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APLINK PASAULI

ANGLIŲ
KOMPANIJOS į

LAUKIA STRAlKUi

Nepatenkinto Trijų 
Dienu Ant Nedėlios 

Darbu

WASHINGTON, D. C. — 
Eina gandai kad apie keturi 
szimtai tukstaneziu mainieriu 
vėl iszeis ant straiku per Nau-i 
jus Metus.

Kompanijų atstovai spėja 
kad Lewisas tokias straikas 
paskelbs, nes jis nori priversti 
kompanijas priimti jo nauja 
kontrakta.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
_______ O_______

VAIKAS KALTINA Į 
SAVO MOTINA

I -------------

Yra Suimtas Už Vagys-
■ . I

tęs Vieszbucziuose

BELFAST, N. IRELAND. - 
Jurininkas Samuel Munce ap- 
siženijo su Mary Spiers. Jiedu 
gavo ypatinga leidimą apsiže- 
nyti, nelaukdami .valdžios pa
skirto laika už tai kad jis tu
rėjo greitai gryszti in savo lai
vą.

Jauna porele praleido tik 
viena nakti ženystvos stone, ir 
ant rytojaus jurininkas sugry- 
žo in savo laiva, nuo kurio jis 
inpuole in mares ir prigėrė.

_______ o_______

NELAIME ANT
MARIU

Laivas Susprogo; 8
v

Iszgelbeti

MIAMI, FLORIDA. — Ma
žas laivas susprogo ir sudege 
ant Atlantiko mariu. Asztuoni 
nuo to laivo buvo surasti ma- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DU KAREIVIAI
SUIMTI

CHICAGO, ILL. — Penkio
likos metu vaikas policij an-; 
tams per aszaras iszsipasakojo 
kaip jo motina ji privedė prie rie buvo pabege isz kariszko 
vagyseziu.

Kai jis buvo policijantu su
gautas, kai jis rengiesi apvog
ti kita vieszbuti, hoteli jis ir 
prie kitu vagyseziu prisipaži
no, bet už visa savo toki gyve
nimą jis kaltina savo motina!

Policijantai jo vardo laik- 
rasztininkams neiszdave, nes 
jis yra jaunas ir policijantai 
nenori kad paskui vėliau szi- 
tas jo prasikaltimas butu jam 
kaip girnų akmuo ant sprando.

Vaikas sako, kad keli mene
siai atgal jo motina ji intare 
kad jis nuo jos pavogė du szim- 
tu doleriu ir už tai ji padėjo in 
pataisos namus. Kai jis iszejo 
isz tu pataisos namu, jis jau ne- 
begryžo pas savo motina. Jis 
po prisieka sako ir svieczina, 
kad jis tu dvieju szimtu nuo 
savo motinos nebuvo pavogęs.' 
Bet, jis sako, kad kai jis nega
lėjo jau gryszti pas savo moti- į 
na, jis turėjo kaip nors pragy-į 
venti ir už tai, jis pradėjo ap- ■ 
vogti vieszbuczius, isz kuriu 
jis nedaug gavo; vienur penki-į 

ne, kitur deszimtine. Dau-; 
giausia ka jis gavo, tai buvo 
dvideszimts doleriu. Polici- 
jantai ji sugražino in pataisos 
namus:

FORT MORGAN, COLO. — į 
Du apsiginklavę kareiviai, ku-

kalėjimo, isz Denver miesto 
buvo suimti ūkininko tvarte. 
Jiedu pasidavė be jokio pasi- 
prieszinimo.

Policijantai sako, kad tiedu 
kareiviai iszrode linksmi, kad 
juodu buvo pagauti ir suimti, 
nes jiedu buvo beveik suszale 
tame tvarte.

Kareiviai Duane F. Teeters, 
dvideszimts dvieju metu am-Į 
žiaus ir Thomas J. Mulligan 
dvideszimts szesziu metu am
žiaus pabėgo isz kariszko kalė
jimo, kuris randasi prie Fitzs
imons General ligonines. Jie 
turėjo revolverius. Miesto po-: 
licijantai juodu sugavo, nors: 
keli desietkai kariszkos polici- 
jos ju tuo paežiu kartu jieszko- 
jo. Jiedu buvo sugauti 
septynios mylios nuo 
Morgan,

---------g---------

NUMIRĖ PER
SZERMENIS

apie:
Fort

Linksmu
Kalėdų 
Visiems!
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Apskrido Visa Pasauli 
In 4 Dienas, 23 Valan

das Ir 47 Minutas

NEW YORK, N. Y. — Tom 
Lanphier, Antro Didžiojo Ka
ro lakūnas pribuvo ant La 
Guardia aerodramo penkios 
m i n u t o s iki dvylikai, 
priesz piet. Jis buvo isz szito 
La Guardia aerodramo iszskri- 
des beveiki penkios dienos 
priesz tai ir skrido aplink visa 
svietą.

Ta kelione jam užėmė ketu
rias dienas, dvideszimts tris 
valandas ir keturios deszimts 
septynias minutas.

Jis važiuodamas, ar skrisda
mas vartuojo vien tik preky
binius eroplanus, kaip ir pa
prasti žmones turėtu vartuoti, 
jeigu jie norėtu kur nors va
žiuoti. Reiszkia, nei vienas 
eroplanas jo niekur nelaukė, ir 
nei vienas eroplanas isz savo 
kelio neiszejo kad ji toliau

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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KINIECZIAI

ar

KAREIVIS SU
BRITVA t

Dipliomatu Vakarusz 
kas Suardė

TOKYO. JAPONIJA. — 
Szveicarijos dipliomatas ir du 
k merikiecziai buvo sužeisti, 
kai inpykes kareivis pradėjo 
su britva szvaistytis, už tai 
kad tu dipliomatu moterys ii! 
drauges nesutiko su juo eiti 
szokti per vakaruszkas.

Dipliomatai tuoj aus pasiun- 
te savo nusiskundimą Genero
lui MacArthur.

Dipliomatai sako kad du’ 
Amerikiecziai kareiviai užsi
puolė ant dipliomatu isz Szve- 
dijos, Denmark, Belgijos ir 
Szveicarijos, Gajoen Trader 
vieszbutyje kur buvo sureng
tos vakaruszkos.

Vienas kareivis kurio var
das nėra paskelbtas, pirmiau
sia parmusze viena Szvedijoa 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BĖGIMAS IN 
VAKARUS

TRAUKIASI Praszo Kad Amerika 
Užtikrintu Jiems

Apsauga įFormosa Salos Opus
Klausimas

JAS Kalėdų Diedukas 
“Santiklauzas” sziais me

tais kai kur bus bagotesnis 
ir už tai duosesnis, o kitur 
jis bus biednesnis negu per
nai.

Mainieriams bus prastes
nes Kalėdos, nes straikos ju 
kiszenius gerokai isztuszti- 
no. Kitiems darbininkams 
Kalėdų Diedukas bus geres
nis, už tai kad jie nors ir 
straikavo, bet gavo ka jie 
reikalavo.

Amerikoje tas Kalėdų

Diedukas taip in mada inejo 
kad vaikai dabar daug dau
giau žino apie ta barzduota 
dieduką negu apie Kūdikėli 
Jezu, kuriam Kalėdos prigu
li. i

Kai mes maži buvome, 
mes laukėme to Kalėdų Die
duko ir jo dovanu. Vėliau, 
dažinoje kad musu tėvelis 
yra tas Kalėdų Diedukas, 
mes nudaveme nieko nežiną, 
nes mums tos dovaneles la
bai rūpėjo. Kai užaugome 
mes jau buvome kitiems tas

Kaledu Diedukas. *
Kalėdos, tai yra dovanu 

laikas; dovanas dovanoti ir 
dovanu susilaukti. Visi per 
Kalėdas duoda dovanas nes 
Dievas davė mums pirmuti
ne dovana; Savo Vienatini 
Sunu.

“Saules” Redakcija savo 
skaitytojams linki kuo 
linksmiausiu Kalėdų ir vėli
na kad Kalėdų Diedukas vi
siems kuo gražiausiu dova
nu atnesztu.

□ LZJ □

SVARBUS KLAUSIMAS
Kada Baliavuoti? •Kada Szvesti?

gZIAIS .metais, Kalėdos pri-1 savo rasztelius Kalėdų Diedu- kara? 
puola Nedelioj. Kaip visos 
Szventes kurios pripuola Ne
dėlioję mes Kalėdos szvesime 
Panedelyje. Niekas nedirbs ir 
visi baliavuos!

Bet ežia iszkyla labai svarbus 
ir opus klausimas: Kada reikes 
Kuczias szvesti? Jeigu ap-

CHAMBERSBURG, PA. — j 
Harper S. Miller, asztuonios 
deszimts penkių metu amžiaus 
biznierius, pasimirė Metodistu 
bažnyczioje, kur pamaldos bu- vaikszcziosime Kalėdas Pane- 
vo laikomos del jo žmonos. delyje, tai kada szvesime Ku-

Kai jis pasimirė tai jo žmo-j ežias?
nos grabas buvo sugražintas (n : o dar svarbesnis ir skaudės- 
judvieju namus, ir dabar jie nįs klausimas: Kada lauksime! 
bus sykiu palaidoti. Į Kalėdų Dieduko? Kada dova-į

Ponas Miller buvo biznierius nomis pasidalinsime, kada Ka! 
ir Orrstown miestelio bankos ledu Eglele dabinsime? Kada' 
Vice-Prezidentas.

Jo žmona Jennie Miller buvo 
asztuonios deszimts keturiu 
metu amžiaus kai ji pasimirė.

surengsime tuos Kalėdinius 
pietus?

Ar vaikai Subatos vakara 
savo pancziakas pakabins ir

dukui paliks, ar jie lauks Ne- Mes
dėlios vakaro? skaitytojai iszrisz visus szitus

Mes stengiemies su Kalėdų sunkius ir keltus klausinius, 
Dieduku pasikalbėti, bet jis bet mes jums pasakysime kaip 
yra taip užimtas su savo Dova
nomis ir su savo Kalėdiniu: 
maiszu, kad mes negalėjom? 
prie jo prieiti!

Jeigu mes Subatos vakara 
baliavuosime, tai kaip bus su 
Kalėdų rytu ir su Misziomis 
mums Katalikams? Ar busi 
galima savo priederme atlikti 
Panedelyje?

Tie patys klausimai iszkyla 
kai mes rengiamies Nauju Me
tu laukti. Jeigu visi szves 
Naujus Metus Panedelyje, tail
kada mums laukti tu Nauju Nedelioj ir Panedelyje savo ta Sala yra Amerikai 
Metu; Subatos ar Nedėlios va-

FORMOSA. — Isz Manila 
ateina žinios kad Philippinu 
valdžia gavo patikrintas ži
nias kad Amerika yra pasiža
dėjus apsaugoti Formosa Sa
las ir Komunizmui ežia kelia 
pakirsti.

Bet Vaszingtone nieko pana- 
szaus mes negalėjome ir nega
lime surasti ar iszgirsti. Nega
lime sužinoti isz kur toki pa
tikrinimą Philippinu valdžia 
gavo.

Philippiniecziams labai rupi 
ta Formosa Sala, nes jeigu Ko
munistai ežia insigaletu, tai jie 
grasintu visas musu tvirtoves 
Pacifiko vandenyse, kaip Oki
nawa ir Philippinu Salas.

Kongresas yra paskyręs sep
tynios deszimts penkis milijo
nus doleriu del Kinijos. Tie pi- 

nežinome kaip musu nigai dabar galėtu būti pavar- 
tuoti apginti ir apginkluoti 
Formosa Salas. Formosa Sala 
galėtu būti mums labai gera 
tvirtove visame Pacifiko van
denyne. Bet ar mes taip dary
sime ar ne, tai yra klausimas in 
kuri iki sziol niekas dar neat
sake.

Formosa Salos gyventojai

mes nutarėme juos iszristi: 
“Mes szvesime Subatoj, Nede
lioj ir Panedelyje, ir taip nie
kam neužgausime ir nieko ne
užpykinsime ir patys labai
linksmai visas tas dienas pra- nelabai nori priimti visu tu Ki 
leisime.’’

Mes visiems linkėsime Links
mu Kalėdų” Subatoj, Nedelioj 
ir Panedelyje. Mes lauksime 
Nauju Metu ir savo draugams

niecziu, nes tenai vargiai vie
tos užtektu visiems. Amerikos 
valdžia nelabai nori tenai insi- 
kiszti, nes toks insikiszimas 
galėtu duoti Komunistams pro
ga paskelbti atvira kara priesz

in sveikata gersime Subatoj, Amerika. Bet isz kitos puses, 
baisiai

VOKIETIJA. — Tie kuria 
pabėga isz Rusijos ir atsiranda 
Amerikos zonoje, sako kadį 
szimtai ir tukstaneziai kasdien' 
bėgtu pas Amerikieczius isz 
Rusijos, jeigu jie tikrai žinotu 
kad Amerikiecziai juos priims, 
apsaugos ir Sovietams nesu
gražins.

Szitokie pabegelia isz Rusi
jos daug žinių mums atnesza 
kas darosi už tos plieno sienos.

Vienas Sovietas inžinierius,. 
Raudonos Armijos Saržentas, 
ūkininko sūnūs, darbininkas 
fabrike, politikierius, Leite
nantas Pulkininkas, ir daug ki
tu tokiu dabar bėga ar rengiasi 
bėgti isz Rusijos. Bet ne visi 
drysta, nes pasitiki ant Ameri- 
kiecziu ir bijosi kad ji enebutu 
Sovietams iszduoti.

“Jeigu jus, Amerikiecziai 
musu žmonėms užtikintumete 
saugias vietas, kad mums 
ežiai pasakytumėte kad 
mus neiszduosite Rusijai, 
tukstaneziai tokiu kaip 
kasdien bėgtu isz Rusijos.

Kai Sovietai pabėga isz Ru
sijos in Vokietija, jie nedrysta 
pasiskelbti kad jie yra Sovie
tai, bet ji^ sakosi kad jie yra 
isz Pabaltijos, isz Lenkijos, isz 
Ukraino, ar isz kurio Balkanų 
kraszto.

Visi jie bijosi ir dreba Vo
kietijoje, visi laukia progos 
iszvažiuoti in Amerika, Kana
da, Australija ar in Pietų 
Amerika. Jie sako kad juo to
liau nuo Rousijos juo jiems ge
riau ir saugiau.

sta- 
jus 
tai 
asz

reikalinga.sveikata pragersime.

J
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I Kas Girdėt i
baltos uogeles buvo sukruvin
tos ir nuo tos dienos buvo rau
donos.

SS
Vokiecziai 'buvo pirmutiniai 

pavartuoti eglele del Kalėdų.

m

■ LINKSMU KALĖDŲ i
M

:: Vadas ::
Kontrabandnesziu

Kaledines korteles iszmisli- 
no ir pirmiausia iszsiunte W. 
C. Dobson, Anglas. Jis taip pa
dare 1845 metuose;

Vienas bedievis susitiko ma
ža mergaite pareinant isz baž
nyczios. Jis pasijuokdamas tai 
mergaitei pasakė: “Asz tau 
duosiu gražu obuolį, jeigu tu 
man pasakysi kur Dievas 
vra. ” v

Devynių metu mergaite jam 
atsake: “O asz tau duosiu du 
obuoliu, jeigu tu man pasaky
si kur Dievo nėra.”

- Szventas Pranciszkus 
žiotis pastate ar sutvėrė pir
mutine stainele ir lapszeli, vai
kams priminti Kūdikėli Jezu 
lopszelyje. Jis taip padare 1223 
metuose.

Prezidentas Woodrow Wil
son buvo syki užklaustas ar jis 
gali priparodyti kad kriksz- 
czionyste yra tokia galinga, 
jeigu ja insteige mažas Kūdi
kėlis Jėzus. Jis trumpai atsa
ke vienu žodžiu: “Pamegyk!”

Kardinolas Spellmanas yra 
pasakęs: “Kalėdų džiaugsma 
negali nei karas panaikint, nes 
Kalėdų džiaugsmas yra. sielos 
džiaugsmas, o siela, duszia, 
niekados nenumirs. Neturtas 
negali Kalėdų džiaugsmo atim
ti, nes Kalėdų džiaugsmas ne
pareina isz žemes turtu. Nei 
laikas nei senatve negali Ka
lėdų džiaugsmo sumažinti nes 
Kalėdos yra amžinos. Visas 
svietas ir svieto didžiūnai ne
gali Kalėdų džiaugsmo panai
kinti, nes tas džiaugsmas pa
reina isz To Kuris svietą nuga
lėjo. ’ ’

Sziandien musu bažnyczios 
būva eglelėmis parėdytos ir 
papuosztos per Kalėdas. Bet 
tai visai nesenas paprotys. 
Asztuonios deszimts asztuoni 
metai atgal vienas Liuteronas 
klebonas, Kum Henry Schwan 
savo bažnyczioje pastate egle
le. Jo parapijiecziai baisiai su
pyko ir net pasipiktino. Bet jis 
nenusileido ir sziandien beveik 
visose bažnycziose randasi Ka
lėdinės egleles.

Prezidentas Rooseveltas pa- 
aiszkino ta Kalėdų džiaugsma 
su szita trumpa pasakaite:

“Vagis insilauže in kleboni
ja ir pavogė kunigo pinigus. 
Ta vakara tas Kunigas in savo 
dienyną szitaip inrasze: “Asz 
esu ir turiu būti už daug daly
ku dėkingas. Pirma, asz esu dė
kingas kad niekas pirmiau ma
nes nebuvo apvogęs; antra, 
kad vagis pavogė mano pini
gus, 'bet neatėmė mano gyvas
tį; treczia, kad nors tas vagis, 
visus mano pinigus pavogė, 
bet ne daug ju ir turėjau; ket
virta asz esu labai dėkingas 
jis mane apvogė, o ne asz ji ji. ’ ’

Beveik visur, kur tik Kalė
dos yra szveneziamos, žmones 
indeda žvake in Įauga. Ta žva
ke lange yra užžibinta kad ma
žutis Kūdikėlis Jėzus rastu ju 
namus ir pas juos užeitu susi- 
szilti.

Gegužio vienuolikta 
1659 metuose bendras 
chusetts Bay teismas uždrau
dė žmonėms szvesti Kalėdas.! 
Sugautas žmogus ta diena ne-' 
dirba, ar kokiu kitokiu budu ta ■ 
Kaledit diena apvaikszczioja' 
ar szvenezia, buvo nubaustas ir ! 
turėdavo bauda užsimokėti. 
Per dvideszimts du metu szitas 
instatymas buvo ant knygų. 
Jie sake kad Kalėdos yra. pa- 
goniszka szvente ir
krikszezionis nieko bendra 
pagonimis negali turėti. 

- --O.-----------  .---------------- <^4
Tie dyguoti vainikai su

mis raudonomis uogelėmis, ku
riuos mes iszkabiname per Ka
lėdas, primena ar atvaizduoja 
Kristaus kanezios vainiką. 
Yra tokia pasakė, kad tos uo
geles pirmiau būdavo baltos, 
bet kai budeliai uždėjo ta vai
niką Kristui ant galvos, tos

diena
Massa-

Nors tas Kalėdų Diedukas 
iszrodo tokis malonus, links
mas ir geras, bet visokie insta- 
tymai ji varžo. Jam daug kas Anevalia, kaip tai:

Newark mieste, New Jersey 
valstijoje Kalėdų Diedukas tu
ri pirmiausiai eiti pas daktara, 
kad jis butu gerai iszagzami- 
navotas. Ir net paskui jam ne
valia mažu vaikueziu pabu- 
cziuoti, kai jie pas ji atbėga ir 
jam ant keliu užsilipa.

Charleston mieste, South 
Carolina valstijoje, Kalėdų 
Diedukui nevalia ant ulyczios 
pasirodyti, kad vaikai nesu
degtu ir ant ulyczios sukeltu 
triukszma.

Keli metai atgal vyriausia
jam. pacztoriui buvo praneszta 
kad žmones norėtu per Kalė
das Paczto sztempa su Kalėdų 
Dieduko paveikslu. Jis net pa
sipurtė ir suszuko, “Nieka
dos!”

Kanadoje daug žmonių sten
giesi sustabdyti Kalėdų Die
duko paroda. Jie sake kad ta 
paroda kvaila ir durna.

Meksico City mokslo minis- 
teris patarė panaikinti Kalėdų 
Dieduką ir leisti to kraszto die- 
vaieziui Quetzalcoatl dovanas 

į vaikams atneszti.
Profesorius Ivan E. Mc- 

Dougle puskepto mokslo moks- 
linczius Baltimores mieste tė
vams patarė kad jie savo vai- 

s kams nepasakotu kokius ten 
i niekus apie ta pilvota Kalėdų 
Dieduką, bet kad jie savo vai- 

' kus mokintu kokios ten pilaza- 
iį pi jos.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Kanczios jos matomai pasi
didino. Sueziaupe drueziai lu
pas, suraukė kakta ir vedžiojo 
apdumtom akimi po stuba lyg 
jieszkodama, gal, pagelbos sa

Vėliname visiems musu Skaityto
jams Linksmiausiu Kalėdų. Kad 
tas Dievas-Kūdikėlis suteiktu vi 
stems Sveikatos, Laimes ir Geriau 
šio Pasisiekimo. “Saules” Redakcija

greitai užsidega.

“Saules” Redakcija linki 
jums kuolinksmiausiu Szventu 
Kalėdų. Kad jus valgytumete, 
pa valgytumete ir nepersival-’ 
gytumete, Kad jus gertumete, 
iszgertumete ir nepasigertu- 
mete, Kad ant rytojaus jus 
“Saulėje” apie kitu nelaimes 
pasiskaityt umete, o ne kad ki
ti apie jus jau skaitytu.

KALĖDŲ DIEDUKAS
DAR GYVENA

ĮįALEDU dvasia 
ir Katodu duos- 

numas ir Kalėdų 
gera szirdis, rodos

seniai pasimirė, dingo.

Iszgelbejo Mergina

jau
Sziandien 'mes dovanu neduo- 
daine, bet tik mainikaujame. 
Mes duodame tiem isz kuriu 
ti-kimies gauti.

Bet ta Kalėdų dvasia nėra 
visiszkai mirusi, dar randasi 
žmonių kurie duoda ir visai ne-

duoda ir aukoja už tai kad ju

lėse. Tai buvo deszimts metu

dena tikra mielaszirdystes ir 
■ikszczionystes liepsnele.
Mes tokias szirdis mateme 

Philadelphijoje ana nedele.
Gražuole, dainininko Mario 
irliiig turėjo laksztingalos 

balseli. Ji dainavo kliubuose ir 
saliunuose ir lauke progos sa-

WPEN radijo stoties pagar- 
sintojas Eddie Newman daži- 
nojo apie jos padėti ir likimą. 
Jis per radiju visiems klausy
tojams paaiszkino kokioje bė
doje randasi ta buvusi daini
ninke,

Ant rytojaus ta radijo stotis 
gavo szimtus laiszku, kuriuose 
žmones pareiszke kad jie nori 
kaip tik gali jai padėti.

Viena moteriszke pasiuntė 
jai keturias brangias sukneles; 
mergina kuri moterims plau
kus sudeda ir sutvarko, pasi- 
siulino kad ji tai dainininkei 
visai už dyka kas nedele plau
kus sudės, sutvarkys. Kailiniu 
pardavėjas pasiuntė jai viena 
trumpa kailini ir viena bran
gu ilga kailini. Trys studentai 
pasisiulino kad jie prižiuręs 
jos vaikuczius kai ji turės eiti 
in darba. Viena ponia isz mili
jonierių apylinkes pasiuntė 
penkios deszimts doleriu, ir 
prižadėjo tiek kas nedele pa
siimsi i, kol ta dainininke susi
ras gera darba. Viena kompa
nija pasiuntė jai laiszka, kad ji 
gali pirktis kiek tik ii nori

geras 
su

to-

Kai užžibinsite savo Kalė
dinė Eglele, tai nepalikite ja 
deganezia jeigu kur iszeisite, 
nes ji gali laibai greitai užsi
degti, nežiūrint kaip gerai jus 
patikrinote ir pataisote elek
tros drains. Niekados nepaliki
te ja deganezia kai einate gul
ti.

Kai rengsite Kalėdinė Egle
le ir puoszite savo kambarius, 
pasirūpinkite sau geras ir stip
rus kopeczias. Nes per Kalėdų 
szventes labai daug žmonių su
sižeidžia, nupuldami nuo kope- 
cziu, krieslu ir stalu.

Kaledines dovanos būva su- 
risztos in labai gražias ir spal
vingas popieras. Atsimykite 
kad tos popieros /ra gražios 
bet ir pavojingos nes jos labai

skirta, tvirtino nenorinezios' 
p a s i d u o t iszmintingesniai 
“ m a n d r al i a ” v a d i n am a i.

— Taip ir ežia, kad pa- 
szaukus gydytoja tai nutartai 
per jus ant mirimo, gal da ir 
sveikata sugryžtu.

Užgauta, o ypatingai kvaila, 
kaip priežodis sako: “Kvailo 
nereik jicszkot, pats pasiro
do,” paszoko tuojaus su savo 
atsiliepimu:

Patricia Robinson su tik
ru mielaszirdingumu ir mei
le prisiglaudžia prie saves 
laikraszczio nesziotoja, ku
ris jos gy vasti iszgelbejo. 
Laikraszczio nesziotojas Ro
bert Collins, isz Los Angeles 
miesto užuodė gaza szitos 
paneles kambaryje ir pa- 
szauke policijantus, kurie ta 
panele iszgelbejo. Ji sako 
kad ji per neapsižiurejima 
atsuko visus gazinio pe- 
cziaus kranus ir tada nuėjo 
gulti.

Bedainuodama ir belaukda- 
i progos prasimuszti, ji susi-

ing buvo isztikima moteris ir 
gera motina savo dviem vaiku- 
cziam.

jos vyras pasimirė.

Jis beveik nieko nepaliko,i 
skaitant turtą ' pinigais. Ji tu-i 
rojo dabar darbo jieszkotis j 
kad iszmaitinus savo du mažu- 
ežiu. Bet ji jokio darbo nemo
kėjo, kai]) tik dainuoti ir losz-p

ninkui parodyti, ir kompanija 
už viską užmokės.

Viskas buvo tvarkoj. Dabar 
jai tik reikėjo darbas susi- 
jieszkoti. Latin Casino kliubo 
sanvininkas, Harry Steinman 
jai ta darba par u p i no. Ji dabar 
dainuoja tame kliube ir gauna 
pusantro szimto doleriu ant 
nedėlios.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS

GRABORIUS
Laidoja Kūnus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del
Laidotuvių, Kriksztiniu,

Vestuvių Ir Kitokį ams 
:: Reikalams ::

B35 WEST CENTRE STREET
Telefonai Nr.. 7S 

MAHANOY CITY, PENNA.

Bet dainininke ar loszike tu
ri turėti daug gražiu ru'bu, 
drabužiu ir sukilėliu, turi gra
žiai 
eiti.

pasirodyti ir vakarais isž-

vo kaneziose.
Vaikai apstoja lova mirsz- 

tanezios ir kovojanezios su bai
siais jausmais motinos, szauke- 
si vien tik valgyt nesuprasda
mi jog .motina negali jau ju ap
rūpint ir neaprupines daugiau. 
Mažas Jonukas paliktas per 
auklėja, kuri iszejo pasirūpint 
vaikam maisto, verkė vygeje. 
Nelaiminga mirsztanti motina 
ar gal jau negirdejo vaiku 
szauksmo, ar gal neturėjo pa- 
jiegu bent suramini sieratas. 
Lupos jos drebėjo ir tik retkar- 
cziais galima buvo girdėt 
trumpus nesurisztus žodžius 
tykiai kalbamus:

ja sėdėdama ant suolo žiurėjo 
in mirsztanczia motina ir vai
kus, lingavo su galva susijudi
nus regykla ir insivaizdineda- 
dama sau -busianti padėjimą 
nelaimingu vaiku, mirus moti
nai. Pagalinus supykus, kad li
gone dažniausia kartojo varda 
mažiausio isz vaiku, niurnėjo 
sau po nosia:

— Ji tik tuomi rūpinasi, 
nors jis negyvens, jai mirus, o 
apie tuos, kuriuos laukia var
gas nepaiso. Su tais, kurie tiks 
žmoniems, da kas kito, bet ka-

ta mandrale ? Jau geriau tylėt, 
ne niekus pasakot. Ka ežia gy
dytojas mirsztancziai pagel
bės ?

— Taiti, taip, pritarė an
tra, ežia jau reike tik kunigo.

(TOLIAUS BUS)

* Girta boba yra biauresne 
už pati velnią.

Svarbus Pranėszimas

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu ik 
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti? Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

Czia ir Žydai ir Bedieviai, 
kurie visai netiki in Kalėdas 

' ir nepripažinsta to Kūdikėlio 
[Jėzaus prisidėjo, kad tai dvie- 
!ju vaiku naszlei butu linksmos 
Kalėdos. Czia pasirodo 
tikra Kalėdų dvasia dar 
mirus.

O naszle Marguerite Spear- 
ing, buvusi dainininke Marie 
Darling, neturėjo tokiu gražiu 

. suknelių ir drabužiu, ir nega
lėjo vakarais iszeidineti, nes 

' turėjo daboti savo du mažii- 
■! < žiu.

n era

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 15č ::
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Pa

tuos mažus pilvūzus? Kas mai
tins dykai ir augins svetimus 
vaikus. Nelaimingi jie, o kas 
kaltas? Nerūpėjo ateitis, dabar 
boba, žiūrėk kas yra, kas lau
kia. Neverta Imt motina ta ku
ri vaiku ateitim nesirūpina.

Tuo tarpu Mariuką sugryžo 
namo nuo Rifkes su duona ku
rios pirko už pinigus aplanky
tus už spiritą, o taipgi ir pieno, 
o parneszus maista aprūpino 
juomi szeimyna. Vaikai paval
gė iszbegiojo visai nesirūpin
dami motina. Tik viena Marin
ka jos neapleidinejo.

Užstojus vakarui iii stuba 
Grigienės pradėjo rinktis kai
minkos, dažinojusios apie liga 
Grigienės, ėjo aplankyt ligonia 
o kožna turėjo pranaszyste 
apie amžinasti.

- Taip tikrai, kaip
itilsi, Jurgiene, kalbėjo vie- 
apsirgo greitai ir nėra vi- 
ko tikėtis kad ji iszliktu, 

jau jos viena koja grabe.
— Taigi, kūma, o kas kal

tas, kas kaltas, jei ne ta gro
nyczia ja varo isz szio svieto ? 
Pritarė antra.

PONAI ;
BIZNIERIAI! ;
Geisdami apteikt savo ge- Į 
rus Kostumerius, privalo Į 
isz laiko duoti atspaudyt ;

Sieninius ;
Kalendorius ;

Ant 1950 m., : 
ir iszsirinkti kokiu nori ; 
iszsirinkt. J
Dabar Laikas! užsi’; 

------------------ kalbyt , 
ir nelaukti ilgai! Nes kas ! 
pirmesnis, tas gales isz- [ 
sirinkti puikesnius!!!

SAULE PUBL. CO.,
Mahanoy City, Penna.

amži

na, "DIP-LESS”
WRITING SETS 

by

Choose The Right Point

— E, gronyczia, ne grony- 
‘ ežia, kas nuo Dievo skirta, tai 
i žmogus neiszsisaugos. Tokia 
i jau priežastis jos mirties, juk. 
be “priezinios smerties nėra.”

— Tas teisybe J,oniene, 
pritarė kita.

svieto iszejo ‘‘be czeso,” o kai-! 
te vis tu ka t vertina “jam jau j 
skirta mirt,” nors paszaukus 
gydytoja gelbstinti pasveiktu 
ir gyventu. Taip buvo užperei- 
ta meta ir su maniszkiu, kuri 
jau kaiminkos state priesz sū
dą Dievo, o vienok ir sziandien

The Way You Write
J

No. 5668

— Teisybe ir neteisybe 
protestavo kaltinanti gron\ 
ežia.

Nes jam mirt da nebuvo!

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co., 
Malianoy City, Pa,
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PASAKA

kiu; norėtu ir ji iszeit, bet bijo
jo motinos kurios lauke parei

Dora motore pa-

BALTRUVIENĖS
. . IR .

TARADAIKOS
VELINIMAI

ANT. .
KALĖDŲ!

labdaringos 
nubėgo na- 
nekan Iriai
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pERNAI, per Ka
lėdas, apie trys

suaugusiu

gyveno New Jersey 
valstija, ir isztiki 
mai, gerai dirbo ir 
darbavosi del vieno 
žmogaus, vardu Ha-

Jauna motere pažiurėjo in 
savo sveika, gražu vaikeli ir 
pamisimo: “Laimingas kūdi
kėli prie motiniszkos krūties, 
ne jauti vargu ne alksti, bet ne 
visi Ivgus tau niažiuleliai, 
visi turi szilta motiniszka glo
ba ir iszcziu.
mislinus toliaus kas butu, kad 
jos kūdikis butu tokiame padė
jime, kokiam esą vaikai Gri
gienės, kaip jos motiniszka 
szirdis turėtu daug kentėt, vei- 

W kiai pasikėlė ir tartus Mariu
kai palaukt, nuėjo in stuba isz 
kur netrukus iszejo su uzbonu 
ir paduodama ji mergaitei kal
bėjo :

— Imk, Vzia bus kūdikiui 
ir jus paval'gykit visi nors ne 
iki soeziai, kadangi daugiau ne 
turiu, bet vis nebūsit taip al
kani.

Dekingyste mergaites netu
rėjo rubežiaus, su pilnom asza- 
ru akimis, su insijauslinimu ir 
dideliu susijudinimu, pabu- 
cziavo abi rankas 
žmonos ir skubiai 
mo, kur lauke jos
visa mažųjų szeimyna.

Ineidama in priemene iszgir- 
do stuboje riksmą ir žliumbi
mą visu.

— Jau muszasi, lik iszcik, 
tarė ineidama i u priemene.

Ir teisingai rado visus besi- 
peszanczius ir bežliumbanezius 

W o kūdikis pamestas reke visa 
gerkle.

Marinka nuo seniai iszmoku-iS 
si kantrybes nuėjo visu pirma 
prie kūdikio idant ana nutil
dyt, ka ir padare davus žinde- 
li su pienu. Didesni vaikai isz- 
vyde pieną apspito seserį, pa- 
mirsze jau visai apie krauszli 
duonos už kuri muszesi, o kuri 
dabar pamėtė ant aslos ir go
džiai žiurėjo in uzbona kuri 
laike Marinka.

Tuo tarpu inejo Andrius, o j 
iszvydes kūdiki su bonkute 
pieno ir seseri su uzbonu, ne
drąsiai užklausė kas davė pie- 
no?

— Ka-gi buezia darius, tu 
nedoras, kad mielaszirdinga 
žmona nebutu susimylėjus, tu 
nežiūriai nieko! Bare Marinka, i Ir

— Na, tik tsit nerek, jeigu! 
nesakysi motinai tai ir asz ka 
nors atnešziu, kad visi paval- 
gysiine.

— Jau gavau keliat už ta
vo vagima, vėl tu nori tai da
ryt.

— Ne, ne tik tu tylėk ir! 
kurk ugni, kaisk puodą, o asz 
tuojau sugryžsziu. Tai tares 
iszbego.

Mergaite ėmėsi prie Marbo, 
. liepe vaikam pririnkt parkuru, 

kurie noringai padare tai, 
laukdami žadamu pusrycziu.

♦ Andriukas netrukus sugryžo 
su sterble marszkiniu pilna 
bulviu ir triumfaliszkai iszpy-į 
les ant žemes, tylėdamas pasi- 
jieszkojo peilio, sfedo skųst, ki
ti vaikai sekdami ji taipjau pa
dare ir tuojaus priskuto, o Ma
rinka supjovus sudėjo in ver- i 
dantį jau vandeni ir visi su pa- 
siilgimu lauke iszvirimo; 
visos buvo da minksztos 
Marinka turėjo* atkaist ir 
tildint szaukenezius va! 
Karsztas, szutindami sau 
gus griebė isz kliudo ir varty- 
darni lyg žarijas delnuose £°-js 
džiai kandžiojo iszalkusiu vai-;^.

į --------------

Kalėdos tai yra szeimynos 
szvente, kuria reikia pra
leisti savo namuose su savo 
szeimynele. Antra Kalėdų 
diena tai del pasisvecziavi- 
mo, bet pirma Kalėdų diena 
tai tik savo szeimynelei na
mie.

Lietuviui Kalėdos be Szv.

Misziu nebutu Kalėdos. Gal 
jis tik syki in metus eina in 
bažnyczia, bet tas sykis bus 
per Kalėdas. Kalėdos be Ka
lėdiniu giesmių Lietuviui 
neinmanomos.

Visa szeimynele pirmiau
sia nueis iii bažnyczia, pasi
melsti ir pasiklausyti chord

i 
į
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feginant, o kuri gal ne tik bartu, i nieko'blogo ne tik nedaryk, bet
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Tegul Jėzaus Užgimimas 

sutaiką daro,
Tarp musu Lietuviszkos

tautos,

Ant Jo Užgimimo valandos

szventos.
Mes visus jus sveikinam,

Ir visu linksmybių jum 
velinam,

Ko kas trokszta, 

Ka aplaikytu,

bet gal ir sumusztu už iszneszi 
ma laukan kūdikio.

* * *

ir nesakyk niekad.
— Kodėl? Klause akyva 

mergaite.

Parojo motina? Užklau-
— Todėl, idant nebūtum 

tokia nelaiminga, kaip szian- 
dien tavo motina.

Kalediniu giesmių. Paskui 
namo prie Kalėdinės egleles 
ir dovanu. Po tam pietus su 
szeimynele.

Kalėdų diena jau netinka 
eiti kur in sveczius. Sve- 
cziuotis bus galima visa an
tra diena, kada tinkama ir 
svecziuotis ir baliavuoti.

— Da ne! Atsake baimes 
! aĮiimta mergaite, matydama 
I Nastazija namieje ir girdėda
ma jos klausymu, kas davė 
mergaitei suprast, jog ji 
motina nežino.

Varge auganti vaikai 
giau supranta ir iszmano 
vaikai turtingu tėvu

sutikime su visais gyventu,

Geri žmones mums po 

paintukie paaukavo, 

Mano kurna Baltruviene,

Taipgi daug dovanu gavo.

Tai teks biski iszsigerti,

dau- 
negu 

kuriem 
nereikia niekuom, apart žaislu, į
rūpintis. Suprato Marinka pa-! 
voju ir iszgastingai lauke to-Į 
lesnes kalbos Nastazijos - kurij 
matydama iszgasti mergaites, 
žiūrėdama in jos iszblyszkusi 
ir suvarginta veideli, atsiduso! 
linguodama su galva ir kalbėjo 
lyg pati in save:

Nes abudu turime gerai

pasirodavoti,

Apie praeitus vargus ir bedas, 

Ba turėsime laiko per
Kaledas.

Gana apie savo bedas.

Vėliname Linksmu Kalėdų
ir Nauju Metu Visiems!

KALĖDŲ ROŽE

žus užgimė ma- 
ž a m e Betliejaus 
miestelyje, Iszmin-

jie buvo karaliai. 
Tolimu Rvtu

d keliavo isz 
itsincszdami su 
Aukso, Myro ir

piemenaite, bu- 
sa vo aveliu, isz

Kodylo.
Viena maža 

dedama prie 
tolo žiurėjo ir karcziai verke.
Ji buvo biedna, neturėjo ka 
Tam Kūdikėliai atneszti, pado
vanoti.

Kai jos karsztos aszareles

— Bet kagi daryt, isz Kur 
imt pinigu del gyvenimo.’

— Eik tarnaut pas žmones,: 
ten duona turėsi, ir da užsitar
nausi pinigu ant drapanos ir 
nieks pirsztais nebadys, 
tik busi dora, kaip sakiau, tai 
žmones paguodos ir laiminges-i

gue. Jis buvo galingas politi
kierius, ir kai jam nebeiki1 jo 
tiek darbininku, tai jis jiems 
sziltas vietas parūpindavo 
mieste ar apygardoje.

Szitas politikierius vis atsi
mindavo savo isztikimus drau
gus ir darbininkus, ir per Ka
lėdas jis juos apdovanodavo.

Kiekvienas isz tu'isztikimu 
darbininku, pernai, per Kalė
das, rado savo paneziakoje tris 
szimtus doleriu!

Tai isz’tikro duosnus ir ge
ras bosas. Ir darbininkams 
buvo gerai ir buvo malonu, 
ypatingai kai tie pinigai nebu
vo isz jo kiszeniaus, kai visi 
kurie moka taksas turėjo dau
giau negu milijoną doleriu pa
aukoti del szitu dovanu.

Bet sziais metais, tie jo dar
bininkai ne taip gerai ir ne taip 
pasiszventusiai darbavosi; jie 
nebuvo geri vaikai, kai)) Kalė
dų Diedukas, nori kad vaikai 
butu priesz Kalėdas: Tas duos
nus ir geras bosas, Hague pra
laimėjo Rinkinius. Tai liūdna 
ir juoda diena!

Jam pikta ir skaudu, kad jis 
pralaimėjo 
bin inkams 
metais jau 
tuszczios, o

Tas žmogus kuris ta Poną 
l<at) Hague sumusze per Rinkimus 

! nėra toks duosnus, nes jis tik 
už savo pinigus dovanas savo 

i draugams perka ir netiki, kad 
Į tie kurie taksas moka ir sziais 
metais nori visa milijoną dole
riu dovanoti tiems dyka duo
ninius.

Tai del pusketvirto tukstah- 
czio žmonių, szios Kalėdos 
tuszczios, bet szeszi szimtai 
penkios deszimts tukstaneziu 
žmonių džiaugiasi, kad szitos 
Kalėdos jiems padupezninkams 
duosnus Kalėdų Diedukas.

() ponui Hague, Kalėdos teip- 
. gi smutnos ir liūdnos!

Rinkimus; jo dar- 
liudna, kad sziais 
ju pancziakos Ims 

gal ir skylėtos!

ne j. 
bet! 
nu-'

f fe

jusu nelaimingi vaikeliai!
Po tam pradėjo mislint pati krito ant žemes, jos pavirto in 

apie save ir tvirtino jog ir ji ne \ gražias, gyvas kvietkeles, ro- 
laimingesne. “Kolei žmogus: žes. Piemenaite greitai susi- 
jaunas, mislino, da jam ir lai-! rinko tas rožes ir nusiskubino 
me gal nusiszypso, da jo atei- jas nuneszti Kūdikėliai Jėzui, 
tis gali but laiminga ir tuoinij Garbindama Ta Kūdikėli 
bent mažina savo nelaimingu- atsiklaupė prie jo lopszelio 
ma, bet nelaiminga ta mergina 
kuri varguose pražydėjo, ku
rios žiedus impute žiaurus ve
jas ir paliko tik stuobri; nelai- 
mingiause vienok ta, kuri savo 
jaunystėje pamėtė dorybe, ka-. 
daugi po draiig pametu ir visa 
laimingumą, pasilieka amžinai 
nelaiminga, apleista, matomai, 
nuo Dievo ir žmonių. t)t, ir asz 
pati.

Ji 
ir 

isztiesus savo rankutes parode 
savo dovanele. Kai Tas Kudi-

kute, palaimino tas

raudonavo, o žiedai labiau pa
balo ir buvo už sniegą baltesni.

ku szeimyna.
Po tu pusrycziu vaikai

Mete tas savo inislis, kurios 
nesuteikinejo jai jokio smagu
mo ir tarė:

— Tu Mariute, niekad ne- ♦
dorini negyvenk, niekad ne- 
vaikszcziok spirito, nenorėk 
niekad jokiu smagumu, mylėk! 
dorybe, mylėk Dieva, niekam1

Mergaite per valanda sėdėjo!
užsimisli jus rimodama 
ranku, po tam atsiliepė:

— Ve, eit už merga, da. asz I 
per maža, eit už pus-merge rei
kės sunkiai dirbt,’kad ne nepa- 
jiegsiu.

— Ar lengviau, misliji, ne- 
sziot spiritą? Kagi isz to turi 
motina, o da atsitikt gali kadi 
Maskolius nuszauja kaip szu-j 
ui ir už szuni pasilieki, tai toks 
gyvenimas kontrabandnesziu.

— Teip, bet kaip motinai
palikt, ar ji leis mane slnžyt! i Nastazi.ja nesulaukdama Gri-

— Andrius netur ka veikt, 
ne vienas gaspadorius jau kal
bino už piemeni, o motina ne
leidžia ir gana; žmones jau kei
kia ji už vagima, o kad turėtu 
ka pavalgyt, jus nevogtu.

ant

Mergaite priszoko prie gu- 
linczios motinos ir prisilenkė 
prie jos.

— Žiburio, isztare silpnu 
balsu Grigiene.

Mergaitei rankos drebėjo ir 
vos užžiebė lempuko. Prie 
szviesos tamsgano žiburio isz
vydo nubalusi mirtinai veidą 
ir rankas gulinczios ant aslos • 
motinos.

— Duok gert, isztare vėl 
' silpnu balsu motina.

Godžiai iszgere paduota per 
ihergaite vandeni ir stengėsi 
pasikelt, bet griuvo atgal pa- 
jiegu netekus. Mergaite naudo
jo visas savo pajiegas idant 
pritraukt motina prie suolo, 
p'asodino ja sziaip taip aprams- 
cziodama kuo galėjo. Motina 
apsižvelgė po stuba, o matyda
ma gulinczia ant vidurio stu- 
bos bleta su spiritu, parode 
mergaitei liepdama nuneszt in 
kamara.

Mauiuka nuneszc spinta ir 
paslėpė tik jai ir motinai žino
moj vietoj.
.Vaikai miegojo, apart An

driaus, kuris akia žiurėjo in 
liūdna regykla ir in darbus se
sers, stengdamasis nuduot mie
ganti idant nebutu paszauktu 
darban.

Nelaiminga mergaite viena 
beveik per isztisa nakti nesu- 
merke akiu besirūpindama mo
tina ir vaiku.’

! Ant rytojaus anksti vėl Nas
tazija atėjo.f

Ineidama iii stuba ir iszvy- 
dus Grigiene gulinczia. lovoj 
sziltines paimta, iszgastingai 
suszuko:

— Del Dievo! Kas jum yra 
teta ?

Negavo; vienok, jokio atsa
kymo; ligone neturėjo pajiegu 
kalbėt ir net atmenamo jokio 
neturėjo. Net po keliu valandų, 
kada Nastazija pasirūpinus 
pieno ir duonos atnesze ir pa
valgydino, ligone sustiprėjus 
ir atgavus atmenuma pradėjo 
silpnu balsu apsakinet jai savo 
atsitikimus, persiskyrus ir isz- 
krikus kontrabandnesziaml

— Parpuoliau, jau niisli- 
nau jog esmių pražuvus; rodė
si kad perszoko per mane Mas
kolius, jog pervere mane bag- 
iiietu, bet jis nubėgo toliaus. 
Pavojus liepe gelbėtis, pasikė
liau ir sukniubus nėriau in ru
gius. Susipainiojus kojom 
griuvau vėl ir nieko jau neži
nau kas buvo tada. Neatmenu 
kas darėsi, nieko nejaueziau, 
nemaeziau, turbut ’ užmigau. 
Kada atidariau akis jau buvo 
szviesu. Tyku aplink, tik var
pos sznabždejo migdydamos.

Atsipeikėjus matydama prie 
j saves savo spiritą, paėmiau ji, 
j pasikėliau ir nuėjau laukais, 
atsigėrus vandenio isz grabes. 
Ilgai ėjau nes žingsnis buvo 
sunku padaryt. Daejau giria 
puoliau ant kelio ir sakiau jog 
ten bus mano mirimo vieta. Ra
do mane girininkas, nežinau 
kaip nugabeno ba savo gulė
jau ten diena, pajiegos lyg su
gryžo, nusprendžiau eit namon 
idant mirt ant savo meszlu, sa
vo lizde. Daviau kvorta spirito' 
su likusiu led-neled prasibas- 
cziau namo vidurnaktyje.

— O Dieve, serganeziai to- 
į kia kelione atlikinėt, bijot Dje- 
įvo! Juk galėjot save užmuszt, 
kalbėjo Nastazija linguodama 
su galva.

— Ka-gi daryt, mirt po 
svetima pastoge nesinori. Ne
gaila man tokio szuniszko gy
venimo, gaila vaiku, gaila ma- 
žiulelio Jonuko, kalbėjo ligone 
drebaneziu sujudintu balsu.

(Tasa Ant 2 puslapio)

gienes, nenorėdama baugint 
Mariukus, nuėjo namon, idant 
ko-nors patirt apie ja nuo kitu.

* * *
Mirtis Grigienės

Saule jau linko in vakaru 
szali kada Alariuka su kūdikiu 
sugryžo namo. Rado kelis isz 
mažiausiu vaiku ant kiemo, 
motinos da nebuvo.

Vakare aplanke namus Gri
gienės, Nastazija, idant pažiu- 

badu marina ir kas bus ; reĮ nesugryžo ji, bet su nu
sistebėjimu persitikrino jog se
nos Grigienės da nebuvo. At- 
nesze ji kampeli duonos, kuria 
padalino vaikam kurie godžiai 
suvalgė, atsigėrė vandens ir

gienes nuspiove ir tarė:
— Kvaila, pati sau ir 

kam ragaiszti gamina, Jug 
lėtu isz vaiku turėt jau į 
paspirti, bet žiūrėkis laiko prie

vai-

kaltas jei su laiku pasiliks pik
tadariais, supus kalėjimo arba 
pražus rankose kerszintbju.

bėjo kaip pati in save temin
ti- taip ta kvietkele, kur iki gai klausė jos kalbos ir giliai 

tada niekados nebuvo augus ar paslėpė tuos žodžius duszioje, 
žydėjus, pražydėjo in Kalėdų kurioje jokios dorybes nebuvo 
Rože. | i atvėptos per nedora motina.

Rože gražiausiai žydai per gražaus isz motinos lupu ne
girdėjo, viegok keiksmus ir 
piktžodžiavimus, arba apkal
bėjimus kitu, bet nelaiminga 
mergaite tik reikalavo doros

nuėjo gult.
Mariuką nesulaukdama mo

tinos. užmigdžius kūdiki ir pa-

mes, užmigo. Nubudino ja isz 
miegu susibeldimas; atidarė 
akis ir iszvydo gulinti ant as
los paveiksią. Mergaite persi- 
gandus norėjo surikt, bet su
laikė ja balsas suvaitojimo; tas 
balsas jai buvo patinstamas

juos buvo tai motinos balsas.



SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

ŽiniosVietines
kiniais ir prakalbomis; taipgi 
ta diena 1620 m., Pilgrimai, ke
liautojai priplaukė prie Ply
mouth ir ežia apsigyveno.

MAINIERIUKALĖDOS
LINKSMU KALĖDŲ

VISIEMS!
Pranciszkos Gabriui. Ir ta die

Kryžeiviu abaza Ragainėje.
O Petnyczioj Szv. Serv;u- 

lio. Taipgi ta diena 1865 įlie
tuose Bušai uždraudė Lietuvos 
bajorams ir kitiems apsiszvie- 
tusiems Lietuviams pirktis že
mes.

O Suimtoje Kuczia; dali
namės-i r mes su musu skaity-

lininiais.
O P'

WASHINGTON, D. C. — 
Per deszimts menesiu 480,000 Į 
mainieriu nedirbo apie keturis 
menesius, ir prarado mažiau
sia po $1,200.

Per ta laika buvo visokiu 
darbo sustojimu, nedarbo die
nu ir nedeliu, kurias surengė ir 
insakys mainieriu bosas John 
L. Lewisas, kuris nori vienaip 
ar kitaip priversti kompanijas 
sutikti ant jo nustatyto naujo 
kontrakto.

Belaukdami Kalėdų, mainie- 
Miszios riai dirba tik tris dienas ant j 

nedėlios (Panedeli, Utarninke 
ir Seredoje).

Kas dar blogiau tai kad gan
dai dabar jau eina kad Lewisas 
rengiasi vėl paskelbti nedarbo 
dienos visa nedele, tuoj aus po 
Nauju Metu.

Pittsburghe, minksztos ang
lies mainieriai pyksta ant tos 
trijų darbo dienu nedėlios, bet 
visgi džiaugiasi kad jie gali 
nors tris dienas dirbti. Czia ga
lima iszgirsti rūgo j imu ir mur
mėjimu isz tu mainieriu; nes 
jie visai nesitiki kad jie ka ge
ro gaus ar laimes isz szitokiu 
pus-straiku. Bet visi jie kaip

Kalėdose:] vienas, sako kad jie klausys 
Berneliu Szv. Miszios 6 vai. ry- savo boso Lewiso, ir iszeis ant 
te; Vaikams Miszios 8:30 vai., j straiku, jeigu jis taip insakys. 

ir i Scrantuose kietos anglies 
I mainieriai dabar jau vieszai 
rodo ir iszreiszkia savo nepa-

O Subatoje, apie 12:40 va-; sitenkinima ir savo piktumą 
landa ryte, nelaime atsitiko Į ^ad jie gali tik tris dienai ant 
ant Frackville-St. Ulair viesz-; nedėlios dirbti. Kalėdos jau 
kelio. Automobilius taip grei-; cnia pat, o pinigu nėra! Bet jie 
tai važiavo kad kai privažiavo tikį kad Lewisas žino ka jis 
prie užsisukimo, jis staeziai 'daro su ta trijų dienu nedele. 
nulėkė nuo vieszkelio ir apsi-. Jeigu kompanijos nesutiks ant 
verte. Philip Uovle, 19 metu I Lewiso pareikalavimu, tai 
amžiaus isz Lower William į mainieriai yra pasirenge strai- 
Penn, liko užmusztas ir du kiti I kucti. Jie taip pasitiki ant to 
vyrukai likos sužeisti: Daniel; savo boso, Lewiso, kad jie jo 
K. Cardoff, 24 metu, nuo 638 E. j szventai Tr dievobaimingai 
Mahanoy Uly., Girardville ir 
Fr. Cavanaugh, 24 metu isz 
Lost Creek Nr 2, vyrukai ran
dasi Ashland ligonbute.

Kalėdų Dovanos
Instatyma” užtiko ta deganti laiva ir pra-|

Mainieriu nesze kad nei vieno gyvo žmo
gaus nebuvo ant to laivo ma- gir štame szitokius nusiskundi- paraszysime

Bažn y ežioje

Piemenėlių Miszios 6-ta va
landa ryte.

Skaitytos Miszios 8-ta ir 9-ta 
valanda,

-Suma 10-ta valanda.
Po Sumai bus suteikta Pa

laiminimas su Svencz. Sakra
mentu. Miszpara nebus!

Kun. P. C. Gzesna, Klebonas.
Kun. K. Rakauskas, Vikaras

Tik szeszios dienos ligi 
Kalėdų!

Subatoj apie 5:20 valau-, 
da po piet, kilo ugnis Suffolk 
peczeje pas Wagner’s sztore- 
lyje. Daug bledies padaryta. 

Laidotuves Prano Szvi- 
daro, (Smith) nuo 606 E. Pine 
JJly., invyko Panedelyje, su j 

' apiegomis Szv. Juozapo bažny- j 
ežioje 9 valanda ryte ir palai-; 
dotas in parapijos kapines, j 
Graborius L. Traskauskas lai-; 
dojo. A. a. Pranas Szvidara nu
mirė Seredoje, 4-ta valanda ry
te, Locust Mt. ligonbute. Ve
lionis sirgo ilga laika. Ginies 
miesto ir paskutini karta dirbo 
Packer Nr. 5 kasyklose. Paliko 
savo paczia Margareta (Valai- 
cziute); dvi dukterys: Dolores; 
ir Margareta namie; tris su
irus: Prana, Joną ir Ramulda, 
namie; taipgi savo mylima mo
tinėlė; broli Vincą; trys sese-; Frackville, Pa. Apreiszki- 
rys: Ona, Mare ir Anele. imo p. M. Parapijos Kalėdų Pa-

Publikienes mokyklos,maldu Tvarka: Kuczioje: Isz- 
mieste užsidarys Seredoje,; pa žiu t is: 3 iki 5 v;
Gruodžio (Dec.) 21-ma diena 7 iki 9 vai. vakare, 
po pietų del Kalėdų Szvencziu 
ar atidarys net po Naujam Me
tui, Utarninke Sausio (Jam) 
3-czia diena. Parapijienes Mo
kyklos užsidarys Pelnyczioj, 
Gruodžio 23-czia diena po pie
tų, o atsidarys Utarninke, Sau
sio 3-czia diena.

Ponia Praiiciszka Stem- 
leriene ir anūkas Vincas Mcde- 
linkas isz William Penn kai
melio, motorąvo in miestą su 
reikalais ir prie tos progos at-j 
silanke in “Saules” redakcija,'; 
atnaujinti savo prenumerata; 
už laikraszti. Acziu už atšilau-; 
kyma.

Gieduotos Miszios 10 vai., 
Skaitytos Miszios 11:30 vai.

diena iu miestą, nusipirkti 
Kalėdų Eglele. Jos paszielisz- 
kai brangios! Už maža, jau da
bar aprimpusia ir nusususe eg
laite, pardavėjas nori du dole
riu. Už'biski didesne jau reikia 
mokėti trys, keturi ar penki 
doleriai. Mes su pasiilgimu at
simename kai iszcidavome in 
miszka ir patys nusikirsdavo- 
me ir parsineszdavome ar par- 
sivilkdavome ja namo. Tai bū
davo malonus ir beveik szven- 
tas darbas, kaip Kucziu pa- 
ruoszimas. Bot dabar viskas 
yra'biznis, ir ta eglele, kuri sau 
laisvai miszke auga mums 
brangiai kasztuoja. Jeigu da
bar norėtume tokia eglele nusi
pirkti, kokia mes būdavome 
parsivelkame isz
dabar feiketu visa deszimtine 
užsimokėti. Bet ji vistiek ne
bus ir nėra tokio, kokia mes 
parsineszdavome, nes ji būva 
jau kelias nedeles priesz tai 
nukirsta, suspausta, ir suglam
žyta, kai mes ja perkame. Už 
tai ji ima taip greitai byrėti ir 
iszdžiusta.

,gireles, tai.

to Tomo A p. Ir ta diena 1769 
m., Protėviu Diena, szita die
na yra nuo 1769 metu apvaiks- 
cziojama kaipo Protėviu Die
na, kad prisiminus kaip pir
mieji keleiviai in Amerika pri
plaukė prie Plymouth Akme
nės. Nors szita diena nėra val
džios paskelbta, 'bet Naujoje 
Anglijoje ji yra apvaikszczio- 
jama su vakarienėmis, susirin-

versti Lewisa ir mainierius in gyva gaisra. Tie kurie liko 
gryszti in darba, ir Lewisas ir gyvi apleido ta laiva ir isz- 
mainieriu unija gal vėl kutu plauke in dvejus mažus laive- 
nubausta, kaip ir pirmiau. Nes liūs. Vienas isz tu laiveliu buvo 
jeigu mainieriai dabar strai- surastas ir visi ant jo buvo isz- 
kuotu, kai visiems anglių rei- gelbėti. Kitas laivelis buvo su- 
kia, tai jie sudarytu pavoju vi- rastas visai tuszczias.
so kraszto pramonei ir gerovei Laivyno eroplanas užtiko ta 
ir tada Prezidentas Trumanas bangose plūduriuojanti laive- 
butu priverstas pavartuoti ta ii ir visus pasiėmė. Paskui jis i 
“Taft-Hartley 
priesz Lewisa ir 
Unija.

Kompanijos kaip tik to nori; tyti. 
ir laukia.

Kompanijos nori kad mai-j 
nieriai dirbtu nors penkias 
dienas ant nedėlios. Ir mainie
riai nori daugiau dirbti kad 
galėtu daugiau užsidirbti, bet 
Lewisas to nenori, ir už tai; 
mainieriai dabar dirba tik tris 
dienas ant nedėlios ir mažas 
pedes parsinesza.

Kompanijų atstovai sako
kad jie dabar nesedi dykai ir kur j0 motįna j0 lauke, 
nelaukia pažiūrėti ka Lewisas
darys, bet kad jie patys ren- ta keiione atliko, kad paro- 
giasi ir Lewisui sudaryti gana ^ius kokia pažanga mes esa- 
rupeseziu. Jie sako kad jie lau- me pa^are nuo pirmutinio ero- 
kia kol Lewisas paskelbs strai- 
kas, bet jeigu jis tu straiku ne
paskelbs, tai jie patys straikas 
surengs.

Kompanijos gali kad ir 
sziandien uždaryti savo mai
nas pasiaiszkindamos kad jos 
negali mainas laikyti atdaras 
jeigu mainieriai kasdien ne
dirba ir gana anglių neiszkasa. 
Už teki kompanijų nusistaty
mą valdžia nieko negalėtu sa
kyti, nes biznierių negalima 
priversti bizni vesti jeigu tas 
jo biznis ji in skola traukia. i

-------- y--------
NELAIME ANT Į

MARIU

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

APLINK PASAULI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nu-greicziau in kuria vieta 
vesztu.

Parvažiuodamas jau namo, 
jis inlipo in prekybini eroplana 
Chicago j e, kaip ir visi kiti at
skrido in New York miestą,

Buves lakūnas Lanphier szi-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

i ir dievobaimingai 
. klauso ir ji seka.

< O Lewisas, isz savo puses, 
.i dabar per kelias nedeles sten-

I giasi kompanijų vienybe suar- 
; dyti, ir su atskiromis kompani- I

plano, kurio kelione buvo mie- 
ruojame ir skaitoma minuto- 
mis ir pėdomis. Visus kasztus 
tos keliones padengė Lakunu 
Draugija.

Szita kelione buvo surengta 
apvaikszczioti pirmo Wright 
broliu eroplano pasikelima nuo 
žemes, Gruodžio (Dec.) septy
niolikta diena, 1903 metuose.

Pernai Pulkininkas Edward 
P. F. Eagan, New York miesto 
kumsztininku komisijos pirmi
ninkas ta paczia kelione atliko 
in szeszias dienas, tris valan
das ir penkiolika minucziu.

Lanphier buvo sustojęs in 
dvylika dideliu miestu savo ke
lionėje aplink pasauli. ..

Per kara, lukunas Lanphier 
nuszove Japonu eroplana, ant 
kurio važiavo Japonijos Lai
vyno vadas, komandorius, Ad-j 
mirolas Isoroku Yamamoto,

žame laivelyje. Kitu dar nesu 
rado.

Laivo inžinierius, R.'Kelmus Balandžio (Apr.) asztuoniolik- 
isz Amsterdam, sako kad visi ta diena, 1943 metuose.
to laivo karininkai ir yirszi- jjs sak0) kad per savo kelio- 
ninkai žuvo toje nelaimėje. Jis - -■

Beveik kas metai mes isz-l jusu kaimynams ar draugams 
s ir pasakysime 

mus: “Kad asz galeeziau taip kad jus jiems tokia gražia do- 
lengvai suaugusiems apipirkt vana suteikiate per Kalėdas, 
devanas kaip tiems mažute-' Ypatingai sziais metais, 
liams, tai viskas butu gerai.; “Saule” jusu draugams kaip 
Gal ir jus taip kelis kartus 
pasakėte ir net su pavargusiu 
nubudimu priisipažinote kad 
jus negalite iszmislyti ka savo 
draugams ir susiedams gauti 
del Kalėdų.

Bet dovana susiedams ir jus jiems užraszysite “Saule.” 
draugams gali būti taip pat Ateinantieji metai prižada 
lengvai parūpinta, kaip ir; 
tiems pienburniams vaikams. 
Kai jus perkate lėlės, mažus 
automobilius, elektros trauki- I 
nius ir visokius kitokius bau- 
balus jauniemsiems, jus galite 
ir tiems seniams parūpinti Ka
lėdinė Dovana kuria jie per vi- jo ir daug visokios permainos, 
sus metus invertins ir bran- --
gins. Jiems “Saules” laik- 
rasztis atnesz naujienas ir ži
nias per isztisus metus jeigu 
jus jiems užraszysite “Saule.” lankys jusu draugus ar susie- 
Ir jums mažai baderio ir ma- dus daugiau negu szimta sykiu 
žai pinigo kasztos. Per isztisus per ateinanezius metus ir vis 
metus jusu draugai ir kaimy- jusu draugams ir susiedams 
nai gaus “Saule” jeigu jus per 
Kalėdas jiems užsakysite 
“Saule” kuri jums kasztuos 
tik penkis dolerius^ Geresnes 
dovanos mes negalime insi-

I vaizdinti, kuria jus galėtumėte 
savo draugams pasiunsti.

Kad butu jums patogiau ir 
geriau, mes prižadame tiems i 
jusu draugams pasiusti gražia 
Kalėdų kortele ir jiems pasa
kyti kad jus jiems užsakote;

ir jums patiems labai gražiai 
patarnaus, praneszdama kas 
darosi namie, apylinkėje ir to
limuose pasaulio krasztuose. 
Jusu draugai ir kaimynai jus 
per visus metus atsimins jeigu

Ateinantieji
daug naujienų, daug žinių ne 
tik isz arti bet ir isz užsienio. 
O “Saule” savo skaitytojams 
viską pranesza ir isz kalno pa
sako ko galima tikėtis.

Ateinantieji metai prana- 
szauja ir prižada daug ko nau-

ir “Saules” skaitytojai apie 
visa tai sužino pirm negu tie 
invykiai ar dalykai atsitinka.

Jusu Kalėdinė dovana ap-

primins kad jus jiems ta- dova
na suteikėte.

Nėra per daug laiko delsti ar 
apsimanstyti, nes visi draugai 
ir susiedai laukia dovanu isz * 
savo draugu ir kaimynu. Sziais 

j metais jus savo draugus ir kai
mynus nustebinkite ir pra
linksminkite jiems užraszyda- 
mi “Saules” laikraszti. Jie 
jums bus per visus metus dė
kingi ir tuo paežiu apsiszvies 

Saules” laikraszti del visu kaip jus dabar esate ap’siszvie-
Sau-metu. Geresnes dovanos mes■ te, skaitydami ‘‘Saule, 

negalime insivaizdinti. I le” kasztuoja tik penkis dole-
Praszome kad jus sziandien; rius per visus metus. Kur jus 

mums paraszytume ir pasaky- ; rasite kita tokia tinkama do-

Saint Clair, Pa. g Sz.v! Ka-; jomis sudaryti atskirus kon- 
zimicro parapijos Kale d u traktus, ir taip paskui privers- j 
Ivarka: Kuczioje: Iszpazintis:
4 iki 6 vai., po piet, 7 iki 9 vai. susitaikinti.

Dideles kompanijos dabar
Prezidentas

ne aplink pasauli jis ant žemes tume kam jus norite kad mes: vana už tiek mažai pinigu? 
sako kad jis laikrasztininkams praieido apie pustantradiena. siunstume “Saule.” Mes tiems -----------O----------
nieko nesakys apie ta nelaime, Hgiansia jam reikėjo ant že- 

■ ti ir dideles kompanijas su juo bet lauks kol jis bus paszauk- mes būti ir eroplano laukti in 
tas in teismą pasiaiszkinti Hong Kong, kur jis beveik sep- 
apie ta nelaime.

Niekas nežino kaip ir isz kur
tas susprogimas atsitiko. Lai-'sauli kasztavo $1,545.75.

vakaro. Kalėdose: Berneliu
Miszios 6 vai. ryte; 2-tros Mi- j reikalauja kad
szios 9 vai., o 3-czios Miszios Trumanas insikisztu ir per
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10:30 vai.
Kun. P. P. Laumakis.

Girardville, Pa. T5
Vincento parapijos Kalėdų Mi-Į 
sziu Tvarka:

Kucziu diena: 
nuo 3 iki 6 vai., vakare 
7:30 iki užbaigsim.

Kalėdų ryta: Berneliu 
szios 6 vai., Skaitytos Miszios: 
7 ir 8 vai., Jaunimui Miszios 9 
vai. Suma 10:30 vai. Skaitytos 
Miszios 11:30 vai.

M. F. Daumantas, 
J. J. Bagdonas, 
J. Buikas.

Kini.
Kun.
Kun.

tynias valandas turėjo laukti.
Ta kelione aplink visa pa-

Jis

KAREIVIS SU
BRITVA

“Taft-Hartley Instatyma” I vas in kelias minutas pavirto. iszkrido 22,180 myliu. 
' priverstu mainierius dirbti. ____™ -...._____ _
I penkias dienas ant nedėlios, j 
Kompanijų atstovai sako kad 
mainieriai, dirbant tris dienas 
ant nedėlios negali gana ang-

Iszpažintis Iškasti ar pristatyti del 
: kraszto pramones.

Bet Trumanas sako kad jis 
xi; czia nemato jokio reikalo insi

kiszti, nes negresia krasztui ar 
pramonei jokis pavojus.

Isz visko iszrodo kad su nau
jais metais, mes galime tikėtis 
daugiau straiku mainose.

O

Anglijos Karaliene Sveikina Loszika

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Panedelyje, antra diena 
Kalėdų redakcija “Saules” 
bus uždaryta visa diena.

ANGLIŲ
KOMPANIJOS

LAUKIA STRAIKU

*■ <♦,z

HBt kz ’

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
* Katras žmogus mėgsta

daug kalbėti, tas negali darba 
dirbti Lewisas tokias straikas nepa-

* Laime yra panaszi in isz- skelbs, tai kompanijos steng- 
dykusi vaika, kuris pabarszki-i sis ji priversti tas straikas pa- 
na in duris, po tam pabėga. \ skelbti.

* Szia gadyne dorybe isz! Kompanijos dabar nori ir 
turgaus iszejo, o vagystes lai- lykia straiku, nes tada vai- 
kas užėjo.

Eina kiti gandai, kad jeigu
Anglijos Karaliene Elzbieta 

sveikinasi su Amerikos lo- 
sziku Errol Flynn, kuris yra 
po visa Amerika pagarsėjęs 
vienaip ar kitaip. Jis losze 
in viena paveiksią užvar
dinta ‘That Forsyte Woman’ 
kuris buvo rodomas kara- 
liszkai szeimynai. Szalia jo

stovi loszike Greer Garson 
kuri teipgi tame paveiksle 
ar veikale losze.

Czia buvo susirinkę daug 
garsiu Anglijos ir Amerikos 
losziku ir loszikiu del to pa
veikslo parodinimo karalisz- 
kajai szeimynai.

kraszto atstovą, kuris gražiai: . , I
i buvo papraszes to kareivio ne- ■ 
kibinti ir nebaderiuoti moterų 
ir merginu tos vakaruszkose.

Paskui tas kareivis iszsi-l 
trauke britva ir tada prasidėjo 
tikros pesztynes. Stalai buvo 
apversti, krieslai buvo szvais- 
tomi po kambari. Tas kareivis 
paskui nupjovė telefono dratus. 
kad susirinkusieji negalėtu pa- 
szaukti kariszka policija.

Sužeisti buvo Szveicarijos ■ 
diplicmatas, M. R. Joss, ku
riami ranka buvo prapjauta, ir1 
vienas Amerikos armijos Kapi-; 
tonas ir Saržentas, kurie sten-

1 giesi ta kareivi numalszinti.
P. A. Eriksson, biznierius isz 

Stockholm, kuris su szeszioli- 
ka kitu porelių buvo tose va
karuszkose, sako kad tos riau- 
szes iszkilo, kai kelios mote- 

! rys ir merginos atsisakė szokti 
; su tuo kareiviu.

K jell Renstroem gražiai pa- 
prasze to kareivio liautis ir pa
sielgti kaip vyras ir nekibinti 
tu moterų ir merginu. Kareivis

piktai jam atkirto: ‘‘Atsisėsk, 
‘ o jeigu tu neatsisesi, tai per 
snuki gausi!”

Kjell Renstroem neatsisėdo 
i ir tas kareivis jam taip davė 
i per burna kad jam danti isz- 
; musze. Tada kilo gyvas praga- 
' ras.

Amerikos armijos Kapito
nas ir Leitenantas pulkininkas 

; stengiesi ta kareivi ir jo drau- 
i ga numalszinti, bet tada vienas 
isz tu kareiviu iszsitrauke brit
va ir pradėjo szvaistytis.

Tie Kareiviai pabėgo isz tu 
vakaruszku bet tuoj aus buvo 

■ suimti ir dabar tupi kalėjime. 
Karo teismas nėra pasakęs 
kaip ir už ka jie bus kaltinami, 

; bet visus tuos sveczius užtikri- 
; na kad tie kareiviai bus nu- 
l bausti. j

* Žmogus gali prisilenkt 
prie dorybes, bet dorybe nieka
dos nesilenkia prie žmogaus.
w =w

USžT" Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ii’ apie tai 
pranesseme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!džia turėtu vėl insikiszti ir pri-i


