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G. Marshall Atvyko In Kinij a
Isz Amerikos

Amerikieczia
rancuzais
Nesutinka

Nesulauks Kalėdų

j Szalta, Bet Bus
J
Szilcziau
PHILADELPHIA, PA. —
Pradžioje szios sanvaites buvo
taip szalta kad net tvoros
braszkejo, ledas ant prūdo
sprogo ir kad ir sparcziai bežygiuojancziain žmogeliui dan
tys barszkejo ir nosis raudona
vo. Bet dabar tie kurie supran
ta tokius gamtos ir oro dalykus
sako kad bus gražiau ir szil
cziau. Gal tie mokslincziai ir
žino ka jie sako, bet seni žmo
nes sako, kad, jeigu buna szal
ta per pilnatį tai kai gausime
delcziaus bus sniego ligi tvorų.
Dabar pakentesime ir palauk
sime ir pažiūrėsime kieno bus
virszus.

RESTORANA
APVOGĖ

*

Szitas trijų metu vaikiukas raszo laiszka, Kaledu Diedu
kui ir praszo kad Kalėdos greicziau ateitu. Jis nesulauks Ka
ledu, nes daktarai sako kad už dienos kitos jis pasimirs.

*

TRAUKINYS
Vagis Pabėgo Su $950
SUSIMUSZE

I

___________

F PHILADELPHIA, PA. —
[Vagis, nuovalaczka ant galvos
’užsimovęs apvogė viena resto
raną Philadelphijos apylinkėje.
Jis pirmiau per langa perszove
abudu to restorano savininku,
paskui pabėgo su $950. Savi
ninkai, Joseph Arndt, 24 metu,
ir Frederic Mauterstock, 23
metu buvo nuveszti in Dela
ware ligonbute, kur jie dabar
sveiksta.

j

Sunku Suprasti

FRANKLIN COUNTY, O.—
Franklin apygardoje, Ohio val
stijoje, per sziuos metus buvo
daug daugiau divorsu, persi
skyrimu negu szliubu, veseiliu.
iTikras skaiczius buvo szitoks.
Net 253 daugiau divorsu, persi
skyrimu negu sutuoktuviu.

WWW
LINKSMU KALĖDŲ!
i
Ir mes apvaikszcziosime ta
linksma Szvente Užgimimo
Kristaus su savo szeimynelems,
todėl, laikrasztis Utarninke neiszeis. Dovanokite mums! Visiems linkime “Linksmu Kale
ndų.”
“Saules” Redyste.

Inžinierius Užmusztas;
100 Keliauninku
Sužeista

pabėgti isz Vokietijos ir atva
žiuoti in Amerika, bet jis atsi
sakė ir vis aiszkino, kad jo vie
ta savo broliu tarpe.
Jis ketina ežia pabūti apie
koki menesi ir padėti Žydams
vesti vaju surinkti $100,000,000
del Nukentėjusiu Žydu Euro
poje.

pyszkino. Trys isz tu, kurie bu
vo apvogti tuojau inszoko in ki
ta automobiliu ir eme vytis.
Jie privažiavo prie policijos
namu ir paskui ji su policijan-j
tais pradėjo vagis vytis. Vagys'
butu ir pabege, jeigu žiemos!
szaltis nebutu jiems kojos pakiszus. Ju automobilius pasly
do ant ledais nukluoto vieszkelio, plento, ir sustojo kai in me
di pataikė. Visi vyrukai, vagiai
buvo lengvai suimti. Ju vardai:
Frank Vitale, 31 meto amžiaus;
isz Brooklyno; Onofrio Tricari-i
co, 34 metu amžiaus, isz Jamai .
ca, Queens; ir Peter Salzano 30,
metu amžiaus, isz Brooklyno.
Jie buvo sužeisti ir buvo nuveszti in Greenwich ligonbute.
Kiti du, Angelo Esposito, 38
metu ir Salvatore Gallella, 28
metu, isz Brooklyno buvo nu
gabenti in kalėjimą.
Tie, kurie buvo apvogti
skundėsi kad nuo j u buvo atim
ti daugiau negu $5,000, bet po
licija rado tik koki tūkstanti. spindulius
<
kurie szvieczia in
PARYŽIUS, FRANCIJA.
Kai Amerimenuli ir kuris tuos spindulius
in musu žeme atmusza. Moks- [kiecziai kareiviai atvažiavo in Francuzija, tai
Užtemo Menulis
lineziai dabar ne tik paaiszkina
Prancūzai su isztiestomis rankomis juos priėmė
WASHINGTON; D. C. —
kaip ten buyo, bet gali iki mi
lU'tarninko vakara po vakarie nutes pasakyti kada taip vėl ir kaipo iszganytojus iszbucziavo.
Tie Amenes, apie puse po szesziu, menu atsitiks kad ir už keliu szimtu
rikiecziai kareiviai in Prancūzija Vokieczius at
lis pradėjo mainytis. Isz prad metu.
žių menulis buvo sidabrinis,
sivijo ir ten juos nudėjo. Už ta Prancūzai yra
paskui pamažu jis pradėjo
rausti pakol visas pasidarė va
dėkingi. Bet, tie Amerikiecziai kareiviai kur
rinis, po adynos jis visai užte
ie dabar Prancūzai randasi tai jau kito plauko
mo.
Senovėj e žmones tikėjo in vi
paukszcziai. Anie atvyko žudyti ar pražūti,
sokius burtus ir visaip gamtos
kitus iszlaisvinti ar patys vergais tapti. Jie bu
nepaprastus pasiradymus pa
tys sau iszaiszkindavo. Dabar
vo didvyriai drąsuoliai, jie buvo mieli svecziai.
mums mokslincziai iszaiszkina,
Bet, dabar tai jau visai kita pasaka! Kareiviai
kad ežia jokiu monu ar burtu
nėra, bet taip atsitinka kai mu
kurie dabar Prancūzijoje randasi nėra nei did
su žemes ritulys, kamuolys invyriai nei iszganytojai. Jie nenori ten būti, ir
eina in kelia tarp saules ir me
nulio ir taip sutrukdo saulutes

NEWARK, N. J. — Trauki
nys važiuodamas isz New York APVOGTI ANT $5,000
in Newark, N. J., buvo pilnas
žmonių. Jis kaip ten sudužo in
tilta, kuris buvo leidžiamas že Policija Pagavo Vagius
myn. Tiltas buvo iszkeltas pra
leisti laiva ant upes praplaukti.
GREENWICH, CONN. —
Inžinierius traukinio nepatemi- Penki vyrukai užtiko kelis vy
jo kad jam buvo raudona szvie- rus isz pinigu kaulukais grasi
sa kuri reiszkia, kad jis turi su nant. Jie juos apvogė ir inszoko
stoti. Kai jis traukini nesustab in savo automobiliu ir sau nudė, tai traukinys sudužo in til
ta kraszta. Inžinierius, arba
motormonas buvo ant smert už-!
Kaledu
musztas, ir apie szimtas keliau
ninku buvo sužeista.
Tie kurie buvo labiau sužeis
ti buvo nuveszti in St. Mi
chael’s ligonbute. Dabar daug
nelaimiu ant kelio atsitinka už
tai, kad labai daug žmonių va
žiuoja, O traukiniai ir busai se
ni ir netinkami ilgai kelionei ar
greitam važiavimui. Patartina,
nors per szventes už pecziaus
tupėti ir niekur kojos nežengti.

Žydams Visoje
Europoje Jau Kaput
NEW YORK. — Žydas, Dak
taras Leo Baeck buvo augszcziausias Rabinas Berlyne, sa
ke prakalbas ant diena La
Guardia Field, New York. Jis
sake, kad Žydams visoje Euro
poje jau kaput. Jiems dabar tebeliko Palestinas ir Amerika.
Rabinas Baeck buvo Vokietijo
je per visa ta Žydu persekioji
mą. Ji Amerikos Žydai kalbino

Trumanas Nori Kad Armija Ir
Laivynas Butu Susivienyti; Lai
vyno Trokas Pripildytas Su Am
unicija Ekspliodavojo Prie La
Jolla, Calif.; Žydam Visoje
Europoje Jau Kaput

Diedukui Lėlės

gi

Szitos gražuoles, Marilyn MacGregor, isz Warren, Ohio, Betty Rezner isz Durham, N.
C., Frances Tibbettes isz Melrose, Mass., ir Elizabeth Peterson, isz Cornwall, Pa., renka ir
dabina apie tūkstanti lėliu kurias iszdalins mažiesiems, kurie taip nieko negaus per Kalė
das. Visos szitos lėlės, “Doll Bėibes” buvo paaukotos mergaieziu isz Wellsley Universite
te, Wellesley, Mass,

Prancūzai nenori kad jie ten butu.
Jie neapkenezia Francuzu, o Prancūzai neapkenezia ju.
Amerikietis kareivis Europoje sziandien jaucziasi kaip koks ponas. Jis kara laimėjo, jis
visa Europo iszgelbejo, jis visiems dabar pade
da, jis yra galingas ir didingas! Visi tie Europiecziai yra skarmalai ir niekam netike.
Jis
Prancūzus varlėmis pravardžiuoja ir szidiena isz
visa tai kas yra Francuziszka. Jie yra bagotas,
nes Amerikos armija geriausia ir daugiausia mo
ka. Jis gerai ir sziltai apsirengęs, kai kiti pus
nuogi szala ir dreba. Jis soeziai privalges kai
kiti badauja. Jis gali geriausi sznapsa ir vyną
gerti, kai Prancūzai turi gana tik del pamazgų.
Jis visas gražias paneles prisivilioja, nes juo kiszeniuose Amerikoniszki doleriai skamba.
Prancūzai dabar sako, kad jiems dabar paneziai
tik persimainė. Pirmiau Vokiecziai su karabinais užkariavo, dabar Amerikiecziai su savo pra
keiktais doleriais juos užkariavo.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

ings kita menesi. Bet tai ne-l
sugedusio valgio, tokis nuod;- J
i
reiszkia kad jau galėsime pi-1 Generolas Seka Savo mas vadinasi “Ptomaine.” Ir
ilgiai sau automobiliuką nusitokius atsitikimus visuomet
Vaika
pirkti. Nors valdžia atpigins,
praueszkite Sveikatos De’>arbet kol nauju automobiliu netamentui del atsargaus bztyri«Cbus, tai seni bus brangus ir ganejimo.
na, nes turėsime pardavėjo deL<
A!b e j o j i m u o s e s z a u;
na gerai paszmeruoti kad jis
ja. Paszaukiant gydytoja
h mums koki sulužusi automobikia jam pasakyti, jog ypata
Sįliu parduoti.
nuodyta, tuomet gydytojas ži
R*
1
Automobiliams tajeriai, gu
nos koki priesznuodi atsineszt.
miniai ratai bus valdžios pa-į
Nelaukiant gydytojo atvykimo
leisti. Nereides jokio pavėlini-'
nuodytai ypatai duokite vėmi
nio isz valdžios naujus tajerius,
mui vaistu, kas praszalina isz
pirktis, bet bus baisiai sunku
kimo n^prarytus nuodiis. Szilgauti, nes visi pardavėjai tik
tas vanduo, garstyczia su van
savo draugams ir geriems kosdeniu, druskuotas vanduo, ipe
tumariams parduos, ir tai ne
Leitenantas
Generolas cacuanha (vemdamoji szaknis)
Linksmos 'Szventes!
piyiai.
Alexander M. Patch, pirmo arba kiti vėmimui vaistai, ir
’
Visokiu
drabužiu,
ypacz
apa-,
Ir vela atėjo.
' gerkles kutenimas, verezia li
Į ciniu bus tuojau galima visur j karo veteranas, kuris taipgi
goni vemti.
Vilija, Kalėdos, Eglele, dali
gauti kiek tik norėsime. Nuo- kariavo priesz Vokieczius ir
Japonus per antra karo,, pa
nimas plotkeliu ir velinimai!
valaezku ir paklodžių bus gana
simirė in San Antonio Texas.
Su ti'kru jausmu sveikiname visiems.
Maldų Vainikėlis
Jo sūnūs žuvo ant karo lauko.
kas metas ta tikejimiszka Sako kad ir mėsos bus vi
Dabar tėvas ir sūnūs pasiliko
:: Knygele
szvente ir ta ji meilu senoviszka siems daugiau, ypacz geresnes,
kaipo szio karo auka.
paprotį, kuris atnesza mums mėsos, het geros 'kiaulienos da2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
tiek smagiu ja usmu isz musu vis bus trumpa. O apie cukru
Puslapiu; Juodi Apdarai;
NUODYMAS
Tėvynės ir apiie tuosius, ka pa tai nėra nei sznekos. Cukraus
Aiszkus drukas; smagi
per visa meta 'bus trumpa.
siliko už placziu mariu.
negerk ir nedeki
knygele, 75 Centai.
Armija daug visokiu daigtu jn burna ta, 'kas aisz'kiai ne*.
Rodykle:
Kalėdos! Kiek tai ju savo gy
paleidžia ir parduoda. Neužil-i ženklintas ar nežinomas. Jeigu Bažnytinis metu padalinimas.
venime praleidome, kiek tai ne
go visi sztorai turės visokiu reikalinga turėti nuodu namuo- Pasnikai.
smagumu, atsitikimu, nelaimiu
daigtu, kuriuos armija dabar &e, laikyk saugoj vietoj užra- , Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
ir kiek tai žmonių atsiskyrė su
kyk. Kuomet užpuola greita ir Vieszpaties malda.
mumis, o mesi einame tolimes
Traukiniai, busai ir eropla- smarki liga sveikam žmogui J Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
nėje kelione jie savo gyvenimo!
nai bus kimszte prikimszte per, tuoj po valgio, gėrimo ar ėmi Deszimtis Dievo prisakymu.
Kur buvome? Kur esame?
szitas szventes. Geriausia vieta mo gyduolių, tankiai nuodymo Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles
ini • j • + ii„
tai namie. Nevažiuok niekur. ženklas.
Gailesczio.
Ei, kaip tai toli nubėgome .
,
,
Ijeigu
tau
tikrai
nėra
reikalo,
Maldos vakarines.
Jeigu
kelios
ypatos,
kurios
nuo tuju pirmutiniu musu Ka- d °
Giesme
ant pradžios Misziu.
ledu, tosios pirmutines egleles, Isz vaisko parvažiuoja baisiai valgė ta pati valgi, apserga, ne Misziu Maldos.
tojo pirmo <kudikiszko džiaugs daug kareiviu. Armija paėmė ra abejones jog nuodyti, tai pa- Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
mo. Su'krito ant mus viešnios septynios deszimta nuoszimti sekines 'kirmyto, rauginto ar Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties.
gyvenimo pilnos rupesezio visu traukiniu ir bosu. Reiszkia
Perkratymas sanžines.
paprastam
žmogeliui
bus
var

skausmo ir aszaru, pasiliko
Maldos priesz pat Iszpažinti.
s
gas
keliauti.
Geriau
sau
už
peImdamas
nuo kunigo iszriszima.
paskui mus žeme, kalnai ir ma
Iszsirinkite
isz sekanezio fcat^0
50c—■
Malda po Iszpažinties.
rios ir, šiitai, priglaudę mus cziau tupėti.
Litanija apie visus szventus.
svetima szalele, gera ir turtin Namu, stabu, vis trumpa. Ir
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos
v
taip ir bus. Kareiviai parva
50c., o aplaikysitp 0^ Verfeskflygu, prisiuskite tik
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
ga, ‘bet, taip musu szirdims sve
Atsidūsėjimai
prie
mieliau.
Jėzaus.
žiuoja ir neranda sau vietos kur
Adresavote SAULE ™
tima.
Malda prie Panos Szvencziausios.
per paczta
gyvenimą pradėti. Visi reika k
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
Szvente broliszkos meiles, lauja kad valdžia statytu daug b*
Artindamasi prie Szv. Stalo.
No. 101 Kapitonas Velnias. pui
n
CO., Mahanoy City, Pa. '
No- 128 Dvi io+
Kada
kunigas
su
Szv.
Sak.
atsisuka.
kus
apraszymas, didele knyga, 404
užgimimas Atpirkėjo 'žmonių! nauju namu, bet valdžia bijosi.'
ValdiPopierinei apdarai’ 50c dietas ir
Paskiaus atiduodamas Dievui gar puslapiu.
No. 160 Keturiolika istorijų ap._
No. 129 Keturios J ?US- 1B<= o laikui; Onytės laime; Per neatsaGal irę viena tauta neapvaiksz- Nes kas bus kai visas szitas
be kalbėk.
No. 102 Prakeikta, meilingas kriKetvirtas prisakys n^08 aPi*
Malda Szv. Ignaco.
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c
1 guma in balta vergija; Pusiaugaveczioja tosios szventes su tokia sztnrmas praeis ir tie namai J
in Szventa^. bZ?: ~eIiau*
’. ^VSZData Jėzus ir miszke meMalda su visuotiniais atlaidais.
No. 103 Vaidelota, apisaka i182
B2
dvasia kai]) Lietuviai. Apvaik- liksis tuszti?
ziai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
Malda prie Szv. Sakramento po
pirmutines puses szimtmeczio, i82- žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua,
sztinejo ja kada Lietuva buvo O apart to, sunku gauti gero
Komųnijęs,
i
imta į§z Lietuviszku užlieku. Su p&= cius isz Valenczijos^Kož81’16^-810' nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
galinga, apvaiksztineja ir da medžio ir sunkiau rasti gana
Garbinimas Sssv. Sakramento
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c
a
*“e,u-zijos, Koznaa daigtaa Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
tun savo vietaMalda Szv. Tamosziau*.
No. 104
Trys istorijos, apie Ne Paeziuoias.^’^^
bar, kad musu Tėvynė Imtu pa- darbininku. Su namais bus ga'.
arba pradžia
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e
liuosuota isz paneziu nelaisvos. na bėdos per visus ateinanezius
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c karnas T ?V\i8tOrijOS apie Neužmo
Malda prie Panos Szvencziausios
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
* SKAITYMO
Malda Szv. Bernardo prie Szv.
No. 106 Penkios istorijos, apie kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kranto; Mistras ir Krepemetus.
62
puslapiu
....
’
Iszeivysta Lietuviszka AmePanos Marijos.
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė.
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
,.
.ir.
.
.
Amerika
Anglijai
kelis
bili

No 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu................ 25a
Ranžanczius
prie Szv. Marijos
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti
rike pasiliko teisinga papro
kalbamas.
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- Žudms a ir Apie Urlika Razbaininka,
No. 162 Trys istorijos apie Baisi
čiams ir apvaiksztilieja kas jonus doleriu vėl pažiezino ir
RASZY MO
Litanija prie Szv. Panos Marijospinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma••••••••••
naktis; Dznoko pasaka; Protas ant
liszkasavojo
ana
Anglijos
skola
No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
Litanija prie Szv. Antano isz
metas Szvente Užgimimo Kris
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
Padvos.
'mums.
Da'bar
bus
visiems
ge

Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- limas Totorių: Baltas Vaidulls; Atmo- 22 puslapiu .....................................10a
taus nemažiau kaip musu bro-'111
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis kejimas kunigo. 47 pus................ i5c
164 pus., Did. 5x7coL < Malda prie Szv. Antano.
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
liai ir sesutes Tėvynėje, norints riau, nes galėsime daug ko i
No. 140 Keturios istorijos anie
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų Jurgis: Galinga ypata galybe meiles;
rgis
Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai
gyvename czionais kitokiosia 1A ilgi i j a i p a r d u o t i i r t a i p c z i a
Tiktai, 10c.
us;
Du ar keturi; Svietas dvasiu;
Maldos po palaiminimo Szv. S&k.
trumpi paaakaitymai ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie
daugiau darbu rasti ir gauti.
Iszreiksztas
Razbaininkas; Žydai kai
sanlygosia.
Per Procesija.
puslapiu, .............
15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna.
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25o
Wasliingtohe didžiūnai, ir pi64
puslapiai
.....................................
..
“SAULS’’
Giesme ant Procesijų.
No. 112 Trys apisakos apie pini
No. 166 Trys istorijos Sūnūs MaLai toji szvente užgimimo niguoeziai tariasi sumažinti
No. 141 Keturios istorijos apie
Giesme
Laba
Nakt.
gai
galva-žudžiai; Ražanczius iszgelMAHANOY CITY, PA
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo;
Kalvi
Paszku;
Atsitikimas
senam
Minis t ran turas.
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;
Atpirkėjo suvienyje mus ir su-^mantas ailt daigtu kuriuos mes
Geras Medėjus.................................... 15a
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
No. 170 Asztuonios istorijos apie
taiko. Užmirszkime ant vienospszsiuncziame ir parsisiuneziuliukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu......................................... 15c
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa;
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
No. 116 Istorija apie Sierata,
dienos apie nesutikima musu me isz Litu krasztu. Toks žingsAuklėjimas sveiko ir serganezio kuKalėdos
Toli
Nuo
Namu
puikus apraszymas. 119 pus. .. ,15c kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo dykie; Herodas Boba; Kas nepažinsta
gyvenime, paszvenskime ji dijnis 'butu labai geras. Jeigu taNo. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
......................... 15c
musu szeimyneliu, praleiskimei voras«eis skersai ru’bežiu, tai
Garžia Haremo nevalninke: T*ioszis:
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
No. 144 Penkios istorijos apie Ra žengėlis; Duktė tnalkakerczio. 121
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas
malsziai irsti užganadiniinu,'^] kareiviams nebus reikalo
62 puslapiu ..............
15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; puslapiu .............................................. 25a
nes tai musu vienatine laime ten žengti.
No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
No. 171 Vieniolika puiku istorijų
kas isz girrios ir Ant nemuno.
68 Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- (su paveikslais), apie Džiaugsmas
szioje kelionėje musu gyveni Žmones baisiai daug pinigu
puslapiu .............................................. 15c dina. 61 puslapiu ........................... 15c ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
me.
No. 145 Trys istorijos apie Velni- Isz Akyvame; Su Dievu; Grigo Kalė
praleis ant Kalėdų dovanu ir
No. 123
Septynios istorjos apie
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj
Stebuklingas
zerkolas;
Sidabrinis
Taigi, laike Szventu Kalėda maža ka nupirks, nes viskas
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo Mailacb; Paskutinei Valandoj; Sla
baisiai
brangu
ir
prasta.
Sztolis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu............ 15c ptybe gymimo mumisie Dievo musu
dalindamiesi plotkelems, pagal
No. 146 Dvi istorijos apie Auka jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
45 puslapiu...................... 15c
gonus.
senoviszka paproti, siuneziame1“1* ',au (^{ll,ai pustuszti. PusNihilistu;
Stebuklas kuczios nakti. atsitikimu; Nusiminimas seno jauni126 Penkios istorijos apie
No.
tuszti
ir
žmogelio
kiszeniai.
Nikitas
.
61
puslapiu.................... 15e ikio. Suvirsz 100 puslapiu........... 25«
musu mieliems skaitytojams
Doras gyvenimas; Praversta links-
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mybe; Vargingo žinognus sunu; Trys
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas
kuris buvo protingesnis už savo poną
61
puslapiu ...................................
No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu: Peleniute: Du brolei
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

velinimus, gero pasivedimo ir
sulaukimo linksmesniu szvenJeigu užraszysite savo drau
cziu, kad Dieva užlaikytu visus
giu ar drauge “Saule” tai tu
sveikus ir gyvus!
rės didžiausia linksmybių per
visus metus!
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ISTORIJE

Tukstancziai musu kareiviu ir sziais Kalėdas praleis toli
nuo namu. Jie szves savo Kalėdas sapnuodami apie namus ir
savo mylimuosius ir viens kitam linkėdami Linksmu Kalė
dų lauks dar kitu Kalėdų kada jie su mumis sykiu galės na
mie tikrai Kalėdas szvesti ir linksmintis,

apie Gregonu&
- --------------- - Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
::

25<

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir
Stebuklas. 74 puslapiu................. 20c
No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
Alena; Pavojinga klaida.
45 pus.
loc
lapių......... ............... * ’ • *; /
.
No 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A’/t keik užlaiko moteres P88’8^

No. 172 Dvi istorijos apie Duktu
Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
68
puslapiu .............................................. 15«
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam issdavineti pinigus. 45 puslapiu
15e
No. 175 Pasiskaitimo knygele:
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
Plemenlis; Isz ko susidarė Anglis
fii*‘ puslapiu ............................. ' ’L. (su paveikslais) ; Kairriecziu AimanaNo 151 Penkios istorijos apie Vaivymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
<■
qzxilnikas; Pas merga; Gražios
tas S
.
Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
akys; Tamas; v argdien
rtai; Keikta Juoku ir Paveikslo,
preke ..................... ...........................

J; Dn.es, rems; N»»esh..
G,a<s

Adresas

i* \

ti; Du broliai; Majoro

"

oitonas Storrn lU. prigautas vag18
gele; Kas-gi isztyre. rng.............. 15c
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI! 00 puslapiu .....................

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Penna.
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Kalėdų Paprocziai
Po Visa Svietą

Pietų Amerikoje net vie
nuolika atskiru krasztu, bei
valstijų suėjo viena Kalė
doms eglele pastatyti ir papuoszti. Szita eglele tai ženk
las vienybes ir taikos tarp tu
krasztu.

Szita mergaite yra apvai-.
nikuota su szviesos karūna ir
pavadinta kaipo “Karaliene
ir Nuotaka Szviesos.’’ Tai se
nas paprotys Szvedijoje, kur
per Kuczia ir Kalėdas buvo
procecijos, parodos ir visi
Kalėdų giesmes gieda.

-■■

O, sekanezios dvi valandos
like kai aukso sparnais! Ji ver
te krautuvėse jieszkodama Dži
mui dovanos.
Ja rado, galu gale. Tikrai ji
VĖLINAME visiems musu skaitytojams, Lietuvoje, Kana buvo Džimui padaryta, ir nie
doje ir Skotlandijoje, lai visus Dievas užlaiko sveikatoje ir kam kitam. Panaszios nebuvo
VIKNAS doleris ir asztuovisos kitose krautuvėse, o ji gi
prailgina jo gyvenimą, apsaugoja nuo visokiu nelaimiu, ligų visas iszvarte iki dugno. Tai
niasdeszims septyni centai.
] r nei cento daugiau. Prieto,
buvo platino lenciugelis pa
ir
tolimesniu
kruvinu
kariu.
Lai
kožnas
praleidžia
sziais
szesziasdeszims buvo vienais
prasto ir nekalto raszto, tinka
centais. Centais po viena-kiia|
Linksmas Kalėdas prigulincziai, be jokios rupestes ir viso mai skelbiantis savo verte vien
sutaupytais gvoltaunai iszsidemetalo gerumu, o ne prideczki-.
kiu
nesmagumu.
Dieve
duok
sulaukti
kitas
Szventes
Kalė

sutaupytais drąsini, iszsidcmais padabinimais, kaip visi
ninko, kaulijant iki veidai ran-'
geri daiktai ir privalėtu daryti.
dų ir kad kožnas turėtu didesni giluki ir gera sveikata.
donavo nuo tylaus apkaltinimo
Jis buvo vertas kabėti prie Dži
s?\ ksztmne, 'kuris glūdėjo už
mo brangiausio turto, Laikro
To vėlina, REDYSTE “SAULES”
baigus'kiek viena pirkimą. Deldėlio. Kaip tik ji pamate, ji
h< perskaito savo turtą tris sy
tuoj suprato, kad jis turi pri
kius. Vienas doleris ir asztuoklausyti Džimui. Ir panaszus iii
masdeszims-septyni centai. O
ji Ramumas ir verte, tie žodžiai
Kalėdos rytoj!
tiko abienis. Jie paėmė nuo jos Į
A i sz k u, k a d n i ek o k i t o n ei i dvideszims viena dolari. Ji na
ko daryti, kaip pulti ant mažos
mo skubėjo su likusiais 87 cen
apskurusios sofos ir staugti.
tais.' Turėdamas toki lenciugcli,
Della tai]) ir padaro. Tas užve
Džimui nebus geda pasiteirau
da ant minties, jog gyvenimas j
ti kuris laikas kad ir prie dide
susideda
isz gukeziojimu,
les draugijos. Nors laikrodėlis
verksmu ir szypsu, bet verks
buvo geras, bet Džimas kaikamu daugiausia.
da ji paniekindavo dėlto, kad
Kol namu szeimininke eina'
Kybojo ant senos odos dirželio
nuo verksniu prie szypsos, pervietoje lenciūgėlio.
žvelg'kime jos narna. Tai kaniPasiekus namus
Dellos
baris isznuomuojamas su visais
džiaugsmas užleido truputi vie
rakandais už asztuonis dolatos apsižiuręjimui ir protavi
rius iii sanvaite.. Jis nebuvo!
mui. Ji iszsi.eme savo geležis
ubagiszkas, bet turėjo ta.’
garbiniavimui ir uždegusi gaza
kvapsni.
griebėsi darbo pabaigti bledi,
Apaczioje koridoriuje buvo
kuria geraszirdyste ir meile pa
laiszkams dėžutė, iu kuria jo'kis j
dare ant galvos.
laiszkas netilptu, ir elektros
Po keturesdeszims minutu
guzikutis, isz kurio ^jokia ran
jos galva buvo pilna mažu garka neiszpaustu skambesio. Po
beneliu. Ji apžiurėjo save veid
guzikucziu buvo kartele su parody ilgai, atydžiai ir kritiszraszu: “Air. James Dilingham
kai.
Young.”
“Jai Džimis manes neužVidurvardis “ Dilingham”
musz,” ji sau tarė, “pirm negu
gimė, kada žydėjo geroves lai
antra syk apžiuręs, tai sakys,
kai, ir jo savininkas gaudavo
kad iszrodau in Coney Island’o
po $30 in sanvaite. Dabar, ka
vodevilio dainiųke. Bet ka asz
da alga sudžiūvo in $20, raides
galėjau daryti su dolaru ir aszžody “Dilingham” iszrode su
tuoniasdeszimts septyniais cen
dilo ir lyg norėjo susitraukti iii
tais?”
viena paprasta “D.” Bet kada
Septinta valanda vakare ka
tik Air. CJames Dilingham
va buvo iszvirta ir skaurada
Young pareidavo namo ir inbuvo ant pecziuko karszta, pri
žengdavo in savo kambarį
rengta sĮiraginimui mėsos.
augsezian, tai Imdavo szaukiaDžimas niekad nepavėluoda
mas Džimu ir dikeziai glamovo. Della sulenkė lenciūge] i
liejamas isz puses ponios James
rankoje ir atsistojo prie stato
Dilingham Young, su kuria jau turėti!
I kabintu savo plaukus pradžiu- iszejo ant gatves.
kampo areziausio prie doru,
susipažinote po vardu Della. Tarp to kambario langu stoIti vien, kad numen'kiniis vert*?j A’ietoje, kur ji sustojo, buvo per kurias jis vis ineidavo. Po
Iksziol viskas gerai.
vėjo veidrodis. Gali būti jums i karalienes deimantu. Jai bara-1 sekanti isžkaba: “Alnio. Sofro- to ji iszgirdo jo žingsnius žemai,
Della baigė savo verksnia ir teko matyti $8 veidrodi kam 1 liūs Saliamonos butu buvęs’ nic. Visokios Ruszies Plaukai.” ir nublanko valandėlei. Ji turė
aprūpino savo veidelius su pud bary. Labai laibas ir vikrus ' dženitoriu to namo, tai Džimis, Della užbėgo vienais laiptais ir jo paprotį kalbėti apie paprasra. Ji stovėjo prie lango ir ne- žmogus galėtu pamatyti save ' iszsiinitu savo aukso laikrodėli,i staptelėjus surinko kvapu. Po cziausius dienos nuotikius ir
mastydxima nieko žiurėjo nepil kaipo sudėtini isz plonu juostu, I idant pažiūrėti kaip karalius! nia, kuria ji. inejus pamate bu dabar ji prasznibždejo: “Praka kate, žygiuojanezia virszuj žiūrėdamas in ta veidrodi. Del ! rautu plaukus isz barzdos, pu-’ vo per didele, per balta, per szau, Dieve, padaryk, kad jis
pilkos tvoros pilkame kieme. la, būdama laiba, ta pramoko. vydedamas.,
. szalta, kad iszrodytu iii “Alino. vistiek manytu, kad asz graži.”
Rytoj bus Kalėdos, o ji teturė
Durys atsidarė Džimas inejo
Staigu ji nuo lango atsisukę , Taigi, Dellos plaukai dabar; Soplironie. ”
jo $1.87 nupirkimui dovanos
įdribo apie ja, žvilgėdami kai “Ar pirksite mano plau dės ir labai rimtas. AYirgszas,
Džimui. Jau keletą menesiu ji ir atsistojo priesz ta veidrodi.
jam buvo vos dvideszims antri
i vandenpuolis. Jie sieke jos ke- kus?” — paklausė Delia.
taupė kiekviena, centą, kur ga Jos akys žibėjo kai deimantai,
“Asz plaukus perku” tarė metai, o jau reikėjo szeimyna
llius ir lyg koks rūbas ja supo,
lėdama, bet va, ’kokios pasek l et jos veidas buvo nublankęs
j Po to, ji greitai ir nerviszkai Madam. “Nusiimkite skrybėlė ant pecziu neszti. Jam reikėjo
mes. Su dvideszimczia dolariu Ji greitai paleido plaukus ir jie
vėl juos ant galvos supynė. Sy ir duokite pažiūrėti kai}) jie isz- naujo oveikoczio, beto jis ir
iii sanvaite toli nenueisi. Isz- nukrito kiek buvo ilgi.
pirsztiiiiu neturėjo.
/
ki ar du ji staptelėjo, kol asza- rodo.”
Szita žmonių pora turėjo du
kaszcziai buvo didesni, negu
ros ar dvi nusirito ant nudėvė ATI nužvilgejo
rausvas, Džimas sustojo ties durimis
jos rokunda. Jie visada tokie. turtu, kuriais smarkiai didžia
tos karpe tos.
lyg skalikas pajutęs paukszti.
krisztol i uis va ndenpuolis.
Tik $1.87 del dovanos Džimui. vosi. Vienas, tai aukso laikro
Jo akys žiurėjo ant Dellos, ir
Jos dižimui! Daug valandų ji dėlis, kuris priklauso Džimo tė Ant jos užsikorė rudas žipo- “Dvideszims dolariu,” tarė
jose buvo kas tokio, ko ji ne
linksmai praleido planuodama vui ir to tėvui, O antras buvo ;nelis, kartu ir ruda skrybėlaitė. A1 adam, palkii uodama plaukus
galėjo suprasti, ir tas ja baide.
ka jam pirks. Ka tokio dailaus, Dellos plaukai. Jai Szebos ka Pasukus audarokus, su tuo pa žinanezia ranka.
Tai nebuvo pyktis, ar nusistenekasdienio ir brangaus, ka to raliene butu gyvenusi kamba ežiu deimantiniu žvilgsniu aky “Duok juos czia greieziau,”
(Tasa Ant Kito Puslapio)
,
kio, kas butu garbinga Džimui ry skersai gatves, tai Della isz- se, ji iszplasnojo pro duris ir tare Della.

Netikėta
Dovana

Linksmu Kalėdų

Kalėdų Diedukas

Czia tai jaunas Santa
Klauzas. Gal tai Kalėdų Die
duko vaikas. Szitas paprotys
inrengti jauna Santa Klauza
randasi Szveicarijoje. Jis ne
tik turi gražia, balta barzda,
bet ir didele lazda ir augszta,
kaip koks vyskupas kepure.

NĖR KO KLAUST
Sudžia — Kaip tai, taip
trumpam laike, vela tave ma
tau priesz save? Kas tave in
czionais atvede ?>
Kaltininkas — Palicijantas ponas sūdžiau.

«**SSwfl

Kalėdų Paprocziai
Po Visa Svietą

Anglijoje yra gražus pa
protys kad visi vaikucziai
priesz Kalėdas turi savo var
dus insiraszyti ir “Pasižadė
jimu Knyga.” Jie savo var
dus toje knygoje insiraszo ir
taipgi paraszo ka jie prižada
gero daryti ir kokie geri bū
ti, kad “Santa Klauzas”
jiems dovanu atnesztu. Jie
czia linksmai ir szventai pasiraszo ir prižada būti labai

Paveikslas
augszcziau:
Szveicarijoje Kalėdų Diedu
kas, Santa Klauzas pasirodo
vaikucziams Gruodžio,-Dec.
szeszta diena, kada buna di
deles procesijos ir parodos.
Paveikslas žemiau: Szventas Mikalojus raitas joja ir
vaikuczius sveikina Hollandijoje. Paskui ji seka Juoda
sis Petras, kuris blotus vai
kuczius bara ir baudžia.
MOKLAINEJE

Mokintojas klausė, — Pa
sakyk man Antanuk, kaip
dalinasi doleris ant mažesniu
daliu?
Antanukas — Nežinau.
Mokintojas — Kaip tai, ne
žinai? Kaip tėtulis atnesza
pede ir permaino doleri ant
smulkiu ir dalina del jus.
Antanukas — Kad tėtulis
visai nedalina, ba mama ati
ma nuo jo viską!

“SAULE ”

MAHANOY CITY, PA.

.:-*44-sf-4-4, akeles ir tarti su szypsa: Ala- ****>>*******>***X>\
no plaukai anga taip greitai!”)*
KAIP VAIKAI NUPIRKO MOTINAI
Po to Della paszokejo, lyg
kate ant karszto daikto atsi-|
:: DOVANA ANT KALĖDŲ
::
*
ji-r jas uždare. Jis iszrode suku*v(Tasa Nuo 1 Puslapio)
'stojusi, ir suszuko: “Oh, oli!”
NT daigaus sztai žvaigžde,
ĮAU tik kelios dienos buvo
Nepažinstamas paėmė pini
j Džimas juk neinate puikios *
*
kuria jie buvo mate rytuose,
lyg Kalėdų, sniegas apklojo gus, suskaite ir insidejo in kibejimas, ar nepritarimas, ar pa- į dovanos jam. Ji ja isztiese go- *
j visas ulyczias. Jonukas priki- szeniu.
sistebejimas, ar, bile kitas jaus-. džiomis rankomis atvirame del-į*
ėjo pirm jti, iki atėjus sustojo
v szias noselia prie lango mate — Eikite su manim. Eisimo
mas, prie kurio ji iszangsto pri-; no. Brangus metalas regis at- *
virszuje vietos, kur buvo vai
* kaip žmonis neszia visokius pirkti auksinia špilka del justi
sirenge. Jis tik žiurėjo akiu ne- 'inusze jos in'kaitusia ir skaidria1 ★
j*
£1 pundelius isz miesto, atsigryžes mamvtes.
nuvesdamas su keista iszraisz- 'siela.
v
kelis.
*
Pamate
žvaigžde,
jie
y
in
savo
'broleli
tarė:
“Džim, ar tai ne gražuolis?'. *
Ir nuėjo visi tris in au'ksoka ant veido.
•
•
•
.
, *
— Kažin, (ka mums motine- riaus, kroma, kur senukas iszdžiaugėsi labai dideliu džiaugsDella atsivingiavo nuo stalo ' isa nuėsta iszgriozdžiau koi *
¥■
ji adau. Dabar turėsi laika tci-1 *
į.ilia atnesz isz miesto Kazir ? rinko puikia auksinia špilka su
lo ir mėtėsi prie jo.
*
Ineie
in
namus
jie
mu.
— Gal nieko, nes sziandien deimantu, užmokėdamas su su“Džim, brangusai, ji verk- rautis bent pora szimtu kartu Į *
*
__ taip. 'nB. dinna
i krndol i *
* motinėlė labai nuliudus ir ver- rinktais vaiku pinigais ir prisznojo, “nežiūrėk in mane
diena. Duok savo 1n
laikrodėli.
rado vaikeli su jo motina
v ke, o gal turėjai ja kuom už- dėjo da keliolika 'bumaszku isz
Asz nusikirpau plaukus ir par-noriu pamatyti kaip .jis
Marija ir parpuolė pagarbino
rustyt. Nes sziandien taip gar-' savo kiszeniaus. Po tam nusida
daviau juos dėlto, kad nebu- Prm j° tinka.”
vė visi namon. Vaiku motina ka
cziau pergyvenus Kalėdų nedaietoj atsakymo, Džinais sa
* šia rėkavai.
Ji. * Paskui jie atidengė savo
Jonukas nieko ant to neatsa tik iszeitinejo sz namo jieszkoti
vus tau dovanos. Jie vėl ataugs Įsmuko ant sotos, uždėjo rankas
ko, už tai Kaziukas atsiliepei vaiku, kad sztai pasitiko juos
turtus ir davė Jam dovanu:
—tu nepaisysi, ar ne? Asz tu-:uz kaklo, nusijuokė ir tarė:
—Ne broliuk, mamyte szian einanezius, szaukdama:
re jau juos nukirpti. Alano plan-j “Beita, pasidekim savo Kalėdų
aukso, smilkalu ir miros.
dien manstina apie teveli.
— Jonuk, Kaziuk! Kur jus
kai auga baisiai greitai. Sakvk dovanas szalin ir palaikykime
—
Evangelija
pagal
Szv.
Mat,a.
Nutylo vaikai prie lango. At- buvote? Taip buvau susirupi“Linksmu Kalėdų” Džim ir ant toliaus. Jos per gražios var*
*
* siinyne apie praeitus metus, ka nus apie jusu dingima! Jus vai
bukime linksmi. Tu nežinai 'ko toti sziuo laiku. Asz laikrodėli
*
da ju tėvelis atsiskyrė su kai da galite 'būti priežaste ma
kia gražia-pui'kia dovana tau pardaviau, idant nupirkti tau
sziuom svietu ir tai buvo arti no mirties!
szukas. O dabar, manau, gali
nupirkau. ’ ’
v Kalėdų. Vargo nuo tojo laiko, o — Nesirūpink
tamistelia,
“Tu nusikirpai savo plau dėti mesa in skaurada. ’ ’
-k
-k
k
*
-k
-k
-K
*
-k
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-k
-k-k
-k
-k
-k
-k
k
-k
-k
-k
-k
-k
-k-k
-k
-k
k
-k
-k
k
-k
-k
-k
-k
k
-k*
-k
-k
-k*
-k
-k
-k
k
-k
*
-k
-k
-k
-k
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motina
stengėsi
visus
'užganė

vaikai neuždavines tau rupeskus V’ paikiaus© Džimas sunkiai Trys karaliai, jus žinote, bu
dinti
kiek
turėjo
pajiegu.
ezio an tsenatves, nes greieziau
lyg jis butu to aiszkaus fakto vo iszmintingi vyrai, stebėtinai
— Praeita meta, kada tėve duos tau d'žiaugsma.
nesupratęs, ne'žiurins sunkia tį iszmintingi, ir jie nesze dova
lis da buvo gyvas, tai turėjome Alotina sudėjo rankas ir tenas Kūdikiui pra'karty. Jie pa
siu galvojimu.
puikia eglelia, tu gavai puiku mino ant nepažinstamo, kuris
“Nukirpau ir pardaviau, ’ ’ gimdė paprotį dalinti dovanas
vieta pernakvoti ir pasil- laukai kaip diena nuszvito vežimėli o asz peili. Alamyte ap- prakalbėjo:
atsake Della, “Ar tu nemyli Kalėdoms. Kadangi jie 'buvo j^JAŽAS Betliejaus miestelis' rado
■ •
••■v
1
__
.
- ■> . . . .«
ramiai sau miegojo tarp kal sėti; visi žmones buvo vaiszin- Nuostabus dalykas atsitiko laike nuo tėvelio puikia špilka,
— Asz esmių ponas Koncermanes dabar taip, kaip pir- iszmintingi, tai 'beabejo ir ju
miau? Asz esu ta pati, kad ir be dovanos 'buvo iszmintingos; ga nu. Namai, stuhos buvo isz bal gi ir priėmė sveczius ir kelei mažas kūdikėlis užgimė, ir Ma bet szimet niekas jai nepadova taitis, vargoninkas ir vedėjas
li būti, jos galėjo būti ir atmai to akmens pabudavotos ir vi vius. Vaiszingumas ir žmonisz- rija, jo motina maloniai ji in nos jokios špilkos, tarė Kaziu koro czionaitineje katedroje
(plauKU, ar ne?”
Szv. Alykolo. Praeidamas tada,
Džimas atydžiai peržvelge nytos jai 'butu netikę. Bet czia sas miestelis alyvų medeliais kumas reikalavo kad svecziui vystyklus suvyniojo ir in pra- kas.
asz papasakojau nuotiki dvieju buvo užklotas sau gulėjo slėny ar keeleiviui butu bliudas van karctle paguldė. Tukstancziai Abudu vaikai giliai mansti- kada Jonukas giedojo o Kaziu
ikambari.
“(Sakai, kad tavo plauku nė kvailu vaiku, pigiame me'bli- j e kaip aguona pyrage. Lanks dens apsiprausti ir valgio už sparnu kuteno veja ir devynios no. Staigai suszuko Kaziukas: kas grajino ant armonikelio,
tus medeliai. ir sirpstanti. vy kasti. Keliauninkas
buvo galybes aniolu sveikino naujai — Ar žinai Jonukai ka mes prisiklausiau gerai jo giedalui
ra’'^ ’ ’ jis vėl paklausė lyg idio riuotam kambary, kurie neiszmintingai paaukavo vienas ki nuogynai gražino ir dabino , szvėntas žmogus. Žydai apie gimusi kūdikėli. Ta nakti kai padarysim?
ir turiu tamistai pripažinti, jog
tas. .
kalnelius ir kalveles. Betliejaus; kelevi taip jautėsi, kaip Lietu-! karalius gimė ubago tvarte, — Ka toki ?
su trupueziu mokslu, galiu Jo
“Ne jieszkok ju,” tare Della. tam vienatinius neatmainomus
miestelis buvo isz praeities viai apie sveczia: Sveczias na žmones mate ir regejo daug ste — Ana diena asz maeziau nuką iszdir'bti ant gero giesmi
“ Jie parduoti, sakau, —par brangiausius turtus savo namu.
szvėntas ir garbingas. Czia Jo-; muose, tai Dievas namuose.
buklu ir visokiu ant dangaus, stovinti žmogų ant kampo uly- ninko ir gales giedoti katedroj©
duoti ir nėra. Sziandien Ku- Bet, tardamas paskutini žodi
kubas karezias aszaras iszliejo Bet kai Marija su Juozapu ženklu. Visi mate, bet tik keli czios kuris giedojo o (kitas gra su užmokeseziu.
czios vaikine. Buk geras man, iszmintingiesiems szios gady
kai savo mylima žmona Rakele atkeliavo in savo kraszta, m suprato kas ten atsitiko.
jino ant smuiko. Asz manau jie Jonuko motina isz džiaugsmo
nes jie žuvo del tavęs. Ar dėti nes, sakau, ikad isz visu, kurie
tik dovanas davė ar duoda, palaidojo, pakavojo, ir ten lau- Betliejaus miestei, tai visi na-' Ta žvaigžde kuri nuszviete ta, turėjo surinkti nemažai pinin- net apsiveilke kalbėdama pro
mesa in skaurada, Džimai?”
kai rugiais siuboja, kur Rūta mai buvo pilni. Isz visu pašau-; stainele, atvede ir tuos karalius; gu.
aszaras:
Regis Džimas tik dabar stai sziedu vaikucziai buvo iszniinjavus in pėdus riszo ir su Nao-! lio krasztu keleiviai važiavo ir tuos iszminczius isz tolimu — Tai kas?
— V. S.
— Jonuk, mano vaikeli, do
ga iszbudo isz savo skaudulio. tingiausi.
me vaiksztinejo prie ramiai! pešti ėjo in savo gimtine užsi-' krasztu. Jie pamate ta žvaigž- — Žinai ka? Paimk tu savo vanok man, jog asz nuolatos
J is paėmė savo Della in glebi.
verkianezio upelio. In szita registruoti, užsiraszyti. Net ir de rytuose ir ilgai keliavo pa- armonikeli, o asz giedosiu, gal , maniau, jok tu esi didžiausiu
Czia kokia deszimti sekunda
kraszta, in szita miesteli Juozą- tas vieszbutis, hotelis buvo H- kol pasiekė ta naujai gimusi ka tokiu budu surinksime gana pi rėksniu visoje apylinkėje.
SžR*SŠ>W
nukreipkime savo akis in kokia
pas su Marija keliavo, nes czia gi pat duriu pripildytas. Jiem- raliu, kuriam jie suteikė savo nigu ant pirkimo mamytai ko- Ant rytojaus 'buvo Kalėdos
'A ita linkime, ar daikta. Asztuobuvo abieju gimtine, czia abie dviem nebuvo vietos.
I dovanas. Jie atkeliavo nauja( kios dovaneles ant Kalėdų.
ir kokia tai linksma diena buvo
ni dolariai in sanvaite ar milio- Kalėdos Ant Mariu
ju protevelis Dovydas savo tė Jie rado vieta tvarte, kur bu-: karalių pasveikinti ir pasilikoi Kaziukas mane, jog Jonuko toje mažoje szeimyneleje! Alo
nas per metus, koks skirtumas?
nuomone yra gera. Paėmė savo tina nuėjo su Kaziuku in kate
vo aveles ganė, czia abieju pro vo in kaina iszkirsta ihlahka Rudikeli Jezu garbinti.
Alatematikas ar filosofas jums
tėviai tarp szitu kalnu kalne kad galavij.ai r gyvuliai galėtu Tai buvo pirmos Kalėdos, ka lupinia armonikelia, nuėjo prie dra prisiklausyt kaip Jonukas
klaidingai atsakytu. Trys kara
liu iszmoko giedoti tas giesmes nuo szalczio ir vėjo apsisaugoti. da net ir aniclai sveikino nau didelio kromo, atsistojo ant giedojo ant koro parėdytas in
liai veže dovanu, bet ir ju tarpe
kurios Dieva garbino ir iszga- Czia gyvuliai nors biski suszil- jai gimusi dangaus ir žemes ka kampo ir pradėjo giedot ir ilga balta kamziukia iszrodau.atsakymo nelbuvo. Atsakymas
tis kaip aniuolelis.
nyma. žmonijai pranaszavo.
de žvarbu ir szalta • veja, ežia raliu. Aniolai per tas pirmas; grajyt.
p aaiszkes vėliau.
buvo ir glebis kitas szieno. Czia Kalėdas garbino Kristų Kara Žmonis paregeja du mažus Jonuko balsas su pagelba
Džimas iszsieme palketa isz į
Kelias in Betliejaus miesteli Juozapas prirengė Marijai szio- lių ir sveikino visus žemes žmo vaikus giedant ir grajinant, Profesoriaus Koncertaiczio iszoverkoto kiszeniaus ir numėtė!
tuvo vingiuotas, dulkėtas ir kia tokia nakvynei vieta. Jis nes ir szauke “Ramybe gerosi pradėjo mesti pinigus in skry silavino puikiai po kokiam tai
ji ant stalo.
status. Marija turėjo nulipti! uždege maža liktame, lempute, valios žmonėms.’’ Tas pasvei kelia. Jonukas jau 'baigė giedot laikui, o žmonys ste'bejosi isz
“Nepadaryk klaidos, Della,”
nuo asilaiezio ir pesezia baigti rengėsi pats nakvynei,
kinimas, tas linkėjimas ir. “Užgimė Betlejui!” kad sztai'puikaus jo balso, kuris turėjo
jis tarė, “apie mane. Asz ma-Į
savo kelione. Pagaliau, jiedu
Bet neužilgo tos lemputes sziandien visiems mums pritin pajuto sunku delną ant savo pe-Į toki puiku tenorą. Kaziukas
nau kad, nežiūrint kaip plau
perejo per žemus vartus ir at sprogstanti szviesa nubluko ir ka. Sveikiname visus musu ežiu. Apsidairė ir paregėjo sto-! iszmoko puikiai grajyt ant
kus kirptum, szukuotum ar nesirado mažame Betliejaus mies paskendo skaisezioj ir Dangaus skaitytojus su Szventomis Ka vinti szale palicijauta, kuris su smuiko ir buvo vienas isz puijsziotum, vis tu pasiliktam ma-i
I kiaušiu smuikininku. Vaikai
telyje.
szviesoj kuri nuszviete visa lėdomis ir linkime Ramybes vi. piktumu paszauke:
no mylimoji mergele. Bet, jai
— Ar jus valkatos nežinot1 kada paaugo ant vyru niekad
Tais laikais keleivis visur apylinke. Ir tas tvartas ir visi siems geros valios žmonėms.
atriszi paketuka, tai suprasi
kad ubagaut uždrausta ant uly-' neužmirszo tosios dienos kada
kodėl man kartu pasidarė tave
ežiu. Eikyt su manim ant pa] i- Į stovėjo prie kromo ta ja diena
pamaezius.”
kada rinko pinigus del nupirkicijos!
VAIKELIU
MALDA
Merginos
Perka
Dovanas
Ir
Dovanos
Balti ir vikrus pirsztelei|
Armonikelis iszpuole isz Ka-'mo dovaneles savo motineliai
KALĖDOMS
greitai nuplesze siūlą ir popie-i
ziuko
lupu isz baimes, o Jonu-į ant Kalėdų, isz kurios motina
De! Kareiviu Europoje
ra; buvo didelis riksmas
Ir ant paežiu mariu toli
kas pradėjo verkti.
| turėjo dideli džiaugsma ir guodžiaugsmo,- po to, deja, greitas nuo namu, toli nuo savo Ak Jezuleli mylimas,
Tame priėjo kokis tai puikiai dojo už visiką, nes dovanelia'bumoterį priprastas puolimas kraszto, toli nuo kranto, tarp Tu aplankiai mus Vaikelius,
pasiredias žmogus su ilga žyla v0 nupirkta isz kudikiszkos
prie aszaru ii* isterisz'ku guk- užianeziu bangu ir staugian- Kad mes pastotumem dori,
barzda. Iszemias koreziuke su meiles ir vai'kiszko pasiszventicziojimu, kurie* pareikalavo isz cziu armotu, jūreiviai atsimi Ir Dievo Kūdikiai tikri.
savo pravarde, padavė palici- mo del savo g:imdytojos.
kambario vieszp*aties visu jame ns kad Kalėdos artinasi. Jie Mes vaikszcziojam tamsybėj,
jantui kalbėdamas:
--- GALAS --buvusiu raminim o gyduolių.
kaip nors, ir isz kur nors nu- Paklysti lengvai galime,
— Asz apie tuosius vaikus
Alat dę'žuteje pakete gulėjo sistvere egleles ir dabar ja Tu apszvieti musu žingsnius,
rupinsiuosiu ir stengsiuosiu
szukos, visas setas prieszgal- puoszia ir rengia Kalėdoms. Kelius parodai dangiszkus.
juos nuvežti namon.
viui ir szonams, kuriai Della se Jie gavo savo Kalėdų dova Ak Jezuleli malonus,
Jonukas dirstelejas ant semi
Turi Atsigerti
nai jau garbino Broadway nas isz namu ir dabar ja puo Užgimdamas Kalėdomis,
ko, mane, jog tai gal kokis Sli
krautuves lange. Puikios szu szia ir rengia Kalėdoms, Jie Pradžiuginai labai mažus,
džia ir pro verksmus paszauke.
Ko jieszkai? — Klause pa
kos: isz želvio odos, paauksuo gavo savo Kalėdų dovanas Alus varginguosius kūdikius.
— Ponuli, Kaziukas ir asz'
ti vyro, kuris nakti atsikelias
Merginos, kurios sykiu su kareiviais ir jūreiviais keliau
tais Ikrasztais, kaip tik spal vos, isz namu ir dabar szvenezia Palaimink mane mažaji,
neubagavom.
Ales
tik
norėjome!
ko tai griozdi szepoje.
ja in tolimus krasztus, ir kur os priguli prie Marinu pulko,
kokios jos plaukai buvo. Buvo Kalėdas ant mariu ir dova- Ir prisiimk už savaji,
surinkti
sziek
tiek
pinigu
ant;
Vyras — Jieszkau butelio
ežia jieszko tinkamu dovanu del Kalėdų siunsti namo savie
tai 'brangios szukos; ji ta žinojo < nomis džiaugiasi ir dalinasi. Duok man Kalėdų dovana,
nupirkimo
musu
motineliai
su arielka.
siems. Mes siuneziame dovanas tiems kurie randasi toli nuo
ir jos szirdis dege ir diege noru
Szirdele meiles užtektina.
Pati — Ar tu pasiutai panamu, o jos jieszko dovanu siunsti tiems kurie likosi namie. auksinia špilka ant Kalėdų.
jas turėti, 'be vilties kada nors
Kaiip aniuoleliai danguje,
— Auksinia špilka? —pa budias nakti gerti arielka!
jas gauti. O dabar, jos buvo jos,
Taip gera padaryk mane,
Vyras — Turiu atsigerti,
Trys kareiviai isz Los Angeles dabar randasi Europoje. szauke senukas nusiszypsojas.
bet kasu, kurias jos butu pada Sieniniai Kalendoriai, 23% Kad nepaklyseziau niekadai,
neatbūtinai, mano duszele,
Jie gavo Kalėdų dovanu isz Amerikos ir dabar tomis dova D kiek jus surinkot piningu ?
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po
binę, jau nebuvo!
Tau pri'klausycziau amžinai!
Jonukas iszeme centus ir si- ba sapnavau, jog valgiau sunomis prisimena kad Kalėdos nežnurint nei karo nei vargo
1
Vienok ji prispaudė jas prie 35c arba 4 už $1.00. Adresas:
da'brinius
isz
kepures
ir
padavė
rudyjusi skilandi, tai bijau
vėl
ateina
ir
vėl
visi
Kalėdas
szves
namie.
Tai
jie
nors
biski
Saule Publishing Co.,
krutinės, ir galu gale instenge'
nepažinstamui.
idant man nekenktu.
to Kalėdų džiaugsmo randa savo dovanose.
MAHANOY CITY, PA.
^Ę)*SW
pa..cLi savo apaszar o jąsias'

NETIKĖTA
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Žvaigždele

“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

Vakare kipszas atvede in ji sisedes gert su ponia arbato,
Kalėdų Ligonbuteįe
jukszta su didele krutinę, gra kaip iszdindo isz kažin kur pik
žia ponia, raudonais rūbais ir toji dvasia mėlynais akiniais ir
paaiszkino, kad tai jo naujoji tarė:
pati. Ligi pat vidur-nakezio jis
— Na, ponas Niliau, asz sa
bueziavosi ir mylavosi su ja ir vo prižada tiksliai iszpildžiau.
guvo tai priesz Kalėdas.
Užsakytojas ne koja turėjo, bet
zal’ge saldainius ir pyragai Dabar jus pasiraszykite aut
Mare jau senai kriokė ties
arklio
kanapa.
“Tyliąją Nakti”
čius. C) nakezia jis gulėjo ant szitos poipiereles ir eikite pas
kakaliu, lemputėje jau visas ži
minkszto, pūkinio patalo, var kui mane. Dabar jus žinote, ka
**-M:-r **** *-*****■£ **-(**-* *
balas iszdege, o Tadas Nilius
das. Szia tau, bobute, Jurgiuos!'
ėsi nuo vieno szono ant kito ir reiszkia turtingai gyvent, žino
vis da sėdėjo ir dirbo. Jis senai
Kad tave bala!”
niekaip negalėjo užmigt. Jam te užtektinai!
'butu mėtės darba ir iszejas in
Pirmu atveju buvo reikalin j
buvo nejauku.
Ir nutempė Tada in pragaru,
ulyezia bet batu užsakytojas
, ga ipersižegnot, paskui viską;
— Daug pinigu, kalbėjo jis tiesiog in paiczia bedugne, kur
isz Varpinio skersgatvio, priesz
* pametus tekinam bėgt atgal,
paežiai: Žiūrėk, vagys insi- susirinkę velniai isz visu padvi sanvaites užsisakęs batus,
bet jis-gi tuojaus susipralo,
kraustysia. Ar negaletumai nu szaliu garsiai szauke:
buvo vakar atvykęs, iszsipludo
kad velnią sutinkąs pirma ir
eit su žvake pažiūrėt!
— Kvailys! Iszgama! Asi
ir insake būtinai pasiust batus i
rasit, paskutini karta savo gy
Jis visa nakti neužmigo ir las !
dabar, nelaukiant paskutines Į
venime ir butu kvaila nepasi
Szitie du kareiviai puoszia sau Kalėdų eglele taip kaip laik nuo laiko paszokdavo isz Pragare baisiai smirdėjo ži
dienos.
i
naudojus jo patarnavimu ir pajie puosze ir renge namie. Bet dabar ta eglele toli, toli sveti lovos pasižiūrėt ar neiszkraus- balas, taip, kad buvo galima už
' tarimais.
“Katorginis gyvenimas! • —;
tyti isz spintos pinigai ir ar ne dusi.
murmėjo dirbdamas Tadas, i
Jis nugalėjo pats save ir nu mam kraszte. Jie czia ant Pacitiko Salos puoszia Kalėdų eg
esama vagiu. Parycziu reikėjo Ir staiga viskas isznyko. Ta
lele, kad geriau prisimintu Kalėdas namie savųjų tarpe.
Vieni žmones senai miega, kiti!
tarė laime iszbandyt. Rankas
eiti in bažnyczia ankstyvųjų das atidarė akis ir pamate savo
lėbauja ir linksminasi, o tu
sudejas in užpakali, idant ne
misziu iszklausyt. Bažnyczioj stala batus ir 'bletne lempute.
ežia, kaip koks Kainas, sede'k1
persižegnojus, jis mandagiai dvylekiu ir kalba visokius nie — Kazys Gulbinas — atsa
vienoda garbe visiems, turtin Lempos stiklas buvo juodas ir
sukosėjo ir pradėjo:
ir siūk, velnias žino kam ir del
kus, kad net pikta darosi jos ke tarnas.
giems ir vargszams. Kuomet nuo mažos ugneles knate ruko
ko.”
— Sako, kad nieko pasau- beklausant.
— Paszaukt ji, kvaili kuo Tadas buvo biednas, tai taip
dvokiantieji durnai, kaip isz
jlyj nėra blogesnio ir biauresnio, — Ko-gi fu nori? Perkirto ji veiklaus!
Idant kaip-nors netyczia ne
bažnyczioje meldėsi: “Vieszpa- kamino. Szale jo stovėjo užsa
kaip velnias, o asz ponuli taip užsakytojas.
užmigus, jis laiks nuo laiko pa
Netrukus atvyko Kazys Gul tie atleisk man nusidėjėliui!”
Ta giesme “Tyliąją Nak
kytojas mėlynais akiniais ir
suprantu kad velnias labai isz- — O asz praszau, ponuli, binas isz Varszavos. Jis bailia
siekdavo isz po stalo degtines
Ta
pat
kalbėjo
ir
dabar,
tapes
ti,” labai daug reiszkia musu
piktai szauke:
mintinga jėga. Pas velnią, do Velnią Jonuli jeigu jusu tokia atsistojo prie duru ir paklausė:
buteliuką ir gerdavo per kakle
turtingu žmogumi. Kokisgi — Kvailys! Iszgama! Asi
kareiviams kurie negali Ka
vanokite už iszsireisz'kima, ka malone padarykite mane tur Ponuli, ka paliepsite padaryti?
li ir po kiekvieno gurksznio
lėdas szvesti namie. Karei
skirtumas? O numirus turtuoli las! Asz tave, sukeziau iszmo-'
nopos ir uodega isz užpakalio, tingu žmogumi!
kraipė galva ir garsiai kalbėjo:
— Tylėk, suszuko Tada, ir
viai kad ir taikos laiku ant
Tada užkasia ne in auksa, ne in kyšiu! Priesz dvi sanvaiti pri
bet užtai jo galvoj daugiau pro — Kodėl ne! Galima. Tiktai koja treptelejo. Nedrys svars
“'Sakykite isz kokios malo
pavojaus stovi ir nekarta
deimantus, o in tokia jau juoda žadėjai batus pasiūt, o batai li
to, negu pas koki studentą. . jog už tai tu privalai man ati tyt ir atmink savo kurpine kil
nes ponai užsakytojai lėbauja,
jiems tenka ir gyvastį paau
žemele kaip ir paskutini pavar gi sziai dienai negatavi! Tu ma
— Myliu, už tokius žodžius duot savo siela! Kol da gai me, koks tu žmogus esi! Rupū
o asz privalau jiems sint ? Ar
koti kai visi kiti apie taika ir
tarė užsiganėdinęs užsakyto džiai neužgiedojo eik ir pasi- že! — tu'batu sint nemoki! Asz gėli. Tadas stengėsi nusikratyt nai, kad asz turiu laiko po pen
del to, kad jie turi pinigu, o asz
ramybe kalba ir gieda.
blogu mineziu, bet tas jam nesi kis kartus in diena valkiotis in
jas. Aczi u, kurpiau! Ko-gi tu raszyk sztai ant szitos popiere- tau snuki sudaužysiu! Tu delelgeta ? ’ ’
Czia szitas paveikslas pa norėtum ?
sekė, o ežia da visame kūne sun tave del batu? Niekszia! Gyvu
Jis visu užsakytoju neapkęs
les,
kad
man
parduodi
savo
ko
atėjai?
rodo kaip keli musu jūreiviai
kumas nuo pietų ir vietoj mal ly neszventinto tvarto!
Ir kurpius, negaisziuodamas siela.
davo, ypacz ta, kuris gyveno
— Pinigu, ponuli.
pernai Kuczia szvente ir apdos lenda in galva invairios
Tadas nuleido galva ir stvė
laiko, pradėjo Skusties savo li — Ponuli! Tarė mandagiai — Kokiu tau pinigu? Iszeik
Varpiniam skersulyczia. Tai
vaikszcziojo. Vienas isz j u
kimu. Jis pradėjęs nuo to, kad Tadas. Kuomet jus pas mane isz mano namu! Subatoj ateisi! mintys apie spinta su pinigais, rėsi už batu. Ilgai da užsakyto
buvo paniurusios iszvaizdos
draugu savo gyvasti paauko
jau nuo pat jaunystes pavyde- užsakėte batus, asz nuėmiau isz Jonai duok jam kėliu in užpa- apie vagius, apie savo parduota jas barėsi, koliojosi ir grūmojo.
ponas, ilga-plaukis, gelton-veijo už juos Kalėdų iszvakareKuomet jis, pagalios, nusirami
daves turtingiesiems. Jam vi kalno isz jusu pinigu. Reikia kali ir už apikakles iszmesk per pražudyta siela.
dis, dideliais mėlynais akiniais
se, Kuczioje.
Isz bažnyiczios jis piktas isz- no, Tadas ramiai paklausė:
suomet buvo skaudu, kad ne iszpradžios užsakymas iszpil- duris!
ir užkimusiu balsu. Jo pavarde
visi mones vienodai gyvena di- dyt, o paskui pinigu reikalaut. | Bet tuojaus gi jis prisiminė, ejo. Idant iszJblaszkius negeras — O kuom jus ponuli, užsi
kap ir Vokiszka tokia, kuri ne
mintis, jis, kaip tai ankseziau imate ?
siduoda atsimint ir isztart. Ko ta ir snigo, o sniegas, kaip asz- deliuose namuose ir važinėja — Na, gerai! Sutiko užsaky- kaip su juo paežiu sakytojaipabūdavo, užtraukė visas gerkle — Asz darau bengalinius ži
kios jis buvo kilmes ir kuo už trios ir sziurkszczios adatos 'ba gerais arkliais. Del ko norėtųsi lojus.
_
x, i steigdavo, ir jam dvasioje sundaina. Bet vos tiktai buvo be burius ir rakietas. Asz to ama
siimdavo, ndbuvo galima su dydavo veidą. Buvo szalta sli žinot, jis neturtingas? Kuo jis Inde staiga pakilo aiszki ku pasidarė,, ir idant tai užpradedąs dainuot, kaip in ji to žinovaes ir technikas.
prast. Kuomet, priesz dvi san du, tamsu, gatvių žibintai silp blogesnis už Kaži Gulbiną isz liepsna, paplito tirszti rožių mirszt, jisai iszsitrauke isz kiprisiartinio policininkas ir ati Skambino miszioms. Tadas
vaites Tadas buvo nuejas pas nai žybeziojo ir ulyczioje kaž Varszavos, kuris turi nuosavus spalvos durnai ir pasmirdo de-; szeniaus stora pinigine ir pra
davęs jam pagarba, tarė:
atidavė batus, gavo pinigu ir
ji mime miera, jis, užsakyto jas, kodėl kvepėjo žibalas tai , kad namus ir dukteris dėvi skrybė gintos plunksnos ir siera. Kuo-'^GJ° skaitliuot. Daug buvo pi—- Ponuli, ponams neleista- nuėjo in bažnyczia.
sėdėjo ant grindų ir kaž-ka Tadas pradėjo cziaudet ir ko lės? Jis turi tokia pat uosi, to met durnai iszsisklaide. Tadas ‘ 11W bet Tadas da daugiau 110na ulyczioje dainuot! Jus ne Ulycziomis skersai ir iszilgai
grūdo tam tikrame inde. Da ne sėt. Ulycziomis tai szeii, tai ten kias pat rankas, kojas, galva pratryne akis ir iszvydo, kad reJ°- Velnias mėlynais akiniais
kurpius!
važinėjo karietos ir roges su
suspėjo Tadas pasisveikint, važinėjo turtuoliai, ir kiekvie peczius kaip turtingieji tai del jis jau ne Tadas ir ne kurpius o atnesze jam kita, storesne pinikaip isz indę-grustuvo staiga nas turtuolis rankose buvo be ko jis privalus dirbt, kuomet kaž-koks kitas žmogus gražia- J=bie, bet jis da daugiau užsima- Tadas prisiglaudė paežiais gražiais ir szilkais pasirodžiu
in tvora ir pradėjo galvot: kaip siais ponais. Szali ulycziais
.užsidegė ir suliepsnojo aiszki, laikąs kumpi, o kiszeniuje lyde anie labauja ? Del’ko jis vede me bruslote su laikrodžiu, nau-|ue>ir kuo il^iau Jis skaitliavo,
ežia pasilinksminus?
drauge su prastais žmonėmis
raudona liepsnele, kambaryj ri degtines. Isz karietų ir rogių Mare, o ne ponia, nuo kurios jomis kelnėmis, ir kad jis sedis ^u0 labiau jautėsi esąs nepaten— Ponuli! Suszuko jam ėjo pirkliai, ponios, ir karinin
pakvipo siera ir degintos žiurėjo in Tada turtingos pane atsiduoda kvepalais (perfu- iotelyj už didelio stalo. Du tar-Į bintas,
kiemsargis. Perdaug nesirem- kai. Bet Tadas jiems jau nepa
plunksnos, o paskiau visas les, rodydavo jam liežuvius ir rfiais)Turtingu ponu namuose nu padavinėdavo jam valgius,
kite in tvora, kailinius suter- vydėjo ir nemurmejo del savo
kambaris prisipildo tirsztais, juokdamas szaukdavo.
jis dažnai matydavo gražiu pa žemai lenkdavosi ir kalbėdavo:
KALĖDŲ RYTAS
likimo. Dabar jam rodėsi, kad
szite!
rožiniais durnais, taip kad Ta — Ubagas! Ubagas!
neliu, bet jos nekreipdavo in ji
— Ponuli valgykite in svei
Tadas nuėjo in krautuve ir lygiai turtingiem ir biedniem
pas net penkis kartus suezian- Tado užpakalyj ėjo studen ne mažiausios domes ir tiktai kata!
nusipirko sau geriausia armo esą 'bloga gyvent. Vieni turi ga
dejo; ir potam begryždamas tai, karininkai, pirkliai ir gene retkareziais nusijuokdavo ir Koki turtai! Tarnai padavė į Jau szvinta, szvinta Kalėdų ry
nika, paskui eidamas ulyezia limybes karietomis ir automo
tas,
namon jis galvojo: “Kas Dievo rolai ir eidami ji erzindavo.
viena kitai sznabždedavo: dideli szmota avienos ir lekszte'
Girtuoklis! “Žiūrėkite, kokia szito kurpio -u agurkais, paskui atnesze ant į Senei taip lauktas, senei pra- grajino, tampydamas armoni biliais važinetieš, o kiti dainuot
bijosi, tas tokiais darbais neuž- — Girtuoklis!
visa gerkle dainas ir grajitant
Girtas kaip sziauezius!
szytas, ka.
siimsias. ”
raudona nosis — matyt nuo petelnes kepta žasi, truputi luk
— O da irgi ponas! — eržino armonikos, o bendrai visus lau
Kuomet buteli “rojaus skys Ubagas! kad ji velniai!
degtines!” Teisybe Mare gera, terėjus, virtos kiaulienos su Jis nesza džiaugsma, gaivina
kias vienas ir tas pats likimas,
szirdis, ji vežėjai.
timėlio” neliko nei laszelio, Ta Visa tai buvo skaudu, 'bet Ta dora, darbszti boba, bet jinai, krienais. Ir kaip visa tai man
vienas karstas, ir grajit ant ar
— Tarsi koks kurpius.
fias padėjo batus ant stalo ir das tylėjo ir tiktai nusijuokda jog nemokyta jos ranka sunki dagiai, meiliai, su ceremoni “Garbes” himnas auksztybej’
— Nejaugi ponams galima monikos, o bennieko nėra tokio,
girdis.
užsisvajojo. Jis sunkia galva vo. Kuomet-gi jis susitiko žino ir skaudžiai musza, o kuomet jom! Tadas valgė ir priesz
triukszma kelt ? Tarė jam poli- už ka butu galima atiduot vel
parėmė kumszczia ir pradėjo; ma mieste kurpiu, turinti savo prie jos tenka kalbėt apie po kiekviena valgi iszsigerdavo po Pro tyla nakti ir rustu veja, I cininkas. Jus vereziau in karniui nors ir mažiausia savo sie
galvot apie savo neturtą, apie avalines krautuve Kaži Gul'bi- litika, arba sziaip ka-nors pro dideli stiklelį puikios degtines, Į Kur sniego proksztes gėlynus
los dalele.
sėja, cziama, užsuktume!!
pas-Jlia isz arszavos, kuris jam pa- tingo, tai jinai inlenda su savo tarsi koks-nors generolos arba1
sunku, tamsu gyvenima,
l,______ ,
___
— GALAS —
1
— Ponuli, del Dievo meiles
Pramuszes
tyla,
ant
sparnu
vė

kiau apie turtuolius, apie j u di- i sake: “Asz vedžiau turtinga
grafas. Suvalgius kiauliena pa
I pasigailėkite pavargėlio! Szaudelius namus, fajetonus, karie-Į žmona, pas mane dirbtuvėje
davė jam koszias su žastaukiais I
jo,
ke elgetos, isz visu pusiu Tada
Kalėdų Dovana
tas, automobilius, apie szimtus' gizeliai tebedirba, o tu elgeta,
:: JUOKAI ::
paskiau kiauszinienes, su spir- ij Atskridęs balsas varpu skani-j. apspitę. Iszmeskite nors piniu
.'
bėjo.
ir tukstanezius doleriu ir litu. tu neturi ka valgyt.” Tadas neKinijoje
gucziais ir kepta peczenka
' geli!
O, kaip butu gera, po szimts iszlaike ir pradeejo ji vytis. Jis
jis visa valgė gere ir gėrėjosi. ! Rytuos apjuosė juosta auksine, Ankseziau, kuomet jis buvo PRIŽADĖJO PASITAISYT
Tamsa jau nyksta, teka Auszvelnius, jeigu tiems turuto- ligi tol ji vijosi, kol nepasijuto
Bet kas da ? Da padavė pyrago
I
rine, kurpium, elgetos in ji ne maliams sutrukt ir subirtu namai, Varpiniam s'kersulyczioj. Jo
Pacziule — O tu rakali!
su svogūnais ir virinta rope su
Varpai
malonia
muzika
tveria,
žiausios
domes
nekreipdavo,
užsakytojas
gyveno
ketvirtame
iszdvestu arkliai, iszpliktu kai
Kas nakti pareini namo gir
k vašu. “Ir kaip tiem ponams
Ir szaukia, szaukia isz miego dabar-gi jie jam ramiai per uly- tas; jeigu nepasitaisysi, tai
liniai ir brangios žiemines ke-!ljame nuo kampo o jo butas bunuo tokio valgio pilvai ne
kelia. ■ ežia pereit neduodavo.
pures! Kaip butu gera, jeigu v,o paeziame virszutiniame
bukie tvirtu, kad eisi in pek
trūksta!” Galvojo jis. Paga-1
Į
O
namie
ji
pasitiko
jo
naujoLietuvi! Meiles uždegk žarija, į
turtuoliai iszpalengvo pavirstu aukszte. Ir ji reikėjo eit per dla!
iios da padavė dideli puodeli su
Szalton krūtinėn lai ji adgija, ji pati, ponia apsivilkusi žalia
elgatomis, kuriems nėra kas ga, auksztyn labai auksztais ir
Vyras — Ar taip? Vajei!
medum. Po piet atėjo Velnias
Duszioj uskures vilties ugnene, szilkine suknele. Jis jau buvo Po szimts velniu turiu pasi
valgyt, o bėdinas kurpis pa- j slidžiais laiptais, kurie siūbavo
melinais akiniais ir žemai lenk
Skuhyk. Betlejun atrasi kele. benoris ja priglaust ir jau užsi- taisyt, ba norints po smert
visrtu turtuoliu ir-patsai per, po kojomis. Kuomet Tadas in ji
damasi paklausė:
i Dangus praszvites, lygsziol ap- mojo idant du įkartu jai in kup- nenoretau su tavim susitikt.
Kalėdas gautu pasitycziot isz;inejo, jis kaip ir tuomet, priesz
—
Ar
ponas
Nilius
esate
pa

temes, ; ra sudavus, bet ji tarė supykudvi sanvaite sėdėjo ant grindų
bėdino kurpiaus.
tenkintas
pietumis?
1
Gime karalius dangaus irže-si:
Taip 'besvajodamas, Tadas irkažka grūdo tam tikrame in
GERAS KATALIKAS
Bet
Tadas
negalėjo
ne
vienoj
— Stacziokas Chamas! Nemes,
staiga atsiminė apie savo dar de.
Kareivis, S.aržantas Win- žodžio isztart, taip jam po pietų I Skubėk Betlejun, tenai vaikeli, moki elgties su moterims! Jei— Ponuli, batelius atnebą ir atidengė akis.
Kunigas — Jonai, saugo
“ Szia tau, kad nori istorija! sziau! Tarė paniurusiu balsu ford A. Tarver, isz Arkadel iszpute vidurius. Sotumas buvo Sveikink atradęs, palengvins gu myli, tai rankele pa'bucziuok kis guzutes, nes žinai, kad tai
phia, Ark., atsidaro ryszuli, nemalonus, sunkus ar idant
dali. o peszties neleisiu!
Pagalvojo jis, apžiūrėdamas Tadas.
yra didžiausias nevidonas
batus. Jau batai senai kaip pa Užsakytojas pakilo ir tylė kuris jam buvo prisiunstas sziek-tiek nesiraminus jis pra Skubėk prie Jojo! vargu slo- “'Na prakeiktas gyvenimas! žmogaus.
gytas, Pagalvojo Tadas. Gyvena žino
siūti, o asz vis te'besedžiu. Rei damas pradėjo mieruotis ba isz Amerikos net in Kinija. dėjo apžiūrinei bata ant savo
Jonas — Bet jėgamasteli,
kaireses
kojos.
tais. Tadas, norėdamas jam pa Tai pirma jo Kalėdų dovana
jau szvinta, szvinta Kalėdų ry- nes! Ne tu daina užtrauksi ne
kia nuneszt užsakytojui!”
juk rasztas szventas mums
— Už tokius batus asz neimtas! tu ant armonikos pagražisi ne
Jis suvyniojo batus in raudo gelbėt, atsiklaupė ant vieno ke ■ tame k r a s z t e. Kareviai
liepe mylėti musu nevidonus.
na skarele, užsimėtė ant pecziu lio ir nutraukė nuo joisena ba džiaugiasi kad juos neužmir- davau mažiau, kaip 38 litus. Jis nesza džiaugsma, gaivina tu su boba pažaisi. Tfu, kad tu
szirdi, j kur suplendetum! ’ ’
sena, suplyszusi szvarka ir isz- la, bet tuojaus-gi paszoko ir szo per Kalėdas net ten taip Kokis kurpius tai siuvo ? — ipa- <
klausė
jis.
Kuris tik varpu gaudimą girdi. Vos tiktai jis buvo tik ka at Skaitykite “Saule”.,
ėjo in ulyezia. Lauke'buvo szal- iszsigandcs atsidūrė prie duru. toli nuo namu ir mylimųjų.
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EySAULE ’1 MARANOY CITY, PA.

^ISOS žmonijos viltis padidėja ir sustiprėja, kai pamatome
ta skaisczia szviesa vaikucziu akutėse, kai jie laukia to
Kalėdų Dieduko “Santa Klauzo.”
^JAŽU vaikucziu akutėse ir ju nekaltuose veideliuose, mes
matome visos vargstanczios žmonijos vilties szeszeli.

yAIKUCZIAI duoda mums pavyzdi tikro tikėjimo ir szventcs vilties. Jie rodo mums pasiszventima ir pasitikėjimą
ir tikra iszsižadejima. Czia matome pasiszventima ir tikra
dievotumą; randasi visos gerybes ir pilna ir tikra tobulybe.

QZITA Kalėdų szviesa spindi ir szvieczia isz k’dįįkystęs in.
suaugusio žmogaus gyvenimą ir nuszvieczia vargais sutemusti kelia in ateiti ir in skaistesni rytoju.
Į£ALEDU szviesa nuszvieczia tamsybių ir vargu gilumas.

&& s

n

gZIAIS metais akutes linksmiau spindės, tie veideliai ir
gražiau džiaugsmu nuszvis.

Į^AI tos szviesos spinduliai pasiekie ir mus ir suszildo musu
beveik užszalusias szirdis ir nuszvieczia musu kelia
in ateiti.
yAIKA ir ramybe pasaulyje tai visu musu didžiausia ir
brangiausia dovana per szias Kalėdas.

JEIGU szita taika bus tikra ir ilgai pasiliks tarp musu, ji turi
būti tokia paprasta ir tokia nekalta kaip rnažuczio vaike
lio veidelis, kaip tos jo akutes, kurios nieko daugiau nenori
kaip tik gera velyti ir gera matyti.
J^AI tie kurie prie taikos stalo sėdi ir visam pasauliui kala ir
rengia taika, nors del valandėlės stabdelia ir pažiūri
in vaikuczio akutes. Jie ten ras daugiau mokslo, negu visose
savo knygose. Nes tos akutes parodo, kad taika ir ramybe
vieszpatauja toje jaunoje szirdyje.

y AI tokie yra musu linkėjimai savo skaitytojams: “Kad
visi mes, kaip tie vaikucziai lauktume ir sulauktume
Szventu Kalėdų.’’ Per Kalėdas niekas nepaiso kokiu insitikinimu butu žmogus; ar jis tikintis ar ne, ar jis Katalikas
ar Cicilikas, ar jis Kapitalistas ar Komunistas: “Visi sykiu
viens kitam linkime Linksmu Szventu Kalėdų ir velijame,
kad ta “Taika ir Ramybe visur vieszpatautu visiems geros
valios žmonėms! ’ ’
4
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“SAULE” M AH ANO Y CITY, PA.
dėt?
ge, kaip visi gyventojai ViedBasas
Tenisistas
I — ()j, labai ne gerai, atsake
j ir tare: “Persigauk per abaza kurio paleidinejo ugninius niaus isztraukineje rankas in
t boba, bus ryto baisi diena. Ne
i neprieteliu ir duokia žine ku- ženklus smuiko, szaukencziu szale Kalenbergo, ‘kaip klūpo
visi pergyvensime.
i nigaikszcziui
Lataringiniui, pagelbės, pradėjo linksmesne dami turėjo rankas sudėtas
I —Kas ten abaze dedasi?
jog jau negaliu nieko „padaryt Ugne žėrėt, ir ant visu boksztu kai]) ant maldos , ežia vėl atsi| — Oj, didelis sumiszimas.
I apsiginime. Da stengsiuosi vi ugnines rakietos pasirode, o liepe griausmas anuotu, kaipo
(Tasa)
— Ar jau tu kada matei isz
Naujas Legionierių som pajiegom, kad užsilai'kyt prie szviesos buvo matyti žmo pasveikinimą pribuvusios pa-!
arti musztine ?
tris dienas, nes jeigu iii tris die- nes ant muru, duodanti ženklus gelbos.
I
Z. .
.
•
•
Tuom laik sene manstiuo:
— Oj macziau, macziau ir
Vadas
hias, neateis pagelba., viskas panežine
kas
Tame,
Jog jeigu Joana liksis tikrai
! norint jau bus suvirszum ketusibaigs.” Dirstelėk tiktai guo
Turkiniam abaze paskclba:
,
mylima sultono, tai turetau del
■ resdeszimts metu nuo to laiko,
dėt ina panele per pliszi budy
— Jonas Sobieskis, > Lenkuj
josios taje loska padaryt, ypa
i lai da ir sziandien man rodos
kes ant bokszto Szv. Szczepono!
karalius pribuvo! Ir daejo ži
tingai, jog dabar ne yra jokio
akyse viskas stovi.
Matai leidantes ugnes kas va
nia net del Kara-Mustafo ne
pavojaus del josios. Visi žino,
— Kada
tai buvo?
landa? Yra tai ženklas, apie!
tiktai visa vaiska Turkiais, nesi
I
jog Kara-Mustafas pavede del
— Ar asz žinau, da tada bu
baisu padėjimu gyventoju. Jau1
! ir pats Kara-Mustafas baisiai J
josios Vokietaite, tai nuves ja
vau maža mergaite ir ne pame
I persigando. Vieni kalbėjo, jog
Sziandien antra diena isz pa-!
po sargyba pas kitus nevalniunu mano tėvu, ne kalbos, kaip
j skirtu trijų dienu per komen ,
karalius pats pribuvo in pagelkus. Ten pavelys del josios pa
jie in mane kalbėjo, nes atsime
i danta, jeigu ryto Dievas st
ba Austrijokam, kiti ginezinosi,
sikalbėt su nevalninkais o pas
nu ugni, dejavimą pažeistu, at
I linkio nepadarys, Viednius &S
ginęs jau niekas nesirūpino jaunu
kui vėl parves. Sargams, ka
x
»i
\
simenu, kai]) mane su kitais
gausis m nagus pagonu.
ancieriu o n duktere Staremsergsti nevalnin'kus pasakys,
Į vaikais insodino in vežimą ir
bergo. Tiktai sargai stovėjo, o
Da jaunas afieieras ne pabai- i
jog atvedė Joana isz paliepimo
nuveže in Turkija.
nuo
nevalninku net akis
ge kalbejas, kad sztai pasidarė !
didžio ve'žiro ir daugiau niekas
— Tai tu ne Turkaite?
džiaugsmo žibėjo.’
kokis tai sumiszimas szale bu-1’
apie tai ne daJžinos.
8
— O ne!
Niekas taje baisia naktį ne
dykes.
Sudėjusi savo galvoje taji1
— O gal buvai kaip ir asz
Dinny Pails isz Australijos
miegojo Turkiniam abaze. Vi
— Didis vežiras! Szauke isz
reikalą, tarė:
sokios kalbos sklaidė abaze, žaidžia Tenisą visai basas. krikszczione?
John Stelle, buvęs Illinois visu szaliu.
— Pamėginsiu, kad galė
— Nežinau panaite.
Sargai prasiskyrė ir pats Ka
$ nes labinus baime periminejo Jis sunusze kelis geriausius
tum pasimatyt su nevalninkais, valstijos gubernatorius buvo
— Ir ka su tavim padare?
visus vardas karaliaus, Jono Amerikos tenisistus kai jie in
iszrinktas Legionierių vadu ra Mustafas inejo pas nevalninnes turi palaukt sutemti.
— O ka, atidavė mane su ki
Sobiesko. Vieni kalbėjo, jog Australija nuvažiavo ta teni
— Joana da karta pabuezia- del ateinancziu metu. Szim- kus. Persigandus Zaira paslėpė
pats karalius pribuvo su didele są žaisti. Ir tai visai ne nau tom mergaitėm ant prižiuros
tai tukstancziu kareiviu da Joana už kokios tai palos ir pat
vo kojas bobai ir tarė:
daugybe sparnuotu užaru ir ne jiena mums Lietuviams. Mes del kitu moteriu Turkiniu, o
bar insiraszo in Legionierius. pasitepė. Tam laike Kara Mus
— Lauksiu kantriai.
suskaitytine daugybe kazoku ne tik žaidėme basi bet ir dir kada užaugau ir buvau patoga,
BALTRUVIENE
Zaira iszejo, o Joanai prasi Sziandien Legionieriai turi tafas atsigryžes i nAustrijokiai y?|
ir tai]) kas valanda Turkiniam bome basi, tik eidami in baž- paėmė mane didis vežiras in sa
dėjo nubost, ba da buvo gana didžiausia ir intakingiausia aficiera, paklausė:
WWW
nyczia czeverykais apsiauda vo mergnami, o kada pasenau,
abaze baime didinosi.
— Ar tu esi siuntiniu ko
laiko igi vakaro. Norint prijau organizacija visoje Ameriko
pabiurau, likaus paversta ant
Kada tosios žinios po abaza vome.
Per visa sanvaite namie
mendanto Viedniaus?
tė, jog ne iszgirs nieko gero del je.
tarnystes, sergseziu jaunas nesėdėjom, sklaidė, Kara-Mustafas suszau— Taip pone!
saves, bet jaute dideli džiaugs
ke savo vadus ant vajaunos ro giause vajauninka, kad tas-ne valninkes ir jomis pritarnauju,
Niekur ne buvom, nieko
mą ant vienos mintes jog pa Viednius pats, locnom pajie- — Kaip drysai pereitinet
negirdėjom, dos, norint pilnas buvo baimes butu pats Jonas Sobieskis, ku taip kaip kitados man tarnavo.
matys žmonis, kurie da szian- gom
;
ne stengs apsigint, iszsiun- per mano abaza?
bet to ne parode.
Visi malsziai tūnoję,
ris kaip velnias ant nieko ne Ne linksmas gyvenimas, tarę
dien buvo Viedniuje ir mate jo te per tai siuntinius isz miesto, — Man taip buvo prisakyta.
— Ir ko bijot ? — kalbėjo jis paisydamas ant daugiause in save Joana.
o tuom laik apėmė vadinsta — Ar žinai, jog už tai busi Apie savo gyvenimą durnojo,
sios tęva.
Žinoma, tik geriem žmonim su tiek vaisko galime visa Eu vaisko užklupineje, tai butu Ant tokio pasikalbėjimo pe
Ir taip su didele nekantrybe narsus vyskupas Kolonitzas. pakartu ?
toji Szvente apeina, ropa ingalet, o ka mums ženk kas kita ir nieko ne bijotume. rėjo visa naktis. Kada praszvivos sulaukė vakaro. Kada jau Atidavė jis ant pradžios gyven — Žinau.
lina tas vienas miestas!
— Juokis seni, tarė Kara- to, prasidėjo krutėjimas ir larusuteme, inejo in josios perskyra tojams ant va jaunu reikalu 300 — Nes asz tavęs ne karsiu, Ir katrie dorais keliais eina,
— Na tai]), atsake senas ir Mustafas, ne pribus jis in czion mas didelis; kareiviai praeitiZaira, padavė del josios apre- tukstancziu doleriu ir visus si asz biauriuosi būdamas galin Del visu “Saules” skaitytoju,
Szventes Kalėdų veli j am,
didelis narsunas Ibraimas ba- aut pagelbos Austrijokam, jei nejo giltomis, kamandieravo
dala, koki nesziojo Turkines dabrinius daigius kokius turė gu toki vabalu pradaigint, tai
sza, kuri Turkai laike už galin- gu ju ciesoris pabėgo isz Vied jiasias, pataisė apkasas ir pa
Isz viso szirdies kiek tik
jo, o pats stojo pirmutiniu apgi- asz tave paleisiu ant liuosybes.
tarnaites ir tarė pamaželi:
state armotas.
iszgalemi,
niaus.
—Persiredyk in tuosius dra nime. Mate ji visur, anksti at- Kada didys vežiras isztare
Nes in budyke Joanos daeiIdant sveiki sulauktumėte,
bužius, idant tavęs ne pažintu, laikinejo miszias bažnyczioje tuosius žodžius, kraujas puolė
— Tu jo pone ne pažinsti, ta
Moteriu
Legionierių
tinejo tiktai balsai ir larumas,
Garbe Dievui ant auksztybiu
Joanai ne reikėjo du kartu Szv. Szczepono, prakalbinę jo in iii galva aficierui ir vos nuo
re senis. Tasai Lenkas nieko ne
giedotumėte,
o to viso negalėjo matyt. Už tai
Pirmininke
paiso, ba labai mus nekenezia,
kalbėt, persire.de staigai, užsi žmones, drutino tikėjime n vil piktumo susilaikė, nes susipra
Tegul Dievas visame laimina,
mėtė ant veido uždangala, pa tyje, paskui apeitinejo mūrus, to ir apsimalszino, o vadas tur
ir kur tiktai ant mus užklumpa, prasze Zairos, idant iszvestti in
tokia vieta, nuo kur galėtu ma
Nuo sveikatoje visus užlaiko,
gal Turkiniu moteriu neszeiue apžvelginejo baterijas, rode kiais taip toliaus kalbėjo:
tai visur duodasi in ženklus.
ir iszejo su Zaira per kita szali kaip supilinet volus, ne viena — Ryto anksti mano tarnai Nuo seniausio lyg mažo vaiko.
— Asz jo nebijau ir duodu tyt kas dedasi.
Suteik Dieve sutaiką tarp
budykes. Niekas ant ju akies ne karta pats savo rankomis už- apvadžios tave po visa abazu,
tau žodi, jog ir jo galva, kaip — Bijausi mano kūdikėli.
poros,
užmėtė, praėjo pro kėlės budy stat inejo armotas. Taip praėjo parodys, tau daugybe maisto ir
kitados jo diedo, bus ant smai Kara Mustafas ne szposauje,
go užkiszta ties palocium sul nes be jokio atsipraszimo liep
kes ir in viena isz ju inejo. Czia menesis Liepos, praėjo Pjūtis, parako, ka tas viskas užteks Veskia visus ant kelio doros,
tu užmuszt už ne pa'klausyma.
Idant poruoti mylėtųsi,
tono.
boba ka toki sargui pasznabž- prasidėjo Rugsėjis. Visi budai ant viso meto del mano vaisko,
— Kas ten sziandien mudSutikime laikytųsi.
dejo in ausi, kuris inleido in vi apsiginimo jau iszsemti. Ap parodysiu tau mano auksa ir si
— O kad tai tavo žodžiai isz- viemi rūpinsis, perdestinejo
Vaikeliai tėvu klausykite,
dų, nes visi sargai stojo eile siaubtam mieste sklaidė koki dabrą, o paskui nuvesiu tave
sipildintu, tarė netikėdamas se Joana, kažin, ar szio vakaro su
Senatvėje ju neaplaiskite,
prie duriu ant sargybos.
laika žinios, jog popiežius pri prie Biuru miesto. Sugryszi pas
nas Ibraimas, o tuom laik isz- lauksime, tame sumiszime nie
savo
komendantu
ir
apsakysi
Ba
kas
tėvus
paguodoj
a
Joana inejus patemino tris siims pa'gel'ba, jog karalius
duo'k savo prisakymus, kaip kas ne paregės, jog mudvi iszjam
ka
ežia
matei.
—
Be
to,
da
į
Ta Dievas laime apdovanoja.
Vokieczius apkaustytus in len Lenkijos, tasai narsiausias ne
manstini padaryt, idant ryto ejova isz budykes.
ryto
anksti
nuvesite
ji
pas
duk

Ne tik tasai Kūdikėlis
ciūgus, kurie ant žemes pusiau vidonas pagonu, atitraukė su
jaus sulaukia ne dejuotume, Zaira, kuri labai prisiriszo
nori jusu maldos,
sėdėjo pusiau gulėjo.
savo sparnuotais užarais, nes tere komendanto, tare in savo
tiktai džiaugtumems.
prie Joanos, davėsi ant galo
— Sveikinu jus vardan Die kada tasai paskalas ne iszsipil- adjutantus, pamatysi ja, mine- Bet kitaip josios paskandys.
Laike, kuriame Kara Musta nusipraszyt ir vėl ja kaip vakar
vo! — Tarė Vokisžkai ir nusi de, pražuvo visa viltis iszsigel- szi nuo josios pas tęva laba die Dabartės visi linksminkitės,
fas drauge su savo vadais dare iszvede perredyta in Turkaites
metė nuo akiu uždangala.
bejimo. Priesz kelias dienas, na ir. pasakysi jam, jog gera Isz tos Szventes džiaugkites,
Ponia Walter G. Craven, sutari ant rytojines dienos Jo ■ drabužus, su uždengtu veidu,
Kas turi, tegul biskuteli
Nevalninkai paszoko ant ly nuo szalies kalnu Kelenberski- duona ja lauke, ba atiduosiu in
isz Charlotte, N. C., buvo isz- ana vaikszcziojo skabei po savo kaip tai pas Turkus yra papra
atsigerkit,
giu kojų nusidyvinia.
niu nusileido •antinus miesto suit ono i ne rginyc z i a.
rinkta kaipo Legionierių mo budykia. Po tai didelei ilgai timu.
Tiktai nepasigerkit,
— Esmiii duktė jusu vado, keli garniai, tai visi sake, jog Toje valandoje pristelbtas
terų pirmininke per seimą baimei ir po iszgirstai smutnai
Tai]) persirėdžius Joana pe
klyksmas
daejo
ausų
už
uždan

Ba
isz
girtybes,
kalbėjo toliaus Joana, pasaky ant musu laimes, nes ir ta viltis
kuris atsibuvo Chicago. Le 'žinia nuo jauno aficierio, dabar
Pasidaro musztynes.
kite man, ar tėvas mano ir bro buvo ant tuszczio. Viednius galo, jaunas afieieras Suprato,
gionieriai stengiasi visomis viltis joje atsigaivino. Nes kas rėjo drauge su Zaira pro dauge
lis da gyvi?
Lyg daugeli metu kad
silpsta, kareiviai nuvargia, gy nes ne dryso iszsižiot ir szokt
galiomis visus kareivius pa galėjo žinot, kaip bus ryto ? Kas li budykiu ir nuo nieko ne temytos, gavosi ant iszkelmes,
gyventumėte,
— Gyvi, atsake su guodonc ventojai nupuolė ant dvasios. ant page] bos. Didys vežiras
traukti in savo draugyste.
ingales? Ar tėvas ir brolis ne
kur stovėjo Turkinis meczetas
Kad “Saule” visados
vyriausias kuris iszrode ant Ant tosios nelaimes da pasikėlė taipos-gi iszgirdo ir dirstelėjo
dings musztineje ? Ar ja bėgda
( bažnyczia) ant greitos isz au
skaitytumėte,
aficierio.
pavietre. Ant tuszczio vysku in ta szali, nes lyginai tam pa
mi Turkai ne paims su savim?
dimo padaryta, kur prisiglau
Taradaika ir
— Dėkui Dievui, o dabar pa pas Kolonitz rūpinasi ir dabar ežiam laike daleke balsai jo au
Tokios tai minties spaudėsi
dus vienam szone prie meczeto,
Baltruviene
sakykite man, kas dedasi Vied pakurstyt narsa 'gyventojuose, sti isz abazo, o toki balsai, jog
in galva biednai nevalninkiai,
galėjo matyt, kas dedasi ir tai
Let niekas neliki kad apsigins.!10^08 kas Turkus rengėsi isz
N eužmirsztumete,
niuje?
kad sztai inejo Zaira. Joana
Musu Tarnaites
ka nuo toliause, ba kone igi kal
To isz szirdies visiems
— Ne gerai, labai ne gerai Ir pats komendantas nuleido ka^° lapt. Apkvaito, o tuomĮ
priėjus prie josios, paklausė:
no Kalenburgo.
velinam,
rankas. Dabar tiktai eina apie'laik prasislinko uždangalas da
atsake užklaustas.
Tarnaite — Ko poniute j — Pasakyk man, kas ten girO daugiau jau negalim,
Apsakykite man viską, nieko tai, kad begediszkai ne pasi-lriu ir pasirodė' raudonas gaiš—Toliaus Bus—
verki? — Kad tamisteles vy
Todėl bus gana,
ne slėpdami. Jau asz tiek dienu duot, tiktai pražūt su garbe ir ras an^ dangaus,
ras eidamas in darba tave ne- Pirkte U. S. Bonus Sziandien!
—
Kas
tai
gali
būti?
Klause
Linksmu Kalėdų Visiems!
praleidau nevalioje, jog viską ginklu rankoje.
pabucziavo,— gana jau, —
isz visu szaliu, o kiti atsakinė
galiu nukenst.
juk ir mane nepabucziavo, o
Joana klausė pabalus, o jau jo : ‘1 KalenI>ergas dega! ’ ’
Sieniniai Kalendoriai, 23%
— Viedniuje dėjosi baisybe,
asz nieko isz to nedarau.
nas kareivis toliaus kalbėjo:
®
— Ir isztikro, ne toli nuo, $
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po
pradėjo afieieras apsakynet.
35c arba 4 už $1.00. Adresas:
Grafas Starembergas likos pa — Priesz kelias dienas po- Viedniaus ant iszkilmingos vie-(
žeistas apginime arsenalo, gu nas komendantas iszsiunte tos vadinamos Kaleiiberg, kur,
Nedasiprato Kvailys
Saule Publishing Co.,
lėjo ilgai, ba jo liga padidino laiszka pas Lataringijos kuiii-'biivo pavydale miestelio, dide-'a
MAHANOY CITY, PA.
— Ko misiuke taip nuliū
karsztis ir rūpestis. Mate, jog gaikszti kurioje danesze jam ies liepsnos buvo matytos, o ®
i dus?
apie baisu padėjimą miesto, nes tarp liepsnų buvo matyti boksz- &
— U-gi pasilikau neseniai
atsakymo da ne sulaukė. Neži- tai bažnvežios kliosztoriaus ir S
".
.
.
.
I
;
.
.
«
,
IOAN
j Istorija apie Amžina Zyda,
“Talmudo Paslaptys” ne, gal ir laiszka nedaejo jo ran- bažnyczios zokoninku, Kapuei— Ir ka dabar manai da
lo kelione po svietą ir liudymas
(iiteste’v *
— ■■ 1
ku. Szitose paskutiniose dieno-1 nu, o Turkai negalėjo suprast, |
ryti?
Apie Žydu Tikybos Prisaky se da labiaus pasiniekino, ba ar tai bažnyczia dega, ar tai $
apie Jezu Kristų. Per paczta
— Jeigu tu Andriau butumus. Labai užimanti Apysaka. jau ir murai apvesti aplinkui ženklai pribuvusio kariuomene
20 centai. Adresas:
mai iszmamus, tai manes ne::
Tiktai 150
::
Saule, Mahanoy City, Pa.
klaustumai, bet pats žinotumiestą pradėjo subiret. Ponas in pagelbos.
s
TARADAIKA
mai, ka daryti tokiam atsitiSAULE PUBLISHING CO., komendantas liepe daryt pili-’ — O tai buvo atsakymas. Ba
i kime.
Mahanoy City, Pa., U. S. A. mus ant greitos, nes tai mažai džiaugsmo. Turkai tai nužvelSkaitykite “Saule”
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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’1 S A U L E ”

MAHANOY CITY, PA.

Mykolą isz Trentono, tris 'bro
lius: Juozą Mahanoy City, ka
reivi Cpl. Vinca ir Blada na
mie. Laidotuves atsibuvo Ket
verge su apiegomis Szv. Juoza
po bažnyczioje 9 valanda ryte,
ir palaidotas parapijos kapuo
se. Graborius L. Traskauskas
laidojo.

Amerikiecziai Su C
Svarbus Praneszimas
Prancūzais Nesutinka Skaitytojams “Saules”
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Isz priežasties pabranginimo
Toks stovis nei vieniems nei ki visokio materijolo ineinanezio
tiems ne in sveikata.
j in leidimą laikraszczio, leide'jai
!U’ž tai dabar vis daugiau laikraszczio “Saules” stengėsi
skaitome apie pesztynes ir užlaikyti sena preke, kaina,
musztynes. Koks Amerikietis ant prenumeratos, bet, matyda
prisivilioja Francuzaite, jos mi kad kožna menesi sunkiau
“boy frentas” nenutyli ir tuo užlaikyti spaustuve ir leidimą
jau iszkyla pesztynes. Arba ko laikraszczio, yra priversti pa
kia laisvu paproeziu moterisz- kelti prenumerata ant penkiu
ke prisikabina prie kokio karei doleriu ($5.00) ant meto, pra
vio, ji apgirdo ir jam kiszenius dedant DABAR! Nuo tos die
iszkrausto. Kareivis lerma su- nos metine prenumerata bus:

Shenandoah, Pa. t Karolius

Rutkauskas, nuo 600 W. Penn
Uly., staigai susirgo ir mirė Subatoj 3:45 valanda popiet. Ji
sai buvo angliakasis prie Pac
ker Nr. 5, Rose Valley Kompa
nijos. Prigulėjo prie Szv. Jur
gio parapijos ir'buvo narys, ūg
|3 Tik keturios dienos lyg li agesis prie Columbia Hose Co.
kelia ir vėl pesztynes ir kumszKalėdų.
Laidotuves atsibuvo Seredos ry
tynes.
Petnyczioje pripuola Szv. ta, su apiegomis Szv. Jurgio
Prancūzai negali suprasti,
Tomio Ap., taipgi pasninką; bažnyczioje 9 vai., ir palaidotas
kodėl Amerikiecziai kareiviai
Kita sanvaite: Nedelioj Szv. parapijos kapuose. Graborius
taip geria. Jie isz vieno saliuno
Viktorijos; Panedelyje Szv. H. Valukieviczius laidojo.
in kita strapaliuoja ir bonka
Adomo ir Jevos — Kuežios Ir |3 Lietuviszkas Vyriu Kliuisz ranku neatleidžia. Jie ger
pasninkas; Utarninke Kalėdos, bas, laikys savo metini Szoki
bia, beveik net ir pavydi mums
Viesz. Jėzaus Gini., Seredoje Gruodžio 31 d.
musu militarizma ir galybe, bet
Szv. Stepono; Ketverge Szv. t Gerai žinomas Tamoszius
jie negali suprasti ArnerikieJono Evangelisto; Petnyczioj. Sziemonis, nuo 105 Girard uly.,
czio kareivio kuriam dabar tik
Nekalti Berneliai; Sukatoj Szv.j staigai mirė Panedelio valkata
bonka ir bobos rupi.
9 valanda. Jisai atvyko in Ame
3?omo Bėk.
• "f Jurgis Yuszinskas, nuo rika 33 metu adgal isz Lietuvos
ISTORIJEapie na i3S
£32 W. South Uly., pasimirė ir per visa laika buvo angliaka
------------------ iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
[Utarninke, 3 valanda popiet. sis, dirbdamas prie Hammond
laikyti sveikata ir apsaugoti
[Velionis gimė Lietuvoj. Kita kasyklose. Prigulėjo prie Szv.
szeimynele nuo lygu, Verta Ne
dos gyveno Shenandori. Buvo Jurgio parapijos. Velionis pali
Linksmos
Kalėdos,
—
Visi
Linksmi,
užmirszt, Kaip dagyvent 102
angliakasis ir dirbo prie Knic ko du brolius, Juozas isz Gi
metu, Pamokinimai, Apie boba
kerbocker kasyklose. Paliko rardville o kitas Lietuvoj. Gra
Net Ir Diedukas, Linksmas Ir Geras,
ka negalėjo savo liežuvio su
rpa'czia Ona ir dukterį pone I. borius A. Vilins'kas laidos.
Nes
Kalėdos
Jau
Nebedos!
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
Anaszevicziene isz Newark, N. j- Aleksandras Vaicziunas
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
ĮJ. Laidotuves atsibus Sukatoj (Wytehunas) kuris gydosi Lo
maina oro, Ožka isz Dzūkijos
bu apiegomis Szv. Juozapo baž- cust Mt. Ligonbutej, mirė Utar
vai., Treczios Miszios 10 vai., Musu kareiviai, rodos, bus mas pradėti. Jie dabar rodos Geros rodos, Gailinga ypata,
nyczioje 9 valanda ryte ir bus ninke apie pirma valanda ryte.
Iszpažintis Kuczioje 4 iki 6 vai., kaip anie nuo ano pirmo karo nieko nepaiso, tik. apie “good Galybe Meiles, Juokai, Ragan
palaidotas in parapijos kapuo Jisai gyveno po Nr. 31 E. Coal
ir 7 iki 10 vai., vakare. Ateikite kareiviai buvo; jie liksis kaipo times,” apie vakaruszkas rūpi iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
se. Graborius L. Wentz laidos. uly. pribuvo iii Amerika 50 me
patys ir kitus atsiveskite ant pradingusi karta. Jie per daug nasi ir nori net nuo saves pa ba kaip ir visos Bobos. 15#.
g Pone Teofile Bražiukie- tu adgal. Velionis paliko anti
Kalėdų pamaldų.
‘SAULE” . MAHANOY CITY, PA
mate, per daug pergyveno ir bėgti ar pasikavoti.
ne isz Minersville, Pa., užrasze ka ir anūke. Kūnas ęaszarvotas
‘‘Saule” del savo dukterei po- V. Menkievicziaus koplyczioj, Minersville, Pa. f Senas gy per greitai paseno. Jiems dabar
nei Szmulksztienei isz Brook 15 E. Cherry Uly., o laidotuves ventojas L. Janeleviczius, 76 tik rupi darbas.gauli.ir.gyveni- Pirkie U. S. Bonus
Skaitykite “Saule”
lyn, N. Y. Ji savo dukterei laik- invyks1 isz koplyczios in Szv. metu amžiaus nuo 823 N. 16-th
raszti “Saule” užrasze kaipo Jurgio parapijos bažnyczia, po uly., mirė Seredos ryta apie
Suvien. Valstijų Pergalios (Victory) Paskolos Vajus Pra
Kalėdų Dovana ir taipgi pa pamaldų bus nulydėtas in para 7:15 valanda. Gimė Lietuvoj.
siuntė jai kelis Sieninius Ka pijos kapuose.
sidėjo. Valdžia Nori Sukelti Bonu Pardavimu Ant Vienuo
Pribuvo in Amerika daugelis
f Simonas Liskauskas nuo metu adgal. Paliko paezia, 2
lendorius. — Szirdingai Acziu.
lika Bilijonu Doleriu. Szitas Vajus tesis Lyg Gruodžio-Dec.
|3 Publikines ir Parapines 115 N. Market Uly., mirė Sere sunu ir 3 dukterys. Laidos Su
Mokyklos užsidarys ant Szven- dos ryta apie 5 valanda. Apie
31 D. p2§k(ik Yfii Ijbsi Reikalinga. Pirkite Bonus Sziandien !
cziu Petnyczioje Gruodzio-Dec 30 metu adgal velionis pribuvo katoj, su apiegomis Szv. Pran21-ma 4 vai., popiet ir bus užda isz Lietuvos. Buvo anglekasis. ciszkaus bažnyczioje 9:30 va
rytos net iki Sausio-Jan. 2-tra Graborius Menkieviczius lai landa. ryte, ir. Ims palaidotas
parapijos kapuose. Graborius
diena 1946 m.
dos.
|3 Panedelyje Kuczia. — t Marijona (Želinsky) Bra- V. Bartaszius laidos.
Adomo ir Jevos. Dalinamės ir zuskiene nuo 217 N. Belmont
mes su plotkelems su musu uly., mirė Utarninke 3 valanda Lawrence, Mass. — Czionais
gana didelis būrys gyvena Lie
skaitytojais.
popiet. Gimė Lietuvoje, pribu
tuviu tik gaila kad skyras ir
13 Utarninke Kalėdos!
vo in Amerika būdama jauna
kieliais partijas kaip tai Kata
’ |3 Redakcijos ofisas per mergina. Velione paliko sūnūs,
likai, Neprigulincziai ir Tau
Kalėdas bus uždarytas visa Albert Brazuska namie ir Juo
tininkai, 'bet yra ir Komunistė
diena.
zą Želinska isz Cleveland, 'Ohio,
liu, bet isz tu visu grupių, tai da
g? Kožnas sulaukės Szven- ir po-dukteri M. Melauskiene
Katalikai geriausia gyvuoju. O
tu Kalėdų, džiaugas ir dekavo- mieste, ir 9 anūkus. Prigulėjo
Draugyju tai yra visokio sztaje Dieviu už Jo Malones ir pra prie Szv. Jurgio parapijos. Gra
mo. Bet visos inszona svyruoja
ilginimą gyvasties.
borius Menkieviczius laidos.
ir laikiu bėgant visos sugrius.
|3 Linksmu Szvencziu vi
.WWW
Tiktai Piliecziu Kliubas gerai
siems vietiniams gyventojams Frackville, Pa. — Apreiszkigyvuoju, nes tenasi priklauso
su sziomis Kalėdomis. Linki mo Pan. M. Szvencz. Parapija
visokiu pažiurti be skirtumo sa
me visiems laimes, sveikatos ir Kalėdų Pamaldų Tvarka: Ber
vo svetaine turi, ir gera sakysiu
kad sulautumet sveiki kitu me neliu Miszios 6 vai. ryte; Vai
naru. “O gi” vyreliu kiek ežia
kams Miszios 8 vai., Skaitytos
tu laimingai!
yra naszliu abieju pažiūru kaip
|3 Mirszta senas metelis, Miszios 10 ir 11:30 vai. Iszpavyrisz'kiu taip ir moterėliu.
nes turi gyventi da tik kėlės žintis Kuczioje: 7 iki 10 valan
Vieni paskiu kitus biegoje.
dienas ir užstos po juom nau da vakare.
“There’s the new kitchen . . . and the
jas impedinis. Kas jis mums at- j" Viktorija Preidžiui
■ “Buying Victory Bonds gives me such a
water system ... we’ll pay for them from
safe feeling. Now we can go ahead and
(Brash) kuri kitados gyveno Valdžia dalbai- duoda vi
current income, of course ... but Bondi
Įnesz, tai sunku inspeti!
. plan the home remodeling weu talked
will give us peace of mind to go ahead.
about
these
last
few
years
•
•
•
13 Ir mes apvaikszcziosime czionais mieste per koki tai lai siems sugrižusiems kareiviams
ta linksma szvente, Užgimimo ka, mirė Nedelioj po trumpai proga eiti in mokslą už dyka.
Kristaus su savo szeimynelems, ligai pas savo seseri N. Chia- Valdžia užmoka už mokslą ir
todėl, laikrasztis Utarninke ne- renzaiene, Bradford, Pa. Velio duoda gana kareiviui pragy
iszais. Dovanokite mums! Vi ne gimė Lietuvoj, pribuvo in venti. Bet, labai mažai kareiviu
siems linkime Linksmu Kalėdų, Amerika būdama jauna mergi szita proga pasinaudoja. Tik
na. Prigulėjo prie Apreiszkimo koks vienas isz keliu szimtu
/‘Saules” Redakcija.
Per Kalėdas Pamaldos P. M. parapijos. Laidotuves at gri'žti prie mokslo suolo.
Szv. Juozapo Bažnyczioje atsi sibuvo Seredoj, ir kūnas Ir tie kurie eina dabar iii
bus 6 — 8 — 9 — 10 valanda. palaidotas Szv. Liudviko para mokslus tai visai prastai pasi
t Antanas Szerksznys, 37 pijos kapuose Ketverge. Grabo rodo. Mokytojai, profesoriai
metu amžiaus isz Trentono, mi • rius V. Bartaszius laidojo.
musu universitetuose sako, kad
re Panedelyje, Selinsgrove likareivis, parvažiavęs isz vaisgonbute. Velionis sirgo ilga lai St. Clair, Pa. — Szv. Kazi ko, netinka mokslui:, Jie aiszki“For if farm income should drop, we
6
ka. Jo motina mirė du metai ad miero Bažnyczios Kalėdų Pa na, kad kareiviai pirm laiko pa
could still pay for the improvements.
gal. Prigulėjo prie Szv. Juoza maldų Tvarka: Berneliu Mi seno ir dabar staczlai negali “ Victory Bonds yield a fine return . . . and
— are just like cash in case of need!”
po parapijos. Paliko savo tęva szios 6 vai., Antros Miszios 8 mokintis.

LINKSMU KALĖDŲ!

Žinios Vietines

"Our dollars in
VICTORY BONDS
will work wonders
. for us...I"

LEI'S AU

DO OUR

SHAKE!

$5.00 metams; $3.00 x/2 me
tams; In kitose vieszpatystese
$6.00 metams; $3.50 x/2 metams..
Tikimės kad musu guodotini.
skaitytojai supras del ko esame
priversti tai daryti, nes szian
dien viskas pakilo; pragyveni
mas, visokios taksos ir valdiszki mokeseziai.
Nemalonu mums praneszti
apie tai, bet, ka daryt, pinigai
yra reikalingi ant leidimo laik
raszczio ir užlaikymo darbinin
ku.
Stengsimės iszdavineti laikraszti kuogeriausia, kad patik
ti musu mieliems skaitytojams
ir turime vilti, kad visi sutiks
su musu praszymu ir pasiliks
musu skaitytojais ir ant toliaūs. Szirdingai Acziu!
Liekame su gilia pagarba,

“SAULES” LEIDĖJAI.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą h
liudymas apie Jezu Kristų.
20 Centai.
i
Saule, Mahanoy City, Pa. į

Apie Racionavima
Cukrus: Ženklelis Nr. 38
cukraus lyg Rugsėjo (Sept.)
knygutėje Nr. 4 del 5 svaru
30 d., Racionavimo valdyba da
bar priima aplikacijas del su
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti
cukraus.
,

Skaitykite “Saule”

Giesmių Knyga Arba
Kanticzkos, $2.00
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

PUIKI ISTORIJA 1

Kapitonas
Velnias
TIKTAI, ... 50c
SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY CITY, PA.
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja knnns numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių,
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam*
reikalams. Telefono Numeras 78.
*20 W. Centre St., Mahanoy City

Pirkie U. S. Bonus Sziandien |

i

