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Garbe Dievui Augsztybese

Pirmos Kalėdos
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SVEIKATA GERA

Bet Daktarai Pataria 
Atostogas

LAKŪNAS
UŽSIMUSZE

VIESULOS ANT 
MARIU

LONDON, ANGLIJA. —Parasziutas Neatsidare „.,,Dideles viesulos daužo Angli
jos kranta. Penki žmones žuvo 
tose viešniose. Trys prigėrė kai | 
Belgijos mažas laivas Beatrix 
Fernande buvo ut viesulu su-j 
daužntas ant akmenų prie 
Szkotijos kranto.

Vienas Anglas lakūnas ir jo 
pagelbininkas žuvo kai tos vie- 

, “heli-1 
de-

nuo

ALTOONA, PA. — Laivyno 
lakūnas užsimusze kai jo para- 
sziutas neatsidare, kai jis isz- 
szoko isz savo mažo eroplano.

Policijantai sako kad jis bu
vo Leitenantas Komandorius 
Charles A. Van Dusen, bz 
Vašingtono. Jie spėja kad jis OTįs sudauže ju . 
skrido isz Charleston, North coptel.” eroplana, apie 

szimts ar dvylika myliu

GETTYSBURG, PA. —
Prezidento Dwight Eisenhowe-

■ rio Daktarai sako kad jis da
bar sveiksta nuo savo szirdies 
ligos, bet jie jam pataria iszva- Į Carolina in Vaszmgtona, 
žiuoti ant attostogu ir palauk- d-el miglu jis tenai negalėjo nu- ^ngiijos kranto, 
ti iki Vasario menesio vidurio, sileisti.
pirm negu jis nutars ar stoti in 
rinkimus, ar ne.

Didelis laivas, “Queen

JERUZOLIMAS

Ramybes Gimimo
Krasztas

Toje paežio j e szalyje buvo 
piemenų, kurie budėjo ir ser
gėjo per nakti savo banda.

Sztai Vieszpaties aniuolas 
atsistojo prie ju, ir Dievo 
skaistumas apszviete juos. Jie 
labai nusigando.

Bet aniuolas jiems tarė: Ne
bijokite! Sztai asz skelbiu 
jums g.’me Dovido mieste Isz-

JERUZOLIMAS. — Czia 
Kalėdos prasidėjo; czia, tik 
szeszios mylios isz miesto 
Krikszczionyste prasidėjo; tai
ka, ramybe užgimė.

Czia gal pati žmonija turėjo 
savo pradžia, nes mokslincziai 
yra ant Karmelio kalno radę 
kaulus žmogaus, kuris czia gy- 

i veno daugiau kaip penki salin
tai tukstaneziu metu atgal.

Czia randasi Szventoji Žeme 
isz kur kilo trys didžiausios ti
kybos, Žydu, Krikszczioniu ir 
Moslemu.

i Ir JeruzoL’mo miestas, kaip 
keks neinkainuojamas žem-

i cziugas tarp tu kalnu laiko vi
su tu trijų tikybų szventoves.

Ir Jeruzolimas reiszkia tai
kos miestą!

Kokia czia dabar baisi prie- 
szenybe! Arabu kariuomenes 

j stovi priesz Anglijos kariuo
menes; sargai prie visu tu 
szventoviu.

Jeigu Kristus vėl vietos te
nai jieszkotu jis dabar vėl ne- 

! rastu, ir vėl Jam nebutu vietos.
Kai visas krikszczioniszkas

Ma-;
Jo mažas eroplanas buvo su- .ry“ pasiekė New York miesto 

rastas ant Buckhorn kalno, ne- uesta, trisdeszimts valandų 
Daktarai sako kad jam da-itoli nuo jo lavono. Jo para- pasivelines. Vienas Graiku lai-; 

bar nėra pavojaus nuo tos szir- sziutas nebuvo aitdaryta^. 
dies ligos, bet jie vistiek jam

! pataria per daug nedirbti. ; - -----------
Laikrasztininku sekretorius,

James C. Hagerty sako kad VYRAS, 
Prezidentas savo metini rapor- VIRBAI AS buvo apie Penkios deszimts pe-|
ta pasiuns in Kongresą, bet jis ° du augsztumo, ir viesulą ke-
pats ta raportą neiszduos. liavo apie septynios deszimts

Eisenhowerio Daktarai sako CLEVELAND, OHIO. myliu in valanda.
kad nors jos sveiksta, bet jis AsztuonioliKOS metu jaunuolis

■ turi mažiau dirbti ir daugiau Arthur Hiovat atsimusze in v/
ilsėtis. Jie sako kad jie nieko Fono Henry Warner automo; * DVnCl? P A A 
tikro apie Prez. Eisenhowerio 1 ka-i Ps skubinosi sxeisai V vJViIL 

; sveikata negales pasakyti' u]7czia- Jis inlenke to ^omo- -------- »
’ MERTON, WIS. — Du vyrai

apvogė Pewaukee State banka pasaulis laukia Kūdikėlio Je- 
ir pabėgo. Jiedu gavo apie tris zaus, to Taikos ir Ramybes Ka- 
tukstanezius doleriu. ra iaus, Szventoje Žemeje ka-

Bankos kliarka, Fred Staus ras siauezia.
sako kad jis gal sužeidė viena 
isz tu vagiu. Jis sako kadkai 
tiedu vagiai inszoko in savo 

______  automobiliu, jis nusistvere sa- 
tuo automobiliu, kai jis bego vo medžiokles karabina ir pa- 
skersai ta ulyczia.__________ i leido tris szuvius. Jis sako kad

Nors automobiliaus sparnas automobilius labai pasviro in 
buvo inlenktas, bet jaunuolis szona, ir iszrode kad draive- 

; nesusižeide. 1 rys buvo paszautas.

•O-

vas teipgi dvideszimts keturias 
valandas pasivėlino.

Abieju laivu kapitonai sako 
kad jie turėjo plaukti per au
dringas bangas, kurios kartais

PASMAUGĖ ŽMONA
-------- |priesz Vasario menesio, ar gal; biliaus sparna.

NEW ORLEANS. LA. — met ir Kovo menesio. Jie Ei- 
Keturios deszimts keturiu me- senhoweriui dar nepavelina 
tu amžiaus Jack Milton Camp- gryszti in darba. 
bell, isz Denver, pnsipaž no Artimiausi jo draugai sako, j 
polieijantams kad jis pasmau- kad pats Eisenhoweris dar nė
gė savo žmona Mary Welhelm; žino ar jis in rinkimus stos, ar .. ’ 
Campbell, sakydamas kad ji ne geį beveik visi laikraszti- 
huvo paprasta paleistuve. !......................

Jis buvo sutikės ja saliune j • -
apie asztuoni menesiai atgal, nutars nestoti in rinkimus.

O_______

Anomis dienomis atsitiko, 
kad iszejo ciesoriaus Augusto 
paliepimas suraszyti visa pa
sauli. Tas pirmas suraszymas 
buvo padarytas Sirijos valdo
vo Kirino.

Ir visi ėjo insiraszydinti, 
kiekvienas in savo miestą.

Tai ir Juozapas, kadangi jis ganytojas, kuris yra Kristus, 
buvo isz Dovido namu ir gimi-' Vieszpats.
nes ėjo isz Galileliejos, isz Na-; jr tas bus jvnis ženklas: ra- 
zareto miesto, in Judieja, in sįte kudįki suvystyta vystyk- 
Dovido miestą, kuris .vadina- J ja js jr paguldinta prakarte.
mas Betliejus, kad insiraszy-( staiga atsirado prie aniuolo 
dintu drauge su pažadėta sau daugybe daifgiszkosios kariuo- 
moterimi, Marija, kuri buvo m kurie bino Dieva ir 
neszczia . į f<wuK»uSc. uv-i —...

Vnri j • + £ake: Garke Dievui augsztybc 1 siprieszino kai policijautai at- i JERUZOLIMAS. — Egip-
Atsitiko, kad juodviem te-; qp 1r ^pmpip rarr.vuP uorns vi ....... J x T v. nr,_ . . . . . . . 11 įamyue geros 'a j ėjo ji paimti ir suaresztuoti. Jis tiecziai susikirto su Israelionai esant, atėjo jai metas gim-Uiosžraonems į 1

dinti; ir ji pagimdė pirmgimi 
savo sunu, suvystė ji vystyk
lais ir paguldė ji prakarte, nes j 
jiems nebuvo vietos užeigoje.

Teisėjas Louis Petrash nu- 
į baudė ji su penkiolikos doleriu 
| bauda ir privertė ji užmokėti 
$27.65 už pataisima to inlenk- 
to sparno.

Jaunuolis pasiaiszkino kad 
jis skubinosi isz futboles lo- 

. . . . . szimo ir netyczia susimusze sumnkai sako, ir pasirenge pi
nigus dėti kad Eisenhoweris .

Praneszimas
Skaitytojams!

Iszpriežasties ka Viesz. 
Jėzaus Užgimimo diena, Ka
lėdos pripuola Nedelioje ir 
Panedelyje, tai ateinantis 
Utarninkos “Saules“ nume
ris neiszeis, kad ir musu dar
bininkai galėtu apvaikszti- 
nete Kalėdų Szvente.

Dovanokite mums. Acziu!
— “Saules“ Redakcija.

Jis sako kad ji buvo susidėjus 
su keliais vyrais, naktis pra
leisdama su jais.

Jis sako kad jis keletą kartu 
buvo ja apmuszes, bet szita sy
ki jis ja pasmaugė. Jis visai ne-

SEPTYNI ŽUVO
JERUZOLIMEi

sako kad jis visai nesigaili kad
Aniuolams pasiszalinus nuo jis savo žmona pasmaugė, ir 

piemenų in dangų, jie sake vie- dabar nepaiso kas su juo atsi
jas kitam: Nueikime lig Bet- tiks, 
liejui ir pažiūrėkime to, kas in- 
vyko, ka Vieszpats yra mums 
apskelbęs.

Jie atėjo skubindamies ir ra
do Marija, Juozapa ir kūdiki 
paguldinta prakarte. Pamate 
gi, jie skelbe tai, kas jiems bu
vo pasakyta apie ta kūdiki.

Visi, kurie tai girdėjo, stebė
josi tais dalykais, kurie buvo 
jiems piemenų papasakoti.

Marija gi dėmėjosi sau vi- temobiliaus suvaidinti ir mile-į mene.
sus szituos dalykus ir svarstė ke nuo kelio, užmuszdamas ke- į Jis sako kad jo kariuomenes 
juos savo szirdyje. Piemenys turis žmones kurie tas lenkty dabar atkerszins dvigubai.
sugryžo atgal, garbindami ir nes seke. Ir jis pats užsimusze.; Kai visas krikszczionystes 
szlovindami Dieva del visa, ka 
buvo girdeje ir mate, 
kaip jiems buvo pasakyta.

—r K -

SZESZI ŽUVO
LENKTYNĖSE

kareiviais ir septyni žuvo ta- į 
me susikirtime, nežiūrint kad i 
visi laukia Kalėdų. Tai atsiti
ko ant Gaza kraszto.

Susiedijos Jordano krasztas' 
sako kad dabar jis sudarys tai- ; 
kos sutarti su Baghdad krasz- : 

° .1

tu.
Egiptos kariszkas laikrasz-

BARRANQUILLA, COLOM- tininkas szitas žinias paskelbė. 
BIA. — Szeszi žmones žuvo au- Tai buvo pirmutinis tokis susi- 
tomobiliu lenktynėse tarp Bar- kirtimas nuo to laiko kada 
ranquilla ir Cartagena miestu.' Egiptos Premieras Gamai Ab- 

Lenktyniotojas, draiverys del Nasser perspėjo kad Egip- 
Antonia Cure negalėjo savo au- tas susikirs su Syrijos kariuo-

PLATINKI!

Deszimts minueziu priesz tai pasaulis apvaikszcziojo Kris- 
taip Pancho Pepe Crocker, draive- taus gimimo szvente ir laukia1 

rys isz Venezuela apsivertė su tos taikos geros valios žmo- 
i savo automobiliu tose lenkty- nems, karas siauezia toje že- 

nese ir užsimusze. meje kur Kristus mokino žmo-
■ nes ir juos stengiesi vesti in
' taika ir ramybe.WM

Linksmu Kalėdų Visiems!
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LINKSMU KALĖDŲ
VISIEMS!

Kas Girdėt
\ v

Automobiliu fabrikantai vis 
tikisi kad žmones pirksis daug 
nauju automobiliu ant iszmo- 
kesczio. Ir tokis 'biznis sudarys 
gera bizni tiems automobiliu 
fabrikantams ir visoms bati
koms.

-----------o-----------
Nauju namu pardavėjai, 

kontraktoriai dar vis gera biz
ni daro, veda, nes dar visi gali
ma pirktis naujus namus be
veik nieko ant rankos ir pasi
imti morgiezi ant dvideszimts 
ar dvideszimts ipenkiu metu.

-----------m-----------
Bet dabar bus vis. sunkiau 

pasiskolinti pinigu del nauju 
namu ar del naujo, autoniobi- 
liaus. 'Nes valdžia, nujauiczia 
kad iper daug pinigu eina ant 
ilgu metu iszmokesczio. Ir tas 
visam krasztui ne in sveikata.

——o-—
Valdžia ir valstija yra labai 

susirupinusi apie mokyklų sto
ti. Valdžia ir valstija gali sta
tyti puikiausius rumus, namus 
del nauju mokyklų, bet jau da
bar visi įprisipaižinsta kad mo
kytojui visur ir visados trumpa 
ir trūksta.

.----------------------------

Jeigu musu vadininkai ir 
valstybininkai labiau susirui- 
pintu mokytoju algomis negu 
mokyklų kanilbarais, gal muisu 
vaikai ka nors iszsimokintu 
musu mokyklose.

------ —&---- —
Dabar universitetai, kolegi

jos ir Augsztesniosioš mokyk
los labiau ir daugiau rūpinasi 
futboles loszimu, negu musu 
vaiku mokinimu ar iszlavini- 
mu.

iSziandien geras futboles ra
telis daugiau reiszkia visiems 
negu mokytas profesorius. Ir 
tai visiems mums ne gerai.

-----------s------------
Mokslincziai teigia ir sako 

kad Europos penkto meto mo>- 
kinys yra geriau iszmokintas 
ir iszlavintas negu musu dvyli
kos metu mokinys, vien tik už 
tai kad Europoje mokinui ar 
studentu laibiau rupi knygos ir 
mokslas negu futbole ar kuris 
kitas sportas.

----- ----- O-----------
KĖS

Prez. Eisenhowerio daktarai

jam dabar pataria kad. jis ne
gali dar gryszti in savo darba, 
ir kad jis turi per ilga laika sil
sėtis. Szitas jo daktaru nu
sprendimas gali paveikti visa 
Repuiblikonu partija. Visi Re- 
pulblikonu partijos vadai ir 
szuliai tikėjosi kad Preziden
tas Eisenhoweris priesz Kalė
das pareiksz savo nusistatymą 
apie ateinanczius rinkimus. 
Bet dabar iszrodo kad Eisen
howerio vardo vargiai bus ma
tyti per ateiinanczius rinkimus.

Kai Pennsylvanijos valstija 
uždėjo vieno, cento taksas ant 
cigaretu tai visi saJiunai, 
drugsztoriai ir sztorai pabran
gino cigaretus dvejais centais, 
kad jie galėtu tas taksas užmo
kėti ir dar sau pasipinigauti.

----------- '
Žmogus kuris turi automobi

liu, kursi viena kita sznapseli 
iszmaukia, ir kelis cigaretus 
suruko, moka daugiau taksu 
negu didžiausias szio kraszto 
milijonierius.---S---

Pragyvenimas dar labiau pa
brangs kai Rcpublikonai ims 
pataikauti farmeriams priesz 
rinkimus.

-y—&----------
Valdžia jau dabar pranesza 

kad pragyvenimas pabrangs 
apie antra nuoszimti priesz 
rinkimus. —

Sztorninkai sako kad jeigu 
kas laukia kad viskas atpigs 
ipo Kalėdų, apsiriks, nes biznis 
tokis geras priesz Kalėdas, kad 
po Kalėdų tie biznieriai, sztor- 
ninkai nepaisius ar jie ka par
duos ar ne. 

—- ------------ -
^Televizija baisiai daug pa

veikia ir daro žalos musu mo
kiniams. Vietoj kad musu vai
kai savo pamokas' vestu ir da
rytu namie, jie iszsi'žioje žiuri 
in pakvaiszusia televizija ir 
seka paleistuves, 'žmogžudžius 
ir visokias lepszes, kurios nie
ko bendro neturėtu su musu 
vaiku auklėjimu ar lavinimu.

—:—s:—Jeigu Eisenhoweris nutartu 
vėl stoti in rinkimus, tai gali
ma beveik staeziai sakyti kad 
Richard Nixon Vėl bus kandi
datas del Vice-Prczidento vie
tos. Eisenhoweris taip parei
kalautu.

-----------n-----------

Skaitykit “Saule”

AR ISZDA VIKAS, 
AR DIDVYRIS?

WIESBADEN, VOK. — 
Otto John, buvęs slaptos poli
cijos vadas Vakaru Vokietijoje 
dabar yra po policijos priežu- 
ra, kol bus galima daugiau da- 
žinoti apie ji ir kol jis pats sa
vo pasielgimą paaiszkins.

Jis buvo apleidęs savo vieta 
kaip policijos virszininkas, ir 
slaptomis buvo nuėjės pas Ko
munistus Rytu Vokietijoje, 
Liepos dvideszimta diena 1954 
metais.

Dabar jis apleido Komunis
tus ir vėl slaptomis sugryžo in 
Vakaru Vokietija.

Policijantai dabar nieko prie 
jo neprileidžia. Jis sako kad jis 
gerai žinojo kad kai jis su- 
grysz jis bus kaltinamas už sa
vo kraszto iszdavima.

Jis sako kad jis visai neno
rėjo važiuoti in Rytu Vokietija 
pas Komunistus, bet kad kas 
nors ji numigdino su kokiomis 
liekarstomis ir tada, kai jis bu
vo be sanmones, ji nuvežė pas 
Komunistus.

Tai galimas daigtas, nes Ko
munistai dažnai taip daro. Bet 
kaip jis iszsiaiszkins visas tas 
prakalbas tenai, per kurias jis 
puoliesi ant Vakaru Vokietijos 
ir kitu nekomunistiniu krasz- 
tu?

Czia baisiai svarbus ir opus 
klausimas, nes Otto John nėra 
paprastas žmogus. Jis tiek žino 
apie Anglijos policija, kiek 
musu FBI direktorius Hoove- 
ris žino apie musu policija.

Reiszkia jis galėjo baisiai 
daug žinių ir paslapcziu tiems 
Komunistams iszduoti.

NUSZOVE TĘVA

Pirkie U. S. Bonus

Pirkie U. S. Bonus

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS 
PRISAKYMUS

Pypkes Durnai

ROCKVILLE, MD. — Jau- 
nuolis, asztuoniolikos metu 
Benjamin Slack, pasigėrės, pa
rėjo namo, nuszove savo tęva, 
kuris ji iszbare kai jis pasigė
rės susipesze su ju namu sanvi- 
ninko sunu, keturiolikos metu 
Brooks Wood.

Kai jo tėvas, perszautas pa
simirė ant žemse, tas jaunuolis 
su savo karabinu grasino savo 
motina ir savo brolius ir sese
ris.

Namu sanvininkas paszauke 
policijantus, kurie ta jaunuoli 
suaresztavo ir in kalėjimą pa- 
tupdino. Jo tėvas pasimirė ir 
dabar tas jaunuolis bus kalti
namas už žmogžudyste.

Pirkie U. S. Bonus!

Žiema

daryt ie skyle tas mums nepasi- 
seke. Pinigai auksiniai už ma
ži, su jeis skyles mure nepada- 
risime. Matai pats jog nieko 
neinveikem, o jeigu paliktume 
mūra su szituom ženklu o už
tiktu sargas, tada bukie svei
kas, o žinai jog tankiai apžiūri. 
Niekas del mus nepasilieka, 
kaip tik szita styklini kriuza 
sumuszti, o kada sargas pa
klaus kas sumusze kriusza, pa
sakysime jog isz nežinių, tada 
pasiliksime kėlės szukes, su 
kurioms greieziaus padarysi
me skyle mure.

Kada Bernardas tai kalbėjo,

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

---- p---
Platinkit “Saule”

--- S---
— “Saule” turi tiek agen

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

JURGIS :: "
:: :: SKAPTUKAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

— Taigi ne gerai, atsake 
Jurgis ir atsiduso.
galu žinoti? Paklausė Ber-

— Na ka pradesime to- 
liaus? Paklattse Bernardas.

— Mano Dieve! Ar asz 
galu žinoti ? Atsake Jurgis.

— Palauk jau asz žinau.
— Na ka toki Bernardėli 

sumanai? Tarė Jurgis.
— Pasakysiu, nes nežinau, 

ar tu ant to sutiksi ?
— Kalbėk tik Bernardlei, 

o apie tai neklausk, ar asz tik
siu ar ne, asz ant visko tinku 
ka tik sumišysi. Tu1 brolau ne 
žinai kas tai yra apie dvide-

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

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir

Jurgio akys net pražibo isz 
džiaugsmo, ir tarė:

— Gerai kalbi, kaip a.sz 
mislinu tai pasiseks. Ilgai ne- 
mislindami kaip sutarė teip 
padare. Ne trukus isz kriuzo 
buvo tik szukes, o didesnes pa
slėpė t raku y so nuo migio.

Buvo tai vakare. Sargas ke
tino net ant rytojaus priimt. 
Ėmėsi prie darbo, o vaikine 
dabar daug puikiau ėjo ne kai}) 
pirma.

Viltis in abieju szirdis iužeu- 
ge.

Laike nakties abudu akys 
ne užmerkė. Dirbo tiktai ir be 
palovos.

— Ant rytojaus anksti sar
gas inejas kaip visada, paregė
jo sukulta kriuza. Pradėjo ulž 
tai kaltininku biauriai plūsti, 
nes kada Jurgis parode jam 
auksini pinigą kalbėdamas, jog 
tuojąus užmokės, surinko grei
tai szukes ir ant to ne teinijo, 
jog tai ne visos.

Skyle mure kas kartas didi
nosi, o Jurgis džiaugėsi jog ne 
trukus bus luošu, ba tai ne juo
kas tiek metu sėdėt smirdan- 
cziam kalėjime.

Jau daejo lig plytų, nes kaip 
jaises'iszimti ? Terp plytų tin
kas nebuvo sąmdarus, nes kaip 
ii- su kuom ardyt terp .plytų! 
Czia vėl naujas, rūpestis.

Szukes jau spvis atbuko ir 
sutrupėjo, o czia. ne tolimas lai
kas lyg revizijai.

Jurgis mėtėsi ant trakniu ir 
pradėjo verkti. Prancūzas ir 
dabar ne pražudė vilties, ir už
lipęs ant stalo pradeejo szvil- 
pauti, idant dirstelėt per Įauga. 
Tame lūžta stalas po juom ir 
musu Prancūzas griuvo ant že
mes.

szimts metu sėdėt tamsios ky- 
le! Nematyt svieto, kaip tik 
per taji langeli jūres, o ir tai 
reike .kaip katinui kabintis 
prie jo! Argi tai ne pakuta?

SAPNORIUŠ

I
 Su 283 Paveikslais Ji

160 Puslapiu ĮĮ
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ]> 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu Į> 
planatu ir visokiu burtu, j 
Knyga in minksztos po- ]» 
pieros virszeliuose. :: :: ji

Pinigai reikia siusti su ! į 
užsakymu: < [

Tiktai,. . . $1.00 į
Saule Publishing Oo., 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Jį
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Szaltas vejas szvaisto sniegą, 
Kloja žeme, sluogsniu storu, 
Mirė gyviai ramiai miega, 
Nealsuoja žiemos oru. 
Susikaustęs laiko žeme, 
Pilkas plieno storas ledas. 
Dangaus skliautai jau apteme. 
Skrajūnėliams paukszcziajns 

badas.
Czirka vargszai, jieszko 

, maisto,
Kad atrastu ka nuryti.
Ju sparnelius vejas sklaisto, 
Trukdo szaltis jiems 

skraidyti.
Taip žiemuže laiko žeme, 
Apkabinus glebiu szaltu. 
Dangaus skliautai jau apteme, 
Žeme vilki rubu baltu.

A - B - GĖLA

I
arba pradžia 
SKAITYMO

■ .. .ir... i;RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. <;

Dabar Po 25c. ■; 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa., U.S.A.

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; Tamsunus prigauna! 58 
puslapiu, 20c.

No.i33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

No.142—Apie Paveikslas
Vėl naujas rūpestis • ir vėl 

reikės duoti auksini pinigą del 
sargo.

Francužas pasikėlė niro že
mes, norint su skaudumu szo-

O už ka ? Ar už tai, jog buvau nu paszauke: *
ir esmių geru kataliku, jog at-
meeziau loskas sultono. Užda
re mane in czia, da jauna ir 
sveika, o sziandien pasenau ir 
'pražilau, kaip niekam ne tikės 
senelis, norint neseniai palbai- 
gau keturios dešimts tris me
tus. Žinau, jog dabar mane nie
kas nepažintu, idant pasirodin- 
taui mano gimtines kaime.

Nes ka asz kalbu! Ir lomia 
pati iszsižadetu, jeigu da gy
va! Lr tu manes da klausi mano 
prietelau, ar asz pavėlinsiu, 
apie ka tii< sumislijai, per ka ir 
asz galu būtie luošu. Tegul pa
reis ir pražūt, tai greieziau vis
kas pasibaigt.

Tai pasakias pradėjo verkti 
ir ne trukus vėl prakalbėjo:

— Na tai ka Bernardėli su- 
mislijei apie mudviejų iszsi- 
luosavima ?

— Szitai teip, ifbrejome pa

Musu laimėta! Esame
juosi !

— Ar tu pasiutai sui savo 
luosybe! Paszauke Jurgis už
pykęs. Ne gana jog stala’su- 
laužai, nes da juokiesi isz mud
viejų vargo.

— Esame liuosi! Asz tau 
kalbu! Žiurekie kokios dide
les vinis tame stale!

— TOLIAUS BUS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo 

Nr.1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.158—A p i e Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. G0 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, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budy ne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta 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 Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukaus*ko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktį 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu. 35c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-
lapių, 20o.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

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

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Aunžiu 
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 Knygas:

Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadetj 
deszimtuka ekstra del prisiunl 
timo kasztu. 1

Visi Moni-Orderiai ir Pini! 
gai, o ir visi laiszkai “visada’ 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., • ĮJ. S. A
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Jurgis Skaptukas
(Tasa)

Skaptukas net atbulas pasi- 
yre; užstojo valanda tikėjimu.

Turkaite vela pirmutine pra
kalbėjo :

— Priimkie ta auksa mano 
aficiere, nuo manes, kalbėjo su 
aszaroms: tai yra mano locnas- 
te ir ne atėjau 'pas tave gundyt. 
Asz suprantu tavo susimaiszi- 
ma, nes nesibijok ir man tikėk, 
ba asz esmių krikszczione.

Jurgis nutirpo, o už valan
dos tarė:»

— Ar tu esi krikszczione ? 
Tu, duktė baszo Turkiszko 
duktė tojo, ka mane laiko užda
ryta ir turėtai būtie krikszczio
ne, ir mano tikėjimą iszpažinti! 
Tai negali 'buitie? *

— Negaiszyk laiko, atsake 
mergina, kitu laiku tau pla- 
cziau apsakysiu. Dabar tiktai 
žinokie ta, jog mano motina li
kos pagriebta isz Lenku per 
mano pati tęva, o kuris buvo su 
vaisku užpuolęs, tai nuo moti
nos likaus isizmokyta Szv. ti
kėjimą ir iszmokino mane Len- 
kiszkos kalbos.

Skaptukas mėtėsi jei in ko
jas, kada tai sizgirdo, kai]) ko
kai dievaitei, insiverke kai]) 
kūdikis ir ’bucziavo josios ko
jas. Turkaite-gi kalbėjo to
li aus:

Vienas kunigas, kuris teip 
kai]> ir tu sėdėjo tam drėgnam 
kalinyje, apkriksztijo mane 
vardu Marijona ir mokino nak
timis szvento tikėjimo. Ant ne
laimes! Jau yra keturi metai 
kaip kalėjime numirė; ne tru
kus ir mano motinėlė nukeliavo 
paskui ji, o asz likaus pati vie
na ir apleista, 'be apglau|bos, be 
vilties iszsigavimo isz tarpo 
stabmeldžiu ir persekotoju mu
su Szv. tikėjimo.

— Tai tavo levas nieko 
apie tai nežino kokio tu tikėji
mo ?

— Nežino! Jisai baisiai 
krikszczioniu nekenczia, o jei
gu dažinotu, jog asz esmių 
krikszczione, tuojaus lieptu in 
maisza užsiut ir inmest in ma
res, teip kai]) del daugelio pa
dare.

— O tu aniuole! Kai]) tu 
baisai kenti! Juk ir tavo buvi
mas teip kaip kalėjimo!

— Už tai, nuo to laiko, 
kaip mano motinėlė numirė, 
vienatiniu mano privalumu li
kos atlankineti paslapta ne- 
valninkus, juosius raminti, 
praszyti dažiuretoju, idant do
rai su jais apsieitu, apžvelgine- 
tie ligose, o kas lalbiause, mels
tis pas ta dangiszka Karaliene, 
kuri yra patieszitoja pavargu
siųjų, idant kožiiam priduotu 
kantrybe kentejimuose. Kada 
nuo savo tėvo dažinojau, jog tu 
!__ !------- ------- -- ------------- ------- 

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

raudiesi kalėjimo, ypacz tokis 
ka Jona Sobieski nuo smerties 
iszgelbejo, ta krikszczionybes 
kareivi, ir kuris palikai savo 
tevyneje nuliūdime paczia, lau
kiau laiko atlankime tavęs, isz- 
luosuotie isz tosios nevalos, ke- 
laut su tavim in Lenkija, kur 
gal atrastai! savo gimines, o 
jeigu negaletau rasti, tada in- 
žengtie in koki klosztori ir pa- 
siszvenst motinia dangiszkai.

— Ar tau teip negerai na
mie tėvo, idant nori pamestie ?

— Kaip-gi gali 'būtie ge
rai ? Nora nedėlios, idant in 
ežia kokis naujas nevalninkas 
nebūtu atgabentas: Lenkas, 
Vengras, Vokieetis, Prancūzas, 
Valakas arba kitoki, o vis krik- 
szczioniai. Ir kaip-gi man szir- 
dies skaudėtu, kada tėvas ma
no užsikietejas Mahometas gi- 
rasi priesz mane, jog jis turi 
daug krikszczioniu del kanki
nimo, o tuom labiaus pranaszui 
Mahometui patinka! Kas la- 
biause mane baugina, jog pa- 
stanavijo iszduotie mane tam, 
kuris daugiaaše krikszczio- 
niszku gaivu pristatys. Ar da
bar supranti mano rūpesti? Ar 
dabar tiki, jog dienos mano gy
venime yra apkurtintos; kas 
dien meldžiu Dievo idant ma
ne isz tosios nevalos iszluosuo- 
tu!

— O! Dabar numanau ko
kis sunkumas spaudžia tavo 
duszia, nes atsiminkie ant to, 
jog tasai persekiotijas kriksz
czioniu yra tavo tėvas, o kuri 
tu turi mylėt ir klausyt.

— Daugiaus reikia klausyt 
Dievo, ne kai]) žmonių, atsake 
su karszcziu mergina. O! Asz 
žinau, jog isz tokios drutvietes 
nelbutu mano privalumu 'bėgti 
su tuom noru, idant sviete 
jieszkotie laimes ir džiaugsmu; 
nes jeigu, iloriu isz pagoniszko 
namo pabėgti ipas Dieva, tai 
tas Dievas už tai ant manės 
piktie negali.

Skaptukas neturėjo ka atsa
kyt. Tas viskas, ka jis girdėjo 
teip jam gilei in szirdi inlindo 
ir mislys sumaisze, ypacz, kada 
iszgirdo, jog per kokį, aniuola 
gales iszsigaut ant luosybse ir 
jau nesiprieszino merginai. Da 
karta vienok ,paszauke:

— Apsimislykie gerai mei
linga ponia, ka kalbi, ir ka nori 
daryti.

— Jau asz ilgai misti jau, 
atsake Turkaite. Norėjo da ka 
daugiaus atsakyt, nes aszaros, 
kurios, leidosi isz juodu akiu, 
nedaleido jai kalbėt.

Ant galo nuszluoste akis, ne
matant pamėto masznele ant 
sziaudu, kurios Skaptukas ne
norėjo priimti, suspaudė ran
ka Jurgiui ir stovėdama dury
se tarė:

—_ Teip, teip, ryto szituom

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x51/£ col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.
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laik privalome būti u|ž Kon- 
stantinopolo ir kol praszvis bu
sime toli.

— Nes kokiu dalyku“? Pa
klausė Jurgis.

— Persiredysi in rūbas 
mano tėvo, o asz eisiu szale ta
vęs kaipo duktė. Prie bromo 
drutvietes lauks ant musu po
ra arkliui, kuriuos parengs ma
no vienias1 tarnas. Ar sutinki 
ant to’?

— Asz abejoju ir nežinau 
ar tas viskas pasiseks!

— Turiu vilto pas Dieva, 
jog viskas bus gerai; o dabar 
bukie sveikas, ba asz turiu 
grVszti ]>as save.

Vos iszejo,*paregejo Jurgis 
ant lovos taje masznele su auk
sinais pinigais,; paskubino prie 
duriu, kad atiduot, nes pasivė
lino, jau duris buvo užrakin
tos.

Da Niekiau
Atsigulęs ant savo vargingo 

migio, Jurgis pradėjo dabar 
misliiiti apie ta viską ir teip 
jam iszrode, jog tai buvo sap
nas.
. .Patogu Turkaite, vienok 
Lenke ir krikszczione! Teip 
jauna, teip nelaiminga! Nuola
tos apie tai misti jo.

Negalėdamas užmigti per 
taisės skaibinteses misles, 
džiaugėsi vilto, jog gal ir pasi
seks isz to baisaus kalėjimo pa
bėgti, jog sugrysz in sako skly
pą in savo gimtines kaimu jog 
vela džiaugsis su mylima pa- 
cziule, pasimatys su giminėms 
ir pažinstamais. O apie ka la- 
biause Jurgis mislijo: kaip nu
eisiu pas karalių, kuri nuo 
smert apginiau, kaip jis tada 
džiaugsis, kai]) savo iszgelbe- 
toju paregės! Pamatis taji ku
ri už numirusi laike. O uores 
mane apdovanotie, nes kaip jis 
nusistebės, kada nieko nuo jo 
neimsiu gal karda.

Kada apie tai mislijo, apie 
ateinanezia laime, vėl juodos 
mislys užslinko jog tai gali tas 
viskas neiszsdpildint.

Teip vargintas ant galo už
migo ir net ant rytojaus pabu
do, kada sargas atnesze duona 
ir vandeni.

Visa diena praėjo jam nera- 
mei, ba nuolatos mislijo, kas 
ežia nuisiides. Su nekantrybe 
lauke vakaro, o ir ne apsiėjo be 
baimes isz kokio tai prijauti
mo.

Ant galo kada jau viskas 
drutvieteja apsimalszino, gir
di tikrus 'žingsnius, teip kaip 
priesz tai. Szirdis jame pradėjo 
drueziai mu'szti. Ne trukus pa
sirodė patoga Turkaite su ži
binte rankoje ir su didoku pun
deliu po pažaste.

Veidas josios buvo baltas ir 
tvirtas, akys žibėjo isz narsos, 

. X c
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<Wan t you see Sally's face on Christmas 
mormng when she is suddenly surrounded 
by a fabulous world of wonder — al| done 
up in silver sparkles and red ribbon? Every 
thing she dreamed of will be there the 
doll, the dress, the stove_ovc and m i 
more.

And there's one gift that wil, las[ 
after the coys are broken a„d the clotlj 
outgrown. A U. S. Series E Savings Bond 
k wrll .„crease m value ,„d reflect the 
givers love and thoughtfulness throughout 
the years ahead. b

Make this Christmas one that your chil
dren will remember. Give them the toys, the 
games, the shiny things that sparkle. But be 
practical, too. Give them the gift they 11 still 
be thanking you for in 1975. Give them a 
U. S. Savings Bond.

Go to your bank today and buy a Bond 
in a special gift envelope. And keep on buy
ing Bonds through the year on the Payroll 
Savings Plan where you work. You and
your family will be glad you did.

The U. S. Government d
thanks> Įor tilp: p.aV iOT this advertising. The Treasury Department

no ic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

jog net Jurgis tuom persiėmė.
Inejus pasveikino ir tarė:
— Jau viskas parengta, o 

iszhndama isz pundelio kokius 
tai rubuis kalbėjo: Sztai inan- 
diera mano tėvo! Skubink ka 
greieziause rodytis. Už bromo 
drutvietes lauke mano tarnas 
su dvejetu arkliui. Aukso turi
me invales, galime vardan Die- 
v o drasai leistis in kelione.

Jurgis užsidunksejo ant to 
visko ir nežinojo ka pradėt, ai’ 
josios rodos paklausyt ir ne 
papult gervaliai iii nelaime, 
kuri gali patikti.

Turkaite matydama jojo 
svarstima, pradėjo jam iszme- 
tinet, jog nėra dvasus.

— Tada jau negdlejo atsi- 
spirt, intikejo in gale pasiseku 
m o.

Apsirėdė greitai in puikia 
niandiera baszos, ir jau ketino 
abudu iszeitinet isz kalėjimo, 
kad sztai iszgirdo isz tolo kan
tonuose žingsnius keliu vyriu 
ir staiga, kalba.

Turkaite pabalo kai]) drobe, 
o Jurgis užlaikė kvapa savyje, 
mislindamas jog tiejei žino
sies kuriu žingsniai girdėt ei
na in kita szale.

Nes ant nelaimes, suvis ki
taip stojosi, ba tieje žingsnai 
kas kartas artinosi.

Dabar jau drąsą atstojo nuo 
merginos, isz baimes pradėjo 
alpt ir vos galėjo isztart tuos 
žodžius: Iszduoti seame! Isz- 
duoti! Mano vierniause neval- 
ninke! Iszdavike! Ir puolė ant 
žemes. Tame sztai pats tėvas 
stojo su ketais sargais, o isz 
akiu žaibas piktumo prasimu- 
sze.

Malszindamas vienok savyje 
'piktumą, liepe savo duktere 
nuneszti namo, o paskui Jurgi 
apkaustyt drueziai iii lenciugis 
jog vos galėjo pasijudint. Ap
žiūrėjo randytojus drutvietes 

lenciūgus Jurgio, nekalbėda
mas nei žodžio nusidavė in sa
vo pakąjus.

Teip pasibaigė saldi viltis 
sugryžimo in gimtines szali.

Da ka, permaino sargai ir 
ant vietos pirmuitino, patalpi
no užsikietejusi Turku.

Vargingas kaltininkas dirs- 
telejas ant sunkiu paneziu, km 
riė jo kojas ir rankas verže, 
pražudė visa vilti regėjimo ka
da norint tėvynės ir milymos 
paezios.

Po szesziu menesiu nuėmė 
ant galo lenciūgus, o’ tai dkl 
tos priežasties, jog tąsąs užžiu- 
retojus drutvietes likos in kur 
kitur perkeltas.

Apie jojo duktere ne buvo 
galima nieko dažinot ir kas su 
ja atsitiko. Tiktai ta dažinojo 
nuo sargo, jog po tai naktai in 
kėlės dienas dingo nežine kur. 
Ar apleido narna rusttaus tėvo, 
ar gal likos nuskandinta gilu
me malu.

Draugas Bernardas
Po keliu metu savo kanezios 

gavo Jurgis už dranga kita ne
valu inka. «

Nuo to laiko buvo jam sziek 
tiek ramiau, ypacz jog tas jo 
draugas buvo Prancūzu, o ir 
labai mokintu vyru. Kelais 
liežuvais kalbėjo, o tarp kuriu 
ii- norint ne daug Lenkiszkai. 
Jurgis naudodamas isz to, o 
gal isz nuobumo, mokinosi nuo 
draugo skaityt, raszyt ir kito
kiu žinių.

Nuobodumas prriduoda no
rą ant visko, o kada gerai abu
du apsiprato, pradėjo misliiiti 
apie pabėgima isz kalėjimo.

Bernardas, teip draugas va
dinosi, buyo akyvu ir isz miš
iniu vyru, kaip ir kožnas 
Prancūzas.

Per ilga laika susitarė pada- 
rytie skyle mure per kuria ga
lėtu iszlysti ir in mares nuisi- %

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai “Saules” redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau ‘ ‘ Saules ’ ’ redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule’ ’ kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

leisti, o ties kuria vieta ne bu
vo gilu. Jeigu tai pasisektu, 
tai kaip norint gautųsi in 
kraszta.

Nes su kuom taje skyle pa
daryt? Klaus- evienas antro, 
neturėdami jokio kieto daigto, 
kaipo geležes galio.

—■ Be to, kallbejo Bernar
das in Jurgi, tu turi auksinius 
pinigus, megiugim, ar Turkisz 
kas auksas kietas ar mūra in- 
gales.

As turini, atsake Jurgis, nes1 
nežinau, ar bus galima ka pa
daryt ?

— Ka ežia ilgai mislyt, ar 
bus galima ar ne, imsimės prie 
darbo ir gana.

— O kada sargas ne nužiū
rėtu, pastanavijo dar y tie sky
le už lovos. Griuvėsius sutarė 
sutarė cletie in migi.

Kaip sutarė teip ir padare. 
Ėmėsi linksmai prie darimo 
skyles. Mūras norint 'buvo sė
ji as ir drėgnas, ‘vienok kietes
nis už auksa, tai matydami jog 
eina ne spareziai, o da ir pirsz- 
tus apdraskė, palove taji dar- 
įba.

— Negerai! Tarė Bernar
das szvilpaudamas.

(Tasa Ant 2 Puslapio)



SAULE” MAHANOY CITY, PA,

Linksmu Kalėdų Į 
Visiems!

Veseile Sustabdinta

Žinios Vietines
niego ir daugiau

szalczio.
£ “Saules” Redakcijos 

ofisas per .Kalėdas ir Panedely- 
je bus uždary ta.

Puiblikiues mokyklos už
sidarė Seredoj Gruodžio (Dec.) 
21-ma diena po piet del Kalė
dų Szvencziu ir atidarys po 
Naujam Metui, Utarninke, 
Sausio (Jam) 3-czia diena 
1956 m.

£ Katalikiszki mokyklos 
užsidaris Petnyczioj po piet, o 
atidarys po Naujam Metui, 
Utarninke, Sausio (Jam) 
3-czia diena 1956 m.

Joseph V. O’’Connor, 
kromininkas nuo 102 W. Cen
tre uly., nuimire pareita Nede- 
lia, 11-ta valanda vakare savo 
namuose, nuo plaucziu uždegi
mą. Gimė Mahanojuje. Prigu
lėjo prie keliolika draugyseziu 
ir prie Szv. Kaniko parapijos. 
Paliko paezia Jane ir sunu, Ku
nigą Joseph, isz Allentown. 
Laidotuves in vyko Ketverge.

Linksmu Szvencziu vi
siems vietiniams gyventojams 
su sziomis Kalėdomis. Linkime 
visiems sveikatos, laimes ir 
kad sulauktumei sveiki kitu 
metu laimingai!

jjt Mirszta senas 1955 im, 
ir užstos po juoni naujas iupe- 
dinis 1956 m.

.%. Ir mes apvaikszcziosi- 
me ta linksma szvente Užgimi
mo Kristaus su savo szeimyne- 
lems, todėl laikrasztis “Saule” 
Utarninke neiszeis. Dovanoki
te mums! Visiems linkime 
‘‘Linksmu Kalėdų!’’

— “Saules” Redakcija.
A Si.hatoj pripuola Ado

mo ir J ievos. Kuczios. Katali
kams griesztas pasninkas. Ir ta 
diena: 1933 metuose Židikai nu
dūrė Armėnijos Arkivyskupą, 
kai jis ėjo prie altoriaus New 
York mieste; 1205 m., Žemai
čiai, Augsztaicziai ir Latviai 
isz savo tėvynes iszvyjo Kry
žeivius^

£ Kita sanvaite Nedelioj 
pripuola Kalėdos arba Užgimi
mo Kristaus diena.

Ą. Panedelyje pripuola an
tras diena Kalėdų ir Szv. Ste
pono, pirmo kankinio, .o Tam 
tiszka Vardine: Kernius. Ir ta 
diena: 1943 m., Naciu didis ka- 
riszkas laivas “Scharnhorst” 
buvo Anglu nuskandintas neto
li nuo Norvegijos.

£ Utarninke pripuola Szv. 
Jono Evangelisto, o Tautiszka 
Vardine; Dautartas. 1948 m., 
Vengrijos Kardinolas Jozef 
Mindszenty buvo Komunis- 
tiszkos valdžios suaresztuotas, 
nes Komunistai sako kad Kar
dinolas yra iszdavikas ir szpie- 
gas; 1939 m., baisus tvanas ir 
žemes drebėjimas isztiko Tur
ku kraszta, penkios deszimts 
tukstaneziu žmonių žuvo; 1943 
m., Valdžia paėmė po kariszka 
tvarka geležinkelius, nes gele
žinkeliu darbininkai grasino ir 
rengiasi iszeiti ant straiku; 
1406 m., Kryžeiviai sugriovė 
Lietuviu pili Virbali; 1926 m., 
Kaune suszaudyti keturi darbi
ninkai.

Seredoj pripuola Nekal
tųjų Vaikeliu, o Tautiszka 
Vardine: Rymas. Ir ta diena: 
1948 m., Egipto Premjeras 
Mahmoud Fahmy ei Nokrasdiy

Negaus Bonu

ir

augliu, bet kad baisiai daug 
kasztuotu tas anglis pasiekti, 
nes reiketu kasti per keliu pė
du storumo akmens siena. Vien 

; tik vandeni iszpumpuoti kasz- 
tuoja apie penkiolika lukštam 

:cziu doleriu ant menesio. Uzia 
įdirbo daugiau kaip asztuoni 
szimtai vyru. 

—_____
I

Pottsville, Pa.

i žmona. Florence 
ipraszo Pottsvilles korto kad 
permainy t u ju pravarde ant

valdžia taip darant, rodosi pa
smerkia toki veteraną be jokio 
teismo.

Senatorius Thomas Henn
ings, Demokratas isz Missouri, 

-; sako kad apie szeszios deszimts 
nuoszimtis tu veteranu yra ga
ve garbingus paliudinimus isz 
vaisko kai jie buvo paleisti.

Jis sako kad armija turi to
kius veteranus patraukti in ka- 

Zalneronis ir tiszka teismą, ar visiszkai

O—---------

INTARTI '
i VETERANAI
f «

vakarienes. ♦
Tai bus pradžia Republikonu 

vajaus surinkti gana pinigu del 
rinkimu del Prezidento.

KOLEGISTE ŽUVO

3 Kolegistai Sužeisti

syti ir vargiai tas darbas bus 
baigtas priesz Kalėdas.

Mayoras, miesto virsziriinkai 
ir miesto gyventojai tyliai sau 
nuėjo namo, be szviesu, be te
levizijos, be radijo ir be elek- 
trikiniu intaisu.

■ -------------------------—O-------------------------------------7 . ■

PALAIDOJO UZ
DVYLIKOS METUSCOTCH PLAINS, N. J. — 

Kolegiste, važiuodama namo 
isz 'ramaqua, juos iszteisinti. Jeigu armija ju del Kalėdų isz kolegijos buvo 

dabar neteisia, tai valdžia jo-,užmuszta kai didelis trokas su- 
! kios teises neturi jiems bonus simusze su automobiliu. Trys 

sulaikinti. ; kiti kolegistai buvo sužeisti.
_y; Kolegiste, devyniolikos me- 

: tu amžiaus Marsha Bass, isz 
VAKARIENES DEL New Haven, Conn., kuri moki-,

nosi *n ®ra<^ey Universitetą, I berton, North Carolina. Ji bu- 
ISloiSlAllU WEK1U įn Peoria, Illinois jau buvo ne-!

------- i gyva kai ji buvo nuveszta in 
Muhlenberg ligonine, in Plain- 
field.

Trys jos draugai, kolegistai 
tame Universitete buvo sužeis- Į 
ti. Jie yra dvideszimts metu Ue ve^ atidėjo laidotuves, 
amžiaus Robert Parnell, isz Vėliau tėvas j u prasze pa- 
Hamden, Conn.; to ’hutomobi- laukti kol jis numirs ir tada 

Tokios vakarienes jau dabar liaus draiverys; dvideszimts ^hreti dvejopas laidotuves vie-

DAYTONA BEACH, FLA. 
— Dorothy Blackwelder, kuri 
pasimirė 1943 metuose, buvo 
tik ana diena palaidota. Ji bu
vo užmuszta traukinio nelai
mėje Gruodžio szešzta diena, 
1943 metais, netoli nuo Lum-

vo devyniolikos metu amžiaus.
Tėvai nenorėjo ja palaidoti 

kai jos broliai buvo vaiske, Eu
ropoje.

Kai vaikai sugryžo isz vais- 
ko j u tėvas buvo labai susirgęs

Czia nuotaka, Pone Frank 
Morales savo veidą užsiden
gia kai ji iszeina isz Los An
geles policijos kambariu su 
savo vyru kuris taipgi savo 
veidą užsidengia. Jis buvo 
.suaresztuątas už tai kad jis 
per savo veseile pasigėrė. Jis

savo bauda užsimokėjo 
buvo paleistas.

Mums iszrodo kad tie Los 
Angeles policijantai savo 
laika daug geriau praleistu 
sekdami ir suimdami suk- 
czius, vagius ir razbainin- 
kus, negu szitaip.

WASHINGTON, D. C.
į Republikonu partijos vadai

WASHINGTON, D. C.— l yra paskelbė kad jau rengia- 
Senatas pranesza kad valdžia mos vakarienes “pasveikinti 
nieko neduos tiems veteranams Eisenhoweri” ir rinkti dova- 
kurie yra ar buvo intarti, kad nas aukas Republikonu parti- 
jie buvo per Korėjos kara su- jai del ateinaneziu rinkimu, 
sideje su prieszo kareiviais.

Viena Senato komisija dabar yra rengiamos del dvideszim- dvieju metu amžiaus Margaret sykiu.
nori isztirti ta klausima ir da-tos dienos Sausio menesio in Yeager, isz Forest Hills, L. L; Tėvas septynios deszimts 
žinoti ar taip galima daryti su- į penkios deszimts viena miestą.! įr Roger Cedarholm, asztuonio- Penkiu metu Benjamin Black 
lyg musu kraszto konstitucija, i

Pusantro szimto tokiu intar- 
tu, bet nepasmerktu veteranu 
randasi, kurie dabar jokiu bo- ma tam tinkama programa per field prie policijos ofisu 
nu negaus. ..................... ..

Senato komisija sako kad

Ta proga Republikonai pa- likos metu amžiaus kolegistas welder pasimirė ir buvo palai
minės treczia meta Eisenhowe- įsz Waterbury, Conn. dotas sykiu su savo duktere.
rio prezidentystes. .Yra rengia-; Nelaime atsitiko in Plain- ---------- ------------- -

televizija, kuri bus rodoma vi-
suose tuose miestuose per tas Hampton, isz Akron, Ohio, po- i

Troko draiverys, Arthur W. EROPLANAS
PABĖGOlicijantams pasiaiszkino kad jo 

troko stabdžiai, briekos sugedo 
ir jis negalėjo to didelio troko 

j suvaidinti.

’—-—---—O—--——-— -

Teipgi žuvo lakūnai juri-

landa kai jis tuos kitus eropla- 
nus sudaužė. Jis sako kad dar

To er o plano lakūnas L eite- 
Vernon R. Chapman, 

kalėdinėmis dvideszimts penkių metu am- 
Keli žiaus, isz Grand Island, Neb-

na: 1948 m., Kataliku Bažny- 
czia Vatikane, ipaskelbe, kad 
visi kurie buvo dalyvavę Kar
dinolo Mindszenty pasmerkime

Trys Užmuszti ,

Prezidentas Politikuoja

•••

Pasha buvo nužudytas; 1856 
m., gimė Amerikos Preziden
tas W oodrow W i Įsomis, kuris 
stengiesi ipo Pirmojo Pasauli
nio Karo sutverti Tautu Sun- 
junga, palaikyti taika ant szio 
svieto. Jam nesisekė, nes Ame
rikos Kongresas jam paramos 
nedavė.

Tomo K:
Vardine: Linksmuolis. Ir ta 
diena: 1947 m., Henry A. \Val- 
lace stojo iii Prezidento rinki-

to; 1940 m., Preziden 
lin D. Rooseveltas pranesze 
kad Amerika, visomis galiomis

Komunistas yra teismo isztei- 
sinlas ii- oaleistas. Menulio at-

nyezios; 1903 m., 
Iroquois teat ra, 
602 žmonių žuvo; 1933 m., Ko
munijos Premjeras, lon Duca 
uvo nužudytas Bucharest mies
te; 1947 m., Rumunijos Kara
lius Michael apleido savo sostą 
ir valdžia paskelbė ‘‘Žmonių 
Valdžia. ’

Girardville, Pa.
Girard kompanija pardavė 'sa
vo anglies kasyklas mainas už 
du szilntu doleriu. Isz szitn 
mainu, per devynios deszimts 
metu buvo iszkasta augliu už 
daugiau kaip deszimts milijo
nu doleriu vertes'. Girard kom
panijos atstovai sako kad tos 
mainos kasztavo $215,000 ant 
metu kai jos buvo uždarytos. 
Per kuri laika Hammond kom
panija buvo tas mainas atida
rius. Jas nupirko už du, szimtu 
doleriu vienas advokatas), laje- 
ris Saverio Rosato, isz Old 
Forge miesto, Pennsylvania. 
Seni mainieriai saiko kad tose 
majuose da. vis yra gana daug

KALĖDŲ SZVIESOS
UŽGESO

LINCOLN, NEB. — Didelis 
Cougar Jet eroplanas kaip te
nai pasileido ir nutraukė vir
ves, kurios ji laike, kol jo inži- 
nas gerai inkais. Jis sudaužė 
keturis didelius Laivyno ka-

SEA CLIFF, N. Y. — Mies- riszkus eroplanus ir uždege 
to Mayoras su visu tuzinu eroplanu garadžiu, kur sude- 
miesto yirszininku susirinko ge du jurininkai darbininkai, 
prie miesto egleles del Kalediy
niu iszkilmiu ir prakalbu, ka- nantas 
da eglele bus 
szviesomis nuszviesta. Keli žiaus, isz Grand Island, Neb- 
szimtai žmonių susirinko pa- reska teipgi žuvo tame eropla- 
žiureti ir pažiopsoti. 1 ne.

Viskas buvo tvarkoj. Mayo- ninkai dvideszimts keturiu me
ras guzukuti paspaude ir visa tu amžiaus Kenneth Cecil New- 
eglele gražiai nuszvito.

Bet skersai ulyczia vienas 
žmogus nutarė ir savo eglele 
nuszviesti. Jo eglele teipgi gra
žiai nuszvito, bet paskui blink- 
terejo, vėl szvystelejo ir užge
so. Reiszkia, szviesos užgeso, 
bet vis eglele užsidegė, ir viso vynios deszimts myliu in va- 
miesto elektros užgeso kai dra- 
tai užsidegė.

Elektros kompanijos darbi- nežinia kaip ta nelaime atsiti- 
ninkai paaiszkino kad ims kep ko ir kaip tas eroplanas pasi- 
lias dienas tuos dratus patai-į leido.

man, isz Lincoln, ir dvide- 
jszimts devynių metu amžiaus 
Hubert Lee Tracy, teipgi isz 
Lincoln, Nebreska.

Leitenantas Roy Highberg, 
komandorius sako kad tas ero- 
planas ant žemes ėjo apie de-

Republikonu Partijos pir
mininkas Leonard W. Hali 
pasikalba su Prezidentu Ei- 
senhoweriu apie politika ir 
apie ateinanczius rinkimus 
del Prezidento.

Po to pasisznekejimo Re-

bublikonu partijos pirminin
kas Leonard W. Hali, laik- 
rasztininkams pasakė, kad 
jis mislina kad Eisenhowe- 
ris stos in rinkimus, jeigu jo 
Daktarai jam pavėlins.




