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likimas yra savižudyste?
Ikaruszku su trimis draugais.
KALĖDOS
“Dabar kai mes su savo
Ju automobilius nulėkė nuo
—
draugiszkais krasztais ir kai
vieszkelio, kai jie privažiavo
Rusija su savo vergais turi tiek
Ar Linksmos; Ar daug
prie Lincoln vieszkelio. Autotu atominiu, sprogstanMIGLOS SUSTABDĖ mobilius paslydo
net pusantro ■ , .
. .
. ,. ,
w__ .
svieto karalius ir
; ežiu bombų, tai beveik nėra lai
Paskutines?
r
J
1
į Sztai galėtu būti ta sena ir gu damoketi vieszbucziu savi męs viso
szimto pėdu ir nuvaz avo nuo,
,
.
. v
ko nei apmaustyti, ap'simislinti
1
. .
1 szventa pasaka apie Kristaus ninkams; bet ir ne jie visi su vieszpats.
EROPLANUS IR vieszkelio
ir dideli griovį.
'
Daug žmonių neintikejo, bet
sirado vieta nakvynes.
Gimimą
Gal ne laikas priesz ar per nes tas laimes, kuris pirmiau
Visi
keturi
buvo
to
trenksmo
AUTOMOBILIUS
Bet retas kuris patemyjo ar dar daugiau žmonių, ant keliu; Kalėdas rimtai apie bet ka kal tas savo atomines bombas pa
iszmesti isz to automobiliaus. i yiSKAS prasidėjo Betlieju maža ka bepaise kai nepapras atsiklaupė intikejo ir apvaiksz-Į
bėti ar koki rimtesni klausima leis.
je, per užsiregistrovavima, ta szviesa suspindėjo, kai jau cziojo tas pirmas Kalėdas, tas iszkelti. Bet kas teisybe, tai ne
PHILADELPHIA, PA. — To automobiliaus vairuotojas/
“Mes turime, ir mes žinome
dvidesz
’
mts
vieno
meto
ami
užsiraszyma. Karalius Hero-, tis subliovo ir kai piemenys su Kristaus gimtines szventes.
Panedelio vakara tokios tirszmelas. Linkėdami viens kitam kad musu prieszai turi raketas
žiaus
George
L.
Smith,
isz
das buvo pareikalavęs kad visi' kruto, nes tai buvo paprastas] Daug žmonių tada kaip ir Linksmu Szvencziu, mes nega ir kitus kariszkus pabūklus,
tos miglos užklojo visa PhilaCoatsville
policijantams
pasa

žmones užsiregistruotu, tai jo dalykas tame kraszte.
delphija ir apylinke, kad erodabar neintikejo, bet tie kurie lime pamirszti visas tas liūd kurie keliauja septynis ar de
kė
kad
jis
pasuko
savo
autotėvas ir motina su szimtais ki-: Per pusryczius visi pieme intikejo rado savo szirdyse nas ir gazdinanezias žinias ku szimts sykiu greicziau už bai
planai nebegalej o nusileisti in
Philadelphijos aerodroma, bet biliu in szona kad jis nesusi-1 tu isz arti ir toli atkeliavo in! nys sukruto ir pajuto kad kas tikra laime ir taika ir ramybe. rios ateina isz visu pasauliu sa. Reiszkia Kremlinas mums
Dovido miestą užsiregistruoti.! nepaprasta buvo ana nakti at Kristus atėjo ant szios žemes krasztu.
turėjo skristi ar in New York musztu su kitu automobiliu.
i ir mes Kremlinui esame tik
Smith
su
kitais
dvejais
savo
Ulyczios buvo triukszmingos j sitikę.
ar in New Jersey.
suteikti taika ir ramybe. Jis ir Jeigu jums labiau rupi balia- Į apie dvideszimts keturiu midraugais
buvo
nuvesztas
in
bet dieviszkoji szeimynele su-į Vienas piemuo pasakė kad dabar ta savo darba del taikos vuojimas ir uliavojimas per nueziu atstu. ’ ’
Automobiliai ant vieszkeliu
Lancaster
General
ligonine.
Į sirado sau tykia vieta kai pa jis ka nepaprasto buvo mates ir ramybes stengiasi ingyven- szias dienas, tai szis straipsnis
Jis toliau sako kad vienatine
turėjo sustoti, nes nebuvo gali
Kiti
tame
automobilyje
buvo
pirko
kelis
karabelininkus
ir
ta nakti.
ma kelio matyti.
dinti. Bet žmones su savo blo- ne jums. Užverskite szita pus viltis žmogui ant szio svieto
dvideszimts vieno meto am jiems pakiszo keletą denaru.
tebeliko: tai galinga ir teisinga
Antras jo užklausė: “kas tai gaiš norais ir troszkimais ta lapi ir ka kita pasiskaitykite.
Philadelphijos eroplanu sto
žiaus Lindsey Dantzler, ir de Kiti nebuvo taip laimingi; jie buvo taip nepaprasto?”
Kristaus Kūdikėlio troszkima Buvęs Tautu Sanjungos Pre Tautu Sanjunga. Bet .jis patis, aerodromas neiszleido nei
vyniolikos metu Frank Bu- turėjo sau susirasti vietas po Jis atsake: Karalius užgimė stengiasi su savo susikirtimais
vieno eroplano nuo puse po
zidentas, Phillippinu kraszto mirszo pridėti kad ta Tautu
rows.
atviro dangaus.
staineleje.”
Sanjunga bus tik ant tiek ga
ir su savo karais, nustelbti.
szesziu vakare, ir per radi j a vi
sekretorius,
savo
kraszto
dele

Policijantai sako kad jie dar
Nors mus dieviszkoji szei-i “Karalius?”
linga ir teisinga, kiek jos deleMes, per Kalėdas galime drą
siems atvažiuojantiems eroplanegali pasakyti kas ežia buvo mynele, po tos ilgos keliones, Į “Taip tikras Karalius, visu siai giedoti Kalėdų giesmes, gatas in Tautu San junga; Dak- Į gatai, nariai bus galinga ir teinams insake aplenkti Philadeltarata ingijes isz Notre Dame
kaltas del tos nelaimes.
stengiesi
susirasti
poilsio
vieta,
žmonių
ir
viso
svieto
kara

bet jeigu mes nesiliausime ka- Universiteto, redaktorius, ra- į singi.
phija ir skristi in New York.
bet vsur rado ta pati atsakymai lius.”
---------- o---------1 riave priesz viens kita, tos gies szytojas ir dramaturgas, Car Jis baigia savo straipsni sa
“Nėra vietos”.
Kokios ežia kvailystes nes mes ar Kalėdų dainos jokios, los Romulo, maž-daug sztai ka kydamas kad visas svietas da
ŽUVO AUTOMOBIbar jieszko atsakymo in ta pra
Tuo laiku buvo visokiu ke visi žino ir žinojo kad Herodas prasmes neturės musu gyveni- raszo priesz Kalėdas:
žūties klausima, ir dar niekas
leiviu, kurie skubinosi in ta pa- buvo to kraszto karalius?
: me.
LIAUS NELAIMĖJE
“Visas svietas yra tik vienu
to atsakymo to klausimo, iszczia vieta kaip Juozapas ir Ma Aniuolai isz dangaus buvo
ar kitu metu nuo savo galo —
o □ o
riszlmo nėra radęs. Už tai jis
rija, ir jie turėjo daugiau pini- paskelbė kad sztai, ežia yra gi
LANCASTER, PA. — Dvipasaulis eina tuo keliu kuris
pataria, per Kalėdas, ne tik
neturi atgal. Per ta trumpa
deszimts dvieju metu amžiaus
viens kitam Linksmu Szven
James Suber, isz Coatesville,
laika mes turime atsakyti in
nios
deszimts
centu.
Į
TELEFONAS
Pirkie U. S. Bonus! tik viena klausima: Ar musu cziu linkėti, bet nors truputi
Pa., žuvo puse po vieno isz ry
Biznio telefonas pirmiau
pasimelsti kad musu vadai isz
to kai jis važiavo namo isz vaPABRANGO kasztavo szeszis dolerius ir ,
kur nors gautu szventa dvasia
septynios deszimts penkis cen
ir kad jie ta klausima iszrisztu,
HARRISBURG, PA. —
“Garbe Dievui Augsztybese”
tus; dabar jis kasztuoja septy
nes visi mes norėtume dar per
Pennsylvanijos valstijoje Bell nis dolerius ir penkios deszimts
KALĖDŲ LINKĖJIMAI
kelis metus Linkėti viens ki
Telephone kompanijai buvo centu. Ir ežia neruokojama
tam Linksmu Kalėdų!”
pavėlinta visiems pabranginti taksos!
kasztus del telefonu. Dabar te
-----------S3
o------ — (.
lefonas bus brangesnis nuo
AMERIKONISZKAS
trisdeszimts penkių ligi septy-j CHRUSZCZOVAS
nios deszimts centu daugiau. !
; KALĖDŲ DIEDUKAS
VĖL AR DAR
Pabranginimas eina nuo to, ;
VIS GIRTAS
koki telefoną turite; ar tik as-i
Vaikai, dar snargliai nebe
meniszka, ar viena sau ar ant;
mokė darni kaip nusiszlostyti
keliu partijų ar biznio telefo- į Szaukia: “Mes Jus Pa
po nosimi, jau klausia: “Ar
na.
tikrai yra Kalėdų Diedukas?”
laidosime!” Nieks
Paprastas telefonas, tokis
Mes dabar, kad ir suaugę,
kuri beveik visi vartuoja pir
galime tikrai klausti: “Ar tik
Jo Neklauso
j
miau kasztavo keturis dolerius
rai yra Kalėdų Diedukas, ir,
ir dvideszimts penkis centus
Ar jis yra Amerikonas?
MASKVA, RUSIJA. —
ant menesio. Dabar jis kaszAr koks aitvaras Amerikie
Maskvon nuvykę Lenkai š*u So
tuos keturis dolerius ir septyčiams tiek daug iszperia ir ki
vietai tarėsi Lapkriczio pen-;
tiems i neko neduoda. Ir jeigu
kiolikta-asztuoniolikta diena.
; taip, tai kodėl?
Lenku delegacija, vadovauja
Praneszimas
Niekas ežia negali abejoti ar
ma V. Gomulkos, Bolszevikai
LAI szios Kalėdų Szventes de szviete. Mes turime atsimin
1 užginezyti. Ne tik mes patys,
Skaitytojams! ; sutiko su iszskestomis ranko
atnesza visam svietui Taika ti kad tas musu Iszganytojas
: bet visi kiti ant viso svieto ti
mis ir su visa savo paroda, bet
ir Ramybe, Amžina džiaugsma gimė ne isz bagoeziu ar Karaki kad randasi Amerikoniszkas
-tuo pat metu savo kariszkas
ir tikra pasitikėjimą, kuris laicziu eiles, bet isz biednuju.
Kalėdų Diedukas.
tankas laike rytiniame Lenki
mes tikime gludi kiekvienoje Kūdikėlis gimė ir visas svietas
Kaip ir kitais metais taip ir
szirdyje, ir kurio laukia kiek atsimainė. Kūdikėlis prakarte- Ir mes apvaikszcziosime ta jos pasienyje ir vakaruose,
per szias Kalėdas Amerikievienas geras žmogus. Lai Kalė leje pasirodė Karalių Karalius linksma Szvente “Užgimimo (Rytinėje Vokietijoje).
cziu vaikai susilauks daug do
Gomulkos pirmas žodis Mas
dų linkėjimai pasilieka su mu ir musu vienatine iszganymo Kristaus” su savo szeimynevanu, dovaneliu ir visokiu gar
lems, todėl laikrasztis “Saule” kvoje buvo, kad jis nereika
mis per visus metus. Kalėdos viltis.
dumynu.
Linksmu Kalėdų visiems Utarninke neiszeis. Dovanoki laus pasitraukti Sovietu isz
yra linksmiausia ir szveneziauDraugijos, kliubai ir kiti
sia szvente visame kalendoriu musu draugams Skaitytojams. te mums! Visiems linkime Lenkijos. Rusija esanti garan
žmonių būreliai parūpins kad
tija, užtikrinimas Lenkijos šie-'
— “Saules” Redakcija. “Linksmu Kalėdų!”
je. Mes turime atsiminti tylią
(Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)
i
— “Saules” Redakcija.
ją nakti, kada tik viena žvaigž
o o a

Isz Amerikos

Apie Kristaus Gimimą

♦
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dvi ar tris sanvaites.

Musu sztoruose randasi per
gas kriminaliszkas apraszy No.158—A p i e Kapitonas
save negu apie savo x draugus.
mas, 202 pus, 50c.
Stormfield Danguje; Pabėgė
Bet tokis patarimas baisiai ne- daug Kalėdų Dieduku. Kaip
:: KAJIMAS ::
Priesz Revoliucija Kuškiai patiktu musu sztorninkams ir dabar galima mažucziui isz<No.103—Vaidelota, apysaka lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
labai iszkilmingai apvaiksz- biznieriams,) kurie toki gera aiszkinti apie Kalėdų Dieduką,
isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
cziodavo Kalėdas ir Naujus bizni varo isz visu'musu geros kai jis mato tiek daug tu Kalė
nzio iszimta isz Lietuviszku
No.160—Apie Po Laikui;
Metus su tikybinėmis pamaldo szirdies per Kalėdas.
dų Dieduku su palszyvomis
užlieku. Su paveikslais. 177 Per Neatsarguma in Balta
-------- —O----------- 'barzdomis ir daug isz ju gero nieko nebūti.
mis. Kuškiai paredydavo visas
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszlideliu puslapiu, 35c.
Ir paszelime grauže savo
savo ulyczias ir savo namus tai
Priesz Kalėdas ir priesz kai insikausziusiu ?
No.lll—Sziupinis (3 dalis) pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
rankas.
szven ežiai.
Naujus Metus daug mažu vaitalpinasi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
kucziu eis per ulyczias, klabens Didieji sztorai turėtu SUSl- Pirmu syk savo, gyvenime YTa isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, ŽvaigŽ
Senas prietaras sako kad in duris ir dainuos savo Kalė tarti ir lik viena Kalėdų Die- ■pasijuto esąs, nepajieglus.
ba ka negalėjo savo liežuvio dės .ir Kitus Dangiszkus Kū
KALĖDOS
jauna panele, per Naujuosius dinės-Giesmes, praszydami kad duka pasi samdinti, ir taip Kad galėtu nors ant valandė sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
Metus, kai ji tik atsikėlė ir pa ir mažiausiu auku.
daug geriau galėtu musu ma- lės isz ežia iszbegti isztrulkti. Galinga ypata galybe meiles; li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
žiūri pro savo kambario Įauga
žuczius intikinti kad tikrai O! Užmusztu Žydą. Tegul stim Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
pa. kaip ir jis pastips,padegt u ir visos bobos; Teipgi juokai,
Su Užgimimo Kristaus ir jeigu ji užmato jauna kava Nors tokie vaikai mums ra randasi Kalėdų Diedukas.
No.166—Apie Sūnūs Mai
jogrinezia,
tegul
gyvas,
sudeg

rodos, trumpi pasakaitymai ir giaus; Iszklausyta Malda
Szvente, siuncziame kuoge- lierių, tai ji už jo isztekes. Bet mybes nebeduos, bet atsimin
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
riausius velinimus del musu jeigu ji pamato moteriszke tai. kime kad jie atstovauja ir atPacztas pranesza kad tiki tu. Užmusztu jo ponia, vaikus, t. t., 52 puslapiu, 20c.
skaitytoju ir prieteliu, ir lai ji ligi gyvos galvos pasiliks naszauja Kalėdų Dvasia, ir ne- masi turėti sziais metais daug tegul visi drauge žūsta, kad ji
No.112—Trys apysakos apie No.172—Apie Duktė Mariu;
in
pražūti
instume.
Kas
jam
senmerge.
.
kožna Dievas užlaiko prie gy
ipasigailiekime jiems iszmėsti daugiau bizniu gaunant ir
pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
dalbar
isz
visko,
kad
rytoj
ap

vasties ir geros sveikatos, ir tu
bent kokia dovanele, ar tai'bu siuncziant visokias dovanas
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
kals
ji
geležimis.
Kalėjime
pus
rėkime vilti kad ateinanczios Kinijoje Naujieji Metai yra tu deszimtukas ar deszimtine. priesz, per ir po Kalėdų.
Kristupą; Juokingi szposelei; No.173—Apie Talmudo Pa
visa gyvenimą. Ne, jis nenor Kaip traukt giliukingai Einiki
Kalėdos bus mums linksmesnes szvencziami per penkiolika
slaptys ; Du Mokiniu; Kam IszPacztas dabar daug mažiau eiti in kalėjimą, nenor.
ir kiti szposeliai, 20c.
ir kožnas busime užganadinti dienu.
Vienas saliunas turi iszkadavineti Pinigus. 45 pus., 20c.
bines szitoki praneszima: “mes nauju darbininku samdosi, bet i Griuvo ant žemes, raitosi, vo No.116—Istorija ape Sieraisz savo gyvenimo, o tuom laik
No.175—Kuczios Žemaites;
turėkime kantrybe ir melskime Kalėdų eglele yra graži bet renkame Kalėdų dovanas tiems duoda daugiau valandų savo liojosi.
ta. Puikus apraszymas. 119 Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
Dievo sveikatos kad sulauktu- ir pavojinga. Kas metai szim- kurie pagellbos reikalingi. Mes laiszkanesziams dirbti, kad jie Veltui Magde szaukė, negir puslapiu, 20c.
darė Anglis; Kaimiecziu Airaamem sveiki ateinancziu Kalė tai ar tukstaneziai žmonių žW- dar dabar nebežinome kas yra galėtu sau biski daugiau priesz dėjo nei žodžio. Pailsės atsikė No.119—Keturios istorijos, navymai; Eiles; Kokis Budais
lė, atsisėdo ant kalades. Pasė apie Gražia Haremo Nevalnindų. To visko jums vėlina, va kai tos egleles užsidega ir musu pągelbos reikalingas ar Kalėdas užsidirbti.
Apgavikai Apgauna Žmonis;
namus uždega.
reikalingi, bet. mes jus užtikri Mes tai esame ragine ir apie dėjo taip valandėlė, ant galo ke; Luoszis; Viena Motina; Prietarai ir Burtai; Juokai ir
“Saules” Redakcija.
name, kad kai mes dažinosime tai rasze jau keli metai. Vi szuktelejo.
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., Paveikslai. 20c.
— Magde!
kad tai mes padovanosime deszimts
Kalėdinis žodis “Noel”, ku Ugn i agesi a i pa tari a
20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
siems
daug*
geriau
ir
patogiau
mažesnes
—
Ko?
žmones
pasirinktu
sykiu,
tiek,
kiek
jus,
musu
kosNo.120—Dvi istorijos apie Skaitymo ir Raszymo. 25c.
ri mes girdime taip tankiai per
Valukas isz girios; Ant nema
Kalėdinės dainas ir giesmes egleles, kurias jie galėtu patys tumeriai, ežia, lokiams varg- jeigu savieji laiszkanesziai dir — Ar dar tu ežia.
ba.
ilgiau
ir
gauna
daugiau
al

—
Ko
nori
?
szams paaukosite.” Tai isz tik
no. 58 pus., 20c.
tikrai reiszkia. gimimą. Tai isz gerai prižiūrėti ir aprūpinti.
Kitokios Knygos
—
Nieko,
eik
namon,
jau
Lotynu žodžio “Natalis”. Tas
ro tikra Kalėdų davimo' dva gos. Jiems nauda ir mums pa
No.127—Trys istorijos apie
vėlu.
žodis per szimtu szimtmeczius Visi perka visokias dovanas sia. Ar kas isz rnu.su galėtume togu.
Duktė Pustyniu; Peleniute;
Ir
nelaukdamas
atsakymo
gavo v arda. ar prasme “Kris savo draugams ir pažystamie- taip drąsiai pasakyti kaip tas
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.178—Tikrausias Kabalas
nuėjo
in
vidurį
kalines.
Pake

taus gimimą, Kalėdas.”
No. 128—Dvi isztorijos: Val- arba atidengimas Paslapcziu
mems priesz Kalėdas. Butu pa saliuninkas?
Platinkit “Saule” le galva ir ten virszuj pamate dimieras;
Bedali; 44 pus., 20c Ateites su pagelba Kazyrom.
tartina laibiau rūpintis apie
per
siaura
langeli
sklypą
dan

Isz saito žodžio “Noel” veNo.132—Trys istorijos: Apie 25c.
gaus,
apsagyta
žvaigždėmis.
liau iszejo prasme be invardiAnglorius isz Valencziojs, Ko No.180—Kvitu Knygute
Vakar
lygiai
toks
dangus
bu

nimas geru žinių ar geru nau
žnas daigtas turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu Ligo
vo!
jienų.
Ka pasakė katras paeziuojas, niams. 35c.
Ir staiga atsiminė vakaryk180M>—Kvitu Knygute
76 puslapiu. 25c.
szczia nakti. Girdi žmonių bal
Tie Trys Karatai, kurie ap
No.129—Keturios istorijos: Draugystėms, del Kasieriaus
sus,
bliovimą
galviju,
varpu
lanke Kristų mažutėli, yra dar
Ketvirtas Prisakymas Dievo; nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
skam'bejima.
Ugnis
platinasi
ir sziandien nepripažinti. Bet,
Keliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.
auga;
neszama
vėjo,
nuo
kluo

mokslincziai dalbar sako kad
KataliBeda; Tamsunus prigauna. 58 No.194—Trumpas
no
ant
kluono,
nuo
triobos
ant
tie trys mokslincziai, karaliai
kiszkas Katekizmas, pagal iszpuslapiu, 20c.
triobos lekia. Jau užsidegė vie
tikrai buvo Gaspar, Melchior ir
No.134—Dvi istorijos: Baisi guldima Kun. Piliauskio, su
na
grinezia,
antra
treczia,
jau
Balthasar. Bažnyczia yra vi
Žudinsta, Urlika Razbaininka, nekurias Naudingais Padėji
dega
visos
abiem
szonais
ke

mais. 35c.
siems trims paskyrus karalys
43 puslapiu, 20c.
lio.
Begalo
dūsavimu.
Rodėsi
tes ir yra, juos apvainikavus,
“Saule” gražiausia ir tin No.196—Stacijos arba Kal
jam kad smegenys maiszosi. Da
kaip Ikaralyscziu karalius isz
varija Viesz. Jezuso Kristų so
ir aibar kiekviena kibirksztis ji kamiausia dovana nuo Lietu
Tarsus, Arabijos ir Ethiopijos.
15c.
vio, Lietuviui.
degina,
nes
jis,
jispadege.
Ju dovanos atstovauja tai kas
Ir vėl mato tik siaura plote No.138—Apie Irlanda; Ro No.197—Graudus Verksmai
pareiszke ir pripažino Kūdikė
li dangaus, ant kurio spingso bertas Velnias; Medėjus; Kaip arba Pasibudinimas prie Apli Jezu karaliumi: auksas del
Kuzma Skripkorius Likos Tur mislinimo Kanczios Viesz. Mu
žvaigžde.
karaliaus; kodylą del augszto
su Jezuso Kristuso. Knygute
Sunkiai atsiduso ir atsisėdo tingu Ponu. 35c.
kunigaikszczio, myra del di
ant kalades. Galva, ant kruti No.142—A p i e Paveikslas reikalinga ant Gavėnios. Pa
džiojo gydytojo.
nės nusviro ir vėl ilgai taip sė Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo gal senoviszko būda, 15c.
Kalėdinės žvakeles reiszkia
dėjo be jausmo ir mislies. Lau Jerukausko, Osieczna. 40 pus No.198—Gromata arba Mu
Betliejaus žvaigždele per kuria
ka musu Iszganytojaus Jezuso
ke pradėjo auszti, jis dar sėdė lapiu, 20c.
tie Trys Karaliai surado kur
jo. Nejucziom inkiszo ranka in No.144— Apie Ranka Ap- Kristuso, peraszyta isz gromakūdikėlis Jėzus buvo užgimęs.
kiszeniu ir užeziuope ilga, pie- veizdos, Nedaejusia Žudinsta, tos rastos grabe musu Iszgany
Anglijoje ir Airijoje žvakes
meniszka 'botaga.
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę tojaus Jeruzolima. 10c.
degdavo namuose priesz Kalė
No.200—Eustakijuszas. Is
Tuojaus paszokejo. Dabar va Zokoninka Bernadina. 61
das ligi Kalėdų, parodinti ke
torija isz Pirmutiniu Amžių
jau žino, Ika. daryti. Tegul jau puslapiu, 20c.
lia keleiviams in saugia vieta
ji velniai paima. Kam ežia No.145—A p i e Velniszkas Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
ir in namus krikszczioniu.
kankytis, kam puti kalėjime? Malūnas Kaip Studentas Lo No.201—Istorija apie Amži
Tėvas ir motina senoje Ang
Ne, velyk jis sykiu užbaigs!
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste na Žydą. Jo kelione po svietą
lijoje paslaptomis apredindavo
buklinga Puodą, Dainele. 47 ir liudymas apie Jezu Kristų.
Kalėdinė eglele, kad nustebi
Pukius apraszymas. 20c.
Ant rytojaus Ka.jimui pa puslapiu, 15 c.
nus savo vaikuczius Kalėdų ry
lengvėjo: Andrius pasikorė.
No.146—Apie Auka Nihilis No.202—Novena, Stebuklin
ta.
— Ahammer, goi biaurybe. tu, Stebuklas Kuczios Nakti. go Medaliko Dievo Motinoi
Sena pasaka sako kad zvanu
Garbei. 15c.
Ir eme melstis prie Jehovos, 62 puslapiu, 20c.
zvaninimas be skambinimas
No.203—Knygute, Tretinin
kurisai, pagal Talmudo moks
No.148—Apie Joną ir Alena,
yra turejes pradžia su Kristaus
lą,4 savo iszmintyje visa pasau- Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c kių Seraphiszkas Officium. 15c
gimimu, kada visiems žmo
le del Žydu sutvėrė.
No.152—Apie Kajimas, Drū
nėms buvo pranoszta kad gimė
------.GALAS----tas Petras, Nuogalis. 62 pus Kaip Užsisakyti Knygas: j
viso svieto iszganytojas.
lapiu, 20c.
No.155—Szakinis Nedoras gV-U Užsisakant knygas is*
Nauju Metu apvaikszcziojiŽydas, Du Draugai. 136 pusla szio Katalogo, veikia paminėti
mas, sako mums mokslincziai,
tik numeri knygos. Pinigus
piu, 35c.
4
prasidėjo su Japonais, kurie,
kad ir biedniausi ta diena apNo.150—Apie Duktė Akme- siuskite per Pacztino Moni-OrVisi pirmieji Katalogai dabar
va ik szc z i oda v o ap si re d i nd a mi
noriaus, Klara, Nuspręstasis, deri, Express ar Bankino Moyra negeri. Szis Katalogas
su naujais drabužiais. Ir ta
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa ni-Orderi, o jeigu norite pini
užima visu anų vieta, todėl
gais siusti, tai reikia Užregis
szvente tarp Japonu tęsdavosi
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
užsisakykite knygas isz
truoti laiszka su pinigais.
No.151—Apie Vaitas Szvilszito Katalogo
iTVU Nepamirszkite dadeti
pikas, Pas Merga, Gražios
Nr. 1956
deszimtuka ekstra del prisiunAkys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c. timo kasztu.
ISTORIJOS, PASAKOS,
Visi Moni-Orderiai ir Pini
No.153—Apie Gailuti, Du
APYSAKOS, IR T. T.
gai, o ir visi laiszkai “visada
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
turi būti siusti vien tik ant
No. 101—Kapitonas Velnias, lapiu, 20c.
szio adreso:
Puikus apraszymas, didele
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“SAULE”

MAHANOY CITY PA.
drasiai prie skuonies priėjo.
—- Kajimeli mano! Malda
vo dedama ant skuomes rubli
ne ipopierele.
Asz tau iszsyk pasakiau: nemantavok tu man galvos. Eik
sau ir povisam! Asz nei su taviin., nei su tokiu žmogžudžiui
nenoriu susidėti!

— 'Tai avi ni rike nesudege?
Paklausė/
— Ne.
—• Aj ai! D eku D i ev u i.
— Tik puikoriu Andriu su(Tasa)
klausti ir vėl susilaikė. Ant ga- riszo! Pradėjo Szapalas, kurilo, tik dėlto inejo iii karcziama sai danti grieže ant Andriaus.
Bet kas atsitiko su Andrium. kad pasirodyt žmonėms. Sore — Ir nugabeno' in miestą?
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio
Gal ji sugriebė bedegant? Ne, jam genaus ir aisžkiaus viską — Dabar tupi kalėjime.
nes agni vėlai paterayjo-. O gal iszjpasakos.
Vienok netaip — Kaip prie jo prisikalbi Ir kada Magde neatsitraukė,
Dabar po j()c ar|)a g Si.35
ir pats prisipažino ! Toksai lengvai galėjo iszoiti isz kar- no?
jisai iszejo isz grinezios, trenk
kvailas gojus gal ir taip pada cziamos: kiekvienas, norėjo pa — Prie ugneles liepe jam damas duris.
ryti.
pasakoti kokia naujiena ir Ka ponas iszvaryti. avis durimis Andrius tuom tarpu sėdėjo!
Adresas:
Ir artinantis prie Žagariu jo jima sulaikė. Jau buvo prie du- nuo lauko, Audrins nenorėjo. kalėjimo. Isz pradžių pats ne J
szirdis vis labiaus plake.
riu, kaip i sugirdo žodžius Sza- Paskui pradėjo skaityti, labai suprato, kas su juom atsitiko SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.
daug nerado. Tai ponas ant jo Vakar buvo jieszkoti rodos pas
Kelias ėjo pro karcziama. palo:
Nors Kajimas. visada, staptelė — Doge, kaip balana. Ve-1 užsipuolė, o jis nei szio, nei to, Kajima ir kluoną uždegė, Mis
. 7~ ♦ O
davo ties karcziama., bet szi jas toks smarkas pute, kad net. j kažin ka. zauny ja, ir nežino1 ka lijo lokiu budu paslėpsiąs vakarta pastanavijo važiuot tie baugu ir nesze tiesink ant avi- i sakyt. Tai ponas: Tu Szelmi, gysta. Ugnele augo, spareziai
’ <aip Vlsi atsit°- jausdamas kilstelėjo galva, ir
iir tV]-1
' turėjai padegti? O Andrius: platinosi, bot avinioke liko’ lino
siok namon. Sore viską žino ir ninkes, bet mes nedaleidom.
■ ■ , J 1 Pasidaro. Tik isz pradėjo klausyt.
kas mate? kas mate? Velniai ji Paskui buvo diena ir ponas tolo, dasiekKeneaiszkus balsai.
viską papasakos, bet. kol priva Kajimas n ei sz ken t e.
— Tai czionai sėdi? Pa
Atsisėdo ant kalade •
žino, gal ir ne jis, bet vis-gi ji vaikszcziojo tarp degėsiu Ne
žiavo prie karcziamos, permishJ°; apie ta, p
m,s' klausė vienas storu balsu.
sius in miestą.
lijo: ten bus susirinkęs visas
žinia kas tuibut senis Selvest- noio \ v •
—■ Taip, ponas virszi niūkę.
atS ^erai nezi—• Žiūrėkime žemskiu, jau ras, turėjo pasakyti, jOg įai
sodžius, tegul visi žinos, kad
■ ■
pjauto
nei
bn
i
no ' J ,'<l" ”C1 — Na tai gerai.
viens raitas nujojo.
jis tik clalbair gryžta. Staptelė
turbut Andrius kluoną pade-e ■^ko nevalJ iei
— Gal pažiuręs jo, ponas
— Gali ir pats vi r szi n i ūkas nes taip pat ir Desznoje buvo
jo ties karcziama ir kaip galė
®V
u
ei
negero
Rn
tX.Jably8^W^gaSp0 virszi įlinkas?
naczelnin^as atvažiuoti.
damas ramus inejo in vidų kur
ir vos tik užsigynė, ponas liep
G
mpo, kokiu dideliu n i-.o
—- Macziau asz tokiu pauk• &
P
— Apkaustys nevidoną, O avis skaityti, o paskui ji suri
žmonių kaip prikimszta buvo.
. -i -iste„X
V"”'
szcziu, macziau. Rytoj po szvietoksai puikus buvo: tuojaus ir szo ir in kaline inkiszo.
Jam ineinatnt, visi in ji su
liuosuoti.
ZWJ
»
i^isai pamatysim.
musztu.
žiuro.
Czionai atriszo jam rankas
— Nei vieno nebijojo, ne
— Ar nereikėtų sargus pa
— Ar jau žinot, Kajimai!
nes kalinys buvo suskliautu’ .Bnvo jau sutemo’kain •
vidonas. Prilipo liepto gala.
Paklausė pora balsu.
arti km- • ’
1 1SZ" statyti?
sienos storos ir langai su sztan- girdo,
Regimai art
° POra bals'>—1 Tik judu su juom, Kaji
— Girdėjau, girdėjau! Jot- {Sargus?
Kam? Asz
suuai artinosi kol; v
gom. Girdėjo, kaip uždaro ar- kalbėdami
f«
rn
.J
1
Zm
°
nes
’
meli
drau
gavotės.
marke man pasakojo. Ajai to
žmonių su savim neturiu, juj
r
P
saves,
pats
ne

— Kas draugavosi? Kaip
kia nelaime, papasakokite Vai
siszkai pailsę, o nei pats vel
drangavosi! Toks žmogžudys!
tiekau, kaip ten buvo?
Dvi dienos bus, kaip atėjo pra—- Ka asz pasakosiu ? Užsi
<-X-4***»M-******>**4->****4*
*
szyt pinigu, nori apsivesti su
degė ir gana!
i
Blažiu Magde, daviau jam, o
— 0 kokiu laiku užsidegė!
*
dabar jis padege kluonai.
Asz vakar iszvažiavau tuojaus ★s
— Jums isz to nėra trotos.
po saulėleidžiui. Jus Motie gal ★
*
— Ka jus kalbat! O mano
iojote matyti.
★
★
pinigai: lyg asz vagiu, ar ka,?
—■ O buvo- jau popusiau ★*
★
Tik klausykit, Vaitiekau, isznakcziui.
5 sigerkite alaus, jum net’ seiles
— Ajai!
* i iszdžiuvo nuo to pasakojimo.
— Palaukit asz jum iszpa¥
Durys isz lauko atsidarė ir
sakosiu, jus nežinot, pradėjo
kažin kas szuktelejo:
Butkus, atsiguliau asz, Ponedie
— Važiuoja! Važiuoja!
szventas, vakare, maniszke dar
Visi paszokejo ir prieszai
sako: pasėdėtum dar, ir klau
karcziamos iszsipyle. Kajimas
sau, jog užsnudau. Ugi paliai
pasinaudojo isz pagalbios va
grinezia pradėjo szuva loti.
landos, sėdo in vežimėli ir nu
Misliju sau kas ežia bus ir vėl
važiavo namon.
užsnudau. Neperejo nei tiek
laiko, kaip, Sveikai Marija,
Czionai pati iszpasakojo jam
Visur mane užprasze
kaip susapnavau vagis, tai ug
apie ugnele, atkartodama ma
in
sveczius,
nele lemia. E! Misliju sau: bus
žiaus, daugi aus ta pati, k a Ka
blogai, bet vėl miegu.
jimas karczemoje buvo girdė
Bet nežinau ar laiko
jęs tik pridėjo kad vaikai labai
—- Nezaunyk, Butkau, ne
ant to bus.
klykė, kad ji vos juos atglamozaunyk! Atsiliepe kas isz szaPer
szvente
truputi
nejo. Jo sėli s per biski netruko
lies.
pasilsėsiu, bevergdamas. Kajimas klauso
— Tegul pasakoją, gal ir
ne t em ydamas, užsi m i si i j e s.
žino- ka isz teisybes.
Kėlės dienas malsziai
— Nu, o daugiaus nieko?
— Na tik duokite man pa
pagulėsiu,
— Daugiaus. Daugiaus.
baigti.
0
tada
smarkesne
busiu,
— Niekas neatsilanke?
— Na, tegul pasakoja, te
—• Niekas, Blažiu Magde
gul pasakoja.
Kaip truputi pasilsėsiu,
tik užėjo'.
— Tai-gi Ponedie szventas,
Bet po Kalėdų vėl
— Ir ka?
miegu sau toliaus, o ežia gir
prie
darbo,
—< Klausinėjo, verkia An
džiu, kad, katinas vaikszczioja
driaus ir ketino vėl ateiti.
lentyna: trept, trept ir kniau
0 paskui viską svietui
Kajimas susiraukė.
kia, kaip isz odos, skutos, ne
įszgiedosiu,
— Tegul ja velniai pagrie
riamas. Net nyku darosi! PaDabar
laikykitės
sziltai,
bia !
szolkejau prie to katino klau
i
Kaip tik isztare, girgždėlė
sau: varpai skamba. Iszbegau
O viskas bus gerai.
laukan, gaisras! Keliu kaimy Asz ir Taradaika vėliname durys ir iitejo in grinezia Mag
-' ’ Iszpildykite žemiaus natkii ri i
de su paraudusiu nuo verkimo
nus ir drauge gegam. Jau visas
konverta nrisiimsd? •eta B,anka’ įdekite iti
Visiems Linksmu Kalėdų!
vbidu.
kluonais buvo užsiėmęs;
patini Bankini ar Ekspre
n P“ užmokesti per:
—• Kajime. Pradėjo ant
— Tai jus pirmutiniai dafXXr’5?03 Snmos'
banko
dekite De.zimts
slenkszczio.
begot ?
— Tai tu czionai, Magde?
—■ Nu-gi kaip: asz, Valentu
ejuna czeklu ir moni-orderius
d °s reikalauja deszimts centu už
A
Ko reikalauji?
Jonuks, Vaitiekus ii- Avinas. S
- —------------—-------- .
Usime PW dėkingi už tai.
::
★
—• Nuo kluono prasidėjo? ★★
— Andriu suėmė.
*
publishing co
*m************»*****»*»»»»»»I
—■ Nuo- to, ka nuo lauko.
*
— Tai ka?
mahanoy CITY, PA "
— Ar nežinia isz kur ugne
—- Duokit rodą, jus draule atsirado?
★
Gerbiama Redakcija:
gavotes,
— Ne nuo perkūno, turėjo ★★
— Ar tu Magde kvaila, ar
★
^risiuncziu jums $
kas padegti.
i
kas
tau?
Asz
su
tokiu
Andri
um
“
Sauleant sekanezio adreso:'“2
Pr<%S2°me siuntinėti laikraszti
i
— Padege?!
draugausiu? Tokio- žmogžudžio
★
— Sako, Andrius.
★
kuris eina in kalėjimą, asz
i
—■ Andrius? Koks Andrius? J
I draugas? Tu man taip- nei net
— Jus Kajimuk, gerai ži
; sznekek! Tas szelmis pasisko*
not katras.
*
TARADAIKA
(Paraszykite " j. • •
‘ ‘ *.....................................................
Į lyjo nuo manės pinigu, sake,
★
PS‘ *r 8av° Pilna adreSa?lZ7T~----------- -- -------------------- ik
— Ka asz galiu žinoti?
I kad su tavim apsiveda ir szian. ...........................
21n°tum kas pri.iunte užmokesti)
***************************
dien eina in kalėjimą., o asz da
—• Nugi tas, avinis.
vinėsiu rodąs! Tu man galvos
— Ajai!
nebaladok!
Jau pirmas beveik viską ta
k Kalbėjo greitai, suniuręs.
žinojo, klausinėti apie avinike
SKAITYKIT - “QAnr^********“***^**"4
— Alpsiaszarojus Magdę neneiszdryso. Jau, rengėsi pa
/

e N**'“*

SAULE” - PLATINKIT

nias isz ežia neįsižeis.
Atsitolino ir vėl pasidarė ty
lu.
Andrius pradėjo neaiszkiai
suprasti savo, padėjimą. Atsi
stojo, pertrauke' ranka per
kakta kaip žmogus, neseniai
atsilkeles isz miego' ir vėl atsi
sėdo' ant kalades. Nuleido gal
va ir pasirodė jam, lyg kad kas
szauktu ji vardu.
Andriau! Andriau!
Erne klausytis ir pažino' tyku
baisa Magdės.
—« Andriau!
— Ko? Ir paėjėjo in szona,
kur spyksojo' langelis, bet lan
gas buvo- per augsztai, prisirito kalade ir taip dar nedasieke.
—• Nevidonai taip langa
padare, kad nei nedirstelesi.
Ko nori?
— Atėjau. Virszininkas at
važiavo.
— Tai ka?
— Sako, kad pateksi in ka
lėjimą.
,
— In Ikalejima, sakai,
— Taip.
i
— Nesulaukimas ju!
—■ Andriau!
— Ko ?
— O kaip paimsi?
— Kvaila!
—' Tikrai paims: Kajimas
sake.
■— Kajimas! Kajimas! Suszuko patraukęs ir iszikele
kum szczia.s in .vi rszu.
Kas ji prikalbino’ prie pir
mos. vagystes? Kajimas. Jis
nuo jo voktas avis pirko. Jis
visada paskolijo. jam pinigu,
kuriuos atsiimdavo vogtais
daigiais, Jis taip ji apsuko ir
apipynė, kad viską, ka. anas
norėjo, turėjo daryti; iszprad'žiu, neva eme avis taip tik,
ant užstovo, ketindamas, gražy
ti, paskui (pirko žadėdamas
duoti savo ant dienos perskai-'
tymo, ant galo juokėsi isz jo,
visko užsigindamas; gąsdiną
ponu. .Lyg ne jis prikalbino pa
degt? Ne, jis prikalbinėjo ir
spyrė prie piktadejiszcziu, o<
dabartės kalba, kad eis in kalė
jimą, kada jau tuom tarpu gal
(Tasa Ant 2 puslapio)

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA ...

C

Viesz. Jėzaus ir j
Motinos Szvencz. j

I

Sapnas Motinos Szvencziausios,
mieganezios
ant kalno Alyvų, žemei
Batanijos,
bažnyczioj
Knygos
Did. 3%x5V2
25 Cts. col.
Szv. TIKTAI,
Mykolo
Arkaniuolo.
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160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% coL ploczio J •
Iszaiszkina sapna ir kas \
Saule stosis.
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ateitoje
Su priedu
Mahanoy
planatu
ir City,
burtu.
Tiktai,
.visokiu
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$1.00
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“SAULE”

nyczios sostine.
Saint Clair, Pa.—
Kalėdų Pamaldų Tvar
Šįj. Panedelyje ;p r i p u o 1 a
Adomo ir Jievos. K u ežio s. ka Szv. Kaizimiero parapija:
Taipgi Szv. Adelpino, o Tau- Iszpažintis: Kuczioje: 4 iki 6
tiszka Vardine: Girene. Ir ta valanda ipo pietų, 7 iki 9 valan
diene 1933 m., 'Židikai nudure da vakare. Kaledose: Szv. Mi
Armėnijos Arkivyskupą, kai
jis ėjo prie altoriaus New York landa (Berneliu) Miszios. Ki
mieste; 1205 m., Žemaicziai, tos Mis,žios: 8, 9, 10 ir 11 valan
Augsztaicziai ir Latviai isz sa da. Nauju Metu-dienoje, Mi
vo tėvynės iszvyjo Kryžeivius. szios: 8, 9 ir 10:30 valanda, ry
te. Vakare M iszios 7:30 valan
Menulio atmaina Delczia.
Utarninke pripuola: Ka da,. Iszpažintis priesz Misžias.
— Kun. P. P. Launnakis.
lėdos, Viesz. Jėzaus Užgimimo
diena.
Kalėdų Pamaldų Tvar
LENKAI TURI
ka Szv. Juozapo Parapijai:
Szv. Miszios vidurnaktyje 12- ! TEISE VALDINTI
ta valanda, o kitos Miszios bus:
I SOVIETU ARMIJAS
8, 9 ir 10 valandai ryte.

MAHANOY CITY, PA.

KRUVINI
SUSIKIRTIMAI
BUDAPESZTE

stanti sykiu daugiau visko ki
LINKSMU KALĖDŲ
tiems duos negu kurie kiti Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos
žmones.
MICHIGAN FARM SURIS
VISIEMS!
Iszrodo kad Amerikietis yra
FOUNTAIN — MICHIGAN
pilnai ingyvendines ta priežo
JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN
di: “Asz duodu už tai kad tu ** FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgais metus gaminamas Jono ir Angelinos
ir ju szeimynos, Fountain, Michigan,
Sukilėliai, Patriotai riu; ir asz turiu UŽ tai kad asz ! Andriuliu
Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus
duodu.
’’
1•
pgaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe
Nepasiduoda,
Sztai kaip dalykai su mumis ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
i UI.'
Amerikiecziais stovi: mes su lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.
Prieszinasi
Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama
darome tik szeszta nuoszimti apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU
VIENNA, AUSTRIJA. — žmonių ant szio svieto, bet mes SURIS,” nes jis gaminamas pagal j u Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins
treczdaliu sivežė
Daugiau kaip deszimts tuks- p agamins me du
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”
Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso :
tancziu Vengru, sukilėliu, pat visko kas ant szio svieto yra
riotu užsipuolė ant Sovietu pagaminama. Mes daugiausia MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
kariszku tanku ir ant paežiu telefonu turime; mes du trecz
JOHN ANDRULIS, Pres.
daliu
visu
ant
szio
svieto
auto!
Sovietu netoli nuo Budapeszto
FOUNTAIN — MICHIGAN
mobiliu
turime.
O
atsiminkime!
miesto.
Tai treczias ir didžiausias, ir kad mes sudarome tik szeszta' jeVisu Ražancziaus
gal kruviniausias tokis susi nuosrimti szio svieto žmonių.
Tame paskelbime Gomulka
l
’
■
Mes turime darbu, geru dar pasirodo toks pats Bolszevikas Paslapcziu Maldos
VARSZAVA, LENKIJA. — kirtimas kai Premieras Janos
ledos pripuola Utafrninke,
bu beveik visiems kurie tik no kaip ir Chruszczevas.
Lenkijos Komunistiszka val Kadar iszleido insakyma kad
Del Ražancziaus Draugijos
sztorai, bankai ir pa,ežias
visas Vengrijos krasztas dabar ri darbo. Mes turime daugiau Vienok skelbiama, kad Len Nariu, ant mažu korteliu, ku
džia
laimėjo
susikirtima
su
dienai bus uždaryti.
po kariszka valdžia ir kad visi apdraudos, insurance negu bet kija gaunanti daugiau laisves, rios telpa in maldaknyges. Vi
Kremliau,
su
Sovietu
valdžia
ir
Mirszta senas 1956 mekurie bus suimti su ginklais kurie kiti žmones, nežiūrint esanti “lygus sėbrai” Sovie sas setas $1.00. Prisiunskite
gavo
ingaliojima
tvarkyti
Sotas, ir užstos po juom naujas
kur jie gyvena; mes turime ap- tam, Rusu kariuomenes judė
, vietų kareivius, kurie dabar bus ant vietos suszaudinti.
torpedinis 1957 m.
draudas del darbininku, ligo jimas Lenkijoje busiąs suvar- savo orderi ir viena doleri ant
Vengru
atsakymas,
astikirrandasi Lenkijoje.
adreso: Saule Publishing Čo.,
niu, sužeistu ir del senatvės.
timas
buvo
keturios
deszimts
žįntas,
Lerikija
gausianti
szim£ Tik 4 dienos ligi Kalė diena. Kalėdų ir Szv. Stepono,! Szitas naujas susitarimas
Mes darbininkai trumpesnes ta dvideszimts penkis milijo Mahanoy City, Pa. U.S.A.
asztuoniu
valandų
straikos.
dų!
pirmo kankinio, o Tautiszka duoda Lenku policijai teise
Budapeszto mieste Sovietai valandas dirbame ir daugiau nus doleriu paskola ir tukstan- į
Ą, Seredos ryta apie 9-ta. Vardino: Kernius. r,
.
.
i
vaidinti
ir
tvarkinti
Sovietu
ii ia ciiena.i
uždirbame negu kurio kito ti keturis sz’mtus milijonu to-į
valanda užsidegė namas po Nr. 1943 m.. Naciu did is k-iTiRzhns ■ kareiviu szeimynas ir gimines, ir Komunistu partijos nariai
kraszto žmones, mes darbinin nu grudu, panaikinamos senos j
532 W. Mahanoy uly., pas Jos. laivas “Scharnborst” ibuvo!j kai jie randasi mieste ar kur pradėjo namus kratneti, jieszarba pradžia
kai gauname atostogas už ku skolos; tikriau sakant, nebus
kodami
karabinu
ir
kitokiu
Paszieka. Szeimynos: A. Ta- Anglu nuskandintas netoli nuo kitur isz Sovietu armijos paSKAITYMO
ginklu. Jie dabar stabdo visus lias musu darbdaviai užmoka. raikalauta neinvykdintu Mask
mulionis, 530; p. T. Daniels,
I talpu.
Mes
daugiau
ir
geriau
valgo

vai duoklių teikiant akmens
1 Lenkai teipgi turi teise nu- automobilius ir trokus, autobu534; kurie gyvena szale Paszie...ir...
me
ir
pavalgome,
geriau,
gra

angli,
druska,
maszinas
ir
ja-!
sius
ir
traukinius
ir
visus
iszkn; taipgi J. Marcusky, 538;
statyti kiek tokiu Sovietu pažiau ir szilcziau apsirengiame vus.
Jono Evangelisto, o Tautiszka.
RASZYMO
Ed. Tenues, 528 ir J. Burns,
siliks Lenkijoje ir kur jie bus krato del ginklu.
negu
kiti;
musu
namai
kur
kas
Vardine: Dautartas. -Ir ta die
Lenkija tiek telaimejo, kad
Kitos skerdynes in mainieriu
526, panesze girna dideles blepaskirti.
64 pus. Did. 5x7 col.
patogesni,
gražesni,
geresni
ir
na: 1926 m., Kaune suszaudyti
■dies per ugni, durnus ir vande
Sovietu Rusijos Užsienio Mi- miesteli, Salgotarjan, kur asz- brangesni negu kitu krasztu. jos priekyje atsistojo nebe
keturi darbininkai; 1943 m.,
Dabar Po 25c.
ni. Saiko kad gal ugnis pra
nisteris Dmitri Shepilovas ir tuonios deszimts žmonių buvo Mes daugiau laisvo laiko tu Chruszcziovo sudaryta Komu
Valdžia paėmė po kariszka
nistine
vyriausybe,
kuriai
del
iszžudinti,
šukele
visu
Vengru
Saule Publishing Co.,
sidėjo’ nuo elektrikininu dratu,
Apsaugos Ministeris Georgi
rime,
mažiau
dirbame,
dau

tvarka geležinkelius, nes gele
invykiu
Vengrijoje
Bolszevikai
Mahanoy City, Pa.. U.S.A
Zhukovas atvažiavo in Lenkija piktumą ir norą prieszintis.
stokiero ar gazo.
giau
uždirbame
ir
geriau
gyve

žinkeliu darbininkai grasino ir
buvo
priversti
nusileisti.
Eina gandaai kad Sovietu
A. Ir mes apvaikszczioši
sudaryti szita susitarimą, taip
renaiasi isizeiti
ant
straiku;!
Lenku delegatams, priėmi
Pre name.
.
.
v
Ii greitai po Lenkijos naujo boso Deputy (pagelbininkas)
me ta linksma szventei Užgimi
SVARBUS
Ar
dar
netikite
kad
tikrai
1939 m., ‘baisus tvanas ir žemes,
mo metu Chruszcziovas szvais-Į
mieras,
Georgi
Malenkovas
mo Kristaus su savo szeimyneWladyslaw Gomulko atsilanrandasi Amerikoniszkas Kalė tesi žodžiais kaip tikras muži
drebėjimas
isztiko
Turku
PRANESZIMAS!
kyma in Rusija, kur jis teipgi buvo atvykęs in Budapeszta dų Diedukas?
lems, todėl laikrasztis “Saule”
kas.
krąiszta, penkios deszimts tuikspas Janos Kadar ir tenai iszbugavo daug ko isz Sovietu.
Utaminke neįsižeis. Dovanoki
Mes
taip
poniszkai
gyvenda

taneziu žmonių žuvo; 1948 m,,
Vakarie ežius jis isz vadino
te mums! Visiems linkime
Iszrodo kad Sovietai taip vo per Petnyczia ir Subata, ir mi dar turime gana palaikyti
Apie ‘Saules’
Vengrijos Kardinolas Jozef
beproeziais, intrigantais, suki
kad
jis
ketina
vėl
sugryszti
ir
skubinosi viską sutvarkinti ir
‘‘Linksmu Kalėdų! ’ ’
galingiausia armija, kurios ka lėliais, vaidmainiais ir taip to
Mindszenty buvo KoinunistiszPrenumerata
su Lenkais susitaikinti, nes tam Janos Kadar padėti nu- reiviai gauna deszimts ar dvi
— ‘‘Saules” Redakcija.
kos valdžios suaresztuotas, nes
liau, Vengrijos sukilimo kurs
jiems labai rūpėjo ir rupi malszinti tuos Vengrus ir tas deszimts sykiu daugiau algos
Musu senas-skaitytojas
tytojais.
Komunistai sako kad KairdinoBrangus Skaitytojai!
Vengru sukilimas. Jie bijosi straikas sustabdinti, ar pati negu kitu krasztu kareiviai.
ponas Andrius Yanusevicizius
“Istorija musu puseje!” Jis
Leidėjai “Saules” stengiesi
kad ir kiti krasztai neinsidra- Premiera Janos Kadar iszmesisz Barn.esvi.lles, lankėsi mies
Dar
ir
to
negana,
tas
Ameri

suszuko, “mes juos palaidosi palaikyti sena preke, kaina
ti isz jo vietos, už tai kad jis
sintu ir panasziai sukiltu.
te su reikalais ir prie tos pro
koniszkas
Diedukas,
taip
gy

tol, kol galėjo, bet, matydami,
me!”
negali ir nepajiegia savo žmo
gos atlankė in “Saules” Reda kaltųjų Vaikeliu, o Tautiszka Sovietams dabar labiausiai
vendamas dar turėjo ir turi ga Vakaru dipliomatai ir atsto kad kiekviena menesi sunkiau
nių suvaidinti.
r
kcija del atnaujinimo savo Vardine: Rymas. Ir ta diena rupi Rytu Vokietija, kur žmo
Kiti gandai eina kad Janos na kitiems ali j autams, drau vai dvejais atvejais apleido po ir sunkiau užlaikyti spaustuve
prenumeratos už laikraszti Egiptu Premieras Mahmond nes nerimauja ir kasdien drą
ir įszleisti “Saule,” leidėjai
Kadar yra dabar labai susirgęs gams, susiedams iszmesti apie būvi.
ant kito meto. Acziu už atši Fahmyel Noikrashy Pasha bu siau pasireiszkia priesz Sovie
ir kad jam reikalinga pagelba penkios deszimts ar szeszios
Chruszczevas iszeinantiems yra priversti pakelti prenume
vo
nužudytas;
1856
m.,
gimė
tu valdžia.
lau kyma.
net ir pasikelti. Kiti sako kad deszimts bilijonu doleriu.
pasakė: “Jei mes nepatinkame, rata Dabar!!!
Amerikos
Prezidentas
Wood

Buvo gandu kad ir PabaltiPublikines mokyklos už
jam didesne pagelba yra reika Niekur kitur ant szio svieto tai nepriimkite musu kvietimu Dabar “Saules” Prenumera
sidarė Petnyczioj, Gruodžio row Wilsonas, kuris stengiesi jos krasztai, kaip Lietuva pa
tas bus szitoks:
linga dabar net ir mislinti, nerasite tiek daug kolektu, ir nekvieskite musu! ’ ’
(Dec.) 21-ma diena po’ piet del po Pirmojo Pasaulinio Karo nasziai rengiasi sukilti priesz
rinkliavų, vaju del auku pini
maustyti.
Kada Vakarai susipras nie Suvienytose Valstijose: Me
sutverti
Tautu
San
junga,
pa

Sovietus,
bet
kol
kas
jokiu
tik

Kalėdų Szvenczin ir atidarys
gu,
kaip
Amerikoje.
Ir
žmones
Kai kurie spėja kad Janos
kur Rusu nepasikviesti ir nie tams $7.00; puse metu $4.00.
po Naujam Metui, Ketverge, laikyti taika ant szio svieto. ru žinių isz tu krasztu nebeiszvis
duoda.
Kanadoje: Metams $8.00;
Kadar ne tik dienos suskaity
kur pas juos in sveczius neeiti?
Sausio (Jan.) 3-czia diena 1957 Jam nesisekė^ nes Amerikos eina.
tos, bet kad jis jau priėjės lip Niekas kitas nėra tiek pini Laisvam pasaulyje vis dau puse metu $4.50.
m., o Katalikiszki mokyklos Kongresas jam paramos neda
te gala, kad dabar tie gandai gu padejes del nauju iszradimu giau pasigirsta balsu, kad su Pietų Amerika, Vokietijoj ir
vė.
taipgi užsidarys Petnyczioj, po
tik prirengs kita paskelbimą del nauju lielkarstu, del kovos Rusija reiketu nutraukti visus Skotlandije: Metams $10.00;
■A
Pradedant
nuo
Gruo

piet o atidarys po Naujam Me
pusei metu $5.50.
kad ijs gala gavo ar kad jis nu priesz invairias ligas, kaip tas ryszius.
PLATINKIT!
džio
20-ta
diena,
Mahanoy
City
tui, gal Ketverge, Sausio Jan.
Amerikoniszkas
Kalėdų
Die
Atskiras “Saules” numeris
sižudė.
Sunku pasakyti ar inspresti
bailberiai pakele savo kainas,
dukas.
3-czia. diena, 1957 m.
10 centai.
prekes,
del
kirpimo
plaukus;
apie
szita
girtuokli
ChruszczeSu’batoj pripuola Szv.
Grynas, visiszkas bedievis,
Prenumerato ir atskiru nu
SKAITYKIT
Suaugusiems
$1,00,
o
vaikams
AMERIKONISZKAS žmog’us kuris nei in Dieva, nei va. Ar jis tikrai pasigeria ir meriu
Pranciszkos Calbrini ir Szv. Zepreke, kaina, yra pakel
in žmogų netiki, turi tikėti in tada nebežino ir nebepaiso ka
nonos, o Tautiszka Vardine: 75 centai.
KALĖDŲ DIEDUKAS ta Amerikoniszka Kalėdų Die jis sako ar kaip jis kitus inžei- ta, už tai, kad “viskas” mums
Dovile. Pasninkas. Ir ta diena:
teipgi pabrango! Pabrango vi
w
duką ir turi tikėti kad tas Ame džia, ar jis tyczia nuduoda gir
1935 metuose Anthony Eden
sas materijolas, kuris yra rei
A
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
X'wwy
rikoniszkas Kalėdų Diedukas tas ir tada savo blevyžgas
tapo Anglijos Užsienio Sekre
kalingas laikraszczio leidimui!
yra ligi paskutines literos in szvaisto; ar jis taip jau vilties “Taipgi sziandien viskas paki
toriumi. Jis tuojaus pasakė
ir seratnamiai turės ir Kalėdų
gyvendines ta pirmu Kalėdų netekes savo Komunistine val lo, pabrango, pragyvenimas,
kad reikia Hali jonus nubausti
egleles ir dovanu visiems.
aniuolu sveikinimą: “Ramybe džioje, kad jis turi pirmiau pa visokios taksos ir valdiszki mouž užsipuolimą ant Ethiopijos;
KALĖDOS!
Kaip tai ir kodėl vien tik
ant žemes, geros valios žmo sigerti pirm negu jis gali sau keseziai!” Tikimies kad musu
1335 m., Žemaicziai sudegino
Amerikoje žmones gali tiek nėms. ”
susirasti gana drąsos vieszai
Kryžeiviu abaza, Ragainėje.
Guodotini Skaitytojai supras,
daug pirkti, tiek daug duoti ir
kalbėti.
Kita sau vaite: Nedėlio
kodėl mes esame priversti tai
tiek daug gauti? Niekur ant
Kai
kurie
musu
dipliomatai
ję pripuola ketvirta Adventu
daryti!
.
viso svieto žmones tiek daug
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Nedelia, taipgi Szv. Viktorijos
Mums baisiai nemalonu apie
gardumynu, saldumynu ir ge
ko kad pats Chruszczevas jauVĖL
AR
DAR
o Taut iszka Vardine : Vel'butas.
rybių neturės kaip Amerikiecziasi kad jo dienos suskaity tai jums praneszti, bet kagi ga
Ir ta diena: 1933 m., daugiau
lima daryti? Pinigai yra reika
cziai. Jie ne tik turės, bet tukVIS
GIRTAS
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kad
už
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taip
geria
kaip 200 Prancūzu žuvo trau
lingi del laidimo “Saules” ir
ir
pasigeria,
stengdamas
savo
kinio nelaimėje, apie 17 myliu
del užlaikymo darbininku!
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
bedas užmirszti. Bet kiti aisznuo Paryžiaus miesto ; 1865 m.,
Trys Istorijos
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! kiną, kad jis tyczia taip nuduoApie Irlanda arba Nekaltybe
Rusai uždraudė Lietuvos bajo
noms vakaruose — Oderio- da, kad jeigu jis kada nors pra- “Saule” kuogeriausiai, kad ji
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Suspausta; Robertas Velnias,
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pirmas numeris Lietuviszko
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Sovietu
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SAULE - Mahanoy City, Pa.
dienraszezio ‘Vilniaus Žinios;’
Draugai ant toliaus. Szirdingai
pritaria Kremlino Užsienio po czevas nėra atsakomingas už
1939 m., Prez. Franklin D. RooAcziu!
savo prasitarimus ir prasiszolitikai,
smerkia
Egipto
insiDabar
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Saules
’
prenumerata
seveltas paskiria Myran C.
Su gilia pagarba, liekame,
in Suvienytose Valstijose: Me briovima ir užgiria Sovietu in- kimus kai jis biski per daug
Taylor kaipo taikos pasiunti
— “Saules” Leidėjai,
vykdintas skerdynes Vengrijo- vodkos iszmaukia.
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