko 
savo giminaiti Vincą Szerk- 
sznd mieste. Laidos Subatos 
ryta, devinta valanda., isz Gra- 
boriaus Traskausko koply- 
czios, 535 W. Centre uly., o ku
na palaidos in L.D.K.V. kapi
nes Frackvilleje.

— Kita sanivaite: Nedelioj 
pripuola Szvencz Jėzaus Var
do ir Telesforo, o J'autisz-

Vytautas. Taipgi 
4wMfeft^Menulio atmaina: 
Pilnatis. Ir ta diena: 1777 me
tuose per Amerikos revoliuci
ja priesz Anglija buvo kruvi
nas susikirtimas Princeton 
mieste; 1949 m., baisios viešn
ios in Warren, Arkansas, 512 
žuvo, o 275 žmonių sužeisti.

— Panedelyje p r i p u o 1 a 
Trys Karaliai o Tautiszka 
Vardine: Radiszius. Ir ta die
na: 1927 metuose Amerikos 
Mariniai iszkelianja in Nicara
gua. ■

—■ Utaminke pripuola Szv. 
Liucijono, o Tautiszka Vardi
ne: Rūtenis.

Shenandoah, Pa.—
Buvęs sudižia del Schuylkillo 
pavieto, ir dabartinis narys isz 
Pennsylvanijos Utility Komi
sijos, ponas Henry Houck isz 
Weston' Plaice, ana diena su- 
gryžo isz Jefferson ligonbute; 
Philadelphia. Ponas Houck 
nesveikauja ir yra po d'akta- 
riszka priežiūra.

McAdoo, Pa.—
Nelaime atsitiko Nedelioj po 
piet, prie Lofty kaimelio, kai 
automobilius kuriame važiavo 
motinai ir du sunn per Lofty 
medini tilta. Staigai automo
bilius trenkė in paramos ir au- 
tomobius nupuolė nuo tilto ant 
geležinkelio. Visi likos tiž- 
muszti, nes jie likos 'baisiai su
žeisti. Ju vardai: p. Jennie 
Yodzu, 42 metu amžiaus: Peter 
16 metu amžiaus kuris vairavo 
automobiliu ir jo brolis Albin, 
9 metu amžiaus, visi isz Ce
menton, Pa. Andrew Baranko 
isz Kelayres, kuris tom syk va
žiavo su automobiliu, užtemi- 
no ant suteszkinto automobi

Lietuvos Komunistu 
Partijai Nesiseka Gi

liau Szaknis Inleisti

Partijos Centro Komi
teto Nusiskundimai
Lietuvos Komunistu parti

jai, matyt, sunku kraszto vi
suomenėje giliau szaknis in
leisti, jei pats centro komiteto 
laikrasztis “Komunistas,” szi- 
met, 9-je laidoje 1957m., su 
partijos organizaciniais nega
lavimais iszeina in vieszuma.

Kiek partija turi Lietuvoje 
nariu, taja proga nepasakoma, 
bet yra visiems žinoma, kad pa 
lyginus su gyventoju SKaicziu- 
mi, partiniu Komunistu Lietu
voje yra labai menkutis nuo- 
szimtis. “Komunisto” teigi
mu, per paskutini 1957m., pus
meti priimtųjų kandidatais in 
partijos narius tarpe esą apie 
700 darbininku ir daugiau 
kaip 500 Kolukiecziu. Darbi
ninku ir Kolukiecziu lygina
masis svoris partijoje tolydžio 
augas.

Bet iszimant atskiras vieto
ves ir rajonus, ck oficiozas 
skėsta aimanose.

Pavyzdžiui Kaunas esąs vie
nas stambiausiu Lietuvos isz- 
dirmyseziu centru, kur milžin- 
iszka vaidmena stambiu inmo- 
niu darbininkai, bet ežia isz 
196 žmonių, priinitu kandida
tais in partijos narius pirmojo
je sziu metu puseje, darbinin
ku yra tik 76. Taigi viename 
stambiausiu respublikos isz- 
dirbyseziu centru in partija 
priimta daugiau tarnautoju ne 
gu darbininku. “Su panaszia 
padėtimi galima susidurti ir 
eileje kitu miestu, rajonu par
tiniu organizacijų/’ raszoma 
ck laikrasztyje, tuo atvirai pri 
pažinstant, koki palyginamai 
menka vaidmenį kp-joje vaidi
na patys darbininkai.

Kolukiecziai Nemėgs
ta Būti Partijos Nariais

Pereidamas prie Kolūkiu, 
laikrasztis teigia, kad jie tik 
tada atliks tai, kas isz ju lau
kiama, jei juose bus jaueziama 
stipri partine intaka, jei “le- 
miauose baruose dirbs Komu
nistai, asmeniniu pavyzdžiu 
auklejantieji Kolukiecziu, vie
nok iki sziol musu respubliko
je dar esama Kolūkiu, kuriuo
se nėra pirminiu partiniu or
ganizacijų, o eileje rajonu Ko
lūkiu pirmines partines orga-
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Pirkie U. S. Bonus

Pirkite U. S. Bonus

nizacijos dar labai negausios, 
silpnos organizaciniu požiūriu 
o ju inskaitoje esantieji Ko
munistai atitrukę nuo KoIukio ’ 
gyvenimo.”

Laikrasztis duoda ir teisy- 
bia apie atskirus rajonus ir 
Kolūkius, kuriais isz tikro pa
rodomas menkas Komunistu 
partiecziu vaidmuo didžiulėje 
Kolukiecziu maseje. Pavyz
džiu: Kretingos rajone tryli
kos Kolūkiu partinėse organi
zacijose tesą po 3 - 7 Komunis
tus. Ir tai dar ne tikri Kolu
kiecziai: Raudonosios vėliavos 
Kolūkio partines organizacijos 
inskaitoje tėra trys Komunis
tai: Kolūkio pirmininkas, lau
kininkystes brikados brigadi
ninkas ir apylinkes tarybos se
kretorius. ’ ’ Maždaug tokia 
pat esanti ir “Szyturio” Ko
lūkio partines organizacijos 
sudėtis. Komunistu intaka 
sziuose Kolūkiuose esą beveik 
nejaueziama. Partiniu orga
nizacijų eiles nepapildomos 
laukininkystes darbuotojais, 
linu augintojais, gyvulininKys 
tęs darbuotojais.

Negeresne padėtis esanti ir 
Szilales rajone. Czia Kolūkiu
ose dirba tik 28 Komunistai ir 
isz j u tik 9 tikri Kolukiecziai, 
kiti yra invairus pariegunai. 
Szilales ir Kvėdarnos maszinu 
traktorių stoeziu partines or
ganizacijos taip pat negausios. 
Kvėdarnos partine organizaci
ją per visus metus neprieme in 
partija nei vieno asmens, o Szi
lales organizacija jau puse me
tu kaip nieko nėra priėmusi in 
partija. Abieju stoeziu me
chanizatorių tarpe esąs tik 
vienas Komunistas: isz 180. 
Tai jau tikrai budingas skai- 
cziu santykis.

Žmonos Neleidžia Vy
rams Stoti In Komu

nistu Partija
Komunistu oficiozas toliau 

toliau nusiskundžia, kad eileje 
rajonu vis dar silpnai organi
zuotas darbas moterų tarpe. 
Tokiuose rajonuose, kaip Igną 
lino, darbas tarp moterų yra 
žemo lygio. Per puse metu czia 
nei viena moteris nebuvo pri
imta kandidatu in partijos na- 
44444444444444444444444444

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 
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. 
bia.

rius. Alytaus, Kaisziadoriu, 
Radviliszkio /Kalvarijos rajo
nuose in partija buvo priimta 
tik po viena moteri.” Laikrasz 
tis duoda dar ir tokius budin
gus pavyzdžius: Szakiuose pre 
per puse metu priimta tik 10 
kandidatu in partijos narius, 
tame tarpe keturi darbininkai 
ir du Kolukiecziai, bet ir isz ju 
kai kurie buvo nepakankamai 
paruoszti stojimui in partija.”

SAUSIS - JANUARIUS

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandieu ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandieni laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų,, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi 
svieto.

kas dedasi ant viso

Platiiikit “Saule”

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad buk turejas dvilypi veidą, 
ir reiszke szviesa ir tamsa, die
na ir nakit, kara ir taika, vie
nu veidu žiurėjo praeitin, o ki
tu ateitin, todėl tas menuo ir 
buvo pastatytas tarp praėjusiu 
ir ateinaneziu metu.

Tas aiszku isz Dievo suredi- į 
mo, kad Iszganytojui atėjus 
ant žemes, tarpe senu ir nauju 
metu, didžiausios paslaptys jo 
Dieviszko insikunijimo invy- 
ko.

Kataliku Szv. Bažnyczia ati- 
pat turi Szventaji kankytini 
vardu Januarius. Jis gyveno 
pabaigoje treczio szimtmeczio 
po Kristaus gimimo. Jis buvo 
Benevento mieste, Italijoj, 
vyskupu, laikuose ciecoriavi- 
mo Dioklecijono. Szventaji nu
kankino didems kankynėms ir 
galva nukirto.

Laike jo nužudymo apie pen
ki tukstaneziai stabmeldžiu in- 
tikejo in Kristų. Daug isz juju 
buvo paežiu Rymo miesto vir- 
szininku. Atsitiko tai metuose 
305 Kristaus gimimo.

Neapolio szalies gyventojai 
Szv. Januariu laiko už savo 
szalies globėja. Sudrėbėjus pa
vojingai ugnia kalnui Vezu- 
viui, kuris netoli ten yra, tuoj 
gyventojai puolasi prie savo

Szvnetojo globėjo Januarijaus 
melsti užtarimo, ir visuomet 
apturi per savo maldas to 
Szventoj o užtarimą, apginima 
nuo didžiausiu ugniakalnio pa-; 
voju.

Lietuviai-gi Sausi menesi 
yra praminė tikru vardu, nes 
veik kiekvienais metais tas
menuo būva sausas, viskas su- 
szala, viskas in sausuma pa-1 
virsta.

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

SAPNAS MOTINOS

AUTOMOBILIU
DARBININKAI

GAL STRAIKOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad jeigu automobiliu biznis 
dar supratęs, tai kompanijos 
nepaisius nie darbininku, nei 
j u uniju, nes jiems daug ma
žiau darbininku reikes. Ir to
kios straikos gali labai ilgai, 
prasitęsti.

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

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.

I NATURALLY, they'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 wno 
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’ —-i to show you the "Flower Wedding Line."
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SZVENCZIAUSIOS
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Viesz. Jėzaus ir V' 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- ' 

eziausios, mieganezios ' • 
ant kalno Alyvų, žemei / 
Batanijos, bažnyczioj ' > 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. /

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

• SAULE PUBLISHING CO., 
' MAHANOY CITY. PA. U.S.A. 1

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.”

- B - GĖLA
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 - Jau. 2 
Diena ir tesis iki 31 D.

R
Su/UWal

IS NOT ENOUGH!

the Join
MARCH OF

Ilsji DIMES■

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




