
No.99

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $7.00 metams, % metu $4.00; 
In Kanada: metams $8, % metu $4.50; In Vokietije, Pietų Amerika, 

Skotlandije, metams $10.00. Atskiras “Saules” numeris 10 Cts.
Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

I —
V. L. Boczkovvbki, taitor and Mgr.ENTEKEII^A IhĘ_1AJIA5 H D ) 'M MAHANOY CITY PA. UTARNINKAS, GRUODŽIO 30, J958 (TUESDAY, DECEMBER 30, 1958)

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHER EVERY TUESDAY AND FRIDAY
An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 

that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.
Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $7.00;

*4 Year $4.00; Canada $8.00. Advertising Rates on Application.

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

- SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PĄ. U. S. A. j-------------------------------- ----- *

Republikonu Szulai

M

Laimingu Nauju Metu Visiems! KARAS BUTU
savižudysteJ

Kongresmonas Joseph W.
Martin, po kaire, isz Massa- 

e chusetts, Republikonu parti
jos vadas ir Kongresmonas 
Leo Allen, Republikonas 
isz Illinois, Kongreso Komi
sijos virszininkas, iszeina isz 
Baltnamu, po visos dienos 
posėdžiu, kuriuose ir Prezi
dentas Eisenhoweris dalyva
vo. Jie czia pasitarė apie vi
so kraszto iszlaidas. Prezi-

dentas Eisenhoweris stengia
si nustatyti asztuonios de- 
szimts bilijonu doleriu isz- 
laidas, kad bent sziais me
tais valdžia neinlystu in sky
le. Vice-Prezidentas Rich
ard Nixonas szituose posėd
žiuose dalyvavo ir kitais 
Republikonu vadais pasita
rė apie kraszto sargyba ir 
apie prekyba isz Užsienio.

LIETUVIS ŽYDELIS
KALTAS

Teismas Rado Gold- 
fine Kalta Priesz 

Teismą

i savo automobiliu susikūlė in 
medi. Vėliau jis buvo savo na
muose suaresztuotas, kai poli- 
cijantai ji suseke isz jo automo- 
biliaus laisniu.

Philadelphijoje policijantai 
ir kita vagi užklupo antru 
ranku automobiliu rinkoje ant 
Kensington Avene ir Pike uly. 
Ir jis stengiesi pabėgti, kai po
licijantai pradėjo in ji szaudin- 
ti. Jis vėliau buvo suimtas kai 
policijantai ji rado su paszau- 
ta ranka. Jis buvo inlindes in 
viena automobiliu ir tenai bu
vo užmigęs.

Intarti vagiai in Willow'
■ Grove yra 21 meto amžiaus Ro
bert Stocker isz Feasterville, 
Pa., ir devyniolikos metu am
žiaus Horace J. Keifer isz Chal- 

I font.
Keli kiti tokie žulikai buvo 

suimti ta pati vakara kurie bu
vo ka nors apvogė ar rengiesi 
apvogti.

646 ŽUVO PER
SZVENTES

Kubos va a yra paskelbus 
kariszka stoti visam tam krasz- 
tui. ir sako kad trumpu laiku 
tas sukilėlis įfu savo pasėkėtais 
bus suimtas,; Bet tuo tarpu vi
siems gyventojams buvo insa- 
kyta liktis sįvo namuose ir ne- 
pasirodinti aht ulycziu kur ga
lima invyktiį susikirtimai tarp 
valdžios ir ttt sukilėliu.

Bet kas ązia laimes sunku 
pasakyti.
ligi sziol yra

kinti su darbininku reikalavi
mais. Jis sako kad jo unijos 
kontraktas užsibaigė Rugpiu- 
czio, pirma diena ir kad dabar 
tie darbininkai reikalauja nau-

~=)0^ ' 1° kontraukto.
Jis sako kad nuo to laiko jis 

stengiesi susiszneketi su kom
panijos virszininkais, bet kad 
niekas isz visu tu pasikalbėji
mu neiszejo ir už tai tie darbi
ninkai dabar nutarė straikuo- 
ti.

į Amerikos valdžia 
•ėmus Kubos val

džia, bet dabar pasirodo kad 
gal tie sukilėliai geriau savo 
kraszta atstovauja negu esa
moji valdžiai

Valdžia sako kad ji dabar 
panaudos armija, laivyną ir la
kūnu sztaba priesz tuos sukilė
lius. Bet sukilėliai sako 
beveik visi Kubos žmones 

j pasistatė priesz esamaja 
džia.

WASHINGTON, D. C. —
Per Kalėdos S z vente, pareita 
sanvaitfe, per' penkis dienu 
szvente 492 žmones žuvo invai- 
ruose automobiliu nelaimėse 
ant vieszkeliu, o 154 žuvo in-

t

Perspėja Sovietus 
Generolas

SOVIETAI SPARDO
SAVO BUVUSIUS 

VADUS

MASKVA, RUSIJA. —
Sovietu Komunistu Partijos 
bosas Nikita Chruszczevas ne
siliauja žemines, intarinejes ir 
niekines buvusius Sovietu, Ko
munistu partijos vadus, drau-

kad £us> pravardžiuodamas juos 
“neapkencziantais atžagariai-yra 

vai- viais-

BUDD/U0RIKAS 
STR/IKŪbs

70 METAS

tinga Vakaru szviesa, beveik 
pacziame Sovietu pasaulio vi-

Vakaru Berlyne, kuri Sovie
tai vadina Komunizmo ‘vėžiu’ 
karo ronos jau dingusios; na
mai atstatyti;' žmones gerai, 
sž iltai ir gražiai apsirenge; au
tobusai ir strytkariai diena ir

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 
— Generolas Norstad pasakė 
Sovietu Unijos tūzams kad te
gu jie neklysta ir nesvajoja, 
nes kitas karas butu Sovietu 
savižudyste, nes Tautu Sanjun- 
gos vieszpatystes Sovietams
atsakytu su atominėmis bom- nakti dunda, 
bomis, kurios nepaliktu ak
mens visoje Sovietu Rusijoje.

Generolas Norstad, Tautu 
Sanjungos komandorius Euro
poje davė Sovietams žinoti kad 
negali būti jokio nesusipratimo 
tarp Sovietu ir Vakariniu 
viespatyscziu, nes jau dabar 
niekas baikas nekreczia.

Generolas Norstad taip pra
kalbėjo per posėdi septynių 
Vakariniu Vieszpatyscziu, kur 
buvo atstovai susirinkę isz 
Anglijos, Prancuzijoš, Vakaru' 
Vokietijos, Italijos, Belgijos, 
Nederlandijos ir Luxemburgo.

Jis pasakė kad jo vaiskas po 
jo vadovyste nori duoti prie- 
szui proga gerai apsirokuoti

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Rytu Berlyne nei vieno auto- 
busio nebematyti. Keli aplūžę, 
seniai isz mados iszeje strytka
riai, kelis sykius in diena pasi
rodo; o naktimis jie visai ne
važiuoja.

Vakaru Berlyno sztorai pilni 
visokio tavoro ir prisigrūdę 
žmonių. Yra isz ko pasirinkti, 
ir žmones turi gana pinigu sau 
kas patinka pasirinkti.

Rytu Berlyne geresni daig
iai yra valdžios sztoruose, kur 
tik valdininkams valia pirktis, 
ir kur eilinis žmogelis negalėtu 
pirktis jeigu jam ir butu pavė
linta, nes viskas paszieliszkai 
brangu. Ir visai mažai yra isz 
ko pasirinkti, jeigu pinigu ir 

i turėtu. \
Vakaru Berlyne, nakczia vi-

M£i^isos utyczi°s nusz vies tos. Rytu 
Tarptautine Kalba i Berlyne elektra būva kas nakti

k ' Maskvos radijas vieszai vi-I -
sus juos vardais iszvardino ir 

j paniekino kai Nikolai Bulga- i 
ninas vieszai prisipažino kad 
•jis buvo tu atskalunu vadas, 
kai jis buvo Sovietu Rusijos

; Premieras.
Nauji užsipuolimai pasirodė 

priesz tuos nuverstus vadus 
kai Premier as Nikita Chrusz- 
czevas paskelbė kad jis visa’ 
partija rengiasi pertvarkinti.

Dabar, buvusieji Sovietu 
Komunistu partijos vadai yra 
už viską kaltinami. Ju tarpe 
randasi Bulganinas, Vyaches- 
lavas Molotovas, Georgi Ma-

i lenkovas, Dmitri Shepilovas ir

nukirsta kad sutaupinus elek
tra.

Vakarinėje Vakaru Berlyno 
i puseje stovi penkių milijonu 
doleriu puiszni auditorija, sale

i in Tiergarten.
Rytu Berlyno žmones gali in 

szita puosznia sale isz savo pu
ses žiūrėti, bet jie nieko pana- 
szaus nebeturi.

Ir maisto yra ne tik gana, bet 
net ir per daug Vakaru Berly-

I ne.
Rytu Berlyne racijonavimas 

maisto, maisto iszdalinimas su 
kortelėmis tik sziais metais už
sibaigė.

Vakaru Berlyne vaikai turi 
ne tik visokiu zabovu, bet be
veik visi turi savo dviraczius.

Rytu Berlyne vaikai džiau
giasi jeigu jie turi czeverykus 
ant kojų.

Vakariniu Berlyne randasi 
puoszniu vieszbucziu ir daug 
kitu yra statoma.

Rytu Berlyne kelios szeimy- 
nos turi gyventi viename kam
baryje.

Isz Vakaru Berlyno per de- 
sžimts metu apie kokis tuzinas 
Vokiecziu gryžo atgal in Rytu 
Berlyną.

Isz Rytu 
tukstancziai 
sanvaite, ar 
karus.

Isz Vakaru Berlyno kas nori 
tas gali važiuoti in Rytu Ber
lyną ir tenai pasilikti; Isz Ry
tu Berlyno, po mirties bausme 
nevalia iszvažiuoti.

TIKRAS KARAS

Siauczia Kuboje

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nauji Kardinolai

HAVANA, CUBA. — Fidel 
Castro su savo sukilėliais užė
mė Las Provincija ir sako kad 
už trumpo laiko jis užims visa 
Kubos kra.szta.

bet kas kitas butu jeigu jis tu
rėtu visa meta kalėjime isztu- 
peti.

Tas Žydelis, Goldfine, kuris
tiek dovanu Vaszingtono vir- 
szininkams buvo iszdalines tu
rės dar in kita intarimai atsa-' vairuose kitokiose nelaimėse, 
kyti teisme, Panedelyje, Bos
tone, už tai kad jis taksu vir- i 
szininkams nėra per kelis me
tus iszdaves savo ineigas.

Dar ir to negana. Tas Žyde-' 
lis Goldfine yra Senato komi
sijos paimtas nagan už tai kad 
jis nesutiko pasiaiszkinti visa 
savo bizni Kongreso komisijai.

Ir visa tai prasidėjo kai tas 
geras ir duosnus Žydelis pado
vanojo keletą riebiu dovanu 
Prezidento Patarėjui Sherman 
Adams ir kai jis to tūzo bilas 
užmokėjo keliuose vieszbu- 
cziuose. Bet isz tu dovanu, ar 
tikriau askant, kysziu, paaisz- 
kejo kad tas Goldfine gera biz
ni vare su valdininku pagelba

BOSTON, MASS. — Val
džios teisėjas rado kad tas Lie
tuvis Žydelis Bernard Gold- 
fine yra pasiprieszines valdžios 
teismo nusprendimui, kai bu
vo pareikalauta kad jis vieno 
savo fabriko visas taksu kny
gas parodintu ir jis ant to ne
sutiko, sakydamas kad czia ne 
valdžios biznis.

Teisėjas Charles E. Wyzan- 
ski pasmerkė ta bagota Žydeli
Vaszingtone. To Žydelio sek- J kurie jam pakiszo riebius kon- 
retorka Mildred Paperman ttraktus ir apie jo taksas visai 
teipgi buvo to paties teismo nesirūpino.
nuteista, kai ji nesutiko pasa
kyti teismui ka ji žino apie to 
Žydelio sukta bizni.

Abiems buvo insakyta pasi- 
rodinti teisme Panedeli, kada 
bus nustatyta jųdviejų bausme.

Nėra teismo nustatyta kokia' 
bausme už toki pasiprieszinima 
butu abiem jiedviem duota, bet 
yra palikta teisėjui nuspręsti, i

Jeigu taszŽydelis bus pa
smerktas tai jis gali būti nu
baustas ant tukstanczio doleriu 
baudos ir ant vienu metu in 
kalėjimą. Tam Žydeliui ta 
tūkstantis doleriu visai nerupi

DU VAGIAI
SUCZIUPTI

Ketino Apvogti 
Fabriką

PHILADELPHIA, PA. — 
Pclicijantai sucziupo du intar- 
tu vagiu, kurie rengiesi apvog
ti fabriką in Willow Grove.

Vienas intartas buvo žiūro
vas del tos vagystes. Jis buvo
sucziuptas kai jis sėdėjo savo 
automobilyje prie Woodright 
Corporation fabriko. Antras 
buvo sucziuptas kai jis iszbego 
isz to fabriko, inszoko in auto
mobiliu ir pabėgo. Bet jis su

Kardinolas John O’Hara 
isz Philadelphijos, Pa., pa
lenkia savo galva kai jis 
klauso oficialia paskelbimo 
kad jis yra paskirtas nariu 
Kardinolu Tarybos, Vatika

1

Darbininkai Nustatė 
Sausio Penkta Diena
PHILADELPHIA, PA. —

Budd automobiliu fabriko dar
bininkai yra nutarė sustrai- 
kuoti Sausio penkta diena. 
Czia dirba apie asztuoni szim- 
tai darbininku.

Charles Schwartz, Darbinin
ku Unijos Pirmininkas sako
kad jo unija yra davus deszim- Lazar Kaganoviczius. Visi jie 
ts dienu kompanijai susitai-

ne, Rymoje.
Naujas Popiežius, Jonas 

Dvideszimts Trecziasis pa
skyrė dvideszimts tris nau
jus Kardinolus, ir prižada 
dar keletą paskirti.

Po deszinei: Kardinolas 
Cushing isz Boston, Mass., 
sykiu su Kardinolu John O’
Hara priėmė tas linksmas ži
nias North American kolegi
joje.

I

Szita jauna Prancuziete, 
Paryžiaus parodoje, insimy- 
lejo in gražia lele, kuri buvo 
padaryta Rusijoje.

Zabovos ir visokios gra
žios lėlės buvo ant parodos 
isz visu krasztu. Matyti kad 
mažieji nežino ir nepaiso 
apie politika, bet invertina 
visu krasztu gražius daigtus.

VAKARU IR RYTU
BERLYNAS

BERLYNO IR RYTTT BER
LYNO. — Rytu Berlynas yra 

i nykus, bespalvis ir nualintas; 
ne biski negeresnis,. negražes
nis kaipo buvo po Antro Pa
saulinio Karo. Propagandos 
plakatai visur stūkso žmonėms 
in akis. Ulyczios beveik tusz- 
czios.

Už keliu skveru, blocku, Va
karu Berlynas, kaip kokia 
szviesi laisves sala, apsti, tur-

Berlyno pabėga
Vokiecziu kas 

kas diena in Vat-

f
I
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LAIMINGU NAUJU 
METU VISIEMS!

Nors ir dabar pacztas gana, 
brangus, jau kasztpoja keturi 
centai pasiunsti paprasta laisz- 
ka; bet kiek galima iszgirsti, 
tai po Nau ju Metu paeztas dar 
laibiau pabrangs.

Paūžto virszininki sako kad 
sziais metais pacztas in skylėj 
ineis daugiau kaip asztuoniosi 
deszimts asztuonis milijonus 
doleriu.

Price $3.00 s,*u Jeigu Permainote žSy’A - B - CELA'^I,

Naujieji Metai be zvanu bu
tu kaip Jurgis be kepures. Mu
su dainiai, raszytojai, poetai 
vis kalba apie Naujus Metus ir 
žvainus; kaip tie zvanai atsi
sveikina su senaisiais metais ir 
sveikina Naujuosius Metus.

Sziomis dienomis tikrai sun
ku iszgirsti bažnycziu zvanus, 
nes automobiliu dūdos ir auto- 
busiu staugimai yra kur kas 
garsesni.

Amerikos laisves zvanas, 
Philadelphijoje yra jau nutilęs, 
bet tas laisves balsas gyvuoja, 
kiekvieno Amerikieczio szirdy- 
je.

Nauju Metu iszvakarese 
daug žmonių baliavuojo ir 
viens kita sveikino. Kai kurie 
suspėjo iszsipagirioti ir ant ry
tojaus in bažnyczia nueiti.

Bet tai Amerikoniszka lais
ve: ka kas nori daro.

Kongresas pradės posėdžius 
už keliu sanvaieziu; už keliu 
menesiu jie jau pradės rinktis 
savo kandidatus del Preziden
to.

Kaip dalykai dabar stovi tai 
iszrodd kad Nixonas stovi pir
moje eileje, o Nelson Roeke- 
felleris antroje Republikonu 
partijoje.

Demokratai turės bėdos pa
sirinkti taip keliu silpnu kan
didatu : Kennedy, Stevenson ir 
Johnson, isz, Texas.

Aut omo bi Ii u f albri k an t a i
rengiasi pagaminti mažesnius 
ir pigesnius automobilius, kad 
atitrunkus^bizni nuo. užsienio 
kompanijų, kuriuos tiek daug 
tu. mažu automobiliu parduoda.

------------- -----------------
Nuo mokslo metu prasidėji

mo szi rudeni, keturios de
szimts vienas profesorius ir 
universitetu virszininkai pabė
go isz Rytu Vokietijos in Va
karus. Viena kolegija, ir vienas

įiMBim rara

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai >

Saule Publishing Co., Maha 
noy City, Pa.

Talmudo Paslaptys
ŽYDU TIKYBOS

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

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 Redakci j a. “

Savo Adresus 
Gyvenimo

COLOR S r Red, Black, Green, 
Blue, Gray, Capper.

arba pradžia 
j SKAITYMO 

...ir...
; RASZYMO
:j 64 pus. Did. 5x7 col.

j Dabar Po 25c.
![ Saule Publishing Co., 
j Mahanoy City, Pa., U.S.A.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas Įsu 
szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele

Mes ant tiek galime pasidi
džiuoti, kad niekur ant szio 
svieto žmones nei sziais metais 
nei kuriais kitais metais nega
lėjo ir negali taip Naujus Me
tus szvesti. ir apvaikszdoti,. 
kaip mes Amerikiecziai. Ir už 
tai visi mes trumpai turėtume 
pasakyti: “Acziu Dievui.“

Visiems musu geriems ir isz- 
tikimiems Skaitytojams “Sau
les“ Redakcija vėlina kuo ge
riausia ir pasekmingiausiu me
tu!

Per Naujus Metus nebūtu vi
siems mums pro szali saves pa
siklausti:

Kam asz esu skolingas?
Ka asz esu inžeides ?
Kam asz galecziau pagelbė

ti?
Kam asz esu laiszkrt skolin

gas ?’
Kas serga?
Ka man reįketn alplankyti?
Kas Bedoji?
Kam asz galiu gero padary

ti?
Kur nauja dranga susiras

ti?
Kaip draugams padėti?
Kaip savo draugu skaicziu 

padauginti ?
Kaip sends draugus pasilai

kyti? ; Ą
Kaip su naujais draugais su

sipažinti ?

universitetas turėjo užsidaryti 
del profesorių stokcfs.

------------_
Eina gandai kad Ruskiai 

studentai; isz arti ir toli, ateina 
ir atvažiuoja pas raižytoja Bo
ris Pasternak ir palieka prie jo 
duriu kvietini ir laiszku, taip, 
bent slaptomis parodindami 
valdžiai kad jiems nepatinka 
to raszytojo nubaudimas.

Boris Pasternak, kaip atsi
menate, buvo laimėjęs Nobel 
Premija už savo alpysaka apie 
gyvenimą Sovietu Rusijoje. 
Sovietu valdžia jam, uždraudė 
ta premija pripažinti ir priim
ti.

Rusijos mokslincziai vieszai 
negali įpriesz valdžia, pasistoti 
bet szitaip jie parodo kad jiems 
ta valdžia nepatinka.

Pypkes Durnai
c- v

LAIMINGU 
NAUJU METU 

VISIEMS!—*—---
Sziaucziukas

Jeigu mes kam gero padary
sime mes savo trukumus ir 
griekus sumažinsime.

Blogas žmogus gero negali 
padaryti, ir atbulai.

■Paczto virszininkas, Arthur 
E. Summerfield sako kad da
bar yra pavojaus kad darbinin
ku unijos valdys visa Kongre
są. Jis Amerikos biznieriams 
per vakariene yra pasakęs kad 
daugiau negu puse visu Kon- 
gresmonu, kurie sziais metais 
rinkimus laimėjo buvo' remia
mi unija pinigais, ir dabar jie 
jaucziasi skolingi tu Unijų bo
sams.

Ėjo sziaucziszkas mokinys 
pro vežimą, prie kurio buvo 
pakinkytas labai kudas. ark
lys ir burszas su baime szoko 
in szali.

Vargingas ūkininkas — 
Nesibijok tas arklys nespire!

Mokinys — Asz to nebijau 
tiktai bijau idant ant manes 
nepultu.

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku- 
ios telpa in maldaknyges. Vi
as setas $1.00 Prisiunskite j 

rive orderi ir viena doleri ant 
dreso: Saule Publishing Co.

Maha no.. City, J’a U.S.A.

knyga, 404 puslapiu, 50c.
No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz Lietuviszku ] 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. ]

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; 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 nemu- 
no. 58 pus., 20c. *

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu,120c.

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 pacziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo: 
Keliautojai in Szventa Žeme: 
Beda; Tamsumus prigauna. 58 
■pušiapiu, 20o.

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

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktt 
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-'

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir lindymas apie Jezu Kris
lu 20 c.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

lapiu, 20c.
No.158—A p i e Kapitoną* 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigauta* 
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 Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklansyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20o.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 2Oo.

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 Budai* 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Pavrfkslai. 20c.

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

Kitoklos Knygos

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

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

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriau* 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c. »

No.194—Trumpas Katali-
kiszkas' Katekizmas, pagal isz- 
guldima Knn. Piliauskio, _au 
nekurias Naudingais Pade ji 
mais. 35c. f

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

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. I*- 
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Krista. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motino* 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officinm. 15e

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas i*» 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigu* 
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.

ISr" 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 GO., 
M&h&noy City, P*.. * U. ■. B.

t
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“SAULE” MAHANOt CITY, PA.

Dangiszkas Pravadninkas
Taip buvo isztikro! Kunigas 

gryždama-s tuom paežiu keliu 
atrado- gera kelia nuo grineze- 
les girios sargo ir parėjo- na
mon. Ant rytojaus nuėjo su 
daugeliu žmonių ant tos par 
ezio-s vietos,- savo- pėdoms, nes

NEPAZINSTAMAS
guro tai K u c z i o s diena

, priesz Kalėdas 1873 mete.’ 
Klebonijoje, kaime S., prie ru- 
bežiaus Austrijos in Mora,vija, 
sėdėjo prie vakarienes kunigas 
klebonas su savo vikaru, kal
bėdamiesi apie didele pusni ko
kia buvo ant lauko, kad sztai 
kais tokis uižskambino. Kunigas 
vikaras mislydamas jog szau- 
kia pas ligoni, iszbego- su žva- 
kia in priemene kad atidaryti 
(duris.

-Szarpus vejas szvilptelejo 
per atidarytas duris, aipne-szda- 
mas kunigai su sniegu jog ku
nigas net atbulas nuo duriu at
sitraukė.

Priesz ji stovėjo vaikinelis, 
apie deszimts metu, . beveik 
pusnuogis, su vienu apdrisku
siu, bail akoneli u, o ant iszblysz- 
kurio' veido- apszale aszaros 
stovėjo.

Paimtas gailesezia, kunigas 
vikaras nelaiminga vaikiniuka 
insivede in pakaju kur ir kle
bonas giliai susijudino isz taip 
didėlio vargo ir tnojaus liepe ji 
apreifjyt, parengt lovele ir pri- 
valgydint. Ant rytojaus kada, 
vaikinelis prie- geros priežiū
ros sriek tiek susidrutino, pa
klausė jo kaip vadinasi jisai ir 
isz kur paeina ?

Abudu kunigai persitikrino 
su dideliu nuliūdimų jog tasai 
vaikinelis buvo labai apleistas. 
Nieko- nežinojo- apie savo tėvus 
ir tiktai galėjo pasakyt jog jo 
vairias yra. Antanas ir jog nuo 
daugelio- metu, kaip tiktai ga
li atsimint, ubagavo su žmo
gum vadinamu Petru. Tasai 
ubagas ji priesz kėlės dienas 
pavarė nuo- saves ir dabar vai- 
kiniukas- per szeszias plienas 
hlu-dlžiojo- nes visas suvargęs ir 
vos gyvas- atsivilko prie duriu 
klebonaus, jeigu butu neg'a-ves 
prieglaudos tai nebotu ryto
jaus sulaukės.

Kunigas klebonas buvo tos 
paezios nuomones kaip vikarais 
jog vaikinas kuris kaip jau mi
nėjom-, labai puiku turėjo vei
dą, likosi kaipo kūdikis būda
mas pagriebtas per valkatos 
kaip tai nekarta pasitaiko ir 
priverstas ubagaut idant gaut 
daugiau almužnos.

Nusprendė kunigai laikyti 
vaikinuka ir užaugint; mokyt 
apsiėmė kunigas vikaras. Mo
kino- ji mokslo tikybes, kurio 
vaikinelis klausė patempęs au
sis, prieik tam mokino- skaityt, 
raszyt ir^rokundu.

Antanas p-risiriszo prie savo 
geradejaus ir taip ji pamylėjo 
jog veidas džiaugsmu žėrėjo 
kaip ant jo įžiūrėjo-. Kada kuni-

SAPNORIUS
i Su 283 Paveikslais 5
[ 160 Puslapiu ;!

]! 8 ool. ilgio, 5% col. plocrio j 
]! Issaiszkina sapna ir kas ![ 
]! ateitoje stosis. Su priedu ![ 
]! planetų ir visokiu burtu. ][ 
ji Knyga in minksztos po- 
<! pieroe vingeliuose. :: :: !j 
j > Pinigai reikia siusti su < j 
j! užsakymu: lj

i: Tiktai,. . $1.00
' Saule Publishing Co., !j 
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gfals, kuris tiktai rūpinosi idant 
vaikiuką užaugint ant naudin
go nario del visuomenes, lai
kaisi su reikalais iszkeliaudavo-, 
tas vaikinelis baisiai lindėjo, o 
ir graudžiai verkdavo.

Menesis suvirszum praėjo- 
nuo pribuvimo- Antano in kle
bonija. Per ta laiko klebonas su 
pagelba policijos naudojo vi
sokiu sipasabu idant, surast jo 
tėvus, bet dovanai. Pabaigoje 
menesio Sausio pradėjo- vaiki
nas nupuolinet ant sveikatos;
norint prigulm-ingiause ji pri
žiūrėjo vienok s-zlektyn ėjo 
sveikata-, o- pusėje- Vasario me
nesio numirė- ant ranku savo 
geradejaus, ant kurio smertiėsi 
su aszaromis -žiurėjo.

In dvi sanvaite® po szermenu 
Antanėlio apie - pusiaunakti 
pribuvo žmogus in klebonija 
pralszyt kunigo pas ligoni, pu
se mylios kelio pas girios sar-

ga, nes tas staigai ir sunkiai 
apsirgo. Kun. vikarais jaunas 
ir -greitas vyras, nubėgo in baž
nyczia, paėmė 'Szvencziausia ir 
drauge su atėjusiu -žmogum, 
neszantis žibinti, nusidavė pas 
ligoni, kurio grinczele stovėjo 
pagiryje prie kurios prieitinejo- 
dvaro poszne ir ne per toli Sta
tus kraštas gilaus ežero. Nuo- 
keliu dienu buvo atidregis per 
ka užstojo- palei-dinyls jog van
duo upėn su staigumu garmėjo 
in ežerą,. Po piet oras 'buvo per
simainęs; pradėjo- sniegais kris- 
tie, kuris visus takelius- ir ke
lius užsnigo, priek tam -pradė
jo s-zalt ir pustyt, užputę kelius 
ir taip siuto pusnys jog negalė
jai akiu atidaryt.

Kunigas rado ligoni gyva, 
parengė ji ant amžinos kelio
nės ir pats vienas paisirenge 
gryžt. Pusnys stojosi da dides
nis, sztai beeinant kunigui, pa
mėtė kelia ir paklydo.
• Su -dideliu vargu brido- per 
sniegą; lyg keliu augszczio ir 
kas karta prisiartino prie eže
ro, kuriame- buvo pa,kilęs van
duo, o ant proper-szu plonas le
delis užsnigtais.

Kaip tiktai galėdamas sku
bino kunigas, da reikėjo pada
ryt kelis žingsnius, o butu nuo 
stataus kranto insirites in gel
mes ežero isz kur nebuvo- pagel- 
bos, reikėjo tuojau® atsisukus 
gryžt.

Neprijausdamas vienok ne
laimes ir nemislyidamas suvis 
apie gryžima, da tiktai viena 
žingsni, o- butu pražuvęs!

Ant kart sustojo kunigas va
landoje didžiausio pavojaus ir 
nenorom® isztempe akis priesz 
save.

Pamate- priesz save neže- 
miszka ypata, apsiaubta szvie- 
siylbe; esybe toji baltuose rū
buose kas karta pas ji prisiar- 
tinejo, o- su, ranka rode in szali 
isz kurios atėjo. Kunigas sto
vėjo nutirpęs ir ipersiemes bai
me, pastatęs akis žiuri in esybe 
ri kuoaiszkiause pažino szviesu 
veidai savo mylimo- Antanėlio 
kuri angino ir mokino, o kuris 
po jo vadovyste pažines Dieva 
ir iszmokes ji mylėti ir garbin
ti persikėle in amžina -gyveni
mą. '

Toji nežemiszka esybe, kuri 
dabar su jausla žiurėjo ant ku
nigo, praslinko pro ji, nuola
tos rodydamas su pirsztu 
priesz save, kunigas su nenoru 
atsigryžo eidamas ant žūt but, 
ėjo paskui pasirodžiusi, in la
ja szali isz kur pribuvo, trauk
damasis tuom budu nuo vietos 
kurioje butu smerti radęs.

Už valandos pasirodelis isz- 
nyko, o sniegas pradėjo nustot 
puolės, kunigas sustojo kad 
kiek atsikvepi. Patrynė sau su 
delnu inkaitusia kakta, -gyslos, 
pradėjo plakt, kalt karsztligeje 
szirdis plaka labai drucziai.

Kas tai buvo? Ka regėjau? 
Tare in save: Ar tik man nesi- 
sapnavo? Ne, ne, tai ne sap-nasi, 
maeziau savo akimi, tai’ mano 
Aniuolas Sargas kuris mane 
nuo smerties iszgelbejo.

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.

buvo žymu ir neužpustytos. 
Pasirodė ant tikro jog reikėjo 
tiktai vieno žingsnio- o kunigas 
butu nugarmėjus in gelmes 
ežero.

❖ ❖ ❖

Czia dai priduriu panaszu at
sitikima Wircburge. Aptieko
rius įsz netolimo ir nedidelio 
miestelio ir jo pati, buvo po 
teisybei Katalikai, kuriems ro
dėsi jog didėle loska daro Die
vui tuom jog yra Katalikais ir 
jog didėle szlove atnesza Kata
likystei. In bažnyczia, eidavo 
kas Nedėlial ir szvente; tiktai 
tada nee-jo- kada ant sveikatos 
kas nors kenke arba buvo blo
gas orais, kitokios kliūtys, sve- 
cziai arba, zobova, o tokiu kliu- 
cziu daugybe atsirasdavo, tai 
tame jie nėbuvo kaiti; eidavo 
ir in iszpažinti viena Įtarta ant 
meto, kaip Bažnyczia szventa 
prisako ir tai paskutine Ne-de- 
le, kada Velykine iszp-ažintis 
baigėsi, mat tai dare isz meiles 
artymo idant daleist kitiems 
pirma iszpažinti atlikt.

Aptiekoriene susilaukė pato
gu sūneli ir linksmai pais-tana- 
vijo jie laukt su kriksztu kol 
motina suvis pasveiks, idant 
galėtu imti -dalybas besiedbje, 
laike kriksztynu, o vela kad 
aptiekorius neturėjo laiko nu 
siduoti pas kleboną užraszyt 
kūdikio, tai pamislino sau jog 
bus -da: užtektinai laiko del vis
ko.

Treeziori dieno je po užgimi
mui kūdikio, apl iėkbrius nuėjo 
in kelnore atnešat buteli seno 
vyno- dėl sei-gan^ios paežio®, 
bet kada atidarė duris skiepo, 
stojo kaip nudiegtas. Pa regėjo 
tamsumoje atidaryta (grabeli 
kuriame ant baltos paklodes 
gulėjo paszarvotas ju kūdikė
lis. ggį . c

Pabalęs ir drebantis ant viso 
kimo, nubėgo • aptiekorius at
gal in pakaju paezios ir apsakė 
jai ka regejo. Ant rodos paezios 
nubėgo tuo-jaus pas kleboną ir 
apsakė jam visa atsitikima. 
Klebonas isžpeike jo vilkinimą 
bet ramino ji kaip galėjo. Nu
bėgo tuojaus in aptieka ir pa- 
kriksztino kūdiki idant karte 
smerties kūdikio atszale tėvai 
neverstu kaltes jog kūdikis pa- 
szalo bažnyczioje.

Ta paezia nakti apsirgo kū
dikis norint ant pažiūros buvo 
sveikas ir drūtas ir numirė di
deliuose sopuliuose. Negalima 
apraszyt sopuli tėvu isz prie
žasties smerties vien-turtelio 
bet vaisium tojo- skaudaus ypo 
buvo tikras atsivertimas tėvu 
knuriedu nuo sziol vede tikra 
Krikszczio-niszka gyvenimą.

----- PABAIGA------

ATSIMINK! Mielas Skai
tytojai, kad nuo tavęs priklau
so “Saules” ateitis: Ar ja skai
tysi, ja indomausies, ar laiku 
atsilyginsi, ar ja paremsi!

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

Pirkite U. S, Bonus

‘Arba Atlygintas Kersztas

pUIKUS tai buvo rytas- taja 
dienai ant žemes. Ponas ipa- 

lociaus ant Erelio Kalno taja 
diena, parengė didele medžiok
le ant garbes savo- vienatinio 
sūnaus Bojomiro- isz priežas
ties jojo- gimimo dienos sukak- 
tuviu. Szvintant jau ponai isz- 
jojo in girias, tarnai ir daugy
be szunu.

Pakraszcziu girios bego pui
ki stirna, o- kada ji ipatemino 
medėjai, leidosi paskui ji per 
puikius laukus.

iSztai užszoko jiems kelia 
vargingas žmogelis, mėtėsi ant 
keliu priesz poną Erelio Kalno, 
iszkele rankas ir pradėjo- mels
ti jo:

—- Susimylėk, garbingas 
pone ! Mano kvieeziai ka tik 
iszd'ygo, o jeigu juos sumin
džiosite su arkliais, tai asz ir 
mano szeimytnele neturėsime 
duonos, badas ii* vargas; mus 
laukia.

Persigandęs arklys atsistojo 
ant dvieju kojų, o ponas szvyš- 
telejo su botagu szaukdamasi 
piktai: “Traukis szalin isz, ke
lio” ir paliepė ponams joti to
li aus.

-Sužibo akys vargszui su bai
siu piktumu. Atsikėlė nuo . ke
liu ir sukliko lyg nesavu balsu :

— Ponuli, asz tau už tai at- 
kerszinsiu!

Paraudonavo ponulis isz pik
tumo iszgirdes žodžius kaimuo- 
ezio, springdamas isz piktumo 
suriko:-

—• Tu, tu prakeiktas kame, 
man kersrini, man.... ir isztrau- 
kes kanda- užsimojo ant kai- 
muoczio su tikslu perdurimo 
jam szirdi.

Bet tame- staigai atjojo jo 
sūnūs taip tėvo ir žmogaus 
szaukdamais:

— Teveli, turekie ant jo 
miela,szirdyste, nežudyk ji die
noje mano patrono!

Ponas nuleido ranka su kar
du, dure arklį su kanopems 
smaukdamas: “pirmyn!” Ir 
leidosi su kitais ponais per už
sėtus laukus. Žmogus stovėjo 
nusistebėjas ir susigraudinęs 
žiūrėdamas kaip visas pulkas 
ponu perjojo per jo lauka ir su
naikino jam pasėtus javus.

Buvo tai -žmogus turintis gal 
keturios deszimts metu, svei
kas ir drūtas kaip aržuolas, 
veidas- jo buvo padabintas su 
ilgais juoidais ūsais ir barzda, 
todėl ji visi aplinkiniai žmones 
pavadino “Juodu Jonu.”

Nuleido vargszas galva ir su 
aszaromis kalbėjo:

— Jojo sūnūs iszgelbejo- 
mano gyvasti, privalau jam 
būti už tai dėkingas, bet jo tė
vas sunaikino man duona, ir da 
norėjo perdurt man szirdi su 
kardu,, atkerszinsiu jam už tai, 
turiu jam už tai atkerszinti.

Tamsioje girioje stovėjo 
grinczele pustei ninko, tenais 
nuėjo Juodas Jonas, nes kada 
turėjo koki rūpesti tai eidavo 
pas pustelninka. del rodos ir 
suraminimo pas gera seneli, 
kuris gyveno girioje, todėl ir 
dabar nuėjo pas ji. Kėlėsi va
landas persėdėjo įpustelninko 
įgrinczeleje, o kada iszejo, din
go nuo jojo veido rūstybe ko
kia buvo ji apėmus priesz tai.

Praėjo kelios sanvaites, o 
Juodas Jonas da neiszpilde sa
vo kerszto.

Tuom laiku kareivis, razlbai- 
ninkas isz, artimo palo-ciausi, 
kuri vadino- Vilko Lizdas, už
klupo ant gyventojų pono isz 
Erelio Kalno. Ponas surinko 
visus savo- p-adonus ir karei
vius ant apsigynimo. Razbai- 
ninkas kaimynas, turėdamas 
daugiau žmonių, ingalejo ka
reivius isz Erelio Kalno, du 
kareiviai užklupo ant jo su, 
kardais ir ketino ji sukaipo-t 
ant szmoteliu -s-zaukdami :

— Pasiduokie!
—- Geriau dingti per jusu 

kardus ne kaip gautis in ne
laisve savo prieszo, p-aszauke 
ponas, iszkeldamas savo kairia 
in virszu. Vienas isz ju isztren- 
ke jam kanda isz ranku ir jau 
ketino nuleisti kanda ant jo 
galvos, -kad sztai atbėgo vyras 
milžiniszko -didumo, apsiden
gęs su zbnajais ir uždengta gal
va, o ant krutinės žibėjo baltas 
kryžius. Jisai atkirto ypus ku
rie ketino nupulti ant pono- 
Erelio- Kalno ir iszgelbejo jam 
gyvasti.

Bet. ponas panesze da dides
ni smūgi ne kaip, mirti, nes, 
prjeszas paėmė jo vienatini su- 
nu in nelaisve.

Sztai tūla diena atėjo in pa- 
lociu Vilko Lizdo, žmogus kaip 
aržuolas, pasiaukaudamas sa
ve kaipo tarnas. Nudžiugo po
nas tokiu millžiniszku tarnu ir 
pavedė jam priežiūra ant pa
imtu nelaisviu paskutiniame 
muszyje.

Požeminėje urvoje po palo- 
•cium sėdėjo nuliūdęs Bojo-mi- 
ras manstydamas ar kada ap-

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?
' / •• • •• Į»-

Jeigu ne, tai užsisakykite, o 
karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
/

Kreipkite pas savo sztornin- 
ka arba raszykite tiesiog pas:

i
Michigan Farm Cheese Dairy,

John Andrulis, Pres., 
Fountain, Mich.

— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnaa 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 

lais savo kalėjimai ar ne. Sztai 
tūla nakti atidarė durys jojo- 
kalėjimo, o jose stojo apsigink
lavęs vyras; veidai turėjo už
dengta zbrajum, o ant -krutinės 
buvo baltas kryžius.

— Ko nori? Užklausė su 
baime Bojomiras.

— Atėjau tave paliuosuoti 
isz nelaisvės, atsake milžinas, 
eikie paskui mane, nes gal ki
tos tokios progos negreitai at
siras kaip szita! ■ >” - •

Ir apsisupęs su plosczium, 
iszvede jaunikaiti isz tamsaus 
kalėjimo ir žinomais Sau takais 
iszvede ji net ant Erelio Kalno.

Ponas paločiau s, paregejas 
savo sunu sveika ir gyva, labai 
nudžiugo ir pasveikindamas ji 
užklausė:

— Kas tave paliuo-savo isz 
nelaisvės, mano mielas sunau?

— Sztai, mano iszgellbeto- 
jas, atsake sūnūs rodydamas) 
ant stovinezio milžino.

— Ak, tai tas ,pats kuris 
man iszgelbejo gyvasti laike 
muszio, tarė tėvas. Kuom esi, 
mano geradejau?

Tada nepažinstamas nusime
tė nuo-saves plosczįu, zlbraju 
nuo galvos ir sudėjo ranka’s ant 
kratines kalbėdamas:

— Ar pažinsti mane pone?
— Juodas Jonas! Susznabž- 

dejo ponas su nusižeminimu. 
Taip, asz tau sunaikinau lau
kus su savo medėjais, norėjau 
tave užmuszt o tu, kuom tave 
dabar apdovanosiu?

— Jau esmių, apdovanotas 
džiaugsmu koki jaueziu savo 
szirdyje darydamas gerai tam 
kuris buvo del manes piktu’.

— Paliuosuo-ju tave nuo pa
gonystes atiduodamas tau, vie
na karma, ir szirdirtgai meldžiu 
tavos jog atleistai man mano 
nusidėjimą ir bukie nuo sžios 
dienos mano- geriausift prietė- 
lium, tarė ponas, iSztiėsdamaa 
delną in Juoda Joną.

— GALAS —

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.

Del Iszvažiavimuose, Vestu 
vese, ar Kriksztynoše, vaiszin 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”
>. '. j .

del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

PLATINKIT ‘ ‘SAULE”
- '■ -r-’-r---•-r-j- - : r'\ ' i ė1
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“SAULE” MAHANOY O1TT, PJL.

prie tos progos atlanke “Sau
les” Redakcija atnaujinti sa
vo laikraiszti ant tolesnio laiko.

! Acziu už atsilankyma.
I Ketverge “Saules” Re
dakcija ir Spaustuve bus užda
ryta. visa diena, nes ir mes nori
me priimti ir pasveikinti Nau- 

i ja Alėta!

MosVietinesA.-’™“:-“
i Shenadoro, ana diena motora-
i vo in miestą su reikalais ir prie 

Saules” 
Redakcija del atnaujinimo sa
vo prenumerata už laikraszti 
“Saule”. Acziu už atsilanky
ma.

O P>r>iiif»i Alarcele Lazaus
kiene nuo 516 M7. Centre uly., 
turėjo operacija in Coaldale li
gonbute.

UI Selenas miesto gyvento
jas ir biznierius, p. Petras Ku- 
bertaviezius nuo 600 AV. Pine 
ulyL ana diena apvaiksztinejo 
savo 82 metines sukaktuves.

LAIMINGU NAUJU
s CU

METU VISIEMS! ,,

Kalėdos perėjo pas mus į to& pro„.os atlanke 
malsziai.

t?. Seredoj pripuola Szv. 
Silvestro, o Tautiszka Va r di
ne: Mingaile. Ir ta diena pri
puola paskutine diena szio me
to, taipgi ta diena: 1858 metuo
se gimė Lietuvos raszytojas 
Daktaras Vincas Kudirka.,

O Ketverge pripuola Nau
jas Alėtas., 195ft. Irta diena 
Vieszpatįfs Jėzaus Apipjaus
tymus, taipgi Szv. Alieczislovo, 
o Taiutiszka Arardine: Žalvyris. 
Alenesis paszvenstas Kūdikėlio 
Jėzaus.

1959 metas! Lai huną vi
siems laimingas!

O Vėliname visiems kūno- 
geriausiu pasivedimo, laimes ir 
sveikatos.

Sausis — January.
Ūkininku Priežodžiai: 

Kad1 pradžia ir pabaiga tame 
menesyje graži, tai galime ti
kėtis gražiu, metu. Jeigu szi- 
tam menesi ‘pasirodo uodai tai 
reikia taisyties skranda. Sku
sis menesis kad migluotas tai 
bus szlapias metas. Jeigu Sau- 
syjeJžole auga tai tos pabaigo
je'bus menkai. Jeigu Sausis 
szaltas, negreit bus pavasaris, 
nes vasara bus lietinga. Menu
lio atmainos: Delczia 2 diena; 
Jaunutis 9 d., Prieszpilnis 16 
d., 'Pilnatis 24 d., Delczia 31 d. 
g Nauji Alėtai pamaldų 

tvarka Szv. Juozapo parapijos 
Szv. Aliszios bus 8, 9. ir 10-va- 
landa ryte.

Petnyczioj pripuola Szv. 
Alakaiuszo ir Szv. Fulgencijo, 
o Tautiszka Vardine: Alguste. 
Ir ta diena Deszimtuku Vajus 
prasidės. Rinkliava del palie
gusiu nuo Polio ligos. Prez. 
Franklin D. Rooseveltas szita 
vaju invede ir pradėjo.

O AIusu skaitytojas ponas 
Andrejus Yanusieviczius isz 
RD 1 Barnesvilles, ana diena 
lankėsi mieste su reikalais ir

O Gerai žinomas del mies
to gyventojams, George Korop- 
cziak, Rusnakas, nuo 436 AV. 
Spruce uly., kuris nesveikaivO' 
per keletą menesius, ir gydėsi 
in Geisinger ligonbute Danvil- 
leje, pasimirė pareita Panede- 
lio ryta, pėnkta valandai. Gimęs 
Austrijoje, atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal. Velionis), 
per daugelis metu atgal buvo 
iszd’alytojas alaus mieste. Ve
das Iris syk: jo pirma pati Ala
re Korin, mire 1939 m., antroji, 
Anna Birosh mirė 1954 m. Pali
ko' savo žmona Alary Alelodetz, 
taipgi po-sunu Daniel Alelo
detz,isz Detroit, Alich., ir po- 
duktere, Catharine, pati Alvin 
Strom bosky, West Reading, 
taipgi giminaiti Andrew Ko- 
ropshak isz Frackville. Laido
jo Sukatos ryta su apiegomis 
in Szv. Alarijos Rusnaku baž- 
nyczioje ir palaidos in parapi
jos kapinėse.

pepkiolika metu atgal apsigy
veno Minersvilleje. Paliko sa
vo paezia Mare (Konczieriute) 
dvi po-dukterys: P. Gaurdino- 
ne, Valley Stream, N. Y., ir 
Merlina Horn mieste. Laidojo 
Subatos ryta su apiegomis in 
Szv. Pranciszko 'bažnyczioje. 9 
valanda ir palaidotas in para
pijos kapinėse. Graborius Rit- 
zel laidojo.

Minersville, Pa. —
Jurgis Sebastinas isz miesto, 
kuris turėjo užsiėmimą in Ne- 
eho Allen kotelyje Pottsvilleje, 
ir kitados gy veno Shonadoryje, 
nesveikavo per keletą sanvai- 
tes ir gydosi iii Gerojo Saina- 
rijieczio ligonbute, pasimirė 
tose ligoributese. Velionis gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerikai 
1901 m., iii Shenadoryje, kur 
laike restauranta bizni, o apie

Nepaprasti Krikszto Tėvai
J

Karalaite Grace laiko savo 
mažyte giminaite ant ranku, 
in Gladwynne, Pa., kai ji ir 
Karalaitis Rainier Treczia- 
sis isz Monaco, buvo kriksz
to tėvai, del Elzabeth Bren
den Kelly. Kunigas kuris ja

pakriksztijo yra Augustine 
J. Schulte isz St. John Vian- 
ney bažnyczios.

Mažyte yra dukrele Kara
laites Grace brolio John B. 
Kelly.

PREZIDENTAS

Shenandoah, Pa. — 
Betraeija Norkievicziene nuo, 
311 W. Lloyd uly., kuri nesvei
kavo nuo kokio tai laiko ir gy
dėsi in Locust Alt. ligonbute, 
pasimirė' pareita Nedeldienyje 
isz rylto. Gimė Lietuvoje, atvy
ko in Amerika, daugelis metu 
atgal ir apsigyveno Shenado
ryje. Vedus du syk: pirmas vy
ras Andrejus Butkiearczius mi
rė 1923 m.., o antras vyras Nor- 
kieviezius mirė 1945 m. Paliko 
duktore, Violeta Bugdeniene 
name ir sunu Edvardą isz Bal
timore, Aid., taipgi du anuku. 
Laidojo Seredos ryta su apie- 
gomis in Szv. .Jurgio bažny'- 
czioje 9-ta valanda ir palaido-, 
ta in parapijos kapinėse. Gra
borius L. Cziakauskas laidojo.

— Buvus miesto gyvento
ja Ona Pikaitiene, 82 metu am
žiaus pasimirė pareita sanvai- 
te savo namuose in Nanticoke, 
Pa. Gimė Lietuvoje, atvyko in 
Shenadoryje 1903 m., o 1922 
metuose apsigyveno Nanti
coke. Jos vyras Teofilius mirė 
1.955 m. Paliko sunu Bieronta 
namie ir keturios dukterys: 
Ona Morris namie; Veronika 
Cziakaliene, Union City1, N. J., 
V. Knapp, Brookline, Mass., ir 
L. Aladay, Carteret, N. J.,'taip
gi keletą anuku; broli Antana 
ir sesere Mare Kaspariene isz 
Springfield, Ill., ir broli Alata 
Lietuvoje. Velione likos 'palai
dota su apiegomis in Szv. Juo
zapo baižnyczioje ir palaidota 
in Szv. Marijos kapinėse Han
over Township, Wilkes Barre.

Maizeville, Pa. —
Nelaime atsitiko pareita Sere- 
dos ryta kai trokas prigulintis 
prie Zook Bros. Coal Co., isz 
Lititz ir kuri vairavo Clarence 
Eitnier, 57 metu amžiaus isz 
Lititz, susitrenkė su Readingo 
geležinkelio truki, treina. Eit- 
nieris likos sužeistas ir likos 
nuvesztas in Lancaster ligon- 
bute.

NUSIŽUDĖ ANT
RIELIU

PHILADELPHIA. PA. —
! Penkios deszimts metu amži
aus William Snyder, nuo 54-tos 
ulyczios ir Master, nusižudė 
kai jis tyczia atsigulė ant stryt 
kario Heliu ir laukie kol stryt- 
karis atvažiavo ir ji sutrynė. 
Greitas strytkaris, važiuoda- 
damas in Ardmore ji suvažinė
jo. Inžinierius negalėjo susto
ti in laika.

To strytkario motermonas, 
keturios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus Edward W. 
Flemming sako kad tas žmogus 
staiga pasirodė isz miszko ir 
atsigulė ant rieliu.

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

SAPNAS MOTINOS
ATOSTOGAUJA SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ...

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz. |

WASHINGTON. D. C. — 
Prezidentas Eisenhoweris su 
savo žmona Mamie, ir savo 
anuku, deszimts metu David,

Žvejotojo Karaliene

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

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

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Prez. Dwight Eisenhower

iszvažiavo isz Vaszingtono in 
Gettysburg, Pa., ūkia del ato
stogų.

Ji e ketina ten pabūti viena 
sanvaite ar ilgiau.

Prezidentas su savimi iszsi- 
veže visus raportus ir rasztus 
del savo prakalbos po Naujus 
Metus. Jis ketina per atosto
gas savo tas prakalbas prireng 
ti ir paraszyti.

Jis su savo žmona su automo
biliu iszvažiavo isz Vaszingto
no in savo ūkia, farma in Getty 
sburg. Kelione yra; apie septy
nios deszimts keturios mylios, 
bet Prezidentas sake kad jis 
jaueziasi kad saugu važiuoti, 
nes visi kurie važiavo kur bu
vo jau nuvažiavę, o tie kurie 
ketino gryszti, dar nesugryžo 
ir už tai vieszkeliai turėtu būti 
tuszti, nežiuJktloJiad laikrasz 
ežiai raszo ir sako kad sziais 
metais daugiau žmonių žuvo 
automobiliu nelaimėse negu ka 
da pirmiau.

SOVIETAI SPARDO 
SAVO BUVUSIUS 

VADUS

Devyniolikos metu am
žiaus gražuole Jackie Car
roll ežia stovi prie nemažos 
žuvies kuria ji pagavo prie 
Venetian Shores, Floridoje.

Ji buvo iszrinkta kaipo 
dvideszimts ketvirtos sukak
tuves žvejotoju rungtynių in 
Miami, Florida.

Czia, per tas žvejotoju 
rungtynes susirenka dau
giau kaip puse milijono žve
jotoju.

ŽMONA PASIMIRĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

yra kaltinami už visos pažan
gos Rusijoje sutrukdinima.

Chruszczevas sako kad tie 
buvusieji vadai nieko bendro 
neturėjo su Rusijos žmonėmis 
ir nežinojo ir nepaisė ju reika
lu.

Ir tai suprantamas dalykas, 
nes tokie diktatoriai vis turi 
rasti ka nors kaltinti už savo 
Klaidas ar trukumus. Chrusz
czevas dabar rado tokias aukas 
savo buvusiu draugu tarpe.

Eina gandai kad Rusijos es
amieji vadai dabar ragina 
Chruszczeva, kad jis atsilanky
tu in Amerika-. Bet gaila kad 
tas Chruszczevas dar nėra ga
vės pakvietimą ežia atsilanky
ti in sveczius.

Chruszczevo pagelbininkas 
Premieras parvažiuoja isz Len
kijos kur jis yra dalyvavęs in 
Lenku Komunistu partijos ke
turios deszimts metu sukakti, 
Varszuvoje. Parvažiavęs jis 
tuojaus rengsis iszvažiuoti in 
Amerika, pas mus. Bet Sovietu 
laikraszcziai dar nieko nesako 
apie Mikoyano rengimąsi va
žiuoti in Amerika.

nors vienas protingas žmogus 
Sovietu valdžioje, tai Rusija 
neiszdrys paskelbti kara priesz 
didžiausias ant viso svieto val
džias.

TRŪKSTA KNYGŲ 
AMERIKOS 
MOKYKLOSE

Sako Sovietu Moks
linczius,. . .Ir Teisybe

Vyras Intai tas, Suimtas
NEW CASTLE, VA. — Pen

kios deszimts trijų metu am
žiaus Howard Preton Fisher 
buvo intartas ir suimtas ir yra 
kaltinamas už savo žmonos nu- 
žudinima.

Jo žmona, 37 metu amžiaus 
Ponia Annie Fisher, devynių 
vaiku motina pasimirė kai ji 
buvo baisiai sudeginta savo 
namuose.

Pirm negu ji pasimirė in 
Roanooke ligonine ji policijan- 
tams suspėjo pasakyti kad jos 
vyras buvo ja gazolinu apliejes 
ir paskui ja uždegęs.

Jos vyras policijantams 
aiszkina kad jo žmona, atida
rydama gazolino kena, rūke ci- 
gareta ir taip ta nelaime atsi
tiko.

karas Butu
SAVIŽUDYSTE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pirm negu jis iszdrys kara pa
skelbti, bet kad syki karas bu
tu paskelbtas, tai tada jau ne
būtu prieszo rankose to karo 
vadeles.

Jis toliau sake kad jeigu yra

WASHINGTON, D. C. — 
Dauguma Amerikiecziu baisiai 
pyksta kai kokis svetimtautis 
ka nors ne taip gero pasako 
apie musu mokyklas ar apie 
musu mokslo sztaba. Mes taip 
patys save giriamies apie sa
vo neva-moksla, kad mes jau- 
cziamies kad musu mokyklos 
yra geriausios ir musu vaikai 
yra geriausiai mokinami ir isz- 
mokinti. Bet kas teisybe, tai ne 
melas. Ir Sovietu Rusijos 
mokslinczius, Daktaras Alek
sei I. Markusheviczius teisybe 
pasakė. Ir mes tai turime prisi- i 
pažinti nežiūrint kaip mums 
skauda.

Jis, vienas isz devynių So
vietu komisijos nariu, visa me
nesi praleido besilankant po 
musu mokyklas, kolegijas ir 
universitetus. Jie ežia buvo at
važiavę susipažinti su musu 
mokykloomis ir su musu moks
lo sztabu.

Szitas mokslinczius, Sovie
tas Daktaras Aleksei I. Marku- 
szeviezius, visa menesi pralei
dęs pesilankant in musu moks
lo vietas padare szita teisinga 
pastaba:

Eilinis Amerikietis mokslei
vis, studenttas retai gauna 
daugiau kaip meta chemijos ir 
fizikos mokslo, Amerikos mo
kyklose; o Rusijoje visi stu
dentai baigdami augsztesniaja 
mokykla jau yra baigė keturis 
metus chemijos ir fizikos. O 
dauguma ju jau turi penkis 
metus to mokslo.

Ir ežia szventa tiesa, kaip 
musu augszti mokslincziai pri- 
sipažinsta ir nusiskundžia.

Kita musu mokyklų silpnybe 
anot to mokslincziaus Daktaro 
Markushevicziaus, tai kad mu
su mokyklų knygynai neturi 
gana knygų. Jis sako kad jis

patemino kad musu knygynai 
turi labai mažai geru, moks- 
liszku knygų. Ir czia szventa 
teisybe. Mes tai raszeme jau 
tiek kartu, bet niekas rodos ne
paiso.

Musu knygynu kambariai 
yra puosznus ir didingi, bet 
musu knygų sandeliai yra mi- 
zerni. Retai kur rasime tikrai 
geru ir vertu knygų. Musu 
mokslo sztabo virszininkams 
labiau rupi puosznus ir didin
gi kambariai, bet ne knygos.

Mums AmeHkiecziams la
biau rupi radijo ir televizijos 
programos, kurios yra tinka
mos 9 metu pienburniui negu 
mokslo knygos. O musu redak
cijos iszleidžia szimtus tuks- 
taneziu knygų, bet jos niekam 
vertos.

Ir czia vėl tas Sovietas moks
linczius Daktaras Markszevi- 
czius szventa tiesa s&ko kad jis 
pastebi kad Amerikos tėvai 
czia kalti kad jie pavėlina savo 
vaikams taip ilgai kas vakaras 
in televizijos niekszybes žiop
soti, kad vaikai neturi nei lai
ko nei ūpo geras ir mokslo kny-' 

j gas skaityti.
Diena po dienos Amerikos 

vaikai tampo bemoksliai ir be- 
' raszcziai. Jie musu mokyklose 
i mokinasi kaip automobilius 
! vairuoti, kaip, paežiu pakurti, 
; kaip vakariene iszvirti, kaip 
szekti ir dainuoti, bet grynas 
mokslas jau yra toli nuo musu 
vaiku. Jie tingi ir j u tėvai ne
paiso.

Armijos sztabas jau yra ka 
panaszaus keletą kartu pasa
kęs, kad tiek daug Amerikie
cziu negali nei in vaiska būti 
paimti, nes jie yra beraszcziai 
ar be pilno proto.

Musu mokintojai jau seniai 
. taip yra sake, musu profesoriai 
' mokintojai kolegijose, neno

romis turi sutikti su szituo 
Sovietu Daktaru Aleksei Mar- 
kuszevicziu, nes jie jau seniai 

i kaip skundžiasi kad musu 
1 augsztesniosios mokyklso tik 
i liurbius ir bemokslius pasiun- 

ezia in musu kolegijas ir uni- 
i versitetus.

Musu mokslincziai jau seniai 
yra patarė tėvams iszmesti isz 

i savo namu savo televizijos ap- 
| aratus, uždaryti radijus ir pri

versti savo vaikus iszmoksti 
. skaityti nors abėcėlė.

Pirkie U. S. Bonus! 'M Pirkie U. S. Bonus!

* THHT'5 H FM15
early birdm^n
This old engraving 
SHOWS MAN'S SUCCESS
FUL ATTEMPT TO FLY 
IN THE EARLY PART 
OF THE IBIS CENTURY. 
• THE INVENTOR OF 
THIS DEVICE WAS AN 
ITALIAN, JOHN DANTE, 

AFTER SEVERAL 
PLIGHTS, HE DID 

"FALL ON A CHURCH 
STEEPl# AND BREAK 

HIS THIGH"/

V

LAND BECOMES SEA!
Defendins their country against 
THE SPANISH INVADERS,JHE DUTCH 
NAVX FLOODED THE CITY OF LEYDEN, 
SAILED ,IN AND FOUGHT THE ENEMY 
AMONGST THE ROOFTOPS AND TREES 

OF THE BESIEGED CITY.'

GET IN STEP

f°Afos 
2!°s &

21^^-
1

WITH OTHER PATRIOTIC AMERICANS WHO ARE '^ErSJ!,egSNHELp‘5gcURE 
BOROS' PEACE COSTS MONEY. AND YOUR BOND PURCHASES HELPStt.

AMERICA'S PEACEFUL FUTURE AS WELL AS /OUR OWN. f

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa




