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Linksmu Kalėdų Vįsiems!

EISENHOWERIS
Seratai Raszo Laiszku
PASIRENKA 3
Kalėdų Diedukui
SEKRETORIUS

Padės Apsaugos
Sekretoriui Wilsonui
NEW YORK, N. Y. — Busisimasis Prezidentas, Genero
las Dwight D. Eisenhoweris ana diena pasirinko tris Sekre
torius, kurie padės Apsaugos
Sekretoriui Charles E. Wilso
nui. Szitie nauji Sekretoriai
yra: Armijos Sekretorius, Ro
bert Ten Broeck Stevens, pen
kios deszimts trijų metu amž.,
žmogus, kuris yra buvęs Gene
ral Electric Kompanijos Sekkretorius, General Foods ir
Jackson Mills kompanijų pir
mininkas ir J. P. Stevens kom
panijos virszininkas. Jis pa
reina isz South Plainfield, N.J.
Laivyno Sekretorius, Robert
Bernerd Anderson keturios de
szimts dvieju metu amžiaus
žmogus isz Vernon, Texas, De
mokratas, valdžios bankos pir
mininkas in Dallas miestą ir aliejaus kompanijos Vice-Pirmininkas.
Lakunu Sztabo Sekretorius,
szeszios deszimts keturiu metu
amžiaus Harold L. Talbott, isz
New York, buvęs North Ame
rican Aviation kompanijos pir
mininkas, narys Chrysler Au
tomobiliu kompanijos, ir Com
mercial National Bank & Trust
kompanijos direktorius.
Generolas D. Eisenhoweris
taipgi paskyrė keturios de
szimts szesziu metu amžiaus
Roger M. Kyes, isz Bloomfield
Hills, Michigan Vice-Prezidenta General Motors kompanijos,
kaipo apsaugos sekretorių pagelbininka Prezidentui Wilso
nui, kuris yra buvęs General
Motors Co., prezidentu.

PACZTAS DIENA '
PO KALĖDŲ
WASHINGTON, D. C. —
Vaszingtono valdžia pranesza
mums kad visi pacztoriai,
laiszkanesziai dirbs ir visi
žmones gaus savo laiszkuš ir kurie bus priversti dirbti per
bilas diena po Kalėdų, nors tai Kalėdas ar diena po Kalėdų,
yra beveik visiems valstijos gaus kelias diedas atostogų po
darbininkams atostogos. Bet visu tu szveneziu.
pacztoriai dirbs. Faczto sztabas užtikrina kad gana darbi
ninku bus in darba visiems pa- I Didesnes Dovanos negalime
rūpinti laisžkus ir kitus paczto padaryti del savo giminiu
siuntinius diena po Kalėdų. Amerikoje, kaip nusiusti kokia
Paczto sztabas teipgi prižada knyga ar užraszyti laikraszti
kad net ir per Kalėdų diena “Saule” jiems ant viso meto.
bus paczto “Special Delive Dabar laikas tai padaryti ant
ry”. Visi darbininkai paczte, Kalėdų.

Kalėdų Diedukas

KaaKffiaaasiSKXaSKSK. “:

Praneszimas
Skaitytojams!
Iszpriežasties ka Viesz.
Jėzaus Užgimimo diena, Ka
lėdos, tai ateinantis Petnyczios “Saules” numeris neiszeis, kad ir musu darbinin
kai galėtu apvaiksztinete
Kalėdų Szvente. Dovanokite
mums. Acziu! ■
— “Saules” Redakcija.

Ponia Anna Rosenberg,
Apsaugos Sekretoriaus pa
dėjėja, buvo nuvažiavus in
Korėja ir pasisznekejo su
karininkais ir kareiviais. Ji
ežia turi ant savo pecziu Rusiszka karabina, kuris buvo
atimtas nuo vieno Kinieczio

L. BoczkowNki, Editor and Mgr.

U. S. A.
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KOMUNISTAI SEILI KOMUNISTU
CENTRAS
NO SZILTA VIETA
BOMBARDUOTAS
AMERIKIECZIUI
Amerikietis Saržentas
Buvo Suimtas Berlyne

03WIGSBURG, PA. — Seratai isz Orwigsburg seratnamio raszo laisžkus in Kalėdų
Dieduką del invairiu dovanu.
Tas Kalėdų Diedukas gali būti
vienas isz musu skaitytoju. Tie i
seratai, su radijo kompanijos
ir dvieju Jaikraszcziu pagelba, I
kreipiasi in visus žmones jiems
padėti tinkamai apszvesti Ka
lėdas. Kiekvienas seratas pa- 1
raszo laįszka Kalėdų Diedu
kui, praszydamas kokios nors
dovanos del Ka’edu. Radijo ir
laikraszcziu kompanijos yra
pasiszventusios tam reikalui ir
stengiasi parūpinti kiekvie
nam seratui nors kokia dova
na Kalėdų ryta.
Schuylkill Country Golfo
Kliubas kas metai paskiria ke
lis szimtus doleriu tiems seratams ir paskiria viena diena
savo kliube vien tik jiems.

Atsilanko

MAHANOY CITY, PA.

BERLYNAS, VOK. —
Amerikos Armijos Saržentas
buvo Komunistu suimtas prie
Berlyno rutežiaus. Jis sako \
kad jam buvo siulioma szilta
vieta, daug pinigu, lengvas
darbas ir gražus pragyvenimas
jeigu jis pasiliktu su Komunis
tais.
Keturios deszimts szesziu
metu amžiaus Master Saržentas, William T. Rice sako kad
jis nežino ar Vokiecziai ar Sovietai buvo ji suėmė, kai jis netyczia perženge Berlyno rūbe- i
žiu. Bet jis sako kad jis labai
gražiai ji priėmė ir viską jam ■
prižadėjo jeigu jis tik pasiliktu su jais.
Jis sako kad jis jiems staežiai pasakė: “Asz myliu Amerika ir Amerikos gyvenimą, ir
asz esu szimta procento už ■
Amerika, asz nieko bendro nenoriu turėti su Komunizmu ar
su Rusija. Asz tik noriu ir rei
kalauju kad asz bueziau pa
leistas gryžti pas savuosius.”
Jis sako kad per dvi dienas
Sovietai visomis galiomis sten
gėsi ji perszneketi ir papirkti,
kad tik jis pasiliktu su jais.
|

SEOUL, KORĖJA. — Amerikiecziai su savo bombnesziais
subombardavo ir sunaikino
daugiau kaip keturios de
szimts namu, palikdami juos
viename gaisre.
Tuo paežiu sykiu kiti Amerikiecziai lakūnai nuszove trisdeszimts antra Sovietu greita
eroplana MIG-15, virsz Korej°sPetnyczioj buvo antras Amerikieeziu užsipuolimas ant
prieszo in dvi dienas, Amerikiecziai sunaikino daug Komunistu eroplanu Ketverge virsz
Korėjos sostines, Pyongyang,
Pargryže
lakūnai sako, kad
• „ „
jje
padanges isznesze visus
tuos namus ir kelias tvirtoves,
Komunistai gyrėsi kad jie
užims Seoul miestą priesz Ka
ledas. Tai musu lakūnai jiems
už ta pasigyrimą gerai atsake,
Komunistai dabar in frunta
stato baisias tankas, bet musu
lakūnai tas tankas sustabdo
pirm negu jos gali pradėti eiti
priesz musu eilinius kareivius,

REDAKTORIUS
RASTAS NUMIRĘS
Spėjama Kad Jis
; Nusižudė

Bucks County, kur jis ke’is
____
mažiukus iszmete ir paskui va
žiavo namo.
luvo FBI policijos suimtas in
LANCASTER, PA. —Sze
Baltimore, Maryland.
szios deszimts penktu metu
Intartas
žmogus
yra
dvideamžiaus redaktorius, kuris tuVisus Miegąnczius
SUĖMĖ VAGI szimts dvieju metu amžiaus re j o maža biznu ant dvyliktos
Iszgazdino
Robert Lee, McMillan.
ulyczios, Philadelphijoje, buvo
YORK, PA. — FBI agentai
Miesto policijantas Abbatic- surastas negyvas in namus ant
LHILADELPHIA, PA. — suėmė viena isz trijų vyru, ku chio raportavo kad szitas in 23 North Ninth ulyczios ir Co
Draiverys automobiliaus nuva rie buvo jieszkomi del apvogi tartas žmogus Luvo suimtas lumbia Avenue, apie dvylika
žiavo nuo Frankford Avenue, mo East York Lankos, ant kai jis važiavo su naujai nusi- myliu nuo Lancaster miesto.
in Torresdale ir paslydo in vie $11,820.00. Intartas žmogus
(Tasa Ant 4 Puslapio)
Valstijos daktaras I. L. Mo- •
nu namu pryszaki ir iszgazdi
yer sako kad tas redaktorius
no visus tame name.
pasimirė, bet jis sako kad be
Liudininkas
Teisme
Trys poreziu stulpai su’užo
veik staeziai galima sakyti kad
Korėjoje
ir paskui net ir Susiedu durys
i niekas kitas nėra czia kaltas.
luvo iszlaužtos.
Visi gazo pecziaus kranai
Pdnia Doris Graham, isz
buvo atidaryti kuknioje, kur
9331 Frankford Avenue, atsi
tas redaktorius pasimirė. Ra
kėlė ir per langa pažiurėjo ir
dijo bliovė ir visos szviesos
pamate kai jos namu p or ežiai
buvo uždegtos. Redaktorius
’uvo sugriauti to automobi
Charles G. Simpson, szeszios
liaus.
deszimts penkių metu amžiaus
buvo surastas negyvas. Spė
To automobiliaus draiverys
jama kad jis tyczia atsuko vi
iszlipo isz savo sudužusio autosus
tuos gazo pecziaus kranus
mobfiaus ir užsidegė cigareta
ir nusižudė.
apžiūrėdamas kiek iszkados jo
automobi ius buvo padaręs.
Ponios Graham vyras, koi UŽSMAUGĖ SŪNELI
mandorius ugniagesiu, pasmu
kę savo ugniagesiu kompanija
in pagelba. Jo žmona paszauke
Motina Suimta; Intarta
A’.raham Teitelbaum, Chijo buvo pareika’ave penkių
: po'icija. Policijantai suareszbelaisvio. Czia ji pasiszneka tavo dvideszimts asztuoniu cagos advokatas, yra augszDENTON, MD. — Asztuoszimtu tukstaneziu doleriu
su vienu Kiniecziu kareiviu 1 metu amžiaus Richard Praiss cziausio teismo patrauktas
niolikos
metu amžiaus Ponia
už toki patarnavima. Jo
belaisviu per klumocziu.
žmona sykiu su juo buvo pa Dorothy Virginia Green buvo
už per greita važiavima su au kaip svietkas priesz tuos,
Ji sako kad Generolas Li- tomobiliu. Jis policijantams kurie buvo jam prižadėję
traukta in teismą, kad ji pa- policijos suimta ir intarta už
senheweris daug ka iszmoks pasiaiszkino kad jis užbaigė kad jie gali taksu knygas
siaiszkintu isz kur ji tiek užsmau girna savo penkių me
ir dažinos kai jis asmenisz- savo darba apie vidunakti ir pataisyti taip, kad jam visai
pinigu turi kad gali taip nesiu amžiaus sūnelio in ju
kai ^tsilankys in Korėja.
namus in Federalsburg, Md.
praleisti.
paskui užėjo in Kalėdinės va- nereikėtų tu taksu mokėti.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
karuszkas in Eddington, in Jis sako kad tie žmones isz

AUTOMOBILIUS ATSIMUSZE IN STUBA
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LINKSMU KALĖDŲ
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Italijoje nėra Kalėdų Diedu
ko. Cžia randasi gera ragana,
kuria vaikai vadina “Beto
ną”, kuri, ant szlotos lekia per
orą Kueziu vakara ir iszdalina
dovanas.
______ w______

i Žydas Kajimas »
(Tasa)

Brazilijoje tokis pats Kalė
dų Diedukas randasi kaip ir
Amerikoje, bet jis ineina per
Įauga, on ne per kamįna, kaip
Amerikoje.

Kas Girdėt
Kalėdos Kituose
Krasztuose
-- x----Pas mus Lietuvius, Kuczios
yra taip ,pat szventos 'kaip ir
paezios Kalėdos.
Amerikoje, Kalėdinė Eglele
ir Kalėdų Diedukas.
______ w______

Brazilijoje, Kalėdos yra va
dinamos “Boas Festas’’. Szeimynai susirenka ant iszkilmingu pietų. Kalėdine eglele ir ki
ti Amerikiecziu paproeziai da
bar jau ir Braziliecziu yra priT:
imami.

X—
yra
Olandijoje,
Kalėdos
1 ‘ Ha r t ei i j ke Ke r t g ro o ten
0landiecziai gerbe Szventa' Nicholoju daug ankseziau negu
mes suradome savo Kalėdų
Dieduką. Szventas Nieholojus
savo dovanas pradeda ežia da
linti jau nuo Gruodžio szesztos
dienos. Jis savo dovanas pa
lieka ant padlagu.

-- -X--- J
Italijoje Kalėdos yra “Bono
•Natale.” 'Piemenys susirenka
kaimuose, Kueziu Vakara ir
gieda, dainuoja ir grajina Ka
lėdinės giesmes
ir dainas.
TuJkstancziai susirenka in Szv.
Petro bažnyczia Kalėdų ryta.

____ w____

Ne visuose1 krasztuose ran
dasi Kalėdų Diedukas., bet'be
veik visur, per Kliedas žmo
nes duoda, gauna ir mainikauja dovanas.
______ V______
M
Kalėdų iyže pražydi labai
keistu laiku, nuo Gruodžio iki
Kovo menesio. Yra pasakoja
ma kad, kai Trys Karaliai ke
liavo in Betliejų, jie sutiko
jauna mergaite, kuri dabojo
aveles. .Ji nusiskundė., kad ji
neturi jokios dovanos paauko
ti Kūdikėliui. Tada, visas kelietas baltomis/ rožėmis. Mer
gaite, vardu Madelon, prisi
skynė visa glebe tu 'baltu rožių
ir nunesze Kūdikėliui. Kai Kudikelis Jėzus tas baltas rožes
palytėjo su savo rankele, jos
gražiai paraudo. Ir už tai net
ir sziandien ta Kalėdų rože yra
rausvai balta.

--- X—
Amerikoje,

geriausias

. Mokytoja, Lietuve, Vitalių
Pusvaskis, isz Ansonia, Conn.,
priskirta pagelbininke trijų
pradiniu mokyklų virszininkui, toje apylinkėje.

Pypkes Durnai

Meksikoje, žmones surengė
didingas parodas, ii- per aszttionis vakarus priesz Kalėdas
tęsė parodose yra neszama
Juozapo ir Marijos stovyklos.
(Tasa)
Ant devinto vakaro, Kuczioje,
su Juozapo ir Marijos stovyk
lomis yra jau neszama ir Kū Tamsu, tylu visai
Cit... tai, tartum, balsai
dikėlis Jėzus.

In Žinyną Einu

—-x—
Amerikoje Kalėdų Diedukas
yra apsirėdęs baltai ir raudo
nai ir turi didele,’balta barz-

—-x—Olandijoje Szventas Nicliolojus yra apsirėdęs juodais
Vyskupo drabužiais, ir atjoja
ant ’balto žirgo.

—x—- .
Anglijos vaikucziai laukialokio paties Kalėdų Dieduko,
kaip ir Amerikos vaikucziai.

w____ _
Fiplandijoje nyksztukai pa
deda Kalėdų Diedukui išda
linti dovanas.

_____ w______

Taip. Ar verkia, ar juokia?
Cit.... juk, tartum, balsai
Nei jie verkia, nei juokias,
Tik vis plaukia visokios
Gaidos naujos, vis mainos
Tai varpai... Kas? Varpai?
Man gudu, man baisu
Kur buvau, kur esu
Man vaidinas kapai
Juk varpai tai varpai
Jie numirėlius lydi
Juk in tolima kelia,
Jie mums laimes pavydi,
Apie mirti mums sako
Asz kitokį gi taka
Noriu rasti: in žinyną,
Kur gyvybe ramina,
Ne szaltoji žemele.
— GALAS —

Skaitykit “Saule”

Linksmu Kalėdų

Visiems

ir

darbszcziausais Kalėdų Diedu
kas, tai paežtorius, kuris musu
dovanas musu draugams nunesza ir mums daug dovanu atnesza.

*

. i

Isįpanijoje vaikucziai prikemsza. savo marszkiniu rankovės su sziaudais, kad
mineziu, Trijų Karalių arkliai
galėtu paėsti, kai tie Isz-rain,ežiai palieka savo dovanas.

yra
Graikijoje,
Kalėdos
Pa

‘ ‘ Kala
Xristouyeha’ ’.
puoszti medžiai,
Kalėdinės
korteles ir dovanos daug Grai
kams reiszkia per Kalėdas.
Jeronimas Jesulaitis, Chica
Nauju Mėtų iszvakarese buvo
go,
Illinois, buvo iszrinktas
kaliu, partijų, susirinkimu ir
Illinois-Indiana, valstybių apjauniems szokiu.*
skrieziu, Vycziu Prezidentu.
_____ w____

pirPhilipinuose žmones
miau eina in 'bažnyczia, paskui
per visa diena, szoka ir links
minasi. / ■

Senio Sziaucziaus Sveczias

. . . Nuo . . .

Baltruvienės
. . . Ir . . .

Taradaikos!

JIS buvo senas sziauczius, vi jis jai sake. “Tu neiszrodai ge
su mylimas ir gerbiamas, rai,” jis pastebėjo,
“Asz einu in ligonine. Kad
kuri vaikai vadindavo “Dede
tik mane ir mano kūdikėli pri
Sziaucziu”.
Buvo Kueziu vakaras, ir se imtu,” ji pasiaiszkino. “Mano
nis sziauczius sėdėjo sau vie vyras jurininkas, iszplaukes
nas savo mažame kambaryje, į ant mariu, ir asz sergu ir netuisz lėto skaitydamas isz Szven- I riu pinigu.”
to Raszto apie Iszmincziu, Tri ! “Ak, tu nabage,”- suszuko
jų Karalių apsilankymą pas ' senis sziauczius. “Turi nors ka
Kūdikėli Jezu, Betliejuje, ir i užkasti. Nenori? Tai nors bisapie ju Jam suteiktas dovanas. • ki pino tam vaikuczįui. Koks
Jis pats sau murmėjo: “Jei į jis gražus ir malonus! Bet jis
gu rytoj kutu pirmos Kalėdos neturi czeverykucdu! . O žie
ir jeigu tas Kūdikėlis gimtu ma ! ’ ’
musu miestelyje, asz žinau ka 1 ‘ ‘Asz neturiu pinigu jam nupirkti czeveryku,” atsiduso
asz Jam padovanoeziau.”
Jis atsistojo ir nuėmė nuo motina.
“Tai. jam szitie, kuriuos asz
lentynos du mažycziu czeverytik
vakar pasiuvau. ’ ’ Ir sziau
kecziu, baltus kaip naujai kri
tes sniegas, su sidabrinėmis sa czius nuėmė nuo savo lentynos
gutėmis. “Asz szitus Jam pa- tuos gražius, su sidabrinėmis
dovanoeziau! Tai mano pui sagutėmis czeverykuczius ir
kiausias darbas. Kaip džiaug užmovė vaikuczįui ant kojytųsi Jo-Motina! Bet asz durnas cziu. Jie kaip numieruoti jam
senis!” Jis pats sau prikaiszio- tiko. Po kiek laiko jauna motijo, “Jam nereikia tokiu prastu 'na su savo vaikucziu iszejo ir
sziauczius vėl prie lango sto
dovanu', kaip mano.”
vėjo
ir lauke.
Užpūtęs žvakute ir padejes
Valanda po valandos praėjo,
tuos czeverykelius an't lenty
nos jis nuėjo gulti. Jis vos bu ir daug žmonių praėjo pro jo
vo užsimerkęs kai jis iszgirdo langa ir duris, bet tas lauktas
kaip kas nors jo varda szau- sveczias neatėjo.
kia. Jis greitai nujautė’kas to j Pagalios, senelis, pavargęs
nuėjo atsigulti. “Tai buvo tik
kis ji szaukia.
sapnas,” sunkiai atsiduso
“Dede Ssiaucziau, tu seniai
sziauczius, “bet asz taip tikė
norėjai mane pamatyti. Asz
jau kad Jis tikrai pas mane
praeisiu pro tavo langą. Jeigu
atsilankys.”
tu mane pamatysi ir užsikviesStaiga, jam iszrode, visas jo
ti, asz busiu tavo sveczias prie
kambarys nuszvito ir jam aky
tavo stalo.I”
se pasirodė visi tie žmones, ku
Senis Sžiauczius visa nakti
riuos jis buvo ta diena suszelnemiegojo isz to džiaugsmo.
pes, žmogelis kuris szlave uly
Pirm negu auszra nusiszypsojo
czias, jauna motina ir jos sūne
senis sziauczius jau buvo iszlis. Visi in jį gražiai ir rnaloszlaves savo kambarėli. Jis .niai nusiszypsojo ir praėjo.
viską pertvarke ir sutaisė, kad
Tada vėl pasigirdo tas Balsas:
viskas kutu tvarkoje. Jis stala
“Argi tu manes nematei?
užtiesė su nauja staltiese, pa
Argi asz pesedejau prie tavo
dėjo ant stalo duonos banduke,
stalo?” Ir viskas vėl nutilo.
medaus stiklą ir pieno uzboneli
“Asz buvau iszalkes, ir tu
ir užvirė kavos puodą.
mane pavalgydinai; buvau
Kai viskas buvo prirengta, isztrcszkes, ir tu mane pagir
jis atsisėdo prie lango ir lauke. dei; buvau sveczias ir tu mane
Jis buvo tikras kad jis szi Ka priėmei.
lėdų ryta susilauks nepaprasto
“Kiek kartu tu tai padarei
sveczio. Nuo pat kūdikystes jis vienam szitū mano mažiausiuvis su pamaldumu žiūrėdavo in ju broliu, man padarei.”
ta Kalėdų paveikslą virsz di
— GALAS —
džiojo altoriaus bdžnyczioje.
Bežiūrėdamas in sniegu nuAtsimink! Mielas Skaityto
kluota kelią ir ledais barzduo jai kad nuo tavęs priklauso
tus medžius, jis staežiai sava- “Saules” ateitis: Ar ja skaity
me kailyje nebegalejo tverti,' si, ja indomausies, ar laiku at
belaukdamas to Kalėdų Sve silyginsi, ar ja paremsi!
czio, Kuris buvo prižadėjęs
pas ji atsilankyti.

Ne už ilgo, jis užmatė žmo
geli, kuris szlave ulyczias. Nal.agąs buvo suszales ir pute in
savo rankas del szilumos. “Na
bagas pusiau suszales”, sake
sau sziauczius. Atidaręs savo
kambarėlio duris jis suszuko:
“Eik szia, drauge, susiszilk ir
iszsigerk sziltes kavos!” Na
bagas nereikalavo kito pa
kvietimo, jis. greitai inejo pas
ta sziaucziu.
Valanda praėjo. Tada sziau
czius pamate jauna, labai pras
tai apsirengusia moteriszke,
maža kūdikėli beneszanczia. Ji
sustojo prie jo duriu pasilsėti.
Sziaucziaus szirdis suminksztejo. Greitai jis savo kambarė
lio duris atidarė: “Eik szia in
vidurį, susiszilk ir pasilsėk,”

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS
::
Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai
Adresas:
Saule Publishing Company,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Bliovimo aviu nieks neiszgirdo. Praslinko pora dienu ir
Kalimas lengviaus atsikvėpė,
'
...........
nes nors rodos nesilbijojo nieko
bet vis-gi aprokavimas galėjo
neiszsipildyti ir vagyste ipatemyta, paszauktu Andriu, o su
Andrium ir ji in suda. Gaila į
laiko ir kasztai visai nereika- į
lingi, ir vieno ir kito iszkada: ]
kiekviena^ valanda turi ji arty- '
ti ’prie geidžiamojo
siekio, Į
kiekvienas skatikas tur gim
dyti skatiką, ir jei kas nors j
naudingo, valanda, kurioje ga
lima buvo ka. nors uždirbti, ar
ba skatikas'be pelno, tai žings
nis iii užpakali nuo turtingumo
dauginus niekas. Praėjo tai nė
ra ka apie tai daugiau nei mislyti; apie't.iek kitu dalyku tu
rėjo-mislyti! Teisybe, iszipradžin buvo persigandęs, bet tai
tik ’buvo trumpa, valandėlė.
Ant žodžiu važi iro ja.nczio Mendrovskio atsikvoszejo ir tuoj
suprato, kaip dalykai stovi:
įdnktelejo iii paszone Andriu,
kurisai stovėjo ir visas drebė
jo, paskui mėtosi iii aviniuke'
ir kopeczioniis in palėpė u'žsi-.
range. Isztemipes ausis: klausė,
ar nėiszgirs lojimo szunu arba
žmonių balsu,'bet visam kaimelije 'buvo tyku, tik avys vis
dar bliovė. Bet ir tas po valan
dėlės Andrius n'utylde; Kajimas nulipo isz palėpės, .pėdsa
ku kiek galėdamas dilde ir nu
ėjo per laukusi ant namu.
Tik. kada atsidūrė grinezioje
pasidarė .jam' kąrszta ir iszmusze prakaitas. Jaute, kad vis
kas jame atskyrimu dreba ir
kojos po juom linksta, atsisėdo
ant lovos ir rankas neniilaikydamas žemyn nuleido.
Bet neilgai taip duravo. Per
galėjo ta nuoganda, ir iszsieme.
isz kiszeniaus gniutuli pinigu.
Na, tai dabar nereiks grąžint
ju Mendrovskiui, kas kad tik
kiški Imt atsitikę.

Alios git!

Ir atsigulė.

dien. Tai tur'but tas smaugi
mas už viską kaltas, už tai kei
J kia save ir Žydus.

L TRASKAUSKAS J
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LIETUVIS Z KAS
GRABO RIU S
J

* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del J
t Laidotuvių, Kriksztyniu *
J Vestuvių Ir Kitokiams J
*
::
Reikalams >
*
*
*
* 535 WEST CENTRE STREET *
*
Telefonas Nr. 78
J
* MAHANOY CITY, PENNA.
J

— Jonuti! Ar jie pasiuto?
Paklausė einanezio joro^szali
'berno.
Tas dirstele in ji ir pratarė

— Ponas atvažiavo. •
Su viena valandėlė Andrius
pajuto, lyg kas jo viduriuose
nutruko. Sta'ptelejo, nenusi
ėmė nei skrybėlės priesz akamoiut, kuris szalia jo ėjo. “Po
nas, ponas,” atkartojo misly
se be galo.
Dabar tikrai skaitys ir pate
mys, kad stokuoja dvideszimtiesviviu. “O Jėzau, Jėzau! Ka
daryti! Pats nejausdamas se
ko aplink galva botaga, kuri
laike rankoje.
— Ko mulki stovi ir žiop
sai, szuktelejo vėl szalia einan
tys akamonas: “Ar nematai,
kad avys stovi pas uždarytus .
vartus.”
Tik dabar atsikvoszejo, nu
siėmė skrybėlė; nuėjėsi atsida
rė vartus.
Vakare prie vakarienes sė
dėjo smniszges ir vos tik val
gio paragavo. Net mergosi ir
bernai isz jo juoktis pradėjo.

vindrius 'bet ne taip greit at
sipeikėjo.
Neseniai pradėjo
vogti, užtai pirma, nakti nega
lėjo užmigti, kai]) Kajimas, o
per visa nakti kankinosi ir
v a r t es i. B l i o v i n i a s sm au g i a m o s
avies skamba jam ausyse drau
ge siu kažin kokiu balsu, kuris
szaukia: “vagie! vagie!” Beroikalo atsisėda ir vėl gula,
miegas kaip neima., taip neima,
o malistyse (mislyse) vis tik
avys painiojasi. Kam davėsi
persikalbeti, ne dabar, tik pu
se metu pirmiaus, kada dvi
pirmutines avis Kajimui par
— Ko Andriau nevalgai?
davė? Teisybe, labai reikėjo
Klause Katriuke, rodydama
pinigu, o Kajimas kitaip neno
dvi eiles baltu dantų.
rėjo diroti, bet vis-gi kam jo
- - Už-ta.i, kad nevalgau.
reikėjo klausyti ? Pas’kui pats
— Tmbut užmirszo kur
stebėjosi, kaip tai lengvai atsi
burna,
dadure arklininkas An
tiko ir kaip davėsi giliaus insiklampyti. Bet niekad nebuvo tanas, nežino kur valgi neszti.

r********************** *** jam taip neramu, kaip szian
t

Ir vėl Andrius vereziasi ant
kito szono. Nori dabar mislyti
apie Magde; gal užmirsz.
Rytoj ketino susieit. Senis
dabar sirguliuoja ir mergina
lengviaus gales atbėgti pas ji
jn krumus, nes kada sveikas,
tai dukterį saugoja ir su juom
susidėti nedaleidžia. Ketino at
eiti, tik ar ateis? Turės ateiti,
tai per ja ir avis pardavė, kad
turėtu už ka nupirkti lauktu
vių.
Ir vėl mislys sugry'žta prie
neramus dalyko.
Bet ir Audrinsi užporos die
nu pradėjo apsiprasti.
Buvo
jomarkę,
nupirko
Magdei kaspinu (kasnyku.).,
apie du kartu su ja ja. matosi.
Pati pasakojo, kad senis visi
blogsta ir matyti, jog mirtinai
apsirgo. Tai dar geria.ua! Kaip
numirs, su Blažiene bus leng
viaus, nes ir sziandien nelabai
priesztarauja jam. Kad tik nepatemytu!
Bet kas ežia patemys? Lyg
tai syki Kajimas eme dvaro
nenuavis, o
vuode.
Ir taip pamaži pas Andriu
atsiranda senoviszkas links
mumas, kaip netikėtai trenkė
ji perkūnas isz blaivo dangaus.
Viena vakara vis tik parei
gines avis inejo in kiemą, pa
mate, kad atsitiko kas nepa
prasto. Akamonas baisiai kei
kė, bernai lakstė, kaip padūkę,
nuo kluono, girdėt 'buvo žon-

— Kad tik neužveszcziau
per tavo, kad paskui ilgai ten
negalėtum valgio grūsti! At
kirto Andrius ir trenke szaukszta in stąla.
Visi nutilo. Jonukas prabilo.

Ir kam-gi ežia avis smaugti ?
Visados imdavo surisztas su
— Kokis pai'bėlųj atnesze!
iižbruzguliutais sznipais ir'bū
Ketino szia vasara visai ne
davo gerai; dabar ka-tik in be
da neinkiszo. O tegul viskas atvažiuoti.
pasirodytu, kas už viską, atsa
— BUS DAUGIAU —
kys ? Žinoma jis, nes Kajimas
iszsiteisis. Tegul paibelis toki
“Saule” juos suramys per

darba!

visa meta ir turės džiaugsma.

SAULE” MAHANOY CITY, PA.

KALĖDŲ

ISTORIJA

JĖZAUS KRISTAUS GIMIMAS
TRIJŲ KARALIŲ ATSILANKYMAS
TAIGI, Jėzui gimus Judo
Betliejuje karaliaus Erodo
dienose, sztai, Iszmincziai
isz rytu atėjo in Jeruzale ir
sake: Kur yra gimusis Žydu
karalius? Nes mes mateme
jo žvaigžde rytuose ir atėjo
me jo pagarbinti.

PIEMENĖLIŲ ATSILANKYMAS
JOJE paezioje szalyje buvo
piemenų, kurie budėjo
ir sergėjo per nakti savo
banda. Sztai Vieszpaties aniuolas atsistojo prie ju, ir
Dievo skaistumas apszviete
juos. Jie labai nusigando;
bet aniuolas jiems tarė: Ne
bijokite! Nes sztai asz skel
biu jums dideli džiaugsma,
kurs bus visai tautai,* kad
sziandien gimė Dovido mies
te Iszganytojas, kurs yra
Kristus, Vieszpats. Ir tas
bus jums ženklas: rasite kū
diki suvystyta vystyklais ir
paguldyta prakarte.
' “Staiga atsirado prie aniuolo daugybe' dangiszkuosios kariuomenes, kurio gar
bin o Dieva ir sake: Garbe Die-

vui augsztybeje ir žemeje ra
mybe geros valios žmonėms!

Tai iszgirdes Erodas nusi
gando, o drauge su juo ir vi
sa Jeruzale. Jis surinko vi
sus tautos vyriausius kuni
gus ir Raszto žinovus ir tei
ravosi ju, kur Kristus turė
jęs gimti.

“Aniuolams pasiszalinus
nuo piemenų in dangų, jie
sake vienas kitam: Nueiki
me lig Eethliejui ir pažiūrė
kime to, kas invyko, ka
Vieszpats yra mums apskel
bęs.

Jie jam atsake: Judo Bet
liejuje, nes taip pranaszo
paraszyta:

Jie atėjo skubindamies ir
rado Marija, Juozapa ir kū
diki paguldyta prakarte.
Pamate gi, jie skelhe tai, kas
jiems buvo pasakyta apie ta
kūdiki. Visi, kurie tai girdė
jo, stebėjosi tais dalykais,
kurie kuvo jiems papasako
ti. Marija-gi dėmėjosi sau
visus szituos dalykus ir
svarstė juos savo szirdyje.”

“Ir tu, Betliejau, Judo že
me, nieku budu neesi ma
žiausi tarp pirmųjų Judo
vietų; nes isz tavęs kils va
das, kurs valdys mano tauta,
Izraeli.“
Tuomet Erodas, slapczia

ĄNOMIS dienomis atsitikad iszejo ciesoriaus Au
gusto paliepimas suraszyti
visa pasauli. Tas pirmas suraszymas biivo padarytas
Sirijos valdovo Kirino. Ir
visi ėjo insiraszydinti, kiek
vienas in savo miestą. Tai ir
Juozapas, kadangi jis buvo
isz Dovido namu ir gimines,
ėjo isz Galiliejos, isz Naza
reto miesto, in Judieja, in

f

ĮSZMINCZIAMS iszvykus,
sztai Vieszpaties aniuolas pasirodė Juozapui sapne
ir tarė: Kelkis, imk vaikeli
ir jo motina, begk in Egiptą

Dovido miestą, kuris vadi
namas Betliejus, kad insiraszydintu drauge su pažadėta
sau moterimi Marija, kuri
buvo neszczia.

Atsitiko, kad juodviem te
nai esant, atėjo jai metas
gimdyti; ir ji pagimdė pirmgimi savos sunu, suvystė ji
vystyklais ir paguldė ji pra
kaite, nes jiems nebuvo vie
tos užeigoje.

ir tuk tenai, kol tau pasaky
siu; nes Erodas jieszkos vav
kelio nužudyti. Jisai atsikė
lęs pasiėmė vaikeli ir jo moitna nakczia, iszkeliavo in
Egiptą ir buvo tenai iki

Erodas mirė, kad mvyktu,
kas Vieszpaties pasakyta
per Pranasza sziais žodžiais:
“Isz Egipto asz paszaukiau
savo sunu.

pasikvietęs pas save Iszminczius, rūpestingai iszkvote
isz jų tos jiems pasirodžiu
sios žvaigždes meta ir,
siunsdamas juos in Betliejų,
tarė: Eikite ir rūpestingai
klauskites apie vaikeli; o
radę, duokite žinia man, kad
ir asz nuėjės pagarbincziau
ji-

Jie, iszklause karalių, isz
keliavo. Ir sztai žvaigžde,
kuria buvo mate rytuose,
ėjo pirm ju, iki atėjus susto
jo virszuje vietos, kur buvo
vaikelis. Pamate žvaigžde,
jie džiaugėsi labai dideliu
džiaugsmu.
*

Ineje in namus, jie rado
vaikeli su jo motina Marija
ir parpuolė pagarbino ji.
Paskui jie atidengė savo
turtus ir davė jam dovanu:
aukso, smilkalu ir miros.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

LINKSMU KALĖDŲ
VISIEMS!

jfr Tik dvi dienos ligi Ka
lėdų!
,jj|. Publikines
mokyklos
mieste užsidarė Petnyczioj po
piet del Kalėdų Szv.encziu, ir
atidarys net ;po Naujam Metui,
Panedelyje, Sausio (Jan.) 5-ta
diena 1953 m.
.£ Linksmu Szvencziu vi
siems Vietiniams gyventojams
su szioihis Kalėdomis. Linki
me visiems laimes, sveikatos ir
kad sulauktume! sveiki kitu
metu laimingai!
£. Seredoj pripuola Ado
ma ir Jievos. Kuczios. Katali
kams griesztas pasninkas;
Tautine Vardine; Girene. Ir ta
diena: 1933 metuose žulikai
nudure Armėnijos Arkivysku
pą, kaip jis ėjo prie altoriaus
New York mieste; -1205 m.,
Žemaicziai, Augsztaieziai ir
Latviai isz savo tėvynės iszvijo Kryžeivius; 1811 m., taikos
sutartis tarp Anglijos ir Ame
rikos pasiraszyta, Ghent mies
te, Belgijoje.
& “Saules” Redakcijos
ofisas per Kalėdas bus uždary
tai per visa diena.
£ Ketverge pripuola Vieszpaties Jėzaus Užgimimas, Ka
lėdos; o Tautine Vardine:
Aiszkute. Taipgi ta diena:
1205 metuose Lietuviai iszplesze Kauno pilies klebonija, ku
ria Kryžeiviai buvo insikure;
1830 m., pirmutinis Amerikos
traukinys “The Best Friend of
Charleston,” buvo insteigtas.
& Musu skaitytojas ponas
Feliksas Szalialis ir žentas Ka
zimieras Kri'žanauskas isz Shenadoro, motoravo in miestą su
reikalais, ir prie tos progos at
silankė in “Saules” Redakcija
atnaujinti savo prenumerata
už laikraszti. — Aeziu už atsi
lankymą.
Ir mes apvaikszcziosime ta linksma Szvente, Užgi
mimo Kristaus su. savo szei, mynelems, todėl laikrasztis
Petnyczios neiszeis. Dovanoki
te mums! Visiems linkime
Linksmu Kalėdų!
— “Saules” Redakcija.
Petnyczioj pripuola An
tra Kalėdų Diena. Szv. Stepo
ną, pirmojo kankinio, o Tau
tine Vardine: Kernius. Ir ta

diena: 1943 m., Naciu didis kariszkas laivas “Icharnhorst”
buvo Anglijos nuskandintas
netoli nuo Norvegijos.
Per Kalėdas Miszios
Szv. Juozapo bažnyczioje 'bus
laikomos sekancziai: Berneliu
6-ta valanda ryte, kitos Szv.
Miszios bus: 8, 9 ir 10-ta va
landa. Miszparu nebus.
Sukatoj pripuola Szv.
Jono Evangelisto, o Tautine
Vardine: Dautartas. Ir ta die
na: 1943 metuose Valdžia, pa
ėmė Amerikos geležinkelius po
kariszka tvarka, nes geležin
keliu darbininkai "grasino ir
rengiesi iszeiti ant straiku;
1948 m., Vengrijos Kardinolas
Jozef Mindszenty buvo Komunistiszkos valdžios suaresztuotas ir patupdintas in kalėjimą.
Komunistai sako kad Kardino
las Mindszenty yra iszdavikas
ir szpiegas, kad jis veda suo
kalbius priesz valdžia; 1939 m.,
baisus tvanas ir žemes drebė
jimas isztiko Turku kraszta,
penkis deszimts tukstaneziu
žmonių žuvo; 1926 m., Kaune
suszaudyti keturi darbininkai:
Karolis Požėla, Kazys Giedrys,
Juozas Greifenbergeris ir Ra
polas Cziornis.
Mirszta senas 1952 me
telis, nes turi gyventi da tik
kėlės dienas ir užstos po juom
naujas inpedinis “1953” m.
Kita sanvaite: Nedelioj
pripuola Nekaltųjų Kūdikėliu,
o Tautine Vardine: Rymas.
Taipgi ta diena: 1948 m., Egip
to Premieras Mahmoud. Fahmy
el-Nokrashy Pasha buvo nužu
dytas; 1856 m., gimė Preziden
tas Woodrow Wilsonas, kuris
stengiesi po Pirmojo Pasauli
nio Karo, sutverti Tautu Sanjunga, palaikyti taika ant szio
vieto. Jam nesiseke, nes1 Ame
rikos Kongresas jam paramos
nedave.
Panedelyje pripuola Szv.Tomo ir Szv. Eleonoros, o Tau
tine Vardine: Linksmuolis. li
tą diena: 1939 metuose Harry
Bridges, gyvas Komunistas
yra teismo iszteisintas ir pa
leistas; 1940 m., Prez. Franklin
D. Rooseveltas pranesze kad
Amerika, visomis galiomis
rems Anglija priesz Nacius;
1947 m., Harry A. Wallace sto
jo in Prezidento rinkimus ant
treezips partijos tikieto; 1329
np, Kryžeiviai užėmė Lietuviu
pili Nedvalakc; 1813 m., Indijonai sudegino Buffalo miestą,
New York valstijoje.
,£ Utarninke pripuola Szv.

Laukia Kalėdų Dieduko

Szitiedu vaikucziai, kaip
tukstancziai kitu vaikucziu
lauks Kalėdų Dieduko ir ti
kisi kad jis jiems atnesz
daug visokiu dovanu del
Kalėdų.
Kalėdų Diedukas turi di
desne ir garbingesne vieta

Amerikoje negu kuriame ki
tame ant szio pasaulio
kraszte. Per Kalėdas tas Ka
lėdų Diedukas yra matomas
beveik visuose sztoruose,
laikraszcziuose ir parodose.
Amerikos vaikams be Kalė
dų Dieduko nebutu Kalėdos.

Gana Didelis Del Visu;

Kiek Kalėdų Dieduku Czia Matote
Kalėdų Eglele Visur Ir Visiems!

Kai turėsite laiko, per
Kalėdas, pažiūrėkite kiek
Kalėdų Dieduku jus in szita
paveikslą galite pamatyti.

Tik gerai žiūrėkite, nes jo
paveikslas randasi ant že
mes, medyje ir padangėse.
o o o

Sieniniai Kalendoriai 1953m.
Czia Kalėdų Diedukas yra
susijieszkojes eglele kuri,
anot jo bus gana didele del
viso miesto vaikucziu.
Taip ir musu linkėjimai
per Kalėdas turėtu būti to
kie dideli, kad jie neaplenk

tu nei vieno žmogaus.
Kalėdų eglele būva ap
krauta dovanomis. Tos do
vanos turėtu pareiti isz ge
ros valios ir geros szirdies.
Pirmąją Kalėdų Dovana
mums Dievas davė: savo

Vienatini Sunu. Mes dabar
darome kaip Dievas dare,
duodame nes Dievas davė.
Vienas senis mokslinczius
pastebėjo: “Asz duodu už
tai kad turiu, ir turiu už tai
kad duodu. ’ ’

Sabijono, o Tautine Vardine:
Audrone. Taipgi ta diena: 1933
m., Komunijos Premieras, lon
Duca,. buvo nužudytas Bucha
rest mieste; 1903 m., gaisras,
ugnis Iroquois teatrą, Chicago,
111., 602 žmonių žuvo; 1947 m.,
Rumunijos Karalius Michael
apleido savo sostą, ir valdžia
paskelbė “Žmonių Valdžia”;
1948 m., Kataliku Bažnyczia,
Vatikane, paskelbė, kad visi
kurie buvo dalyvavę Kardino
lo Mindszenty pasmerkime,
yra iszmesti isz Kataliku Baž
nyčios; 1803 m., Louisiana
krasztas prigulės Prancūzijai,
yra pavestas Amerikai, ir tam
pa Suvienytu Valstijų valstija.

diena, Iszpažinty^: po piet, 3
vai., iki 5 vai., vakare, 6 vai.,
iki 9 vai. Szv. Miszios: Kalė
dose, Gruodžio 25 diena: 6 vai.,
(giedotos) 7, 8, 9 ir 10:30 vai.,
(Giedotos). Palaiminimas po
Szv. Miszių 10:30 vai. Linkime
Jums Linksmu Kalėdų ir Lai
mingu Nauju Metu.
— Kun. C. A. Balutis,
klebonas,
Kun. J. J. Bagdonas, vikaras.

vai., ryte; Jaunimui 9 vai., Su
ma 10:30 vai., skaitytos Szv.
.Mįszios 11:30 vai. Sveiki Su
laukė Szv. Kalėdų! Lai Kūdi
kėlis Jėzus laimina Jus visus,
suteikdamas Jums reikalingu
maloniu. To mes Jums linkini
ir melsim Kalėdų metu Szv.
Misziose.
— Kun. M. F. Daumantas,
klebonas;
Kun. J. Buikus ir Kun. J. Neverauskas, -vikarai.

-----------------------
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Saint Clair, Pa.
Kalėdų
Pamaldų Tvarka Szv. Kazi
miero bažnyczioje: Kuczioje,
Gruodžio 24 diena, Iszpa'žintis:
4 iki 6 vai.,po piet; 7 iki 9 vai.,
vakare. Kaledose, Gruodžio 25
diena: Szv. Miszios: Berneliu 6
vai., ryte; 2-tros Szv. Miszios
8 vai.;- 3-czios Szv. Miszios 9
vai., ir 4-tos Szv. Miszios 10:30
vai. ryte. Pamokslus sakys Tė
vas Geraldas.
Linksmu Szventu Kalėdų ir
Laimingu Nauju Metu! Kūdi
kėlis Jėzus pas mus atsilanko
savo Gimimo'Dienoje meiles ir
geros valios parneszimais. Ir
musu szirdyse turėtu klostėti
gera valia ir meile visiems.
Priimkime Kūdikėli Jezu savo
szirdis, Szv. Komunijoje Kalė
dų rytmetyje. Prie szios Kalė
dinės progos, tariu visiems
sziidingiausia aeziu už Jusu
isztikimuma ir szirdinga savo
parapijos parėmimą; Dievas
Nepamirszta Jusu gerus dar
bus. Kad Kūdikėlis Jėzus Jus
ir Jusu szeimyneles laimintu,
pasilieka mano nuolatine mal
da. — Kūn. P. P. Laumakis.
Klebonas.

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio
f®" Po 40< arba 3 už $1.00 =5§3!

Adresas:
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SUĖMĖ VAGI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pirktu automobiliu in savo na
mus Baltimorej e, apie puse po
trijų isz ryto. FBI agentai isz
Pennsylvanijos ir Baltimores
ji tuoj aus suėmė.
Tos bankos agvagimas buvo
Gruodžio devinta diena. Ban
ka randasi ant Lincoln vieszkelio ant Hill Road, apie myle
nuo York miesto.

paszauke policijantus. Valsti
jos Daktaras Dawson O. Geor
ge peržiurėjo mirusi kūdiki ir
pasakė kad jis jau buvo mires
apie dvi valandas priesz tai.
Motina buvo suaresztuota ir
padėta in Caroline valstijos
kalėjimą. Teisėjas J. Deweese
Carter pareikalavo kad visas
tas klausimas butu gerai isztirtas priesz teismą.
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Trys Istorijos
. ! • — A--Velniszka Maluna,
UŽSMAUGĖ SŪNELI Stebuklinga Puodą, i
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Maluninkas Pabėgo **

MOSES LAKE, WASH. —
Didelis kariszkas eroplanas su
1C6 kareiviu, užsidegė ore ir
nukrito in žemia. 86 žuvo ta
Valstijos advokatas James Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
me nelaimėje. Eroplanas skri Wise sako kad to kūdikėlio tė
do in San Antonio, Texas. Val vas, trisdeszimts vieno meto Apie Irlanda arba Nekaltybe
džia tyrinėja nelaime.
amžiaus darbininkas ant far- Suspausta; Robertas Velnias;
mos pargryžo isz savo darbo Medėjus;, Kaip Kuzma Skrip“Saule” skaito visu sluogs- apie penkta valanda po pietų, korius -iko Turtingu Ponu.
niu ir sroviu žmones: darbinin Utarninke, ir rado savo sūneli
Per paczta, 35 Centai. $
kai, biznieriai, profesijonalai, negyva vygeje.
Adresas:
dvasiszkiai,
valstybininkai,
Saule Publishing Co,,
Kitame kambaryje jis rado
mokslincziai ir darbo žmones. savo žmona beverkianezia. Jis Mahanoy City, Pa., U.S.A.
Nes visi jie žino kad “Saule”
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.
Kalėdų Diedukas In Kamina

Frackville, Pa. O Kalėdų
Pamaldų Tvarka, Apreiszkimo
Paneles Marijos bažnyczioje:
Kuczioje (Seredoj), Iszpažintis 2 iki 4 vai., po piet, 7 iki 9
vai.,vakare. Kalėdose (Ketver
ge) Szv. Miszios; Berneliu, 6
valanda ryte; Vaikams 9 vai.
ryte; Skaitytos, 10:30 ir 11:30
vai., ryte,
Kaledose szveneziaame mu
su atpirkėjo užgimimą. Nora,
kitos dienos jokios pilnos
džiaugsmo tiems kurie rūpina
si ja tinkamai ąpvaikszczuoti.
Apsivalykime nuo nuodėmių ir
Su 283 Paveikslais
linksminkimės sykiu su Pane
160 Puslapiu
le Marija ir Szv. Juozapu, pri
8 col. ilgio, 5% col. ploczio
imdami Kūdikėli Jezu savo
Iszaiszkma sapna ir kas
szirdyse per Szv. Komunija.
ateiteje stosis. Su priedu
Tegu Insikunijes Dievo Sūnūs
planatu ir visokiu burtu.
teikia Jum ir Ju.su szeimynoms
Knyga in minksztos posavo brangias malones ir lai
pieros virszeliuose. :: ::
mina. Jus per Naujus Metus.
Pinigai reikia siusti su
Už Jusu bendradar'bavima pa
rapijos reikaluose visiems1 Ple
užsakymu:
kuoju ir maldauju augszcziauGirardville, Pa. O Kalėdų
Tiktai,. . . $1.00
siojo Dievo palaimos.
Pamaldų Tvarka, Szv. Vincen
Saule Publishing Co.,
— Kun. S. J. Norbutas,
to bažnyczioje: Kucziu Diena;
Mahanoy
City, Pa..U.S.A.
Klebonas.
Iszpažintis nuo 3 iki 6 vai., po
----------------------- piet; vakare, nuo 7:30 vai. iki
“Saule” gražiausia ir tin
Tamaqua, Pa.
Kalėdų Pa užbaigsim. Kalėdų Ryta: Ber
maldų Tvarka SS. Petro ir Po neliu Szv. Miszios 6 vai., ryte; kamiausia dovana nuo Lietu
vilo bažnyczioje: Gruodžio, 24 Skaitytos Szv. Miszios: 7 ir 8 vio, Lietuviui.

SAPNORIUS

Kalėdų Diedukas, ‘ ‘Santa
Klausas” atsilanko pas ge
rus vaikuczius visokiais bu
dais: jis kartais pavartuoja
eroplana, traukini, laiva ar
roges. Bet Amerikos vaikucziams jis vis ateina per ka
mina ir pripildo ju panezia-

kas su visokiais gardumy
nais. Stalinas giriasi kad jis
nuszove Kalėdų Dieduką,
bet, aeziu Dievui, tas Kalėdų
Diedukas dar gyvuoja Ame
rikoje, nes laisve dar gyvuo
ja.

