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Linksmu Kalėdų
♦ Visiems! |

Jau ir vėl Kalėdos!
Szita linksma ir džiugirga 

szvente yra visu szveneziama 
ir apvaikszcziojama, ir yra di
džiausia ir svarbiausia szvente 
isz visu metu.

Visu krasztu žmones, nuo 
sziaures ligi pietų szita szven
te yra laukiama ir szvenezia
ma, nežiūrint ar tie žmones tiki 
in Kūdikėli Jezu ar ne. Katali
kai ir visi Krikszczionys szita 
szvente szvenezia del savo ti
kėjimo, Žy dai ir kiti netikiai 
taip pat ta szvente szvenezia 
del biznio, bet visi szvenezia ir 
apvaikszczioja.

Kaip pasaulis pasikeitė nuo 
tu Kristaus laiku, taip ir Kalė
dų Szvente pasikeitė. Už tai 
mes turime tiek daug savotisz- 
ku paproeziu del szitos szven- 
tes.

Daug žmonių laiko degan
čias žvakes savo namu lan
guose, kiti aprėdo savo kam
barius žolynais, dar kiti, kaip 
ir mes Lietuviai szveneziame / 
Kalėdų iszvakares, su Kuczio- 
mis. *

Beveik negalima iszskai- 
czioti visus visu žmonių pa- 
proezius del Kalėdų, bet visos 
tos apeigos turi tik viena 
tikslą, pasveikinti KudiKeli 
Jezu, žmonijos Atpirkėja.

Mes viens kitam siuneziame 
dovanas per Kalėdas, gal naži-: 
nodami kad mes sekame paties 
Dievo pavyzdi, kuris mums 
davė pirmutine dovana, savo 
sunu, Kūdikėli Jezu. Mes ki- • 
tiems duodame, už tai xad Die-! 
vas mums pirmiau davė.

Kalėdų Diedukas tai yra at
stovas to pirmutinio dovanu 
davėjo Jėzaus Kristaus. Kalė
dos tik tada bus tikra szvente, 
jiegu mes savo szirdyse laiky
sime ta piimutine dovana, kai 
Vieszpats Dievas davė mums 
jo Sunu, Jezu Kristų.

LINKSMU KALĖDŲ
VISIEMS!

Idant visus Visagalis Die
vas užlaikytu sveikatoje 
ramybia ir prailgytu gyvas- 
te ant szio svieto!

—“Saules” Redakcija.

Isz Amerikos
8 KARININKAI 

ŽUVO

SPOKANE, WASH. — Asz- 
tuoni karininkai žuvo, kuriu 
tarpe buvo ir vieno lakunu 
sztabo sparno komandorius, 
kai didelis M-52 bombneszis 
nukrito ir susprogo. Vienas 
kareivis, saržentas, kaip per 
stebuklą iszliko gyvas.

Eroplanas, pilnas jet gazoli
no del savo asztuoniu inžinu, 
stengiesi pakilti, kai jo nosis 
staiga pakilo in virszu ir jis 
apsivertė, nukrito ir susprogo.

Jo gazolinas užsidegė ir ne
buvo galima prie jo prieiti.

Lakunu sztabas vis sakyda
vo kad tokiu eroplanu gazoli
nas negali nei užsidegti, nei 
susprogti. Dabar kai kurie 
spėja kad tas eroplanas veže 
atomine bomba, bet lakunu 
sztabas tyli ir nieko nesako.

Vienas isz žuvusiu j u buvo 
42 metu amžiaus pulkininkas 
Clarence A. Neely, isz Sioux 
City, Iowa, komandorius 92- 
tro lakunu sztabo sparno, in 
Fairchild Air Force Base, in 
Spokane.

Nuostabu ir net keista kad 
tiek daug karininku vienu sy
kiu kur nors važiuotu. Ju tar

pe buvo keturi kapitonai, vie
nas Major ir du leitenantai.

Vienatinis kuris iszliko gy
vas yra kareivis Saržentas Ge
ne I. Graye, 25 metuzamžiaus, 
isz Aug’usta, Kansas. Jis sako 
kad jis dar ir dabar dreba ir 
negali suprasti kaip jis iszliko 
gyvas.

—4------
NEW YORK TRAU

KINU STRAIKOS 
UŽBAIGTOS

NEW YORK, N. Y. — 
Po asztuoniu dienu straiku, 
3,100 požeminiu traukiniu ir 
ir strytkariu vairuotoju darbi
ninku sugryžo in savo darbus. 
Žinios pranesza New Yorko 
traukiniu kompanija neteko 
$16,500,000 per tu straiku. 
Darbininkai reikalauja dau
giau mokesties. Kompanija su
tinka ant Unijos iszlygu ir pa- 
siraszys ant naujo kontrakto.

NEW YORK.— Motormen’s 
Unijos Vadas, Theodore Loos 
kuris su trys kiti Unijos Virsz- 
ininkai prasižengė, iszszauk- 
dami Subway Straiku, likos 
paleistas isz kalėjimo, nes 
Straikos užbaigtos.

• 7 SKAITYKIT 
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PLATINKIT!
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MOTINOS IR TĖVO
KALĖDOS

VĖŽINAU kas pasidarė su 
tais musu vaikais, kalbėjo 

Buczkiene in savo vyra, ma
nau kad jie ka toki rengia ir 
nori mums padaryt netikėta 
daigta.

Bvczkis ir tai dasiprato ir 
apreiszke savo paežiai kad

Kalėdų Diedukas

vaikai nedarytu nereikalingu 
kasztu ant pirkimo kokiu do
vanu ant Kalėdų.

— Asz manau kad tai ne 
tas. Vaikai susikuopine in vie
na būreli ka toki sznabžda ir 
rodavojasi ir kožnas bėgioja 
szen ir ten su dideliu užsi- 
karszcziavimu.

— Tegul daro kas jiems 
patinka motka, bet mes turime 
pradėti parengineti eglele, nes 
jau vėlybas laikas, o darbas 
užims kėlės valandas ir busime 
pailsę kol užbaigsime savo 
daria. Juk vaikai mums pasa
kė kad mes nieko nedirbtum 
ir apie nieką nesirupintumem.

— Tylėk Petrai, tarė mo
tina, žiūrėk vienas isz anuku 
stovi prie duriu ir nori ka toki 
mums pasakyt. Anūkas pri- 
ejas prie bobutes tarė:

— Praszau jus kad eitumėt 
in valgoma j i kambarį, nes jus 
Lenais reikalauja.

Tėvas su motina dirstelėjo 
vienas ant kito ir kada inejo in 
tamsu kambari, sztai žiburiai 
likos staigai užžiebti ir net 
nutirpo senukai isz to ka pare
gėjo. Viduryje kambario sto
vėjo puiki eglele puikiai parė
dyta su visokiais papuosziais.

— Tas viskas yra del jus, 
musu tevelei, ir su tais žodžiais 
iszejo isz kamaraites pasirėdęs 
Kalėdų Diedukas ir paprasze 
susirinkusiu kad visi atsisės
tu, kalbėdamas:

— Atvažiavau isz tolimos 
szalies Žieminio Poliaus kad 
jums padaryti netikėta 
džiaugsmu. Bet tuo paežiu kar
tu kas tokis suszuko:

— Sumanėm kad jau dide-
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Kaltina Amerikos
Mokslinczius

Bl 69 METAS

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 
— Amerikos Prez. Eisenhowe- 
ris apleido Paryžių miestą, 
Ketverge po piet. Jis iszskrido 
su savo eroplanu “Columbine 
III,” ir pribus in Vaszingtono 
miestą Petnyežios ryta.

Prezidentas dalyvavo 
NATO Tarybos Konferencijoj, 

lis laikas kad musu tevelei tu
rėtu pasilsi todėl dabar vaikai! 
parerge del jus szita netikėta' 
džiaugsma. Kalėdų Diedukas 
vela pradėjo kalbėti:

— Tyleidt visi, priejas 
prie eglaites pasiėmė keliolika 
pundeliu ir padavė tėvams. 
Buvo tai dovanos nuo visu vai
ku, bet tarp j u nebuvo ne vie
nos dovaneles del vaiku. Die
dukas pradėjo toliaus kalbėti:

— Norėjome kad jus, mieli 
tėveliai, turėtumėt tokias Ka
lėdas kokiu neturėjote per 
daugeli metu. Nenorėjome kad 
jus pirkinetumet dovanas del 
mus todėl mes nutarėm kad 
szios Kalėdos butu tik del jus, 
tai yra Kalėdos nuo vaiku del 
savo mylimųjų teveliu.

— Tai mums yra didelis 
dyvas ir visai netikėtos Kalė
dos, prakalbėjo tėvas szluos- 
tydamas aszaras nuo veido, o 
motina szluoste akis su žiurs
teliu.

Kada taip stovėjo nusistebė
ja, negalėdami kalbėti, vienas 
isz vaiku prisiartino prie tėvu, 
pabueziavo abudu ir kalbėjo:

— Vakar girdėjome kaip 
jus, mieli tėveliai, rugojote 
kad esate taip pailsę ir nuvar- 
gia ir da turite paredyt eglele 
del mus, kada mes miegotu- 
mem, todėl mes visi nutarėm 
patys paredyt eglele ir apdo
vanoti jus dovanėlėms szimet 
vietoje jus mus apdovanoti. 
Kaip jums patinka eglele?

Tėvai pripažino kad tai pir
mutines tokios Kalėdos ir la
bai isz to džiaugėsi kad vaikai 
buvo taip geri ir davė tėvams 
pasilsėti po sunkiai dienai. 
Vaikai ir anūkėlei po tu žodžiu 
apspito aplinkui senukus ir 
kožnas isz paeiles pabueziavo 
riaukszletus veidus savo teve
liu.

Tėvai dekavojo vaikams už 
toki netikėta parengima Kalė
dų kalbėdami viens in kita: 
“Motin, musu vaikai geri ir 
tegul juos Dievas laimina vi
same ! ”

Ar daug tokiu vaiku randa
si, kurie atsimintu ant senu te
veliu kurie stengėsi parengti 
Kalėdas del savo vaiku, o vai
kai visai ant to neatsimena 
kad jau laikas jiems paleng
vint ju darbus ir duoti jiems 
proga pasilsėt per szventes?—-a—

NATO
KONFERENCIJA 

PARYŽIUJE
PARYŽIUS, PRANCŪZIJA. 
— NATO konferencija kuri 
prasidėjo Gruodžio szesziolik- 
ta diena, dalyvauja Suvien. 
Vals. Prezidentas Eisenhowe- 
ris ir keturiolikos szaliu Mi
nisterial, Lik Portugalijos Sa- 
lazaras negalėjo pribūti. Pa
ryžiuje paskyrė 4,000 polici- 
jantu, kad saugotu Ministe- 
rius.

Žinios pranesza, buk svar
biausi klausimai, del raketų ir 
atominiu bazių Europoje. 
Amerika jau prieina nusista
tymo, jog nebūtina priimti 
greitus nutarimus. Klausimas 
ne esą toks tikras, ligi bus pa- 
czios raketos pristatytos.

Arabai ir Izraelis yra susi
rūpinę savo santykiais. Bet 
sprendimo laikinai suradus 
apraminima. Prancūzam pa- 
reiszkes, kad Amerika ne- 
siunsti daugiau ginklu Tuni
su!; Arabam prižadėjo per 
rasztu, kad ju reikalas NATO 
konferencijoj nebus paskelpta 
be ju žinios. Indijos Ministeris 
pranesze Prezidentui Eisenho- 
werui, kad Rusijos siūlomas 
atominiu ginklu bandymu su
stabdymas bus galimas tada, 
kai bus sutarta sustabdyti 
ginklu gamyba ir investi val- 
dima.

Prez. Eisenhoweris patarė 
Sziaures Atlantiko Gynybos 
Organizacijos (NATO) kon
ferencija Paryžiuje. Jisai pa
tarė NATO organizacijai pa
vartoti visomis pastangas 
priesz Sovietu Sanjungos ka-! 
rine konkurencija, nors musu 
rankose yra daugiau jiegu, nes 
Sovietu. Prez. Eisenhoweris 
pasaxe, kad Suvien. Amerikos 
Valstybes ir j u san jungininkai 
pasiruosze tartis su Sovietu: 
Rusija, kad jiegos, g-rasinan- 
czios pasauliui butu protingo
je valdomoje.

Atidaręs konferencija, Prez. 
Eisenhoweris ir kitu valstybių 
vyriausybių ypatos sėdėjo ap-į 
link konferencijos stala Pala- 

Į lais de Chaillot kambaryje. 
Anglijos ministeris Macmillan 
sėdėjo Prez. Eisenhowerio de- 
szineje, ir NATO generalinis 
sekretorius Paul Henri Spaak 
jo Kairėje.

WASHINGTON, D. C. — 
Agrikultūros Sekretorius Ezra 
Taft Benson pranesze kad Su
vien. Amerikos Valstybes 
sziais metais pasodins viena 
bilijoną medžiu.

Daktaras Wernher von 
Braun, armijos rakietu ko
misijos virszininkas i n 
Huntsville, Alabama sako 
kad Sovietu tie ‘sputninKai’ 
yra tik pradžia tokiu ginklu. 
Bet jis sako kad Amerikos 
mokslinczius yra toli gražu 
pralenkė Sovietu mokslin- 
cziai. Jis kaltina musu val
džia ir musu valdininkus, 
vis kiszasi in mokslincziu 
reikalus ir juos trukdo. Jis 
sako kad politikieriams ir 
valdininkams nėra vietos | 
techniszkose ir moksliszko- 
įse srytyse. Jis toliau sako 
kad visokie intarimai ir tar- 
dinimai isz Vaszingtono yra 
taip iszgazdine daug musu 
mokslincziu kad jie nieko 
bendra nenori turėti su val
džia ar su kariszka Ameri
kos jiega.

------£------
DANTISTAS

SUMUSZTAS

4 AMERIKIECZIAI 
SUŽEISTI

Kelios Bombos
Susprogo

ATHENS, GRAIKIJA.
Trys bombos susprogo Ameri- 
kiecziu ofisuose in Athens, 
Graikijoje, keturi Amerikie- 
cziai lakūnai buvo sužeisti ir 
Amerikos žinybos knygynas 
buvo sudegintas.

Kai kurie kaltina Komunis
tus, bet dauguma laikraszti- 
ninku spėja kad ežia buvo pa
ežiu Graiku atsakymas in 
Amerikos Ambasadoriaus 
Henry Cabot Lodge prakalba, 
kai jis pareiszke kad jis prie- 
szinasi Graiku nusistatymui 
suvienyti Anglijos kolonija 
Cyprus su Graikijos krasztu.

Vardai sužeistu Amerikie- 
cziu lakunu dar nėra paskelb
ti.

Graikijos Premieras Cons
tantine Karamanlis, isz Pary
žiaus tuoj aus per telegrama in- 
sake valdžiai susekti tuos ku
rie tas bombas susprogdino ir 
visus nubausti. Jis yra atvažia
vęs in Paryžių del tos visu lau
kiamos Tautu Sanjungos kon
ferencijos. Premieras kaltina 
Komunistus, sakydamas kad 
Komunistai nori sup judinti 
Amerikieczius su Graikais 
priesz ta konferencija.

KOMUNISTAS
NUSIŽUDĖ

PHILADELPHIA, PA. — 
Trys vyrai inejo in Toddle 
House restauranta apie antra 
valanda isz ryto. Vienas isz ju 
isztrauke revolveri.

Penkios deszimts metu am-! 
žiaus dantistas, Daktaras Da
vid Klepper buvo vienatinis 
kostumeris tame restaurante. 
Vienas isz tu vagiu reže jam 
per žanda su savo kumsztimi 
ir paėmė penkios deszimts do
leriu isz jo Kiszeniaus.

Wilbur Russ, 36 metu am
žiaus darbininkas buvo pri
verstas atidaryti registeri, isz 
kurio vagiai pasiėmė Keturios! 
deszimts tris dolerius.

Ta paezia nakti, apie puse: 
po pirmos, 60 metu amžiaus' 
Chu Wong, savininkas restau- 
ranto ant Lancaster Avenue 
buvo teipgi apvogtas. In jo 
restauranta inejo du vyrai ir 
pasivogė szimta doleriu.

LINKSMU KALĖDŲ
VISIEMS!

BERLYNAS, VOK. — 
Gerhard Ziller, 46 metu am
žiaus, Rytines Vokietijos So
cialistu Vienybes, Komunistu 
partijos centrinio komiteto 
sekretorius, taipgi buvęs ma- 
szinerijos Ministeris, nusižu
dė Rytiniame Berlyne. Žinia 
buvo paskelpta in laikraszti 
“Nenes Deutschland.” 

_________

ŽEMES DREBĖJI
MAS IRANE

TEHRAN, IRAN. — Parei- 
ta Petnyczia žemes drebėjimas 
isztiko Vakariu Ir ana. Isz viso 
žuvo 1,287 žmonių, o miestely
je Farsang 1,100 žuvo. ■

Valdžia pristatė daug mais
to ir liekarstu del tukstan- 
cziams ligonėms ir bepastoges.

Szitas žemes drebejimąs bu
vo tokia pat smarkumo kaip 
tas kuris atsitiko pareita Lie
pos menesyje Kaspijos maros 
apylinke.

i
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LINKSMU KALĖDŲ
VISIEMS!

daigias kad jis bus paszauktas 
in Senato Komisijos tardini-

ŽINUTES

Kas Girdėt _ _ _ 1_ _ _
Linkšmu Kalėdų!
Vėliname visiems Amerikos 

Lietuviams ir Visose Dalyse 
Svieto, kur tik Musu Tautie- 
cziai randasi, dalinami su jais 
Plotkelems, linkėdami Geros 
Sveikatos, Pasivedimo ir Lai
mingai sulaukti kitu Szven- 
cziu!

Taigi, Seredoje, Gruodžio 
dvideszimts penkta diena pri
puola Gimimo Diena Mokyto
jaus, Krikszczioniszko Tikėji
mo — Mokytojaus ir platinto- 
jaus Teisybes!

Gimęs vargingoje stainelyje, 
iszaugintas varge, kankytas už 
mokinimą to, kas ketino stotis, 
apszvieta visuomenes, kybojo 
ant kryžiaus tarp dvieju latru 
su erszkecziu karūna nužemi
nimo.

Tūkstantis devyni szimtai 
penkios deszimts septinta kar
ta mumis primena Užgimimą 
Mokytojaus ant mokytoju, o 
prie kožno priminimo rodos 
kad isztikruju gimdavo Teisy
be, Kristaus mokslai ir rodos 
vis daugiau insemdavo in szir- 
dis musu ir gyvenimo musu, 
bet da toli kol tasai Jo moks
las apims visa svietą.

Todėl 1957-tu kartu isztar- 
kime da szirdingiau vardu Tei
sybes, o- gal inžengs toji teisy
be ir. kietose duszios kurios 
persimainys ant Užgimimo už- 
sikietejusiu szirdžiu.

Todėl, isz tos Linksmos 
Szventes tojo Mokytojaus ant 
mokytoju mes, Jo iszpažinto- 
jai, pasidalinkime vienokia 
minczia kaip szeimyna plotke- 
liu, o tikslu tojo, lai buna veli- 
nimai — užgimimas musu szir- 
dyse Kristaus Teisybes.

Todėl, da karta siuncziame 
po visa svietą Szirdingus Veli- 
nimus musu Tautiecziams — 
Linksmos Szventes Užgimimo 
Jėzaus ir lai pas visus ,užžydi 
žodžiai: “Garbe Dievui ant 
auksztybiu, o žmoniems geros 
valios, ramybe ant žemes.’’

To visko linki jums,
— Redakcija.

—a—
Senatorius Lyndon Johnson 

ir Vice-PrezideiitO' Nixono. Jis 
kaltina, buvusi Apsaugos Sek
retoriaus pagelbininka, Roger 
Kyes už sumažinimą pinigu 
del nauju ginklu, tokiu, kokius 
Rusijai dabar turi. Jis teipgi 
kaltina Sekretoriaus .pagelbi
ninka Donald Quarles. Alums 
visai nebūta dyvai jeigu Sek
retoriaus page! bin inkais Do
nald Quarles tuojaus pasi
trauks isz valdžios. Galimas

.mus.
-—&—

Prez. Eisenhowerio kelione 
in, Paryžių del konferencijos, 
buvo indomi: Kariszki eropla- 
nai, kariszki laivai Amerikos 
ir Anglijos ji palydėjo. FBI 
])olicija, ir Balt-kambariu slap
ti agentai visur važiavo pirm 
jo ir ji seke.

—<---
Armija dabar pasiliptomis 

yra prirengus naujus ginklus 
priesz tokius ginklus kaip So
vietu “Szputninkus.” Dar nie
ko nėra apie tai skelbiama, bet 
galite būti tikri kad už keliu 
dienu ar sanvaicziu isz,girsite 
apie tuos naujus armijos gink
lus.

. ------Gal niekados ant szio svieto 
tiek daug galiūnu, valstijų va
du nebuvo susirinkę in viena 
vieta., kaip dabar Paryžiuje.

-----*-----
Armija, Laivynas ir Lakunu 

Sztabas dar vi.spesza.si, dar vis 
vienybes nepalaiko, ir visi dir
ba ir rengia naujus ginklus be 
kitu žinios.

.-----Szitokis nesutikimas gal 
daug laiko sutrukdo ir baisiai 
daug kaisztuoja, bet tai gali 
būti musu krasztui in sveika
ta, nes visi jie, lenktyniuoda- 
mi priesz viens kita, geriau
sius ginklus pagamins.

—>---
i Prez. Eisenhowerio darbas 
Paryžiuje per tas konferenci
jas nėra pavydėtinas. Jis tu
rės stengtis sutaikinti Pran
cūzus su Augiais ir Vokieezius 
su Prancūzais ir Anglais. Jis 
teipgi turės visus intikinti kad 
Sovietai nėra Amerika pralen
kė su savo naujais ginklais ir 
“Szputninkais. ” 

-------- -----Sovietai yra tikrai susirupi- 
11.0 apie Eisenhowerio1 sveika
ta. Jie jaucziasi kad jie gali 
geriau derintis su Eisenhowe- 
riu negu jie galėtu su Vice- 
Prezidentu Nixonu, jeigu jis 
Eisenhowerio vieta užimtu.

Girardville, Pa.—
Pranas Vaitkeviczius (AVhite- 
cavage) nuo 400 M . Mahanoy 
uly., 61 metu amžiaus, numirė 
pareita Nedclia in Ashland li- 
gonbute. Velionis sirgo per du 
metu. Gimė Lietuvoje atvyko 
iii) Amerika ir gyveno per kele
tą, metu su tėvais in Lost ('reek 
o 1912 m., apsigyveno Girard- 
villeje. Paliko savo paezia Ag- 
neszka (Balbavage) ir duktere 
Mare, pati Donald Bitting, 
miesto, taipgi tris anukus, tris 
brolius: Juozą, ir Szimona, Phi-i 
ladelphia ir Jurgi, Bethlehem, j 
seseri P. Urboniene, Fountain 
Springs. Laidojo Ketverga ry
ta. deszimta valanda isz .Grabo- 
riaus Otto koplyczios 200 Cen
tro uly., Ashland ii' palaido
tas in LKVD kupinose Frack
ville.

— Buvusi miesto gyvento
ja. Stella (Racziute - Rice) 
Stepsie, isz Pottstown, kuri 
sirgo trumpa ' laika, pasimirė 
ini Pottstown ligonbute. Velio
ne paeina isz Alt. Carmel, po 
tam. apsigyveno Girardvilleje 
o keliolika, metu atgal apsigy
veno mieste Pottstowni. Jos vy
ras Mykolas Stepsie, mirė 
1942 m. J’aliko trys dukterys: 
keturis suims, vienuolika anū
ku ir ausukes taipgi viena pro- 
anukąi. Laidojo Seredos ryta 
isz Graiboriaus AVilinskio kop

Matyti kad visi bijosi Rusi
jos, bet tuo paežiu sykiu be
veik tie visi nepasitiki ant 
Amerikos, 

-------- -----Nors Europos krasztai bijo
si Rusijos užsipuolimo, bet gal 
didžiausias pavojus gresia ne 
Europos krasztams, bet Ame
rikai.

Pypkes Durnai

lyczios mieste, su apiegomis iii 
Szv. Vincento bažnyczioje do- j 
vintą valanda ir palaidota iii Į 
parapijos kapinėse.

To Nepadarys
—

Vienas tarnas prasze pas j 
savo duondavi idant jam 
duotu alga už du menesius 1 
iszvirsz bet tasai atsisakė, o ' 
anas be atlaidos melde:
. — Susimylėdamas ne isz- 
sikalbinek tik duok.

— Ne, negaliu, nei savo 
tėvui neduoeziau; ana kaip 
Mikitai daviau iszvirsz alga 
tai neiszbuves du menesius 
numirė. 1

— Tai ponas mislini jog 1 
ir asz tokia nedorybe tamis- 
ta padarysiu?

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... S

Viesz. Jėzaus ir t
: Motinos Szvencz. t

[ Sapnas Motinos Szven-
Į cziausios, mieganezios > 
Į ant kalno Alyvų, žemei j> 
; Batanijos, bažnyczioj > 
' Szv. Mykolo Arkaniuolo. >

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

* SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A, f

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mabanoy City, Pa

Pirkite U. S. Bonus

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

—£—
Jeigu,. . .
—>—

Jeigu vargsze motere
, ka pavagia,
Tai advokatai vadina

tai vagysta,
O kaip turtinga ka 

pavagia,
Tai vadina kad turėjo

“tokia liga’’.
• I

SKAITYKIT
•'SAULE” °® I

i PLATINKITE

♦

NIaTURALLY, they're important to you! That's why we want you 

to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's dona by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papersl 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

car®*'encV’sUT■natchmF
teaP°nfie

for the

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

Let us show you the

Q0eJJlng Ji

behave

car®9'

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpipasi sekanti skaitymai: 
Yla 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 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan 
ežius 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 ieztorijos: 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.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

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

lapių, 20o.
No,158~A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
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 Raszyrno. 25c.

Kitokios Knygos

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieėzna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Ne^aejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
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 NaktL 
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- 
norians, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 P'is- 
*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦*'

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos

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

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

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

ISO1/*—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 Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Offiuium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas 
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 laiazka su pinigais.

tFF Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiim
tini o kasztu.

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., - U. 3. M
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Jono Kuteno Kalėdos
JONAS Kūlimas sustojo ipriei 

gazolino stoties ir prasze 
prižiūrėtojo pripilti gazolino 
ir alkoholio. Diena buvo labai 
szalta. Termometras buvo tik 
du laipsniu virsz zero.

Jam czionai ko nors truko. 
Kaž kokia jėga visados ji trau
ke prie szitos stoties. Apsidai
ręs jis paklausė: “Kur tas ma
žas vaikas kuris czionai daž
nai dirbdavo?”

“Vaikas?” Klause prižiuro
te ja s, “koks vaikas?”

Asz nežinau jo vardo, bet 
aisz ji matydavau dirbant czio
nai. Jis bus inaž daug kokios 
deszimties metu ; mažas, bet la
bai protingas.

Asz manau kad tamstai kalbi 
apie Povyla. Jis gyveno anuo
se namuose, rodydamas ranka, 
tarė p r i žiūrėtojas.

“Ar jis iszsikrauste? Asz 
matau kad namai tuszti.

Ne, jo motina mirė praeita 
san vaite. Asz manau kad tams
ta ta, žinojai.

Ne, asz. per dvi sanvaites su 
savo automobiliu nevažiavau. 
Buvo labai daug sniego. — Tai 
jo motina mirė? O kur jo tė
vas?

Jis ir-gi mire. Jan bus dvy
lika metu kai]> jis mirė.

O kur Povylas? Ar jis vie
nas?

Viena, kaimyne priėmė ji in 
savo namus ir laikys ji tik per 
Szventes. Paskui jis turės eiti 
in naszlaicziu namus. Jis netu
ri jokiu giminiu, kurie galėtu 
ji prižiūrėti. Gaila. Jis buvo 
labai geras vaikas.

Labai geras, pakartojo Jo
nas.

Jis kelis kartus- dirbo ežia 
mums. Labai darbsztus vaikas.

Iszvažiuojant isz stoties, Jo
nas linkėjo prižiūrėtojui 
Linksniu Kalėdų, bet jo min
tys buvo kur kitur. Jis maustė 
apie ta linksma vaikuti, kuri 
pasitikdavo kada, jis atvažiuo
davo prie stoties. Dideles, liūd
nas akis jis turėjo; aiszkn, kad 
jau nuo pat jaunystes dienu jis 
žinojo gyvenimo vargus. Bet 
vargai, ar ne, jis visados bū
davo linksmas Povylas, nasz- 
laitis, o jis, Jonas, visados 
maustė apie savo vaika, kuris 
dvylika metu atgal gimė ir mi
rė po keliu dienu. Jis visados 
jausdavo ta. szirdies skausmą 
kada, pamanistydavo apie ta 
kūdikėli. Maustydamas apie 
Povyla vis prisimindavo savo 
mirusi kūdikėli.

Parvažiavęs namo jis ėjo iii 
valgykla vakarieniauti, bet 
mate kad stalas buvo pareng
tas tik del vieno.

Kur Kuleniene? Jis paklau
sė inejusios tarnaites.

Ponia Kuleniene sake kad ji 
nebus iki vėlumos. Ji sako kad 
tamsta jos nelauktum ant va
karienes. Ji turi labai daug 
darbo su biednu vaikais. Ji 
man iszrodo labai nuvargus.

Kulenas stovėjo, bet jis ne
klausė ka tarnaite jam sake.

Jis žinojo kad jo pati buvo la
bai darbszti. Netekus savo kū
dikio, ji nuramindavo savo 
szirdies skausmus dirbdama 
del kitu vaiku. Bet tas darbas 
užimdavo labai daug laiko, o 
jis norėjo matyt savo paczia 
namie, ypatingai szi vakarai, 
Kucziose, vakare priesz Kalė
das. Ne, jis n (‘gal ėjo vienas 
czionai valgyt. Buvo lyg kokia 
panieka. Jis buvo vienas, bet 
ir daug kitu yra vienusziu. Po
vylas, naszlaitis, ir jis liko vie
nius. Gal szi vakaru jo szirdis 
verkei savo tėvelio ir motutes.
Gal....

Ona, asz nevalgysiu vienas, 
no szi vakaro. Kalėdų vakaru.. 
Asz iszoinu.

Tarnaite, nustebus, žiurėjo 
in ji. Jis iszejo. Ji pasidarė 
kąip ir nerami. Per dvylika 
metu ji isztarnav'o tai szeimy- 
nai ir dabar pirma karta, mate 
poną Kuloną, neu'žgnniedinta 
savo paezios pasielgimu.

Apie puse valandos vėliau 
Marijona Kuleniene sugryžo 
namo. Ji buvo labai nuvargus o 
bet linksma.

Onut, žiūrėk ka, turėsim per 
Kalėdas.

Ona prieidama prie duru pa
mate vaika.

Km- ponia ji gavai ?
O kur kiti gauna visokius 

daigins Kalėdoms?
Nuo Santa Claus.
O kodėl ne nuo Kūdikėlio 

Jėzaus? Ona, asz buvau tokia 
nerami laukdama Katodu. Asz 
•vis maniau apie,... o bet tu. su
pranti.

Tai]i, ponia, asz suprantu. Ji 
jau buvo pas Kūlėmis kada ju 
kūdikis gimė ir mirė.

Asz lik dirbau ir dirbau kad 
galecziau užmirszti ta. szirdies 
skausmu. Ir kada, nebegalejau 
iszkonitot, asz nuėjau in bažny- 
cziai, ir ten prie Betliejaus stai- 
nelos ,žiūriu in Kūdikėli Jezu 
praszau Jo pagėlbos. Paskui 
asz nuėjau in. Labdarybės rasz- 
tyne. Predefine man pasakė 
apie szi vaika. Asz nuėjau, ir 
sztai vaikas. O, Onyt, asz žinau 
kad Kūdikėlis ,Jėzus iszklause 
mano malda., nuramino mano 
skausmus ir atsiuntė szita vai
ka..

Jis iszrodo geras vaikas. 
Mes turime ji palinksminti per 
Kalėdas, jis atrodo gana nu
lindęs.

Taip, taip, sutiko Marijona. 
Bet kur ponas Kutenąs? Ar jis 
dar neparėjo ?

Tai]) ponia, jis parėjo, bet 
ir vėl iszejo. Jis sake jog vie
nas negali valgyt vakarienes, 
ypacz Kucziose.

Jis iszejo? Kur?
Jis nesako.
Beabejo jis tuoj sugrysz. Pa

gamink vakariene del trijų. 
Ji labai rūpinosi apie savo vy
ra. Kodėl jis iszejo? Iszgirdus 
žingsnius ji bego ji pasitikt.

Marijona! Asz džiaugiuos 
kad tu sugryžai. Asz nenorėjau 
valgyt, vakariene vienas.

Alums nereikes valgyt vie
niems. Asz turiu sveczia. Eik 
czionai Po vytai. Jonai sztai 
manoi Kalėdų...

Povylai! Suszuko Jonas. Jo 
pati nustebus stovėjo. Jonas 

pribėgės prie vaiko apsikabi
no ji ir fare:

Asz tavos visur iszjieszko- 
jan.

Tu jo jieszkojai ? Klauso Ma
rijona. Tai jus pažystai vie
nas kita?

Taip, mes pasipažystam. 
Asz ji matydavau prie gazoli
no-stoties. Bet jau per dvi san
vaites a.sf£ nebuvau matos. Tik 
sziandien asz dažinojau kad jo 
motina mirus. Ir Marijona., ka
da. tavos nebuvo namie, asz isz- 
ejau jiesz-kot Povylo ir parsi
vesi ji czionai vakarienes. Asz 
nuėjau in namus kur jits gyve
no, bet sužinojau kad kitas kas 
ji iszvežo. L- tai tu. Atari joną..

Jonai, asz myleeziau Povy
la laikyt ant visados. Asz par
sivedžiau ji namo tik ant Kalė
dų, bot jeigu tu myli mano 
Kalėdų dovana...

Marijona asz labai myliu 
szia dovana, tai]) laibai kad asz 
norccziau laikyt ji ant visados.

Virtuvėje Ona verkė, bot tai 
buvo džiaugsmo aszaros.

Asz labai džiaugiuosi kad 
mos galėsim, turėt vaika. Da
bar poniai Kulenienei nereikes 
dirbti del kitu vaikeliu, nes ji 
turės vaika savo namuose.

— GALAS —

Linkime visiems

Sulaukti sveiki ir

Linksmu Kalėdų,

Kad Dievas užlaiko musu 

prietelius sveikatoje,

Ir kad prailgintu jiems 

gyvastį,

Ir kad susilautu da 

geresniu laiku.

Dalinamės ir mes
Su Skaitytojams Plotkelems, 

Su vilczia kad sulauktume 

visi gyvi kitu Kalėdų!

“Linksmu Kalėdų Visiems.”

To visko linkime szirdingai 

Baltruviene ir Taradaika.

* i
i TARADAIKAW J
***-|f****-K*-»c*-»(************-»

Iszklausyta Malda
J^l'VO Kucziu vakaras!

— Eikite gulti; labanakt!
Jonukas ir Alaryte liūdnai 

apsiaszaroja nukiūtino in mie
gamąjį kambari.

Nuo darbo ir kitu rupeseziu 
tėvas ta diena buvo labai nu
vargęs. Kadangi vaikai neda
vė jam ramybes visokiais klau
symais ir praszymais ir pra- 
szymais Kalėdų dovanu, apie 
kurias nusibodo jam klausyti 
ir in klausymus atsakinėti, nu
varė juodu gulti septinta va
landa. vieton asztuoniu.

— Tokia dabar brangeny
be, kad sunku ir apsakyti. Isz- 
laidu galybe, o juodu dar ko 
užsimano: dovanu! Nebe tie 
jau laikai. Pirmiau viskas bu
vo pigiau, o prie to dar Szv. at
minties mano paeziute sugebė
davo szi ta sutaupyti; nun-gi 
vaiku ir tarnaites užlaikymas 
visa apsunkina. Nei pats jau 
nebežinau ka pradėti ir ko 
griebtis.

Vaikai nemiegojo. Gulėdami 
lovoje verkszleno, kad toto ne
gerai su jais pasielgė, nesu
teikdamas dovanu ir nuvary
damas taip anksti gulti. Prie 
mamos tai]) nebuvo. Kuomet 
ji gyveno, ir eglele rasdavosi 
ir invairiu dovanu būdavo. 0 
dabai- visai nieko.

— Kas-gi atsitiko su tete 
kad jis taip persimaino ir pa
liko negeras? Klausinėjo vie
nas kito.

Asztunta, devinta ir deszim- 
ta iszmuszo laikrodėlis. Juodu 
buvo dar neužmigę. Tnvairios 
mintys nedavė ramumo.

— . Alaryte, ar tu dar ne
miegi ?

— No, Jonuk, atsiliope sal
dus mergaites balsas. Sten
giuosi, bet negaliu; mano akys 
nesimerkia. Begalo liūdna kad 
tote pasakė jog norą Szv. Ni- 
kalojaus (Kalėdų Dieduko.) 
Bet aisz žinau kad yra ir tote 
negali to užginezyti, nes seniau 
kuomet dar mamyte gyveno, 
kas mota jie ateidavo.

Pasakius tuos žodžius ji nu
tilo. Reikėjo supranti kaip 
juodu gailėjosi numylėtos ma
mytes.

— Vienok klausyk, Jonuk, 
po valandėlės vela prabilo se
syte. Alan rodos kad mama vi
suomet melsdavosi, sakydama!, 
jeigu kas gerai meldžiasi tai 
Dievas visada iszklauso. Be 
abejones ji praiszydavo Dievo 
idant Jis atsiunstu Szv. Nika
loju su maiszu invairiu dova
nu, kokias kas mota gauda
vo m.

— Tai reiketu ir mudviem 
pasimelsti ir papraszyti Dievo 
kad atsiunstu Szv. Nikaloju su 
maiszu.

— Asz ir-gi taip manau.
— Tuojau jiedu numėtė 

antklode, atsiklaupė ir Dievo
baimingai sudėjo rankas.

— Taigi, Jonuk, dabar tu
rime tvirtai tikėti jog gausi
me dovanu, kokiu praszysime. 
Pirmiausia asz praszysiu o tu 
tylėk; palauk kol pasakysiu 
Amen. Kada asz pabaigsiu tai 
tu tada praszysi ko nori.

— Gerai, tai-gi pradek!
— Brangiausia Jėzau, pa

siliejo mergaites malda, žvilg
terėk ant musu ir suteik savo 

malone. Palaimink musu tote 
idant jis tikėtu jog yra Szv. 
Nikalojus, taip-gi lai tete nesi- 
rustina ant manos ir brolyczio. 
Xuo savos asz praszau idant 
Szv. Nikalojus atnesztu man 
tolo, virduli ii- puodžiuku. 
Tvirtai tikiu kad mano pra- 
szyma iszklausysi. Amen.

— Dabar tu praszyk!
— Mielasis Jėzau, pradėjo 

Jonukas, asz busiu geras vai
kas, (odei praszau Tavos, at- 
siunsk szia naktį Szv. Nikalo
ju kad jis atnesztu invairiu do
vanu. Asz noriu turėti rogu
tes, saldainiu, knygų ir daug 
kit-ko. Amen1.

, Pabaigia savo maldas jie nu
sidžiaugė tikėdami jog ryto 
meta tikrai gaus dovanu, pa
lindo po antklode ir netrukus, 
užmigo.

Skaitydamas liaikraszti tė
vas buvo bepradejas snausti. 
Skardus laikrodžio valandų 
muszimas iszbudino ji. Paszo- 
kes atsiminė apie rustu su 
vaikucziais pasielgimu ir pa
gailo jam. Bet ka padaryt, jie
du jau miega. Nereikia budin
ti. Bet-gi noras pamatyt, mie
ga ai- ne, traukto ji trauke, o 
sanžine pradėjo iszmetinet jam 
netikusi pasielgimai. Juk jis 
yra tėvas, naszlaicziu tėvas.

Noras pamatyti juos ji nu
galėjo ir tylomis, ant galvi 
pirsztu, prisiartino prie kam
bario ir pamažu pravėrė duris. 
Tuo laiku vaikueziai meldėsi. 
Pamatęs tai jis labai susigrau
dino ir kada iszgirdo Manytes 
žodžius “palaimink musu to
te” dvi gailios aszaros nurie
dėjo per jo vedus, o Jonuko pa
žadėjimas “busiu geras vai
kas” ji pralinksmino ir visai 
permaino.

— Nuostabu, kad asz visai 
pamirszau, kaip mažas būda
mas laukiau tuju brangiu Ka
lėdų Szvencziu. Būtinai turiu 
pataisyti savo klaida ir isz- 
klausyti vaikucziu praszymo.

Uždaros duris jis numėto 
szlures ir naktini apsiausta, 
užsimėtė szvarka ir iszejo 
miestan parnoszti vaikam to 
ko prasze Jėzaus, kad Szv. Ni
kalojus atnesztu.

Už pusvalandžio sugryžo na
mon linksmas, linksmesnis ne
gu kitados buvo. Pats džiaugė
si kad atsikėlė vaikueziai ras 
atnesztas Kalėdų dovanas.

— Jaucziuosiu laimingas! 
Dedamas dovanas prie vaiku 
kambario tarė'sau, ir pasižadu 
kasmet panasziai elgtis. Tegul 
Szv. Nikalojus lankosi pas mus 
kiekviena Kucziu nakti.

Pradėjo szvisti. Kuomet die
nos vieszipats nugalėjo tamsy
bių, eonus ir žvaigždes viena po 
kitai nyko, keturios mėlynos 
akutes plaeziai atsivėrė ir pir
miausia pažvelgė in duris, ar 
iszklause Jėzus ju praszymo ir 
ar astiunte Szv. Nikaloju. Žiu
ri ir negali atsistebėti. Dova
nos kokiu prasze, 'buvo palik
tos prie duru. Paszoko isz lo
vos ir isz džiaugsmo net apsi

verkė. Paskui pradėjo szaukti 
tote:

— Skubink tote, ir žiūrėk, 
kokias dovanas Szv. Nikalojus 
szia nakti atnesze; viską turi- 

i me ko meldeme.
— Dabar brangusis tote, 

tarė džiaugdamosi Maryte, da- 
| bar jau tikėsi jog yra Szv. Ni- 
I kalojus; asz ta žinojau.
I Jonuka.s-gi paszokes apka-
I bino tėvo kakta ir viską pasa
ko, kaip juodu į įrišimi no bran
gia mamai kuri visuomet mels
davosi ir Dievas danguje isz- 

į klausydavos jos malda.
— Turiu pripažinit, pritai-

■ re tėvas, jog Dievas iszklauso 
jusu malda ir suteikė ko pra- 
szete. Todėl visados bukite 
Jam geri.

----- GALAS-----
*♦**♦**♦**♦■*  *♦**♦* *♦* *♦**♦**♦*

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad .jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

i —“Saules Redakcija.”

LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN
JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinoa 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

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

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius xiko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

— Rože turi savo erszkie- 
czius; deimantas turi kliūtis; 
geriausias žmogus turi teipgi 
savo silpnybes.

— Nekurie žmones džiau
gėsi jeigu tavyje atranda kal
te, kiti yra neužganadinti jei
gu tavyje randa gera būda.

— Kuom ant arklio randa
si mažiau sunkenybes, tuo ji
sai greieziau bėga; ta pati ga
lima prilyginti ir prie moteres 
liežuvio.
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160 Puslapiu ! [
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Žinios Vietines
Subatoj pripuola Szv. 

Tamoszio Apasztalo, o Tau
tiszka Vardine: Ilgis. Ir ta 
diena Menulio Atmaina : Nau
jalis. Tik keturios dienos ligi 
Kalėdų; 1932 m., Kongresas 
pavėlina parduoti ir gerti alų; 
1945 m., Generolas .George S. 
Patton, 60 metu amžiaus, gar
sus karininkas pasimirė. Jis 
buvo mirtinai sužeistas prie 
pat karo lanko.

2įĮ 'Subatoj pirmoji ‘žiemos 
diena.

Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola ketvirta Adventu Ne- 
delia, taipgi Szv. Zenonos ir 
Szv. Pranei szkos Gabriui, o- 
Tautiszka Vardine: Dovile. Ir 
ta. diena: 1935 m., Anthony 
Eden tapo Anglijos Užsienio 
Sekretoriumi. Jis tuojaus pa
sakė kad reikia Hali jonus nu
bausti už užsipuolimą ant 
Ethiopijos; 1335 m., Žemai- 
cziai sudegino Kryžeiviu aba- 
za Ragainėje.

Panedelyje pripuola 
Szv. Viktorijos, o Tautiszka 
Vardine: Vėl bu tas. Ir ta die
na: 1939 m., Prcz. F. D. Roose- 
veltas paskiria Myran C. Tay
lor kaipo Taikos pasiuntinys 
in: Vaitikana, Kataliku Ba'žny- 
czios sostine; 1933 m., Daugiau 
kaip 200 Prancūzu žuvo trau
kinio nelaimėje, apie 17 myliu 
nuo Paryžiaus miesto; 1865 
m., Rusai uždraudė Lietuvos 
bajorams ir apsiszvietusiems 
pirki is'žemes; 1905 m., atga
vus sipaud'os laisve Lietuvoje, 
iszojo pirmas numeris Lietu- 
viszko dienraszczio “Vilniaus 
Žinios.”

£ Utarninke pripuola Ad
omo ir Jievos; Kuczios, o Tau
tiszka Vardine Girėno.

Seredoj pripuola Kalė
dos! Viesz. Jėzaus Užgimimo 
diena, o Tautiszka Vardine: 
Aiszkute.

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

— “Saules” Redakcija.

£ Per Katodais Szv. Mi- 
szios Szv. Juozapo bažnyczio- 
je bus laikomos: Vidurnakty
je (Berneliu) Miszios.

Linksmu Kalėdų ir Lai
mingu Nauju Metu, visiems sa
vo Draugams, Kostumeriams 
ir Pažinstamicms, — Juozas 
Anceraviežius, 409 W. Centre

Seniai, labai seniai, net tūkstantis devyni szimtai penkios 
deszimts septyni metai atgal, kaip žmones laika skaito, 
maža, blizganti žvaigžde szviete virsz Betliejaus miesto. Tai 
nebuvo paprasta szviesa ir nepaprasta žvaigžde.

Tai buvo naktis dyvu ir garbes, ir ta žvaigžde leme visiems 
taika ir ramybe. Szita nakti aniuolai isz dangaus giedojo ir 
prikėlė piemenis, kurie, ateje prie tos karteles giedoja, 
“Garbe Dievui Augsztybese.” O piemenys suklupę ant kelie 
garbino naujai gimusi Kūdikėli. Net ir tie Mokslincziai, 
Karaliai priklaupė priesz žemes ir dangaus valdytoja.

Czia tykiame ir ramiame Betliejaus miestelyje, žvaigždė
toje naktyje pasaulio Karalius užgimė. Jo atėjimas in szi 
pasauli buvo dangaus aniuolu pranesztas:

“Hosana, Sveikas Karaliau.”

Piemenys, budėdami su savo avimis buvo pirmutiniai da- 
žinoti apie to viso pasaulio Karaliaus užgimimą. Ir po j u 
pribuvo tie Trys Karaliai, Trys Mokslincziai, kurie seke ta 
nauja žvaigžde, kuri juos atvede prie to naujai gimusi Kūdi
kėlio, pasaulio Karaliaus. Jie buvo atkeliave isz tolimu 
rytu.

Nei truibos, nei zvanai nepasitiko szito viso svieto Iszgan- 
ytojo in szi pasauli atėjima. Szitam Karaliui buvo gana 
Marija, Juozapas ir biedni Piemenys.

Bet dabar, karta nuo kartos, atsimena ta Kristaus Kara
liaus užgimimą ir ta diena laiko szventa ir už tai szvenezia 
savotiszkai.

Už tai mes per Kalėdas skubinamies in savo bažnyczia 
atiduoti garbe tam Kūdikėliui, kuris buvo atėjės mus.iszga- 
nyti ir iszgelbeti, už tai Kalėdos yra mums tokia svarbi ir 
Szventa Szvente!

□ □ □

KALĖDŲ UŽLAIKYMAS

Sztai keli žodžiai garsaus Henry Van Dyke raszytojo kuris 
gyveno tarp 1825 ir 1933 metais:

Geras dalykas palaikyti Kalėdų paproezius, bet dar geres
nis žingsnis tas Kalėda ingyvendinti.

Mes tankiai kalbame apie taika ir ramybe, bet pamirszta- 
me, kad per Kristaus gimimą, aniuolai giedojo apie,

“Taika Geros Valios Žmonėms.”

Per Kalėdas, visiems nebutu pro szali in save pasižiūrėti ir 
patikrinti, ar mes esame tikrai geros valios žmones. Jeigu 
mes norime geresni pasauli, tai pirmutine pareiga yra pasi
rūpinti, kad mes butume geresni žmones.

ulvczios.
• “Saules” Redakcijos 

ofisas per Kalėdas bus uždary
tas visa diena.

.. Shenandoah, Pa. —
Buvęs miesto gyventojas dau
gelis metu atgal, Daktaras Ha
rold Romano! (Romaiiaitis), 
nuo 1101 Pennhurst avė., Ponu.

Valley, Pa., pasimirė pareita. 
Nedclia. Velionis buvo smium 
a.a.. Szimonu Romana.icziu, ku
rie daugelis, metu atgal laike 
bizni, Hardware sztora ant 
South Main uly. Velionis gimė 
Shenadoryje. Paliko savo pa
ežio,. Eloanora (Knapmoyer), 
sunu ir dvi dukterys. Laidotu

ves invvko Ketverge, 2:30 va- •V O 7
landa, po piet isz Graboriaus 
Andrew J. Bair koplyczios, 
3925 Chestnus uly., Philadel
phia ir palaidotas in West 
Laurel Hill kapinėse, Bala- 
Cynw’yd. 

——

Pirkite U. S. Bonus

St. Clair, Pa. —
Szvento Kazimiero Parapijos 
Kalėdinė Pamaldų Tvarka:

Kuc z i o j e, U t a minko, G r u o - 
džio 24 — Iszpažintis 4 iki 6 
valanda: po pietų, 7 iki 9 va
landa vakare.

Seredoje, Gruodžio 25, Kalė
dose: Szv. Miszios: Vidurnak-

tyje (Berneliu) Miszios. Kitos 
Miszios 8, 9, 10 ir 11 valanda.

Nauju Metu Dienoje Szv. 
Miszios: 8, 9 ir 10 valanda ry
te. Vakaro Miszios 7:30 valan
da. Iszpažintis priesz Miszias.

Kun. P. P. Laumakis 
klebonas.

Vėlinu Jums ko Linksmiau

siu Kalėdų Szvencziu ir Lai
mingu Nauju Metu.

—>—'
Kalėjime

Dažiuretojas — Už ka ga
vaisi in kalėjimą?

Vagis — Už darbszuma, 
praszau pono.

D. — Juk už tai nesigau
na in kalėjimai

V. — O taip, asz bažny- 
czioje laike pamokslo dir
bau prie karabono.

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

<




