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kados už daugiau kaip milijo-' 
na doleriu.

Gaisras buvo užtiktas puse ■ 
po keturiu isz ryto, ir du szim- 
tai ugniagesiu kovojo ta gaisra 
per keturias valandas, pirm 
gu ji suvaldė ir prigesino.

ne-
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Karas Siauczia Kuboje; Sukilė
liai Paėmė Keliolika Miestus;^

LIETUVOS
ATSTOVYBES

RACINE, WIS.
jauni vyrukai buvo užmuszti ir 
penktas buvo labai sužeistas, 
anksti isz ryto, kai ju automo
bilius susikūlė su stulpais ant 
vieszkelio kuris buvo uždary
tas del pataisinimo. Visi jie 
buvo to trenksmo iszmesti isz 
to automobiliaus. Nelaime at
sitiko apie trys mylios nuo Ra
cine miesto.

SHENANDOAH, PA. — 
Dvylika žmonių liko be namu, 
kai gaisras isztiko didelius na-1 
mus in Weston Place, arti She- j HAVANA, CUBA. — Suki- 
nandoah. Gaisras prasidėjo in, lėliai baisiai susikirto su val- 
Joscph McBride namus, po tam' džios kareiviais, Santa Clara 
prasiplatino in Harry Boyuka mieste ir toje apylinkėje, 
namus. Fidel Castro yra tu sukilėliu

Ugniagesiai greitai pribuvo, vadas.
bet del kokios ten priežasties Valdžios dabar yra pasiun- 
negalejo gauti vandenio ta !m kariszkus eroplanus priesz 
gaisra užgesinti. Kol jie isz to- sukilėliu vietas.
liau gavo gana vandenio, tai 
gaisras jau buvo taip insisiau- 
bes, kad nieko isz tu namu ne
beliko.

Valdžia Apie Tai Tyli

Visokie gandai dabar eina 
isz visu pusiu, bet tikru žinių 
sunku gauti, nes valdžia yra 
uždraudus laikrasztininkams 
iszsiunsti žinias savo laikrasz- 

WASHINGTON N. J. _  ežiams. Bet beveik patikrintos
Antras gaisras szitame mieste- žinios pranesza kad sukilėliu 
lyje in viena para paliko tris- Yado Fidel Castro leitenantas, 
deszimts penkis žmones be na- Argentinas, Ernesto Guevara 
mu, kai keli namai, saliunas ir yra nužudintas.

Pasitarimas Prie
Vatikano Klausimu

C-AISRAI
APYLINKES

MIESTUOSE

fabrikas sudege. Iszkados bu
vo padaryta ant $200,000. Tai 
atsitiko Nedelioje. O dviem 
dienom priesz tai, toje paežio j e 
vietoje, skersai ulyczia pirmas

EROPLANU
STRAIKOS

* gaisras paliko dvylika žmonių KoOphflijs Gsl
be namu. Laikina pastoge žmo
nes susirado vieszbutyje ir Me
todistu Kunigužio klebonijoje.

Sostraikuos

Pirkite U. S. Bonus

Lietuvis Žydelis Nuteistas

SCRANTON, PA. — Dvide
szimts vienas sztoras sudege 
Scranton mieste ir padare isz-

tai tyli.
Sukilėliai nori paskirti Dak

tarą Manuel Urrutia, kaipo 
Prezidentu. Jis yra gryžes isz 
Amerikos, kur jis buvo isz- 
tremtas Batisto valdžios.

Amerikos valdžia yra už
draudus musu laivams vieszti

Keli Amerikiecziai ežia insi- 
vele, kai jie atskrido in Kuba ir 
padare kelias nemalonias pa
stabas apie sukilėlius ir apie 
ta revoliucija. Jie buvo sukilė
liu suimti.

Prez. Batista sako kad jis 
asmeniszkai kelioee vietose pa-
sirodins ir pasakys prakalbas,, bet koki tavora in ta kraszta, 
kad indrasinus žmones kovoti 
priesz tuos sukilėlius.

Prez. Batista nėra įaip pa 
geidaujamas daugumos žmonių 
bet, isz kitos puses sukilėliu 
tarpe randasi daug Komunis
tu.

Sukilėliai giriasi kad jie yra 
paėmė keturiolika miestu ir 
apsupę tris kitus. Valdžia apie

kad parodžius kad mes in to 
kraszto Vidaus Reikalus nesi- 
kiszame. Bet Prez. Batista mus 
už tai intarineja, sakydamas 
kad mes taip padė’dame tiems 
sukilėliams, kurie vistiek, slap
tomis daug ginklu pasitraukia 
isz musu kraszto.

CHICAGO, ILL. — Gruo
džio dvideszimts devinta diena 
invyko Jaunimo Centre, 5620 
South Claremont, svarbus pa
sitarimas, kur buvo kvieozia- 
ma visu Lietuviu ©organizaci
jų, vadovybių, ju atstovu ir 
nariu susirinkimas, kaslinx 
Lietuvos atstovybes prie Vati
kano reikalu.

Susirinkime dalyvavo ir pa
teikė praneszimus be kitu ir 
Amerikos Lietuviu Tarybos 
Pirmininkas Leonardas Szimu- 
tis.

RASZYTOJAI
FABRIKUOSE
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doleriu. Ijii 
kaszta yo Ir 
ninkams, k 
ta voro pag{j sinti 
priesmWiilc

Apie ketui

ibnerokuojant kiek, spėjo iszsiskiesti pirm negu jis 
kiieriams ir sztor-i
.. e neg hjo savo

i tukstaneziai ke
turi szimtai unijos darbininku 
gryžo in sav > darbus, ir dau
giau kaip penkiolika tukstan- 
cziu darbininku, kurie visai 
nebuvo straikave, 1 
del tu straiku dirbti teipgi 
gryžo in savo darbus.

Redakcijos, New York mies
te paprastai iszleidžia 5,600,000 
laikraszcziu kasdien ir apie 
7,970,000 Nedeliomis.

MIAMI, FLORIDA. — Dar 
galo nematyti toms straikoms 
priesz Eastern Air Lines ir 
American airlines. O dabar isz- 
rodo kad ir National Airlines 
darbininkai teipgi iszeis ant 

’ straiKU.
Szitos kompanijos darbinin

kai ne tiek del didesniu algų 
yra nepatenkinti, kiek kad 
kompanija nepripažinsta dar
bininku unijos patarimo szta- 
bo.

Kai vienas darbininkas savo ' 
unijos prasze kad jis butu pa- i 
skirtas in kita vieta toje kom
panijoje, kompanijos virszi
ninkai nesutiko.

Jau daugiau kaip szeszios 
i sanvaites kaip Eastern Air- 
i lines darbininxai straikuoja. 
į American Airlines jau dvi san
vaites kaip straikuoja, bet szi
tos kompanijos lakūnai sako 
kad jie pasirengė susitaikinti, 
kai tik kompanija paaiszkins 
pareigas lakunu ir inžinierių 

| ant tu greitu Jet eroplanu.

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Ateina patikrintos žinios kad 
Lenku mokslincziai, raszytojai 
yra vis spaudžiami ir varžomi. 
Neseniai daug žymiu Lenku ra
ižytojų buvo priversti mesti 
savo raszomasias mas žineles ir

Komunistu spaudoje.
Lietuviai, po Komunistu val

džia nepagamina, nei galviju, 
nei mėsos, nei kitu reikmenų 
tiek, kiek Komunistai reika
lauja.

Kcmunistu propaganda ne
paveikia Lietuvius, kuris, ro
dos, nei negirdi kai tie Komu
nistai kalba apie proletarini in- 
ternacionalizavima ar tarptau
tine kova. Lietuviams, rodos, 
nerupi tokie tarptautiniai 
klausimai kai Sovieto czebatas 
j u galvas lenkia.

Propaganda tarp Lietuviu 
mažai intakos turi; jie girdi, 
bet neklauso.

pasekė žeme.
Visas miszkas užsidegė nuo 

aip tik to eroplano gaisro. Kareiviai 
---------- ^fsz^rfrBrcgreitai-p^ibuvo už- ,plunksnas ir eiti drfiį fab- 

gesinti ta, gaisra.
Kapitonas Richard Bartlett, 

lakūnas tuo sykiu skrido in 
McClellan Air Force Base in 
Califo-rnija kai ta nelaime atsi- '

rikus, kaip paprasti, eiliniai 
darbininkai, kad ten užsidirbtu 
savo pragyvenimą.

bet negalėjo ’ tiko. Jis buvo antro pasaulinio j r TT7TTTVIA T RATYIQT 
irbti teipgi karo veteranas ir geras laku-! 1 L V 1A1

LAKŪNAS ISZSZOKO 
ISZ ĖROPLANO IR 

ŽUVO

nas. Jis buvo szeszios deszimts 
septynis sykius skridęs priesz 
priesza per kara ir buvo visu 
lakunu gerbiamas kaipo gabus 
nagingas lakūnas. Kaip ir kas 
ten atsitiko eroplanu kompani
jos virszininkai stengiasi isz- 
tirti ir dažinoti.

Komunistine
Propaganda

VILNIUS, LIETUVA. — 
Vilniuje visai nesiseka “masi
nis politinis darbas” fabri
kuose. Tai buvo prisipažinsta

100 ŽVEJOTOJO 
ŽUVO

Viešniose Japonijoje

TOKYO, JAPONIJA. — 
Daugiau kaip szimtas žvejoto- 
ju žuvo, prigėrė viesulose nuo 
Tokyo uosto. Keli tu žvejotoju. 
laivai nuskendo per audras, 
viesulas.

Tie žvejoto j ai buvo ant de
szimts atskiru laivu kai tos 
viesulos juos isztiko marese. 
Visa tai atsitiko netoli nuo 
Fukushima uosto. Tik vienoje 
nelaimėje toje vietoje septyni 
maži laiveliai nuskendo ir pen
kios deszimts du žmones žuvo.

Biznierius ir fabrikantas 
Lietuvis Žydelis, Bernard 
Goldfine, (virszuje) yra ve
damas Amerikos Deputy 
Marshall, George Reed, (po 
kaire) kai jis buvo nuteistas 
Bostone, Mass., ant trijų me
nesiu in kalėjimu, kai jis ne
sutiko savo biznio rasztus

valdžiai parodinti.
Apaczioje, jo sekretorka 

Mildred Paperman su savo 
pagelbininke. Ji buvo nu
teista ant deszimts dienu in 
kalėjimą už tai kad ji nesu
tiko savo boso rasztus val
džios atstovams parodinti.

MCGUIRE A. F. BASE, N. J. 
— Veteranas lakūnas žuvo kai 
jis iszszoko isz savo “Jet” ero- 
plano su parasziutu, kai jo 
eroplanas užsidegė.

Lakūnas buvo 37 metu am
žiaus Kapitonas Richard Bart
lett, isz Mount Holly, New Jer
sey. Kiek galima dažinoti tai 
jo eroplanas užsidegė kai jis 
buvo jau nusileidęs beveik 
prie medžiu virszunes, prie 
Browns Mills, netoli nuo Foortl_.; Dix armijos rezervacijos.

Lakūnas savo deganti ero- 
plana pasuko in misžka ir tada 
pats iszszoko, bet jis buvo per 
žemai ir jo parasziutas nesu-

LAIKRASZCZIU
STRAIKOS BAIGTOS

KINIJOS VADAS
PASITRAUKĖ Szaltas Sportas

Isz Valdžios

KINIJA. — Komunistines 
Kinijos diktatorius Mao Tse- 
tutngas pasitraukė isz valdžios 
ir savo vieta kitam užleidžia. 
Kiek galima sužinoti tai jis vi- 
siszkai pasitraukia, szi menesi, 
ne tik isz valdžios, bet ir isz po
litikos.

Partijos Komitetas priėmė 
jo neva savanoriszka atsisaky- 
ma ir pasitraukima.

Nors jis buvo baisiai žiaurus 
diktatorius, jo pasitraukimas 
isz valdžios nieko nepermainys 
kaslink Komunistu valdymo 
Kinijoje.

Spėjama, kad gal pilietinio 
karo generolas, 72 metu am
žiaus Chu Teh, kuris yra pra- 
vardžiuojamas “Rauduonosios 
■tėvynės tėvu”.

Vėliname visiems laimes su ■ Mao TsetUngas, 65 metu Dik- 
sziuom Nauju Metu, ir kad i tat orius, ar ’ gal dabar buvęs 
sveiki sulauktumet ateinaneziu;
Nauju Meteliu!

To visiems vėliname isz szir- 
dies, —“Saules” Redakcija.

darbiniu- 
sanvaite, 
buvo su-

1959 B
NEW YORK, N. Y. — 

Devyniolikos dienu laikrasz- 
cziu straikos yra baigto^ ir 
laikraszcziai vėl pradėjo eiti 
New York mieste.

I Visi laikraszcziu 
kai butu gryže ana 
bet troku draiveriai
straikave, ir be troku laikrasz
cziai buvo be jokios vertes nes 
nebuvo galima ju iszsiuntineti.

Tos straikos, laikraszcziams 
■ ir darbininkams kasztavo apie 
' dvideszimts penkis milijonus:

Diktatorius atsižymėjo, baisiu 
savo žmonių spaudimu; jis no
rėjo visus žmones paskirstin- 
dinti in lagerius, priversti vi- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Mabel Scott, studente in 
Memphis State Universitete 
su Marvin Shackelford susi- 
mislino biski pasimandra- 
vuoti ant Mississippi upes,

nežiūrint ir nepaisant szal- 
czio. Jiedu ežia cziuožia 
ant tos beveik užszaliuosios 
upes.

mypwininitttii
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padaryti daug geru, pasiryži
mu. Tas paprotys geras ir pa
girtinas, jeigu mes tuos pasi
ryžimus tikrai ketiname iszlai- 
kyti. <

Kas Girdėt
Tik Draugiszįfas Primini

mas: Argi nebutu. patartina už- 
siraszyti ar užsimokėti už 
“Saule” del ateinaneziu metu ? 
Per visa meta .gausite daug ži- 
nueziu ir nemažai paveikslu ir 
pasiskaitymu. Visiems musu 
geriems skaitytojams: “Lai
mingu ir Pasekmingu Nauju 
Metu!”

i isz-
savo

Lietuviai, kurie buvai 
tremti in Sibirą, atlikę s 
bausmes laika, nėra gražinami 
in Lietuva, bet in Latvija ar in 
kurias kitas Sovietu valdomas 
vietas. Sovietai tyczia taip 'da
ro kad sumaiiszius ir supjudi- 
nus žmones, kad nebūto jokios 
vienybes.

Musu kalendorius, Popie
žiaus Gregoriaus piertaisintas 
ir pertvarkintas, 1582 metuose, 
mum,s gilios iki 2500 mietu.

Bet ne visiems ir szitas ka
lendorius patinka. Daug biz
nierių ir fabrikantu norėtu tu
rėti kalendorių kuris turėtu 
visas Nedeles visais Sz.vent.es ta 
paezia menesio diena, kad Ne
dėlios ir dienos butu visuose 
menesiuose lygios. Jie sako 
kad taip jiems butu daug len.g<- 
viau darbininku algas iszmo- 
keti ir savo bizni siitvarkinti.

Kiniecziai sąvo Naujus Me
tus szvenczia nuo keliu dienu 
iki dvieju ar trijų sanvaieziu.

Egiptiecziaii skaitydavo, sa
vo Naujus Metus nuo, tos die
nos kada Nile upe patvindavo 
ir iszliedavo per savo krantus.

Pereitais metais- Amerikie- 
cziai per visokius vajus ir ko- 
lektas padovanojo keturis 
szimtus dvideszimts tris mili
jonus doleriu, invairiems lab- 
jdaaybes darbams ir reikalams.

Žydu kalendorius dabar 
skaito ne 1959 bet 5719 metusi 
nuo pasaulio pradžios. Ju Nau
ji Metai y!ra rudenyje ir prasi
deda su Rosh Hashana szvente 
ir (baigiasi su Yom Kippur.

Metai, kuriuos mes skaitome 
46-ti pries® Kristaus Gimimą, 
turėjo keturis szimtus ir ketu
rios deszimts penkias dienas.

Numa Pompilius, anot pata
rimo, iszrado Rymos kalendo
rių, septintame szimtmetyje 
priesz Kristaus,gimimą. Nežiu- 
rint to k; d tas kalendorius bu
vo keletą sykiu pertaisintas, 
bet jis ja.it buvo apie du: mene
siu atsilikęs nuo- iszrokavimo 
sulyg saule, kai Julius Cieso
rius to kalendorių susirūpino.

Ciesorius insake savo' moks- 
linezaams pertaisinti visa ka
lendorių. Jie taip ir padare, bet 
raldo kad jie turi du menesiu 
daugiau negu saule parodo.

Jie iszriszo ta keblumą inde- 
dami du menesiu (daugiau tarp 
Lapkriczio ir Gruodžio, ir taip 
duodami keturios deszimts 
szes'ztais metais priesz Kris
taus gimimą metams keturis 
szimtus ir keturios deszimts 
penkias dienas.

Japonai savo bažnycziu ir 
szventoviu zvanus szimta asz- 
tuonis sykius skambina per 
Naujus Metus, priminti žmo
nėms savo dievo Buddha szim
ta asztuonis insakymus.

žinoma neturėjo proto kad su- kentėjai, 
siprast. Iszmislijo vienok toki 
spasaba kad kur tik apsinak
vodavo tai del savo szunies 
liepdavo duot estie žarijų o kad 
gaspadorius dyvijosi jog szuo n 
turi žarijas estie tai vaikinukas į 
atsakydavo taip: ;

— Jeigu motina galėjo ku- : 
diki suvalgyt tai szuo taipgi < 
gali žarijas estie!

Po ilgai kelionei priėjo^ prie' 
vienos dideles upes, per kuria • 
ėjo puikus tiltas. Gale tilto sto
vėjo puiki kareziama in kuria 
mus pakeleivingas vaikinas už
ėjo. Liepe sau duot visokiu val
giu, o szuniui žarijų, o kada 
k areyi am n i nkas n u sidy v i j as
paklausė del ko szuo turi ėst 
žarijas, atsake kaip visada.

— Ei, tarė karėziamninkas, 
taip pat buvo priesz dvylika 
metu ežia, netoli dvare, jog 
motina ir-gi suelde savo kūdiki, 
už ka ja' vyras u'žmusze ir pats 
kažin )<ur dingo. Ja palaidojo 
ant neszventyltos vietos, bet ka 
ji galėjo • but kalta1? Juk da 
priesz užgimimą kūdikio, taip 
buvo pranaszauta!

Labai vaikinas isz to' džiau
gėsi, nes dailiojo kad atrado tė
vynė. Prasze tada kad ji nuves
tu ant motinos kapo ant kurio 
nuejas graudžias aszaras kal
bėdamas liejo:

—' Ach, brangiausia mano 
motinėlė! Kiek tu nekaltai nu-

Tr tame sztai atsidaro kapas 
ir iszeina motore, o prie vaiki
nuko prisiartinus spaude ji 
prie szirdies, savo sūnum va
dindama ji.

Sūnus neiszpasakytai džiau
gėsi jog savo motina atgaivi
no, kurios nuolatos rankos bu- 
cziavo.

— O, kad butu czion mano 
tėvelis ir kaiti galėtum draugia 
pasidžiaugt tai tada buezia lai
mingiausiu!

Vos tuos įžodžius isztare, 
sztai stojo tėvas su liūdnu vei
du, kuris po prapuolimui sū
naus, savo paezia nužudė ir 
nuo to laiko po svietą klaidžio
jo negalėdamas sau rast, vietos. 
Dabar apie viskądažinojo ir su 
džiaugsmu visi trys gryižo in 
dvara.

Negera tam sūnūs savo ga
lybia atverto ant žmogaus ir 
su ipagelba arklais sudraskė.

. Tėvas po tam buvo geru po
nu ir ilgai gyveno o po smert 
visi jo verke.

(t ALAS

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

Nauji Metai nėra szvenczia- 
mi ipo visai svietą tuo paežiu 
laiku. Kai mes Amerikoje 
szvencziame Naujus Metus ir 
zvanus zvanyjame, tai tie me
tai jau yra inseneje kituose 
krasztuose. Pavyzdžiui, Mask
voje, tie Nauji Metai jau bus 
asztuoniu valanldu, senumo ir 
dvieju valandų senumo in Bue
nos Aires.

Prancūzai labiau szvenezia 
Naujus Metus negu mes. Jiems 
Nauju Metu iszvakaris yra 
szventas; beveik visi eina in 
baižnyczia pasimelsti, nes tai 

. yra Szvento Silvestro szvente. 
Jis buvo vienas isz pirmųjų 
vyskupu ir Bažnyczios tėvas.

Kaimiecziai Prancūzai atge
na savo galvijus prie bažny
czios duriu, kad Kunigas juos 
ipaszventintu ir paskui Miszias 
laikytu už ju intencija.

Prancūzai teipgi turi gražu 
paprotį, per Naujus Metus at
siminti ne tik gyvus bet ir mi
rusius. Jie Nauju Metu dieno
je atlanko kapines ir pasimel
džia. už savo draugus ir gimi
nes.

Paprotys per Naujus Metus

11
arba pradžia 

SKAITYMO
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RASZYMO
64 pus. Did. 5x7 col.

Dabar Po 25c.
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa., U.S.A

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101——Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele

e m- +*+++++* m-oeo

Pypkes Durnai

Metas Baigtas

PRIE VINDELIO
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

per tai pagal jo nuopelną; nu- 
korot. Savo galylbia vaikiukas 
ipermaine savo tėvo nedora tar
ną in dideli juoda szuni ir su 
juom leidosi in kelione atjiesz-

Jlg-ai po svietą vaikszcziojo, 
bet negalėjo tos vietos atrast 
kurios geide. Neatėjo jam antį 
mislies" apie savo galybia nes j

Bet nežiūrint ir nepaišant in- 
vairiu paproeziu; ar tie linkėji
mai but^į “Bonne Annee” kaip 
Prancūzai sveikina viens kita., 
ar “Feliz Ano' Nuevo/’ kaip 
Ispanai sakytu; ar “Happy 
New Year” kaip Amerikoje, 
girdime; bet mums gana visus 
sayo skaityttojus pasveikinti 
su “Linksmais Naujais Me
tais!”

Knyga uždaryta.... 
Metas baigtas... 
Puslapiai pilni 
Atliktu pareigu 
Pamirsztu priežadu, 
Mažu džiaugsmu 
Ir dideliu bedu. 
Sapnai ir svajones 
Darbai ir malones 
Praszvilptos 
Ir prarastos. 
Naujieji Metai 
Gal atnesz 
Laime, ramybe 
Ir kita dranga.

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

i 
gas kriminaliszkas apraszy- 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
ezio iszimta ‘isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 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, 20o.

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 Kuczros Naktį 
62 puslapiu, 20o.

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 liudymas apie Jezu Kris
lu 20c.

lapių, 20c.
No.158—A p i e 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; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie 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- 
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 
Paveikslai. 20c.

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

.—-------------------- > i j
Kitokio* Knygos

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

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

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

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isa- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas Naudingais Pade ji 
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristupo 
15<?.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, jL5c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knyga*;

Užsisakant knygas i*« 
szio Katalogo, teikia 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.

KSr“ 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 00., 
Mahanoy Oity, Pa., - U. S. &

Sz.vent.es


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Dieva Pagelbos Szaukiasi
^♦♦^♦♦^♦♦j******************.»X**X**X'^***w*^***»w*********»***************^*********»****************************

Ta Jis ir Gelbsti

pETRAS Gudaitis tarnavo 
pasato valdininku. Nors 

maža alga jo tebuvo, ir vargais 
tegalėjo iszsimaitinti, o apie 
(geresnius drabužius ir batus 
jau nebebuvo ir kalbos, vienok 
jis džiaugėsi, kad pasisekdavo 
bent tuoSpaczius drabužius su
lopyti. Petras buvo teisingas

Miestelis, kuriame Petras kalė
jo, pasipuosze keturiais alto
riais, žmones įplaukė visais ke
liais, nes sziandiena vaiksz- 
eziojamos Keturios Evangeli
jos.

Szi t laikrodis iszmusze vie
nuolikta valanda. Petras su ki
tais kaliniais tapo iszleistas ka
lėjimo kieman penkiolikai m.i- 
nucziu pasivaikszczioti. Ta pa-

žmogns, savo menkute algai pa
tenkintas, kysziu neimdavo1, ne 
kitokiu nedoru darbu nesiru-

czia valanda sugaudė varpai ir 
isz banguojanczios minios isz- 
siverže tvirtas giesmių balsas.

pindavo pasipelnyti. Bet krik- 
szežioniu priežodis sako: “Ka

Kaliniai puolė prie tvoros pro 
mažus jos plyszius pasižiūrėti,

PIGUS IR TINKAMAS 
MAISTAS PRIE VINDELIO

Dievas myli, tam ir sunkesni 
kryžių ant pecziu uždeda.” 
Nors Petras buvo teisingas, 
blaivus ir darbsztus, bet kodėl 
jam gyventi nesisekė, to ir jis

kas mieste veikiama. Pamate 
procesija, vieni kaliniai szau- 
ke mergas, kiti liežuvius rode,

pats nežinojo. Kuo ilgiau jis 
gyveno, tuo daugiau jam prie- 
szu atsirasdavo. Tiesos jis ne
mokėjo slėpti: slėpti: blogus 
valdininku darbus auksztesnia- 
jai valdžiai praneszdavo, o 
ypacz smarkiai su. degtines 

, smujgelninkais kovodavo. Tai 
jo darbas nepat iko Žydams. Jie 
nutarė Petro nusikratyti ir jie, 
su kitais valdininkais susitarė,
apskundė ji. 'buk jis,kokio tai 
Žydo paszt-u atėjusi siuntini 
atpleszes. Petras pateko kalėji
mam

Isz sykio Petras prasze Die- 
- vo, kad jam vereziau mirti at

siustu, negu nekaltas turėtu 
kalėjime kentėti. Kalėjimo gy
venimas jam atrodė baisesnis 
už pragara: jam nieko kito ne
girdėti, kaip tik keiksmai ir 
barniai kurie nei nakti nepasi
baigdavo.

Bet palengvel ir Petras su 
tuo naujuoju gyvenimu apsi
prato: ir jis eme valdžia' peikti, 
ant Dievo piktžodžiauti, kode! 
jis nekaltas kenczia; niekinda
vo jis ir savo1 tikėjimą, ant dva- 
siszkijos begediszkiausias pa
sakas pramanydavo; malda 
kurios jis, pinna niekuomet 
neužmirszdavo, dabar jis už 
nieką laike, net gulti eidamas 
ir nepersižegnodavo.

Bet būdavo jam ir kitokiu 
valandų. Kad jis pro maža lan
geli, geležimis apkalta, in lau
ka pažvelgdavo, iszvysdavo jis 
žaliuojan,ežius medelius, žmo
nes liuosai vaikszcziojanczius. 
Tuomet sanžines balsas jame 
vėl atsi'busdavo norėdavosi jam 
pulti ant keliu ir praszyti Vi
sagalio, kad jam laisve sugra
žintu, Bet vėl susilaikydavo', 
nes jo- szirdis jau buvo užszalu- 
si, prie maldos nebelinko.

Buvo skaisti Birželio diena. 
Tai buvo Dievo Kūno szvente.

<•*************************

Tai ir Naujas Metas!
Pradedu su Naujus 

Metus su Dievu, 
Lai Jisai visus užlaiko 

globoje, 
Per visus metus,

Ir apsaugotu mus 
nuo nelaimiu.

Su tuom Nauju Metu, 
Lai musu veidai pražydi, 

Su nuszypsojimu linksmybe.
Pradekime gyvenimą 

isz naujo, 
Su naujais norais, 

Naujoms pajiegoms! 
Taigi, pradekime szi 
Nauja Meta drąsiai, 

Be baimes, 
0 su Dievo pagelba, 

Dastosime to, 
Ko troksztame,

Taigi, asz jum vėlinu 
Isz tikros szirdies

treti keike ir taip toliaus. Tik 
vienas Petras žiurėjo in kunigą 
Szveneziausiaji neszanti, verke 
ir meldėsi. “Vieszpatie”, kal
bėjo Petras, “atleisk man kal
tybes, pasigailėk manes nelai
mingo, iszliuosuok mane nekal
ta isz szio pragaro.” Bet vėl 
pasigirdo kalėjimo sargo bal
sas, kuris kalinius in kamaras 
szauke. Visi skubiai suėjo in 
savo dvokianczius urvus.

Sugryže, kaliniai visi turėjo 
gardaus juoko. Vieni pasakojo 
mate gražiu mergų, kiti, kad 
man pasisektu ta gražia mons
trancijai pavogti, tikrai gerai 
galecziau paulioti, treti juokė
si isz Petro, ko meldėsi. Tik 
vienas Petras nesi juoke. Jo 
szirdis jau buvo atgijus, jis 
drąsiai atmete savo draugu ti
kybos ir doros užgauliojimus. 
; Szi viakara Petras, gulti ei
damas jau pasimeldė. Miegoda
mas sapnuoja: kaž-kas prie jo* 
lango pasodino medi, jis in ta 
medi inlipes ir per ji laisvėn 
iszejes. Anksti ryta, kai tik at
sikėlus, Petra paszauke konto
rom Kontoroje kalėjimo virszi- 
ninkas jam pareiszke, jog jis 
liuosas. “Vakar vakare,” kal
bėjo virszininkas, vienas žmo
gus, kur Tamsta isz kerszto in- 
skunde, mirdamas pareiszke, 
jog jis Tamsta isz kerszto in- 
skundes. Taį asz sziryt gavau 
isz teismo insakytaa Tamsta 
paleisti! ’ ’

Petras isz džiaugsmo buvo 
lyg apkvaitęs, szokinejo, lyg 
mažas vaikas. Likusieji kali
niai patys sau kalbėjo: “Isz- 
tikro, kas Dievas pagelbos 
szaukiasi, ta jis ir gelbsti.” 

----- GALAS-----

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo

Apsaugoti Vaiku 
Sveikata

Kuo mažiaus pinigu szeimy- 
na turi praleisti, tuo svarbiau 
praleisti tuos pinigus naudin
gai. Peržiurek sekanti straips
ni ir pagelbesi iszgelbeti vaiku 
sveikata.

Pienas
Viena kvorta pieno in diena 

kuomet, galimai, bet mažiausia 
reikia duoti vaikui puskvorte, 
pante. Didėle bleke iszgaruoto 
(evaporated) pieno sumaiszy- 
ta su tiek pat vandens užima 
vieta vienos kvortos pasteuri- 
zuoto pieno. Vartok ji sriuboje, 
su cocoa, visokiam,s gerymams 
ir taip toliaus.

Daržoves Ir Vaisiai
Bulviu ir nors viena sekanti 

kasdien morkų, ropių, buro
ku, cibuliu, kopūstu, szpinaku, 
salotu, escarole, žirniu, papu ir 
kitu daržovių; aipelsnu, obuo
liu, bananiu ar kitu vaisiu. Ža
lia daržove, kaip sukapotu ko
pūstu ar sutarkuotu morkų 
nors 3 arba 4 sykius in sanvai- 
te. Apelsinu ir tomacziu kas 
dien kuomet galima. Galima 
vartoti isz blekiu daržoves kuo 
met negalima gauti szviežiu 
daržovių.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslai! >

160 Puslapiu ]!
8 ool. ilgio, 5y2 ool. plocxio ’[ 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu i 
planatu ir visokiu burtu, i j 
Knyga in minksstos po- ![ 
pienu vlrszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su ' Į 
užsakymu: !;

: Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., ![ 

į Mahanoy City, Pa.,U.S.A, ![

Laimingu Nauju Metu 
Visiems

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.”

SK3, —
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.'

Duona J&'jgjdai
Duonos arjpa iszHfdu mais

to vartok y/ri» k; Šieno val
gio. PatartJiia ju<w>.s duonos 
valgyti, nes gėriai,-ia augimui, 
vartok norsAsyki in diena.

Kiausziniai, Mesa, Žu
vys, Sūriai, Džiovintos 

vintos Pupos, Žirniai 

Ir Panasziai
Viena arba) dauginus virsz- 

minetu kasdien. Reikia vaikui 
duoti kiauszini nors kas antra 
diena, 'bet ne daugiams vieno 
kiauszinio in diena. Ruldi ir 
balti kiausziniai turi paczios 
vertes. Mėsos tik syki in diena. 
Duok vaikui varszkes, yrai la
bai geras ir maitingas maistas.

GENEI, labai senei, gyveno 
turtingas ir dėl kožno* ge

ras ponas, taip jog kožnam rei
kale gelbėjo. Kas pas ji pagel
bos jieszkojo, visados rado. 
Linksminosi isz to labai jog ga
lėjo biedna suszelpti. Vaiku- 
cziu neturėjo per ka nežinojo 
kam turtą palikt per tai visa 
savo gera apversdavo ant ar
timo naudos.

Adeną didelia del svieto pa
dare geradejyste, o toji buvo 
tokia: pastate ant vienos 
spraunos upes puiku upes tilta 
isz ko pakeleivingi labai džiau
gėsi. Tas darbas laibai gera po
ną linksmino.

Kada, tiltas buvo gatavas, 
iszsiunte viena isz savo- tarnu 
kad paklausytu ir jam danesz- 
tu ka pakeleivingi apie tai kal
ba.

Tarnas stojo po tiltu ir ei- 
nancziuju klausė ka jie kalba. 
Nekurie ji vadino durnu jog 
tiek pinigu iszdave, o jokios 
jam neatnesza naudos, bet di
desne puse gyrė ji jog del pa
keleivingu tiek gero padare. 
Ant galo, ėjo du senukai, su ži
lom barzdom,, pelegrimiszkais 
rubais apsiredia, ir vienas isz 
ju tarė:

— Tai turi but labai geras 
ponas, kad tiek gero del žmo
nių padare per pastatyma tilto!

—■ Tikrai, pritarė antras, 
tas geradejas dideles nagrados 
vertas!

— Kaip mudu galėtumėm 
'pagal jo nuopelną isznagra-

dyt? Paklausė pirmasis.
-— Tegul jam pati pagim

do sunu po' kurio valdžia bus 
visi karaloj!

Taip pakalbėja, nuėjo savo 
keliu.

Tarnas, kuris viską girdėjo, 
nemažai nusidyvijo, o turėda
mas negera szirdi, pradėjo mis- 
lyt kaip isz to, ka girdėjo, tu
rėt del saves nauda. Kada pa
rėjo namon, apie kalba pakelei
vingu pasakė, o apie tuos se
nius meluodamas taip pasakė 
kad tie du senei sake jog musu 
pone pagimdys labai gražu su
nu ir kad po tam nužudys ji ir 
suvalgys.

Geras ponas didelei nusimi
nė ir nerodė jokios linksmybes 
kada jam pati pasisakė jog jau- 
cziasi kad Dievas juos apdova- 
noo1 tuom ka nuo seniai geidžia.

Graži pone tikrai pagimdė 
sunu, O' kad' ir džiaugėsi tėvas, 
bet nelaiminga pranasžyste 
vienok jo szirdi spaude. ,

. Viena pranaszystes dalis isz- 
sipilde tai tikėjo kad ir kita1 
iszsipildys. Toom laik negeras 
tarnas tykojo ant laiko kuria
me įgalėtu savo pikta pastana- 
vijima, iszpildyt.

Viena diena atradęs tam tik
ra laika, inslinko in ponios pai- 
kaju, o- matydamas kad pone 
drucziai miega, eme kūdiki isz 
lopszio kuris szale lovos buvo 
ir nunesze savo paežiai kuri 
ant ulyczios lauke. Po tam su- 
gryžias pagavo1 gaidi, nupjovė 
jam galva, krauju vygutia ap-

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
flariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Price $3.00 suu
COLORS t Rod, Black, Craaa, 

Blue, Gray. Copper.

Ant Lietuviszko
Balaus

■ «►

Baltrus — Eikszia Mariuk 
szokti!

Mare — Ne eisiu, nes man 
nesinori!

Baltrus — Eik, ba gausi 
per snuki!

Mare — Na kad jau teip 
gražiai praszai, tai eisiu.

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

Pirkite U. S. Bonus

Pinigiszkas Vajus Del Gydymo Paralyžiaus 
Prasidės Sausio - Jan. 2 Diena ir tesis iki 31 D.

Riebumai ir Saldumyna
Vartok tik užtektinai riebu

mu paskoninti valgius, ne per
daug. Vaikams nereik duoti 
kepto valgio. Vartok cukru tik 
virintame maiste.

Pienas, kiausziniai, (daržo
ves, juoda duona ir isz grudu 
maistas aprūpina kuna su vis
kuo.

Tomates, apelsinai ir kiti 
citriniai vaisiai turi būti var
tojami nors tris arba keturis 
sykius in sanvaite.

Svarbu
Vaikai turi turėti tinkamo 

maisto1 per auganczius metus. 
Nereik spėti kaslink vaiko 
maisto. Vientik valgyti nėr už
tektinai. Maistais turi sutvar
kyti stiprius kunus, tinkama 
sveikata ir drūtuma, kad ligos 
neužpultu. Jeigu tik vaikai ne
gaus reikalingo maisto , tinka- 
mui augimui ir iszsivystijimui, 
tai vėliaus vistiek sveikata nu
kentės.

Platinkit “Saule”

■ 
■
į Born in Need...

Linda holds tightly to her doll buggy to steady her 
weakened legs, crippled by a malformation of the spine 
that was present at birth. The March of Dimes can help 
Linda and other children handicapped not only by 
birth defects, but also by polio and arthritis. They 
all need your help.

JOIN THE MARCH OF DIMES
MMam toward gmahu vicrofiits

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

taszke o taipgi ir ponios pagal
ve ir peili in vygia indejo. Pa
daręs tai, nu'bego pas savo pa- 
czia ir pagriebęs kūdiki, in 
svietą iszbego.

Rytmetyje ponas inejo in pa- 
kaju savo paczios, kuri dar 
miegojo, o pamatęs kruvina 
vygia be vaiko, mistino kad to
ji iszipilde kas buvo pasakyto. 
Isz to didelio1 gailesczm, neži
nodamas ka (Jaryt, nutvėrė už 
kardo ir mieganczia ipaczia 
perdare. Paliovos gailavo jog 
paiczia užmusze, vaikszcziojo 
kaip ne savas, o ne poilgąm pa
likes Švara in svietą iszejo if 
niekas nežinojo kur ponas din- 
go.

Kadai tarnai rado ponia lo
voje nužudinta, o poną dingusi, 
eme kas kam pasidabojo ir kož
nas savo keliu ejo.Dvaras likos 
tuszczias.

Tuom laik nedoras tarnas su 
savo1 paczia ir pavogtu kūdikiu 
nusidavė in tolima žeme o ka
da kūdikis paaugo ir pradėjo 
po valei gauti protą, pradėjo jo 
neva tėvas privertinet kad pa
reikalautu to ir to, o kada taš 
vaikiukas ko užsimanydavo, 
tuojaus stodavo.

Taip tas niekadejas gyveno 
sau kaip ponas, rinkdamas per 
taji vaikiuką lobius. Pati jo,, 
kuri apie ta stebuklą nežinojo, 
negalėjo1 atsidyvyt, isz kur tas 
viskas ėmėsi, o tankiai savo 
vyra, kvotė norėdama dažinot. 
Ant galo negalėdamas atsisa-- 
kyt, apie viską papasakojo.' ‘ '

Vaikiukas buvo tada jau 
apie dvylikos metu ir viskai už 
duriu girdėjo. Džiaugėsi tada 
kad kas kitas yra jo tevū., o ne < 
tas szelmis kuris ji ' su savo 
geismais kankino, pastanavijb

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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VISIEMS!

ŽiniosVietines
O Czia, musu mieste dide

lis gaisras isztiko Panedelyje 
apie 6:35 valanda vakare, aut i 
South Main ulyczia. Sudege ke
turi dideli namai, o apie pen
kiolika žmonių neteko 'pasto
ges. Sudege namai, Lietu viams! 
gerai žinomu St. Gegužiu, Nos. 
36-38, kurie tuo laiku buvo isz- 
važiave in Vaszington, D. C., 
pas savo dukterį. Teipgi sude
ge lietuvio saliuninko, Burdu
lio saliuna Nr. 32 ir namai; dra
bužiu sztoras vieno žydelio! 
Herman Coffee, Nr. 34, kuris 
tarne gaisre žuvo. Tame szto- 
re gaisras prasidėjo; Star Clea
ners Nr. 36. M. Jano vich & Son 
Dress Factory: ir Acme Super
market iszkados padary ta, into 
durnu ir vandenio.

Kalėdų ryta gaisras isz
tiko restauranta “Beacon Di
ner” in Hometown, keletą my
liu nuo Tamaqua.

Daug kitu gaisru po visu 
krasztu atsitiko taip Kalėdų ir 
priesz. Nauju Metu. Sunku, pa
sakyti kais ežia kaltas ir kaip 
jie prasidėjo; bet galima spėti 
ar sakyti, kad kai szaltis iszti
ko visa apylinke visi labiau de
gino' savo peczius; o prie to dar 
randasi pavojus nuo visu tu 
Kalėdiniu szviesu; o dar prie 
to, kai visi linksminasi ir nors 
po biski bailiavuoja, tai vien 
Dievas žino kas gali atsitikti.

S Subatoj pripuola Szv. 
Genevaites o Tautiszka Vardi
ne: Buste.

Q 1959! Lai ‘buna, visiems 
laimingas.

K? Gerai žinomas, del mies
to gyventojams, langu valyto
jas, Dmitro Haydamaka,, nuo 
118 E. Market uly., pasimirė 
Sulbatos naktyje 10:30 valan
da in Gerojo Samarijieczio li- 
gonbute, Pottsvilleje. Jo‘ pati 
Mary (Ticlionovicz) pasimirė 
Gruodžio- 21-ma diena. Velionis 
nesveikavo- per koki tai laika. 
Gimė' Austrijoje, atvyko in 
Amerika 1906 metuose. Prigu
lėjo prie Szv. Nikolaijo Ukrai- 
nio parapijos mieste. Paliko 
sunu Harry; broli ir seseri Eu
ropoje. Likos palaidotas Sere- 
dos ryta. !

O Kita sanvaite: Ndlėlioj 
pripuola Szvencz. Jėzaus Var
do ir Szv. Tito, o Tautiszka 
Vaiidine: Trainis. Ir ta diena: 
1599 metuose Žemaicziai antru 
atveju vercziami priimti Krik- 
šzcziony'be; 1799 m., gimė poe
tas Adomas Alickeviczius.

Panedelyje pripuola Szv. 
Telesforo, o Tautiszkai Vardi
ne: Vytautas. Ir ta,diena: 1949 
m., baisios viešnios in Warren, 
Arkansas, 512 žuvo,, o 275 žmo
nių sužeisti; 1777 m., per Ame
rikos^ revoliucija įpriesz Angli
jai buvo kruvinas susikirtimasi 
Princeton mieste.

Įg? Utarninke |p r i p u o 1 a 
Trys Kara,lai, o 'Tautiszka Var
dine: Badiszius. Ir ta diena: 
1927 m., Amerikos Marinai isz- 
keliauja in Nicaragua.

ĮgĮ Ponia Marijona Nava- 
kiene nuo 512 East Pine St.,

per Kalėdas a t szvente siaivo 75 
metu amžiaus. Buvo suvažiavę 
sūnūs ir dukterįos pasveikint: 
mamyte'. Isz Chicago® atvyko 
duktė Ona su vyru Dr. Peter 
Atkocziunas ir duktė Berna- 
detta; duktė Marijona su vyru 
Dr. Harold Manfredi; o- isz 
New Jersey duktė Aldonai su. 
savo duktere; sūnūs Edvardas, 
su paczia, ir '(lukteri Marianna. 
Visus gražiai vaiszino sūnūs 
Kazimieras ir pati Mare kurie 
gyvena, sykiu su p. Navakiene. 
Linkime daug daugiau metu 
sulaukti.

Shenandoah, Pa. —
Panedęlio rytai apie 9:30 va
landa, ugnis kilo namuose .pri
gulintis prie J. McBride, Nr. 45 
Weston Place, arti Shen a doro. 
Ugnis prasiplatino in kita na-j 
ma prigulinti prie Harry! Boyu- į 
ka Nr. 44. Daug iszkados pada-j 
ryta. 

- -- ---------------
Washington, D. C. —

Per Kalėdų szvente, pareita 
sanvaite, per penkis dienti 
szvente, 596 -žmonių žuvo in vai
ruose automobiliu nelaimėse 
ant vieszkeliu, o 204 žuvo in- 
vairuose kitokiose nelaimėse.

REDAKTORIAI
PRASTI •
POLITIKIERIAI

NEW YORK, N. Y. —
Vienas intakingas ir garsus 
Amerikos žurnalas susimanė, 
per Kalėdas Sovietams Komu-

LIETUVISZKAS SURIS

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ii* 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 siuhczia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN i

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN
FARM Sūrio., Szis Suris jau per ilgus .metus gaminamas Jono ir Angelines 

Andriuliu ir ju szeimynoš, Fountain, Michigan.

Redaktorius Lloyd B. Wal
ton isz Indianapolis czia yra 
nutraukęs Szvento Raszto 

nistams dovanele parūpinti.
Szito žurnalo keli redakto

riai su keliais raszytojais nu
tarė priesz Kalėdas visa Euro
pos klausima iszspresti vienu 
gražiu mostu ar dar gražesne 
dovanele.

Sztai kaip jie pataria isz- 
riszti Berlyno ir Rytu Europo 
klausima:

Sujungti Vokietija rinki
mais, kuriuos vestu ir prižiū
rėtu Amerikos kariuomene.

Nuginkluoti ar bent apsupti, 
Vokietija, Lenkija, Czekoslo- 
vakija ir Vengrija.

Kaledu Giesmes

knygos paveikslai kur yra 
apraszoma Kristaus gimi
mas. Už knygos matyti Bet

Jeigu Lenkija sugražintu 
Stettino miestą Vokiecziams, 
tai mes pareikalautume kad 
Rusija gražintu Lenkams Vil
nių ir Lvovo miestus.

Taip visiems Lenkams butu 
aiszku kad ne tik Rusija, bet ir 
Amerika užtikrina! juos rube- 
žius.

Mes szitokiame pasiulinime 
nematome jokio sksirtumo nuo 
Hitlerio tvarkos. Hitleris lai
mėjo taika su Maskva padova
nodamas Maskvai Lietuva, 
Latvija! ir Estonija. Jis maini- 
kavo v^gaiysątemis, kurios 
nebuvopBaip šiito laikrasz- 
czio politBriai, yredaktoriai 
dabar noAphruszdezevui kelis 
mieštus padovanotlf

Mes turime dar; geresni pa
tarimą: Ponui Chruszczevui 
padovanokime >kelias musu 
kraszto valstijas. Mes esame 
tikri kad tose valstijose viesz- i 

j patautu taika ir ramybe, kaip . 
! ant kapiniu! 

_ _________

I MAŽA KLAIDA j 1 ---
Suklupdino 

“Mokslincziu”

VOKIETIJA. — Trisde- 
szimts devynių metu amžiaus 
Robert Schneider, didis statėsi 
ir savo daktariszka mokslą 
szvaiste in visas puses. Jis net 
ir armijos sztabo virszininkus 
intikino kad jis Daktaras ir 
dar nepaprastas.

Jis iszgalvojo būda kaip pa
tikrinti visus karininkus, kurie 
stoja in Vokietijos armiją, kad 
jie butu paklusnus. (Kariuo
mene dar ir dabar ta jo iszgal- 
vota būda vartuoja.)

Bet dabar, po trijų menesiu 
tardinimu ir teismo, pasirodė 
kad tas taip mokintas Dakta
ras Robert Schneider niekados 
nebuvo ir nėra Daktaras, kad 
jis jokio dippliomo ar liudini- 
mo isz jokio universiteto nie
kados nebuvo gavės.

Kilęs isz Austrijos, kur jis 
buvo pasmerktas už in vairias 
suktybes, jis paspruko in Vo
kietija, kur jis pats pasigami
no palszyvus rasztus ir liudi- 
nimus kad jis yra Daktaro 
mokslus iszejes. Jis czia bavo 
atsakingas pareigas kariuome
nėje ir straksėjo kaip gaidys.

Bet paprastas darbininkas, 
ne tokio jau didelio mokslo 
rasztininkas, kažkaip tenai 
iszrckavo kad tas Daktaras, 
sulyg jo paties dipliomo, paliu-

MARIJONU VEIKLA j ___
CHICAGO, ILL. — Tėvu

■ Marijonu Bendradarbiu, Chi- 
i cagos apskritis buvo surengęs 
Kalėdini pobūvi Gruodžio asz-j 
tucniolikta diena-, Marijonu 
Vienuolyno patalpose.

Susirinko gražus būrys ben
dradarbiu, dalyvavo provincio 
las, Kunigas J. Janczius, MIC, 
ir kiti septyni Marijonai kuni- 

! gai ir keletas broliuku. Vaka
ras praleistas jaukioje'nuotai
koje.

Prie seselių lietuviszkais; 
sziaudinukais papuosztos eglu- 

! tse, ėdžiose ant sziaudu kupste- 
i lio gulėjo Kristaus Kūdikėlio 
! statulėlė, primindama Szventu 
Kalėdų prasme.

Garsiai skambėjo Kalėdinės 
giesmes pertraukdamos szvel- 
nia vienuolyno tyla. Jas giedo
jo visi susirinkusieji.

i Kadan buvo moteriszkiu,
' , kurios igeda koruose ir taip

liejaus Žvaigždele, kuri visa 
Kalėdų pasaka pasako vi
siems žmonėms.

dinimo, buvo gavės savo ta 
diplioma isz Wuerzburgo Uni
versiteto, Velykų diena, kada 
jokis'universitetas neturi nei 
pamoku, nei programų del 
mokslo užbaigimo.

Tai buvo pradžia tardinimu, 
kurie užsibaigė teisme, kur Po
nas Robert Schneider buvo nu
teistas in kalėjimą ant trijų 
metu ir asztuoniu menesiu.

GELTUONPLAUKE
SUARESZTUOTA

PHILADELPHIA. PA. — 
Geltuonplauke moteriszke du 
sykiu paspruko isz policijantu, 
kai ji užsirakino visas savo au- 
'tomobiliaus duris ir nesutiko 
su tais policijantais nei pasi- 
szneketi.

Apie treczia valanda po pie
tų keturi policijos automobiliai 
sustabdė jos automobiliu, kai 
ji buvo pravažiavus tris ar ke
turias rauduonas szviesas. Ji 
savo automobiliaus duris už
sirakino ir neinsileido tuos po- 
licijantus.

Vienas policijantas vienai jos 
automobiliaus Įauga iszmusze 
ir atidarė duris. Bet ji nepasi
davė tiems pdicijiantams, sa 
kydama kad jie ja buvo iszgaz- 
dine.

Kai ji buvo nuveszta in poli
cijos stoti ant 39-tos ulyczios ir 
Lancaster Ave., ji pasidavė sa
vo varda, Ponia Sally Coleman, 
29 metu amžiaus, isz Brook- 
way Road, Merion. Policijautai 
jai padavė septynis tikietus del 
invairiu prasižengimu.

Kai vienas policijantas prar 
dėjo ja vytis ir negalėjo pasi
vyti jis per telefoną pasiszauke 
kelis kitus, in talka ir eme ke- 
turius policijos automobilius 
ja sustabdinti.

Kai pirma , sykie tie polici- 
jantai ja pasivijo ir jos auto
mobiliu apsupo ji staiga in at
bula puse patraukė savo auto
mobiliu ir vėl nuvažiavo. Tie 
policijantai vėl ja pradėjo vy
tis, ir kai pasivijo ja ta syki jau 
suaresztavo.

Fairmount parko sargas sto
jo in talka ir jis iszmusze viena! 
to jos automobiliaus Įauga iri 
atidarė duris ir tada ja sua-; 
resztavo.

.Policijantu ofise ta moterisz
ke pa siaiszkino kad. J i važiavo 
pas dantistą ir kad tie polici
jantai ja iszgazdino. Ji sako 
kad tas automobilius nėra josi 
bet jos motinos. 

visi jie moka Lietuviszkai kai-, 
kęti, kiti ne Lietuviai, bet gra
žiai Lietuviszkai gieda.

Po szvencziu apskritis pra
dės rengtis Tėvu Marijonu sei
mui, kuris invykis Kanczios 
Nedelioje, taip ypacz Kovo 
penkiolikta diena. Baigiant 
Gegužes menesi, bus ruoszia- 
mos rekolekcijos Tėvu Marijo
nu bendradarbiams.

j-------------
KINIJOS VADAS 

PASITRAUKĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

sus dirbti nuo saule tekio ligi 
deszimtos valandos vakare, 
valgyti isz bendro puodo, kati
lo, ir taip dirbti kad Kinijos 
krasztas ne tik pasivytu Va
karinius krasztus pramonėje, 
bet kad ir paczia Komunistisz- 
ka Rusija pralenktu.

Kitas jo atsižymejimas buvo 
pat kunigai, tad iszejo darniai 
ir nuoatika buvo tikrai szven- 
tiszka.

Kalbėjo Kalėdinius sveikini
mus iszreiszke dvasios vadas, 
Kunigas B. Vaisznoras, namo 
virszininkas Kun. A. Miciunas, 
MIC, Draugo redaktorius, mo
deratorius Kun. Pr. Gaaszva, 
brolis Andrius ir baigiant pro- 
vinciolas Kun. J. Janczius.

Kalėdų senelis atsilankė su 
dovanomis, labai gerai atliko 
savo pareiga ir tuomi innesze 
linksmos intakes. TMB West 
sides skyrius ne tik skaniai, bet 
ir meniszkai paruosze vaiszes.

Ten ka priminti ir tai, kad 
szis skyrius susdieda isz jaunu 
czia augusiu moterų ir vyru, ne

jo straksejimas ir grasinimas 
paimti Quemoy salas, kur 
Amerikos didis Laivynas viesz- 
patauja.

Szitas jo straksejimas ir gra
sinimas Amerikai baisiai nepa
tiko Rusijos Diktatoriui, Czru- 
szczevui, kuris, matyti ar ne
nori ar bijosi su Amerika susi
kirsti.

Apart to Mao vieszai davė 
visiems žinoti kad jam nepati
ko ir nepatinka Chruszczevo 
nusileidimas Lenkams ir Ju
goslavams.

Ar Chruszczevas czia ka tu
rėjo daryti su to Mao pasitrau
kimo sunku pasakyti, bet vi
siems aiszku kad jam labai pa
tinka.

Ginasi Ir Teisinasi

Daktaras Dale Alfred per
žiūri savo rasztus, su savo 
žmona, Vaszingtone, kur jis 
rengiasi Senato Komisijai 
priparodinti kad jis buvo 
teisingai ir teisetinai iszrink 
tas per rinkimus, kur jis sto
jo priesz Kongresmona Bro
cks Hays in Little Rock, Ar
kansas.

Dale Alford, per rinkimus 
visiems buvo pasakęs kad jis 
sutinka su tais žmonėmis ku
rie nori laikyti atskirtus 
Juodukus nuo Baltu moki-

Sieniniai Kalendoriai 1959m,

niu vieszose (publikose) 
mokyklose.

Little Rock miesto redak
torius John F. Wells yra ji 
intares kad jis buvo susita
ręs su Arkansas valstijos 
Gubernatoriumi, Orval Fau- 
bus, kuris buvo prižadėjęs 
ji remti, jeigu jis nusistatys 
priesz naujai in vesta Insta- 
tyma kad Juodukams butu 
pavėlinta lankyti tas mo
kyklas sykiu ir lygiai su Bal
tais mokiniais.

o o o
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