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UŽ DESZIMTS
DOLERIU

Dvideszimts Metu
BELLEVILLE, ILL. — 

Penkios deszimts vieno meto 
žmogus buvo paleistas isz ka
lėjimo, kur jis iszbuvo dvide
szimts metu už pavogimą de
szimts doleriu. Teisėjas Ed
ward F. Baries ji paleido isz 
kalėjimo.

Teisėjas pastebėjo kad to 
žmogaus bausme buvo didesne 
už jo prasikaltima.

Paleistas kalinys yra Elvis 
T. Watson, kuris buvo nuteis
tas in kalėjimą nuo vieno meto 
iki gyvos galvos už vagyste, 
Lapkriczio dvideszimts septin
ta diena, 1933 metuose.

Advokatas, lajeris, P. C. Ot
well per isztisus metus stengie
si to kalinio klausima iszkelti 
teisme, kai jis apie ji iszgirdo 
isz vieno kunigužio.

Kalinys Watson aszaras lie
jo teisme kai jis iszgirdo teisė
jo žodžius kadmis yra laisvas.

Teisėjas Baries jo paklausė 
ar jis dabar pagieža lieja ant 
valdžios už tokia baisia skriau
da padaryta ant jo. Jis atsake 
kad visai ne, kad jis dabar no
ri skubintis pas savo žmona ir 
nori gyventi kaip geras ir isz- 
tikimas szito kraszto pilietis. 
Jis sake kad jo žmona gyvena 
in Mt. Vernon, Ill., kur jis da
bar važiuoja.

Mums iszrodo kad ežia ir 
teismas ir valstija ir valdžia 
yra szitam žmogui skolinga ir 
turėtu kaip nors atsilyginti. 
Kiti milijonus pasivagia, .nusi
suka ir eina laisvi. O szitas 
žmogus, už deszimts doleriu 
turėjo iszpakutavuoti net dvi
deszimts metu. Kur ežia teisy
be, kur ežia lygybe? 

- -—---------------

KAREIVIS NUŽUDĖ 
MOKYTOJA

ALTOONA, PA. — Dvide- 
szimts metu amžiaus kareivis 
Pvt. Charles N. Dermendzin, 
isz Duncansville Blair apygar
dos, yra intartas ir policija sa
ko kad jis prisipažino, kad jis 
nužudė Bertram Isenberg, mo
kytoja in Altoona miesto mo
kykla.

Mokytojas Isenberg, trisde- 
szimts dvieju metu amžiaus 
buvo mokytojas in Altoona 
miesto Augsztesniaja Mokykla 
buvo nuszautas ant mažo ir 
mažai vartuoto szunkelio neto
li nuo Cambria-Blair apygar
dos rubežiaus.

Valstijos policijantai sako 
kad kareiviai Dermendzin, ku
ris buvo pabėgės isz armijos 
prisipažino kad jis buvo ta mo
kytoja nužudęs. Valstijos poli
cijos Saržentas Richard D. 
Grey, sako kad tas kareivis 
prisipažino kad jis ta mokyto-

KALĖDŲ DIEDUKAS

Kalėdų Pradžia
Kristus Jieszkomas Nuo

Pat Gimimo
JAIGI, Jėzui gimus Judo

Betliejuje Karaliaus Ero
do dienose, sztai Iszmincziai 
isz rytu atėjo in Jeruzale ir 
sake: “Kur yra gimusis Žy
du Karalius?’’ Nes mes ma
tėme jo žvaigžde rytuose ir 
atėjome jo pagarbinti.

Tai iszgirdes, Karalius 
Erodas nusigando, o drauge 
su juo ir visa Jeruzale. Jis 
surinko visus tautos vyriau
sius kunigus ir Raszto žino
vus ir teiravosi ju, kur Kris
tus turejes gimti.

Jie jam atsake: “Judo 
Betliejuje, nes taip pranaszo 
paraszyta: “Ir tu,.Betliejau, 
Judo žeme, nieku budu neesi 
mažiausia tarp pirmųjų Ju
do vietų; nes isz tavęs kils 
vadas, kurs valdys mano 
tauta, Izraeli.’’

Tuomet Erodas, slapczia 
pasikvietęs pas save Iszmin- 
czius, rūpestingai iszkvote

ja nuszove ir paskui jo lavona 
pakavojo po lapais prie to ke
lio.

Mokytojo Isenbergo auto
mobilius buvo sudaužytas ne
toli nuo tos vietos kur jo lavo
nas buvo surastas. Tas karei
vis stengiesi su to mokytojo 
automobiliu pabėgti, bet jam 
nepasiseke ir jis ta automobi
liu sudaužė.

Vienas draiverys policijai 
pasakė kad jis davė raida vie
nam kareiviui, kuris buvo ne
toli to sudužusio automobi- 
liaus. Tas kareivis, insisedes 

isz ju tos jiems pasirodžiu
sios žvaigždes meta, ir sius
damas juos in Betliejų, tarė: 
“Eikite ir rūpestingai 
klauskites apie vaikeli; o 
radę, duokite žinia man, kad 
ir asz nuėjės pagarbineziau 
ji.”

Jie, iszklause karalių, isz- 
keliavo. Ir sztai žvaigžde, 
kuria buvo mate rytuose, ėjo 
pirm ju, iki atėjus virszuje 
vietos, kur buvo vaikelis.

Pamate žvaigžde, jie 
džiaugėsi labai dideliu 
džiaugsmu.

Ineje in namus, jie rado 
vaikeli su jo motina Marija 
ir parpuolė pagarbino Ji. 
Paskui jie atidengė savo tur
tus ir davė jam dovanu: auk
so, smilkalu ir miros. Gave 
gi sapne perspejima nebeei
ti atgal pas Erodą, jie kitu 
keliu sugryžo in savo szali.

in jo automobiliu iszsitrauke 
revolveri ir privertė ji važiuo
ti in Duncansville. Policijan
tai sako kad to draiverio pa- 
aiszkinimas kaip tas kareivis 
iszrode pritinka tam kareiviui, 

■ kuris yra dabar intartas už 
. žmogžudyste.

Kai policijantai suėmė ka- 
į reivi Dermendzin, jis isz pra
džios ant visko užsigynė, bet 
vėliau prie visko prisipažino ir 
policijantus nuvede in ta vieta 
kur jis buvo nuszoves ta moky
toja.

NUTRUCINO SAVO 
j TĖVUS

Jaunas Poetas 
Prisipažino

NEW YORK, N. Y. — Jau- ) * 
nuelis, kuris svajojo apie gar
bes augsztybeš ir prasimuszi- 
ma kaipo garsus poetas, dai
nius, prisipažino policijantams 
kad jis su savo draugu nutru- 
cino savo tėvus, indedamas 
trueyznos in szampana. Jis pa- 
siaiszkino kad jis visa savo gy- 

■ venima neapkentė savo moti- 
' nos.

Harlow Fraden, New York 
Universiteto jaunas chemijos 
studentas, policijantams pa- 
aiszkino kaip jis su savo drau- 

j gu Dennis Wepmann, nutruci- 
no savo tėvus, ir kaip niekas 
jųdviejų neintare per keturis 
menesius.

Jiedu buvo suaresztuoti, kai 
j jo draugas Wepman iszsiple- 

pejo savo meilužei. Ji iszgirdus 
viską, nuėjo ir viską pasakė 
pclicijantams.

Wepman sako kad jiedu nu- 
trucino Daktara William Fra
den, penkios deszimts trijų me
tu amžiaus ir jo žmona Shirley 
mokytoja, del apdraudos, insu
rance pinigu.

Jaunas, neva poetas, dai
nius, Fraden puoszniai ir po- 
niszkai gyveno in Central Park 
vieszbuti, hoteli, ir jau buvo 
užsiorderiaves brangu Rolls 
Royce automobiliu už asztuo- 
niolika tukstaneziu doleriu. 

I 

nors jis nei darbo neturėjo. 
Mat jis lauke savo tėvu ap- 
draudes, pusantro szimto tuks
taneziu doleriu.

Jo draugas Wepman polici
jantams pasakė kad jis mate 
kai daktaras ir jo žmona pasi
mirė, kai dvideszimts dvieju 
metu sūnūs inpyle trucyznos 
in jųdviejų szampana.

Kai policijantai rado dakta
ra ir jo žmona, jie mislino kad 
jiedu buvo patys nusižudė. 
Taip ir buvo kcl to Wepman 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BOMBNESZIS NU
KRITO ANT NAMU

17 Žmonių Žuvo

GUAM. — B-29 superfort 
bomtneszis, begryždamas in 
’savo aerodroma del vieno in- 
žino sugedimo, nukrito ir su
sprogo tarp namu. Septynioli
ka žmonių žuvo ir apie ketu
riolika žmonių buvo sužeista. 
Eroplanas nukritęs susprogo, 
užsidegė ir visus namus toje 
apylinkėje užsidegė. Jis paliko 
gaisro taka apie asztuoniu 
szimtu pėdu ilgumo ir platu
mo.

Žuvusieji buvo trys lakūnai, 
szeszi vaikai, dvi moterys ir 
vienas Lakunu Sztabo karinin
kas. Du isz sužeistųjų randasi 
labai pavojingoje padėtyje.

Septyni lakūnai ir trys ke- 
(Tasa Ant 4 Puslapio) 
____

KORĖJOS AUKOS
DIDESNES

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia pranesza 

i kad aukos musu kareiviu Ko
rėjoje bus didesnes negu buvo 
pirmiau praneszta. Jau dabar 
aiszku kad paskutinis skai- 
czius bus didesnis negu trisde- 
szimts tukstaneziu.

Kai valdžia padarys savo 
apyskaita po Nauju Metu tai 
pasirodys kad musu aukos 
daug didesnes, negu buvo pir- 
miaus spėjama.

Jau kai paliaubos buvo pa
skelbtos, pc tam, musu Armija 
yra paskelbus kad virsz tos 
apyskaitos pirmiau padarytos, 
keturi szimtai daugiau žuvo. 
Priesz tai buvo paskelbta kad 
dvideszimts penki tukstaneziai 
szeszi szimtai ir keturi buvo 
žuvę.

Jeigu daugiau vardu nebus 
pridėta iki Nauju Metu, tai bus 
galima sakyti kad dar keturi 
tukstaneziai auku reikia pri
dėti prie musu iszrokavimo del 
Korėjos krasztu.

' ANTROS STRAIKOS
ITALIJOJE

Daug Darbininku 
Nesutinka Straikuoti

ROMA, ITALIJA. — Mili
jonai Italijonu Darbininku isz- ; 
ėjo ant antru straiku, reikalau- ! 
darai didesniu algų. Bet daug 
tu darbininku nesutiko su savo 
uniju vadais ir nestraikavo, 

i bet gryžo in savo darbui
Tai antros tokios straikos in 

penkias dienas, ir treczios nuo 
, szio rudenio. Szitie darbinin- 
; kai straikuoja tik per dvide
szimts keturias valandas ir 
paskui gryžta in savo darbus. 
Jie taip nori parodyti valdžiai , 
savo nepasitenkinimą.

Naples mieste daugiau kaip 
puse darbininku nestraikavo ir ' 
ėjo in savo darbus kaip pa-: 
prastai.

“Fiat’’ Automobiliu Fabri-, 
kas pranesza kad daugiau kaip 
szeszios deszimtas nuoszimtis ii 
darbininku nepaisė straiku ir 
iszejo in savo darbus kaip pa
prastai.

Autobusai ir traukiniai bu-' 
ve sustabdyti del tu straiku. 
Bet dauguma telefono darbi
ninku nepaisė straiku ir dirbo

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Praneszimas
Skaitytojams!

Iszpriežasties ka Viesz. 
Jėzaus Užgimimo diena, Ka- 
ledos, tai ateinantis Petny- 

; ežios “Saules“ numeris ne- 
iszeis, kad ir musu darbinin
kai galėtu apvaiksztinete 
Kalėdų Szvente. Dovanokite 
mums. Acziu!

— “Saules“ Redakcija.

Kristus Gimė

ZONOMIS dienomis atsitiko, 
kad iszejo Ciesoriaus Au

gusto paliepimas suraszyti vi
sa pasauli. Tas pirmutinis su- 
raszymas buvo padarytas Siri
jos valdovo Kirino.

Ir visi ėjo insiraszyti, kiek
vienas in savo miestą.

Tai ir Juozapas, kadangi jis 
buvo isz Dovydo namu ir gi
mines, ėjo isz Galiliejos isz Na
zareto miesto, in Judieja, in 
Dovido miestą, kuris vadina
mas Betliejus, kad insiraszy- 
dintu drauge su savo pažadėta, 
sau moterimi Marija, kuri bu
vo neszczia.

Atsitiko, kad juodviem tenai 
esant, atėjo jai metas gimdyti; 
ir ji pagimdė pirmgimi savo 
sunu, suvystė ji vystyklais ir 
paguldė prakarte, nes jiems 
nebuvo vietos užeigoje.

Toje paezioje szalyje buvo 
piemenų, kurie budėjo ir ser
gėjo per nakti savo banda.

Sztai Vieszpaties Aniuolas 
atsistojo prie ju, ir Dievo 
skaistumas apszviete juos.

Jie labai nusigando; bet 
aniuolas jiems tarė: Nebijoki
te! Nes sztai asz skelbiu jums 
dideli džiaugsma, kur bus vi
sai tautai, kad sziandien jums 
gimė Dovido mieste Iszganyto- 
jas, kuris yra . Kristus, Viesz- 
pats. Ir tas bus jums ženklas: 
rasite kūdiki suvystyta vys
tyklais ir paguldyta prakarte.

Sztai atsirado prie aniuolo 
daugybe dangiszkos kariuome
nes, kurie garbino Dieva ir sa
ke: “Garbe Dievui augsztybe- 
se ir žeme j e ramybe geros va
lios žmonėms!“

Aniuolams pasiszalinus nuo 
piemenų in dangų, jie sake vie
nas kitam: “Nueikime lig Bet
liejui ir pažiūrėkime to, kas in- 
vyko, ka Viesžpats yra mums 
apskelbęs.

Jie atėjo skubindamies ir ra
do Marija Juozapa ir kūdiki 
paguldyta prakarte. Pamate gi 
jie, skelbe tai, kas jiems buvo 
pasakyta apie kūdiki.

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

Marija gi dėmėjosi sau visus 
szituos dalykus ir svarstė juos 
savo szirdyje. j

Piemenys sugryžo atgal, 
garbindami ir szlovindami 
Dieva del viso, ka buvo girdė
ję ir mate, taip kaip jiems bu
vo pasakyta.

SKAITYKIT 
“SAULE”

PLATINKIT!
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dare ir dabar beveik kiekvie- j e
nas miestas ir miestelis vieszai I P| fUFOSlI 
lauke redo ir rengia savo Kale- • ® j A/U111C11

tils piržadejo mums geras ir 
linksmaas naujienas. KalėdųUŽEIGOS

Jį SANVININKAS mętu mes tu geru naujiena gal
t—

Kas Girdėt
r I

Dabar didžiausia tokia Ka- ;

LINKSMU KALĖDŲ
VISIEMS!

Tėvas savo vaikams sakyda
vo: “Jums Kalėdos, o man bė
dos.’’ Bet musu linkėjimai vi
siems musu Skaitytojams ne
turi bedu nei vienam nei kitam. 
Visiems musu Skaitytojams 
mes linkime “Kuo Linksmiau
siu Szventu Kalėdų!’’ Lai Kū
dikėlis Jėzus visus jus laimina 
ir linksmina ir lai Kalėdų Die
dukas jums geras būva!’’ Tai 
viso “Saules“ sztabo linkėji
mas visiems musu geriems 
draugams ir skaitytojams!

Kalėdų žvakele mos užžibi
name, kad dažinojus kokia bus 
musu ateitis. Jeigu ta Kalėdų 
žvakele gražiai dega, tai giliu- 
kis mūs seks ir vos per visus 
ateinanezius metus.

Airisziai ta madą invedo. Jie 
tikėjo ir daug isz ju ir szian
dien tiki szitaip: “Kas žino 
kada, Kuczios vakara, Jėzus, 
Marija' ir Juozapas vėl atsilan
kys. Ne Palestinoje ar Betlie
juje, bet musu kr asz t e, musu 
namuose. Už tai reike kad žva
ke nors spragsėtu, kad paro
džius tai szeimynelei kad ežia 
yra jai vietos. Pas senus Airi- 
szius buvo ar gal ir dabar yra, 
paprotys, kad vien tik mergina 
ar moteris, vardu Marija, gali 
ta Kalėdinė žvake užgesinti.

ria: labai atsargiai su Kalėdų

Rockefeller Center, New York 
mieste ir Baltuosiuose namuo
se, Vaszingtone.

ą^dąsa

Tas Kalėdinės sztanipas ant 
Kalėdiniu Korteliu iszmislino 
Denmark kraSzto žmones. Da
bar, Amerikoje, pelnas nuo to
kiu sztampu eim 
tiems kurie dži<'/o

Davanu davimas

ga.

atėjimo in szi pasauli. Rymos 
žmones seniai, priesz Kristaus 
u ž g im i t n a, duodavo do v ai i a s

diena, kuri buvo vadindama 
“Boxing Day”. Tai buvo Sa
turnalia szvente.

K r i kszcz i on y st es kalendo
riuje dvideszinits szeszta Gruo
džio diena yra 
diena, pirmo
krikszczionystoi diena. Jis bu
vo akmenimis užinusztas už sa-r 
vo tikėjimą.

Szv. Stepono 
muG-zelninko

Kalėdų Korteles, kurias 
sziandien visi mes visiems savo 
draugams ir pažystamieriis 
siuneziame, buvo iszmislintos 
vieno Anglo, 1846 metuose. 
Anglas Henry Dole pasisamdė 
viena redaktorių ir jam davė 
orderi iszspausdinti tūkstanti 
korteliu su Kalėdiniais Linko-
jiinais. 
pradėjo 
neti.

tokias korteles siunti-

Dabar tiek tu Kalėdiniu 
Korteliu yra reikalaujama kad 
daug kompanija nieko kito ne-

Acziu Draugams

Kad nesimato galo vargams, 
Szirdi kad slegia vien 

prispaudimas,
Kad mano siela grauž 

nuliūdimas,
Duodu verksminga žodi 

draugams.
Jie mane girdi, nors tolume,
Už juriu, mariu jahtriai 

atjauczia, •
Mato, kad mirtinas rūkas 

apsiauczia,
Draugiszka ranka, duoda 

meilume.
Kad aplinkybes vargiu ilgai,
Kad nusilpnėjimas gyvastį 

kerta,
Broliai, taptiecziai sako kad 

verta
Parama duoti, remia draugai.
Kąki-gi acziu Jums pasakyt, 
Žodžiu nerandu jausmui

iszreikszti,:
Silpnos eilutes ka gali reikszii, 
Kcki-gi acziu Ju!ns pasakyti?!

greieziau negu žmogus gfili at
sidusti. Jie pataria vengti žva
liu ant Kalėdinės egleles ir pri
žiūrėti kad vaikai jokios ug
nies neturėtu prie tos egleles.

Paprastu darbo žmonių vai
kai gauna daug daugiau ir 
daug brangesniu dovanu negu 
bagoeziu vaikai. Mes vis saky
davome kad bagoeziu vaikai 
yra iszlepinti, bet dabar pasi
rodo kad darbininku vaikai 
yra daug labiau Ibpinami negu 
bagoeziu vaikai.

Vokiecziai buvo pirmutiniai 
i n vest i Kalėdų eglele. Už ta' 
paprotį, vienas kunigužis buvo 
isz' savo parapijos iszmestas.

tas kunigužis inveda pagonisz- 
kus paproczius.

Jeigu norite savo Kalėdų eg
lele ilgiau palaikyti, ir kad tos 
egleles spygliai nenukristu, tai 
nulokite savo eglele in vedra 
vandenio. '

Maži miesteliai invede dide
le mada: aprėdyti Kalėdų eg
lele lauke. Apie 1913 metais 
AIcDonald ir Germantown, 
Pennsylvanijoje, Salem, OreL 
gon, ir Riverside, Cilifornia 
miesteliai samane inreugti Ka
lėdų eglele lauke, savo mieste 
ant ulyczios. Po tam kiti mies
tai ir miesteliai panasziai pa-

 nesusilaukem'e, bet vis laukia-
QENOSE ir beveik visu už- me, nes tas Kūdikėlis savo lop- 

mirsztose knygose mes ana szelyje vėlino viso gero geros 
diena užtikome apraszyma ! valios žmonėms.
apie ta žmogų, kuris buvo san- i g ;2

KALĖDŲ X
X DOVANOS

yAS mažai duoda, kuris isz 
savo pertekliaus duoda, nes 

ta dovana jam mažai tereiszkia 
ir jam nieko nereiszkia.

Jeigu pats save duodi per 
Kaaledas tai isz tikro tikra do
vana. Kitos dovanos mažai ka 
tebereiszkia.

Kas tas’ tavo turtas kaip tik 
tie dalykai kuriuos tu taip la
bai sergsti, mislindamas kad 
rytoj jie tau kus reikalingi. Bet 
kiek, rytoju tau tebeliko?

Szuva pasikasa kaula del ry
tojaus.. Bet rytojui atėjus tas 
szuva kita kaula sau susiran
da ar pats gala gauna.

Žmones per daug rūpinasi 
savo turteliu kuri jie negales 
nusineszti kai giltine juos pa
sikvies.

Žmones, kure taip savo ska
tiku skaitosi ir net sau pavydi 

*>»*********-***>»-*>**>**x-j»-» žemes gerumu, gyvens ir pasi- 
i L. TRASKAUSKAS ? mirs ir taps bagoeziausi ant 
i
i LIET ŪVisZ K A S 
J GRABORIUS
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del
* . ję ■

* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams Ž

Sziandien:

lai, Labdary lies Nariai, Para
pijos szulai, Kompanija atsto
vai, Ugniagesiai, Policijantai 
ir visi kiti pardavinėja tas Ka
lėdų Korteles!

.-..Aas

žiausia ir szirdi traukianczia

lediniu giesmu ir dainų.

Ui
Sziandien Kalėdiniu eglelių 

biznis yra labai geras biznis.

ir parduoda.

* . . .t •* kapiniu.
* |
** I

k*
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Reikalams
WEST CENTRE STREET 

Telefonas Nr. 78 
MAHANOY CITY, PENNA.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”
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Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

Platinkit “Saule”

Daug žmonių duoda isz savo 
perteklio. Jie savo garbe ir sa
vo užmokesti gauna ežia, ant 

i žemes ir jiems nieko nebelieka 
danguje.

Tie, kurie mažai turi bet 
daug duoda, ju yra žmonių pa- 
dekingumas ir dangaus užmo
kestis.

Jeigu pasiusite nors viena 
dovana, be savo vardo, nesusi
lauksite garbes nuo savo Susie
du ir draugu, bet jusu užmo
kestis danguje bus szimterio- 
pas.

‘‘NOVENA’’ 
Stebuklingo Medaliko 

pV Dievo Motinos Garbei, 
Per Paczta 15 Cts.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

vininkas tos staineles, kur 
Kristus gimė.

Tuo laiku visu žmonių skai- 
czius buvo imamas, ir visi ke 
liai ir vieszkeliai buvo užsigru- 
de žmonėmis, kurie gryžo in
savo gimtine užsiraszyti. Bet- KRISTAUS GIMIMAS 
liejaus užeiga buvo pnkimszta j 
ir niekam nebuvo vietos; nei 1 
Kristaus tėvams.

Del vieno dalyko augsztas ir 
garbingas .ponas Marcus Pub
lius, intakingas žmogus Rymo
je, su savo tarnais ir Vergais i 
buvo užemes dauguma kamba- į 
riu toje užeigoje. i

Senas užeigos prižiūrėtojas ■ 
j buvo užimtas vien tik su szito i 
' pono patarnavimu. Ir vis ke
liautojai ji kamtfojo, jo prasze :

' vietos del nakvynes. Jie nesu
prato kad jis jau ir dabar daug 
daugiau darbo turi su tuo ponu 
negu jis gali iszpildytįi.

Ta ryta prisiartino viena po
rele kurios jis nebūtu atstūmės 
jeigu jis butu žinojęs kas jiedu 
yra per vieni. Tai buvo daily de 
su savo žmona, kuri jau buvo 
beveik susilenkusi del gimimo 
skausmu. Ji sėdėjo ant asilo.

Tas vyras tam sanvininkui 
stengėsi pasiaiszkinti kad jo 
žmona serga ir negali toliau 
keliauti. Bet tas' sanvininkas, 
supykęs jam suszuko: “Ąr asz 
galiu daugiau kambariu pabū
davote per szia naktį?“ Ir taip 
tas tos užeigos sanvininkas 
praleido pro savo grubias ran
kas didžiausia proga, kuri gali 
žmogui tapti per jo visa gyve
nimą. Fo tam, kai jis dažinojo

‘ kas ta szventa porele buvo, per 
visa savo gyvenimą ant szio 
svieto jis per aszaras atkarto
davo: “Kaip asz galėjau žino
ti kas ta porele buvo.“

Kai vėliau ta naktį užgimė 
Kristus ir kai tas sanbininkas 
apie tai dažinojo, jis su visais 
savo tarnais Lozorių giedojo, 
sakydami, “Kaip mes galėjo
me žinoti kad tokis sveczias 
buvo pas mus atsilankęs?“ Bet

i jis žinojo kad jis buvo praki- 
szes savo didžiausia proga del 
vieno baliavuojanezio ponelio.

Tas pats ir sziandien atsi
kartoja, per szimtmecziu 
szimtmeczius. Visados žmones 
mato ta žvaigžde Rytuose, ta 
szviesa padangėse, ir patys 
skelbia Kristaus užgimimą, bet 
retas kuris nori atsiklaupti ir 
ta kūdikėli Jezu pripažinti 
kaipo Dieva ir savo sielos Isz- 
ganytoja.

Sziandien Kalėdų Diedukas " 
yra iszstumes Kūdikėli Jezu 
isz Kalėdų.

Kiekvienas musu yra tas už
eigos szeimininkas. Kaip mes 
priimsime ar -atstumsime ta 
Kūdikėli Jezu pareis ir musu 

' paežiu iszganymas.
Sovietu Rusijoje ir sziandien 

nėra vietos tai szeimynelei. Bet 
kaip su mumis, ar mes laukia
me Kalėdų Dieduko ar Kūdi
kėlio Jėzaus? Ka mums Kalė
dos sziandien reiszkia? Dova- ;i 
nas, žibuezius, egleles, papuo- 
szal.us ir baliavojima, ar Kūdi
kėli Jezu?

Visas svietas randasi szian
dien po kito karo szeszeliu. 
Sunku surasti ta Kūdikėli Je
zu ant szio svieto kai ta Rusi
jos geležine uždanga nukerta 
puse musu svieto. Vienok Kris- į

DIDŽIAUSIAS
INVYKIS •

Kito Didesnio Nebujio
Ir Gal Nebus. Jis 
Permaine Pasauli

f^ABAI malonu ir linksma 
mislinti ir gal ir 

apie baltas Kalėdas, 
Christmas”, malonu siunsti ir 
dar maloniau gauti Kalėdų 
korteliu linkėjimus, smagu žiū
rėti in IlaĮedine eglele ir dar 
maloniau laukto to Kalėdų 
Dieduko, bet -mes negalime pa- 
mirszti kiek ir ka tos Kalėdos, 
tas Kristaus gimimas mums 
reiszkia.

Iszganytojo užgimimas per
maine viso svieto gyvenimą, 
panaikino baisiai daug pago- 
niszku ir net žvieriszku papro- 
cziu ir pradėjo nauja gyveni
mą visiems žmonėms, nežiūrint 
j u tikybos.

Nežiūrint kaip žemai pasau
lis yra dabar nuslinkęs, kriksz- 
czionyste yra pasauli iszganius 
isz pagonystes žvieriszkumu. 
Kristus, kryžius ir nukryžiavi- 
mas’yra daug padaręs daug nu
veikęs panaikinti kankinimus, 
žmogaus žvieriszkumus. Szian
dien gal žmones yra taip pat 
žvieriszki kaip ir tada, bet da
bar jie nors nori paslėpti to
kius savo darbus ir sarmatina- 
si kai kas sužino apie ju'niek- 
sziszkus darbus. Jeigu žmogus 
saimatijasi, tai jis prisipažins- 
ta kad jis negerai dare ar daro. 
Firm Kristaus atėjimo ant szio 
pasaulio nei vienas žmogus 
sarmatos nei nepažino.
- Pirmieji žmones, atvažiavę 
in szi nauja kraszta, Amerika, 
uždraudė Kalėdų szventima. 
Net ir Anglijoje Kalėdų ap- 
vaikszcziojimas buvo griežtai 
uždraustas.

dainuoti
“White

KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku

apraszy-

apysaka 
szinitme-

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. !

No.111—Sziupinis (3 dalis) I 
talpinaši sekanti skaitymai: 
Y’lū 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.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo N.evalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No,132—Trys istorijos; Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia 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 Nakti.- 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

No. 153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

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

No J 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.158—A p i 6 Kapitonas 
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 Misžke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule,- Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; BudyHe. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta 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; 
Gudrąs 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 Rąszymo. 25c.

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap

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

No.180—-Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

180^2—Kvitu
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 
15 c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
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 Hudymas apie Jezu Kristų. 
Plikius apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

ĮfbEr’ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o' ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa^ - JT. S, <

f 
ir Pini-
“ visada
tik ant

1

f



moteres, ir senelis vaikams no
rint nedidele parniūkia apie ju 
motina paliktie galėjo.

Ponas ir Sziauczius

SAU I, E ’ ’ MAHANOY CITY

(Tasa)

sieratuku, kuri norėjo paimtie 
mėsininkas pgs save del augi- 
mimo, o kuri kunigas Kapuci
nas nunesze in palociu ponios 
prie nlyczios Krokauckos.

Auginimu kūdikio turėjo uz- 
siimtie margrabas, kuris ture- 
damas. savo vaiku nenore jo 
priimtie pavesto jam per ponia 
svetimo kūdikio, ir iszrinkta 
nauja molina sierata! suvis be 
jausies-motiniszkos ir be niie 
laszirdystes del sieratos užsi
ėmė auginimu liktai už pini<>-i 
ne'mokesti, del to-gi nebuvo 
teip prielanki ir miela sieratai 
kai]) sziaucziuviene, kuri isz 
tikros savo meiles užsiėmė au
ginimu ir da'žiurejimu sieratos 
pone, neva geresne laime /•>-

namelio
Kapucinas

/
S

4
4 (Paraszykite teipgi ir ..
M Pgi savo pilna adresa i

11 z*notum kas prisiuntė užmokesti)

N»W°se

Iszpildykite žemiaus

Paęztini, Bankini ar UŽR1°keSti [let:
™ “°* sumos, nes musu Tai^ Pykite De.zhnts
Jima czekiu ir moni-orderius p k°S reikaMa deszimts centu už 

-------Busune jums dėkingi už tai. :: ::

Padėta Blanka, indekite in

St?ALE PUBLISHING co
MAHANOY CITY, Pa ’
Gerbiama Redakcija:

Prisinncziu jums § '
S“le” ant sekanezio adreso:' a

1 ’£•«**

' a. kalbėjo jog kada
i įduos jam in lobnasti

Kunigas
.f1“" J” apie sieratas ir 

•-i>na numirusios ju motinos.
. Jdaves iu rankas žmonims 

sieratas, surinkęs ant .grabo 
'Pnngu nepažlnstamai moterei, 
Pats užsiėmė palaidojimo ku
lio. '

Iszsiunte ligonbutes bobukes 
ll‘ant kuna nupraustu, paszar- 
X?Jt u i’- parengtu in graba, ku- 
11 jau pats buvo užsakęs pas 
avtyma Maloriu: nieko o nieko, 
k«ne suvis nežinodamas apie 
11V,miruoso motore stengėsi se- 

gana imsi žinot ner apie 
Pamte moteres, uos ir tas buvo 
(1(-\amd, ■))£ niekas jam apie 
1ai ]a‘dave atsakymo.

i ■' t aid džiaugsmo norint no 
dldelio> •at'-a<lo jis patikima

1S

bronzinis per

1 natini pominkla nunesze zoko- 

I se nunesze pas margraba ir su I
i ... v . ' ■

! palaimiu imu uždėjo ant kakle-
! liu vaikucziams. Daugiau nie- j 

viena j ko ne buvo palikta motinos ir i 
' vaikuczius nebuvo kuom dan-1 

rusėsi ■ glaus dovanot.
Suviniotos in auteli popie- 1 

ros rode jog vaikai buvo pa- 
krisztintais vienas .Jonas, o ki
tas- Morkus; pravarde turėjo 
tiktai motinos, motina vadino
si Tekle Lutinskiene. Nes isz 
kur ir kokios paeitos, del ko

pradžių gyveno, kas buvo tėvu 
sięratu, kas toki jijie, pati? 
Nieko nebuvo galima žinot ie.

Popieras tikras atidavė ku- 

pija ju užtvirtinanezia atidavė 
pom i apglaubejei sieratos

— Augy tin i szianezio 
dinta Morkų, o 
nios Jonu.

po

susilaikė ant slenksczio ir at- 
sigryzes, ir dora amatninka

i kaipo ir in jo paezia del atsi-
, sveikinimo pasakė jiems da 

kelis pamekinanezius žodžius.
— Mano vaikelei labai tai

saves, sierata'nelaiminga, nes 
turite pamyt kaip dideli atsa
kymo priesz Dievą imate ant 
saves. $ 

ipie tuos, kurie nekaltam, ku- 

tinimo! Veskite ji keliu dory
bes ir neduokite jam stotis blo
gam, idant jus visas amžis ne-

Su nuludimu ir nuleista gal
va nuėjo da senelis po tam pas 
ponia apglaubeja. sieratos. 
Czion priėjimas buvo ne teip 
lengvas, palaukes valanda 
prieszpakaji kur nusiszluostc 
savo purvinuotus sandalius, li
kos inleistas iii pakaju ponios.

Buvo jis guodotas už savo 
nobažmima ir szventa gyveni
mą, o gal ir už nemiela žmo- 
nims tiesa, kurios niekados 
niekam mest in akis nesistebė
jo.

Pone rengėsi in syeczius, ir 
stovėjo priesz dideli veidrola. 
ukriame visa jos figūra atsi- 
muszinejo; klūpanti tarnaite 
aptaisinėjo josios szlebes.

Paregėjus veidrole žila 
barzda Kapucino skobei atsi
tolino nuo saves tarnaite ir su 
nusiszypsojimu priėjo prie ku- 

— O ka teveli? Paklausė 
kantanti isz manes, juk jau 
spakaini galite būtie apie jusu 
sierata?

Spakainas! O ne pone!

nas ir nebusiu lig tolei, lig man 
duosite žodi jog patys užsiim- 
tie sierata.

Mano teve, nes...

apgaubeja, norite Išsakyt? O! 
Tai da to ne gana daugali po
ne.

Reike ant pasamdytu rauku 
neatideties, nepaliktie už akiu. 
Reike paežiai dažiuret, saugot 
ir jaust! Paemete visa ateinan- 
czia laime kūdikio ant saves.

Musu poniute prikando

t areli
— Paantrinau jums teve 

Serafine1 bukite spakainas.
— Apie sierata asz esmių 

spakainas, Dieve prapult sie- 
ratai neduos, nes nenoretau 
jums vietoje geru darbu but 
priežasezia in nusidėjimą!

Apie jus tai tiktai man ir ei
na jauskite!

—- Sunku idant buezia ne- 
sziotie sieratai, mano teve.

— Bukite motina geriau! 
Atsake Kapucinas.

— O gerai ka priminėt mo
tina, praszau atkreipi kalba 
tarė pone, juk turėjote dasiži- 
not kas buvo sieratu motina ir 
tėvu.

— Mažai, arba nieko tarė 
senelis nulindęs ir galva nulen
kęs, motinos vardas buvo Tek
le.? Paantrino, o pravarde!

Lutinskiene, tarė sene-

Sudrėbėjo graži patoga po- 
>, nes nenorėdama duot pa

žint savo nusiminimo, pradėjo, 
nuleidus galva, užtnukinet pir- 
sztinaites ant ranku.

— Tėvo nepažinstame, da- 
dave Kapucinas. Vardas vai- 
kucziu jusu Jonas, o kito kuri 
paėmė doras sziauczius vienas, 
Morkus.

Metrikus abieju sudėjau ko-

4- 4 > >4- 4- X- * » X- »•» *- * * * * * * * * * * *

Linksmu Kalėdų

Visiems 
k

. . . Nuo. . .

Baltruvienės

. . . Ir . . .

Taradaikos!

pi joj pas margrabia. Pone 
dauginus nieko neatsako, ne
buvo galima pasakyt kokia 
jausla ja apėmė, ka nuleido 
akis ir nudavinejo buk užimta 
savo apredalais nuo susijudini
mo ir nuo godos susilaikinejo, 
ba ant veido nebuvo galima to 
pažintie, nes matomai buvo 
persimainus ir nespakaina.

Kapucinas ilgiaus kalbėjo 
apie privalumas apglaubeju, 
nes pone nei vieno žodžio ant 
nieko neatsake ant galo sene
lis nuėjo, o pone4mt kurios jau 
senei lauke važnyczia su karie
ta priesz gonkas mėtosi ant ka
napos ir nemirkanezioms aki
mis žiūrėdama in sienas paka- 
jaus, pradėjo gilei užsimįslinet 
Tris kartus davinėjo jei žine, 

♦jog arklei lauke ant josios, tris 
kartus peržiurėjo in pakaju la- 
kajus, jijie vis da sėdėjo nesi
judindama-užsimislinus.

Ant galo, paszokus nuo ka
napos ir praeidama pažiurėjo 
in veidrodi, o iszejus ant gone- 
ku tuojaus sodo- iii karieta.

Sziauczius .Motiejus visas 
valnas paszvensdavo lig sziam 
laikui ant dasekimu ir tuszcziu 
nenaudingu iszsiklausimu arti
mesniu kaiminu, apie nepa- 
žinstama motore, po kurai pa
likime aplaike sierata.

Jaute jis jog vėliaus privalo 
duot žine vaikucziui apie jo 
praeito ir apie jo motina tikra, 

i o ir rakta in slaptinga ateito. 
Isz kart ėjo jo dasekimai pa- 
maželi ir sunkiai, nes drūtas 
pastanavijimas, ko ne pada
rys ?

Pamaželi trupinelei žinios 
pradėjo lipini is viena prie ki
tos ir iszaugo-didesne ir geres
ne kas kari žine.

Dasižinojo sziauczius jog 
motore priesz meta pribuvo in 
mieesta su abiem vaikuczais 
isz kaimo ir nor isz pradžių ne 
teip vargingai gyveno, kaipo 
priesz pabaiga. Pasamdžius 
sau narna ant seno miesto mure 
Szv. .Jono, toje stubele kur ir 
gyvasti savo paliko, priėmė 
\ iena senele, kuri apžiūrėtu 
vaikuczius ii’ sergėtu juosius ir 
jos stubele, o pati eidavo rodos 
jieszkotie ka tokio, nes dova
nai gal buvo isztikro josios tas 
jieszkojimas, ba visados sugry- 
žus vakare nahion, graudžiai 
verke. Sziauczius Motiejus pa
žinojo gerai visus gyventojus 
savo nlyczios, pradėjo mislint 
sau, kas-gi galėtu būtie tokia 
dažiuretoja ir nesziotie vaiku- 
( ziu numirusios moteres ir ant 
galo daejo, jog tai buvo sena 
Darota kuria vadino keleive, 
ba atlankė visas iszkaleinos 
szventas vietas Lenkijoj, Lie
tuvoj, Rusijoj ir Szlonsko.

.Jijie tai isztikro nekokį lai
ka tarnavo pas nabaszninke 
motere. Atrastle Darota nebu
vo lengva ba jeigu nor ir kada 
niekada sugryždavo in Var- 
szava ir pasirodė ant seno 
miesto, tai tiktai laikais, ne
trukus po yarn velei imdavo'sa- 
vo lazda ir krepszius ir velei 
keliavo in svietą ten, kur jau
te apvaikszcziojima szventies 
kokio nors szvento arba szven- 
tos. Kada sugryždavo isz ke
liones namon nuilsus nuvar
gus, kalbėjo jog tai jau buvo 
josios paskutine kelione, kal
bėjo jog netrukus turės nu
mirt, nusidavinejo in ligonim- 
te, nes jeigu kiek nors pajiegos 
su^idrutino, vėl jei bule kas pa
sakė apie stebuklinga paveiks
lą, Darota velei leidosi in ke
lione.

Motiejus daugiaiTs atsitiki
mu, negu savo dasekimu, vien 
kart atrado sena Darota pas 
bažnyezia ir parsivedė pas sa
ve, stengdamasis ka nors, nors 
dasižinot nuo josios apie nepa- 
žinstama motere.

Jis pats, kaipo ir jo pati szir- 
dingai priėmė vieszindami ja 
nuoszirdžiai ko neatsake jiems 
po tam pradėjo iszklausinet 
apie viską.

— Jau tai teisybe, atsake 
ant galo Dorata, traukdama 
tabaka in uosi jog buvau pas 
ja, to negaliu pasakyt. Tokias 
tai buvo slaptus ludnas ir 
sziurksztus sutvėrimas! Sakau 
szurksztus, ba norint su žmo
gum kalbėjo rod'os szirdingai, 
nes vis no ta ka mislino.

Ka asz josios prisiklausine- 
jau apie ja, apie vaikus isz kur 
kas toki? Ka ? Kaip? Mudavo 
kaip insiverks tai jau pradeda 
ko nors pasakot, tai jeigu no
rėtai ka toki insitemyt tai tuo
jaus teip nukerta ir jau dau
giau nei žodžio neiszklause 
nuo josios.

— Kai]) sau temyjot kas 
tai galėjo būtie do motere ?

— Kas tai žino!
Rodos tai nebuvo prasta mo

toro, p tik kokio augsztesnio 
gimimo, negu mos! Ir buvo ka
da labai graži ii- patoga ir da
bar da buvo pažiniu ant jos pė
dos josios praeitos, nors ir ant 
galo labai nuvargo. Kalbėjo ji

jie skubiu ir vis laikosi žodžio 
taijiista ir ant kalbos buvo ga
lima suprast jog iszmokinta 
buvo kalbėt ne per prastus 
žmonis.

Darbavosi sunkiai, ne labai 
smagai del josios ėjosi, gal jau 
būtinai turėjo imtis prie sun
kinus darbo. Diena ir naktį 
verke nuolatos ir keike savo 
nelaiminga gyvenimą tuom. 
Nueis būdavo in miestą, tai su- 
gryžta vakare, senes ant suolo 
paims vaikuczius ant ranku ir 
veiko, žodžiai ne iszsiklause 
nuo jos, o tik žodžius tuos pa
ežius antrina verkdama ir žiū
rėdama in vaikus. Sieratos jus, 
sieratos mano!

Vienkart kaip tai isztare jog 
turi sesere Varszavoje labai 
turtinga, nes kodėl nenorėjo 
eitie pas ja, to asz nežinau, ir 
suprast negalėjau. Kalbėjo 
tankiai. Nueitau pas ja kad 
butu tokia biedna kaipo asz!

Turėjo iszpradžiu pinigu 
kiek nes netrukus viskas iszejo 
turėjo daug visokiu branginy- 
biu, nes ii- tuos turėjo iszpar- 
duot ant duonos. Kada daejo 
lig tam vargui, apie kuri kal
bate., tai jau asz to nemaeziau 
nes dasiprast apie tai yra leng
va. Vaiksztinejau- tada in Mis- 
lenycas.

Mat, ir po viskam.
— Nes isz katros szalies 

sklypo buvo kaip sau mislina- 
te, paklausė sziaucziuviene.

— Kas ja žilio?
Rodos isz kalbos buvo nuo 

Krokavo. Asz isz pradžių mis- 
linau jog jijie bus kur isz pa
gyriu szalies, ba mail rodėsi, 
jog asz ja kada maeziau eida
ma in Kodniu ant iszkilmes 
Szvencziausios Marijos, vaik- 
sztinodama po suba kaimu pa
kelyje, nes matomai buvo jijie 
nuo Krokavo, ba, tankiau ka 
nors apie ta szali isztare:

— Niekas-gi .pas ja neatei- 
tinejo?( * '

— Niekas, o niekas! Nes 
man laikas jau in kelione, da- 
da.ve Dorata patraukus tabo
kos in nose, jau take sziandien 
po misziu szventu turėjau ju
dintis in Kalvaryje in kur 
afieravojausi už duszias numi
rusiu, o tai-gi mane biski užlai
kei. Likite sveiki jus ir sierata 
teipo-gi tegul jums Dievas 
Krist ūsas Jėzus laimina ir 
szveneziause nesutepta Motina 
jo.

Tai kalbėdama, Dorota isz- 
eite norėjo, kada sziaucziuvie
ne padavė jai almužna, Ridė
dama in krepszi josios visa ke
pai i baltos kvietines1 duonos ir 
sūri praszydama idant su- 
gryszdama isz Kalvarijos vėl 
užeitu pas juos.

— Dieve-gi jums užmokėk; 
o kam in kelione, tai tam laika.

Ir iszejo laimindama doras 
sziauczius.

(TOLIAUS BUSj)

SAPNORiŪŠ
. > l

I
Su 283 Paveikslais Į i

160 Puslapiu ;!
8 col. ilgio, 5y2 col. plocsio ! J 
Iszaiszkma sapna ir kaa ![ 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. ![ 
Knyga in minksztoe po- 
pieros virszeliuose. >
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LINKSMU KALĖDŲ 
VISIEMS!

Žinios Vietines
Jt Tik 3 dienos ligi Kalė

dų!

& Linksmu Szvencziu vi
siems Vietiniams gyventojams 
su sziorais Kalėdomis. Linkime | 
visiems Laimes, Sveikatos ir 
kad sulauktumei sveiki, kitu 
metu laimingai!

“Saules” redakcijos 
ofisas per Kalėdas 'bus uždary
tas visa diena.

Subatos vakara, senas 
gyventojas, Stanislovas Alek- 
sandreviczius nuo 1306 E. Pine 
uly., numirė in Locust Mt. li- 
gonbute. L a i d o s Sere- 
dos ryta, su. apiegomis in Szv. 
Juozapo bažnyczioje 9 valanda 
ir palaidos in parapijos kapi
nėse. Grahorius L. Traskaus- 
kas laidos.

.£■. Publikincs mokyklos 
mieste užsidaro Utarninke po 
piet 4-ta valanda del Kalėdų 
Szvencziu, ir atidarys net po 
Nauju Metu, Sausio (Jan.) 4 
diena 1954 m.

Rusu ak u Kalėdos taipgi 
pripuola Potnyczioj Gruodžio 
25-ta diena.

£ Seredoj pripuola Szv. 
Viktorijos ir Szv. Zenonos, o 
Tautiszka Vardine: Dovile. 
1.933 m., daugiau kaip du szim- 
tai žmonių traukinio nelaimėjo 
netoli nuo Paryžiaus miesto, 
Prancūzijoje; 1905 m., iszejo 

pirmas Lietuviu dienrasztis 
Vilniuje, “Vilniaus .Žinios;” 
1865 m., Rusai uždraudžia Lie
tuvos bajorams ir inteligen
tams pirktis žemes; 1939 m., 
Prezidentas Franklin D. Roo- 
seveltas paskiria Myron C. 
Taylor kaipo taikos pasiunti- 
ni in Vatikanas, Kataliku Baž- 
nvezios sostine.

Ketverge Ęuezios. Ka
talikams griesztas pasninkas. 
Adomo ir Jie vos. Tautiszka 
Vardine: Girėno. Ir ta diena: 
1814 m., Taikos sutartis tarp 
Anglijos ir Amerikos pasira- 
szyta, Ghent miesto, Belgijoje; 
1933 m., Armėnu Arkivysku
pas buvo ant smert nudurtas, 
kai jis-ėjo prie altoriaifs, New 
York mieste; 1205 ra., Žemai- 
cziai, Augsztaiczia ir Latviai 
iszvijo isž savo tarpes Kryže- 
vius.

jjfc P e r Kalėdas Miszios 
Szv. Juozapo bažnyczioje bus 
laikomos sekaneziai: Berneliu, 
6-ta valanda ryte; kitos Mi
szios 'bus: 8, 9, ir 10-ta valanda 
ryte. Miszparu nebus.

1 JįL Ii’ raes apvaikszcziosi- 
me ta linksma szvente, Užgi-

mimo Kristaus su savo szeimy- 
nelems, lodei laikrasztis Pet- 
nyczioj. neiszeis. Dovanokite 
mufns! Visiems linkime Links
mu Kalėdų! — “Saules” Re
dakcija.

.& Sukatoj pripuola Antra 
Diena Kalėdų, taipgi Szv. Ste
pono, pirmo kankinio, o Tau
tiszka Vardine: Kernius. Ir ta 
diena: 1943 m., Naciu didis ka,- 
risakais laivas “Scharnhorst,” 
buvo Anglu nuskandintas ne
toli nuo Norvegijos.

Kita sau vai te: Nedelioj 
pripuola Szv. Jono Evangelis
to, o Tautiszka Vardine: Dau
tartas. Taipgi ta diena: 1943 
m., Valdžia paėmė Amerikos 
geležinkelius po kariszka tvar
ka, nes geležinkeliu, darbinin
ku grasino ir rengiasi iszeiti 
ant straiku; 1948 m., Vengri
jos Kardinolas, Joseph Mind- 
szenty buvo Komunistiszkos 
valdžios suaresztuotas, nes Ko
munistai sako kad Kardinolas 
Mindsszenty yra iszdavikas ir 
szpiegas; 1939 m., baisus tva
nas ir žemes drebėjimas isztiko 
Turku kraszta, penkios de
szimts tukstaneziu žmonių žu
vo; 1406 m., Kryžeiviai sugrio
vė Lietuviu pili Virbali; 1926 
m., Kaune suszaudytr keturi 
darbininkai: Karolis Požėla, 
Kazys Giedrys, Juozas Grei- 
fenbergeris ir Rapolas Czior- 
nis.

■£. Mirszta senais 1953 me
telis, nes turi gyventi da tik 
trumpa laika, ir užstos po juom 
Naujas in'pedinis 1954 m.

< Panedely'je pripuola. 
Nekaltųjų Vaikeliu, o Tautisz
ka Vardine: Rymas. Ir ta die
na 1856 ra., gimė Amerikos 
Prezidentas Woodrow Wilson,- 
kuris stengiesi, po Pirmojo Pa
saulinio Karo sutverti Tautu 
San junga, palaikyti taika ant 
szio svieto. Jam nesiseke, nes 
Amerikos Kongresas jam pa
ramos nedave. Menulio atmai- 

i na: Delczia. 1948 m., Egipto 
i Premjeras Mahmoud Fahmyel 
| Nokrashy Pasha, buvo nužudy
tas.

Utarniuke pripuola Szv. 
Tomo, o Tautiszka Vardine: 
Linksnuolis. Ir ta diena: 1813 
m., Indijonai sudegino Buffalo 
miestą, New York, valstijoje; 
1329 m., Kryžeiviai užėmė Lie
tuviu pili Medvalake; 1939 m., 
Harry Bridges, gyvas Komu
nistas yra teismo iszteisintas ir 
paleistas; 1940 m., Prez. F. D. 
Roose vėl tas pranesze kad 
Amerika visame gajomis rems 
Anglija priesz Naciu; 1947 m., 
Henry A. Wallace stojo in Pre
zidento rinkimus ant treczios 

i partijos tikieto.I -----o——_
Shenandoah, Pa. Katre 

Vai cz i ulioniene-Wy ch ulis n no 
1172 W. Centre uly., (Browns
ville) numirė pareita Ketvcr- 
ga 4:55 valanda ryte, savo na
muose. Velione sirgo trumpa 
laika. Atvyko isz Lietuvos 
apie penkios deszimts metu at
gal. Jos vyras Antanas mirė 
Balandžio 24, 1951m. Paliko 
du sunn: Vinca isz Waterbury, 
Conn.,-ir Juozą miesto; trys 
dukterys :Elzbiota, pati J. Bro- 
zausko mieste; Mare, pati Do
mininko Brozausko ir Ona na
mie, taipgi keletą anūkus. Lai
dojo Panedelio ryta, su apie-

gomis in Szv. Jurgio bažny
czioje, 9 valanda ir palaidota 
in parapijos kapinėse.

Buvus miesto gyvento- ■. 
ja, Alberta Norkievicziene 
po tėvais Miskiuniute, nuo 47 
Ford avė., Fords, N. J., pasi
mirė Gruodžio 14-ta. diena ir 
palaidota Gruodžio 18-ta die
na. Jos vyras Vincas mirė 
1933 metuose, ir kitados turėjo 
buezeriene ant W. Coal uly., 
Shenadoryje. Paliko du su
nn: Vinca ir Juozą ; dvi dukte
rys: Rosemary ir Joana, visi 
namie, taipgi dvi seserys ir ke
turias brolius.

.jjE Ponia Prane Storai er, isz 
Willian Penu, puldama savoje 
darže, nusilaužė ranka. Gydo
si in Locust Mt. ligonbuteje.

Lansford, Pa. — Panther 
Creek Valley mainieriai, su- 
straikavo per devynias dienas, 
nutarė gryžti in darba.. Mainie- 
riu Unijos Prezidentas John L. 
Lewis, pasakė kad tos straikos 
nebuvo teisios, nes unija nieko 
bendra ežia neturėjo. Jis para- 
sze tiems st ra i kuo jau tiems 
mainicriams laiszka ir patarė 
jiems gryžti in savo darbus, ir 
savo kuopai inteigti savo ne
pasitenkinimus. Derybos ir pa
sitarimai kaslink ju pareikala
vimu bus vedami kai jie jau 
dirbs, kaip ir dirbo. Mainie
riai isz szitu straiku visiszkai 
nieko negavo tik isz pedes isz
ejo del Kalėdų. Anglių kompa
nijos mažai ka bijosi dabar, 
nes augliu ir per* daug* yra, ka
dangi žiema iki sziol buvo to
kia szilta. Tiesa pasakius, kom
panijoms szitos straikos labai 
patiko, o tiems mainieriams ir 
ju szoimyftoms sudaro labai di
dele sunkenybe. '

»««#«««««?« «««#«««•

Saint Clair, Pa. %. Szv. Ka
zimiero parapijos Kalėdų Pa
maldų Tvarka: Iszpažintis: 
Kuczioje: nuo 4 iki 6 vai., po 
piet ir 7 iki 9 vai. vakare. Ka
lėdų Szv. Miszios; Berneliu 
Szv. Miszios 6-ta vai., Vaikams 
8 vai., Kitos Miszios 9 ir 10:30 
vai. Tėvas Geraldas sakys pa
mokslus.

— Kun. P. P. Laumakis.

Tamaqua, Pa. % SS. Petro 
ir Povylo parapijos Kailodu 
Pamaldų Tvarka: Kuczioje, 
Iszipažintys: popiet, 3 vai., iki 
5 vai., vakare: 6 vai., iki 9 vai. 
Kalėdų Szv. Miszios: 6 vai., 
(Giedotos), 7, 8, 9 ir 10:30 vai. 
(iedotos). Palaiminimas po 
Misziu 10 .-30 vai anda.

Szv. Kazimierio Koplyczia, 
McAdoo, Kalėdų Miszios 9 va
landa.

— Kun. C. Balutis ir Kun. J. 
Bagdonas.

Frackville, Pa. £ Apreiszki- 
mo P. M. parapijos Kalėdų 
Pamaldų Tvarka: Kuczioje: 
Iszpažintis nuo 2 vai., iki 5 vai. 
po piet, ir nuo 7 iki 9 valanda 
vakaro. Kalėdų Szv. Miszios: 
Berneliu 6 vai., ryte; Vaikams 
8:30 vai. Kitos Szv. Miszios 10 
ir 11:30 valanda.

— Kun. S. J. Narbutas.

—o---
Platinkit “Saule”

TĖVUS ANTROS STRAIKOS
NUTRUCINO SAVO ITALIJOJE

Diedukui Dovana

(Tasa Nuo 1 Puslapio) (Tasa Nuo 1 Puslapio) I \

meiluže policijantams viską į kaip ir visados dirba.
pasakė. Visos tos straikos yra Ko-

Dabar policijantai rengiasi munistu surengtos priesz esa-
isztirtr jo dėdės ir tetos mirtis, 
Ponu Max Donner, kuriedu bu
vo surasti negyvi in Monticel
lo, N. Y., keliom sanvaitem 
priesz jo tėvu mirti.

Tas niekszas sūnūs ta diena 
parėjo ir savo tėvams pasakė 
kad jis buvo gavės gera darba 
ir už tai visi turi ant jo sveika
tos ir giliuko iszgerti szampa- 
no. Jis in ta szampana inpyle 
trucyznos. O jis to darbo nega
vo ir neturėjo.

Jo draugas Wepman sake 
kad jam tas jaunas poetas bu
vo prižadėjęs puse tu apdrau- 
dos pinigu, bet kad jis gavo 
tik apie szimta dvideszimts do
leriu.

------s------
BOMBNESZIS NU
KRITO ANT NAMU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

leiviai buvo isztraukti isz to 
deganezio laužo. Vardai miru
siųjų ir sužeistųjų dar nebuvo 
paskelbti.

Tas bombneszis buvo tik ke
letą minueziu priesz tai pakilęs 
isz savo aerodromo in Ander
son, kai jo lakūnas pranesze 
per radi j a kad vienas jo inži- 
nu užgeso ir kad jis turi gryž
ti atgal. Bombneszis pasirodė 
virsz ta aerodromo bet nenu
sileido, jis antra syki ta vieta 
apsuko ir paskui dingo. Jis nu
krito kai sniego viesulos ir bai
sos audros privertė laivyno ir 
armijos sztaba sustabdyti vi
sus savo eroplanus.

—g-— 
GELEŽINKELIU

DARBININKAMS 
ALGOS PAKELTOS

i * .

CHICAGO, ILL. — Geležin
kelio Darbininku Unija prane- 
sza kad visiems darbininkams 
algos pakeltos, padidintos. Jie 
dabar gaus penktuką daugiau 
ant valandos.

Geležinkeliu kompanija 
taipgi panaikino savo nusista
tymą mokėti savo darbinin
kams sulyg pragyvenimo bran
gumo. Su tokiu nusistatymu 
pernai kompanija pakele savo 
darbininkams algas ant tryli
kos centu ant valandos, bet 
paskui turėjo numuszti net 
penkiolika centu.

Dabar kompanija mokes sa- 
votiszkas algas nežiūrint kaip 
pragyvenimas atpigs ar pa
brangs.

Kompanija taipgi pareiszke 
kad nuo szio laiko valdžia jo
kio biznio neturės ir negales 
kisztis in darbininku ar kom
panijos reikalus. Kai Roose- 
veltas ir Trumanas viszpatavo 
tai valdžia nustatė ne tik algas 
bet ir darbus ir pareigas kom
panijai ir darbininkams. 

Susiedai, kurie iszgirdo ta 
’trenksmą patelefonavo polici
jai. Policijantai rado ta drai- 
veri susmukusi ant troko rato.

-------- g--------
“Saule” gražiausia ir tin

kamiausia dovana nuo Lietu-
' vio, Lietuviui.

maja valdžia. Szitos straikos 
buvo didžiausios per keletą 
metu, bet nei Komunistai, nei 
darbininkai nieko gero isz ju 
nesusilaukė.

O--------------

NORĖJO PASIVOGTI 
SAVO AUTOMOBILIU

CHICAGO, ILL. — Ketu- 
rios deszimts vieno meto am
žiaus Antanas Paradauskas 
buvo suimtas ir intartas už au- 
tomobiliaus pasivogima. Poli
cijantai sako kad Paradauskas 
turėjo 1946 metu automobili, 
kuri jis buvo nusipirkęs ant 
iszmokesczio. Kai jis per kelis 
menesius nieko ant to automo- 
biliaus nemokėjo tai kompani
ja ta automobiliu nuo jo atėmė.

Po keliu dienu, Paradauskas 
užtiko ta savo automobiliu 
kaip toje paezioje vietoje, kur 
jis buvo ji pirkęs. Automobi
lius buvo vėl ant pardavimo. 
Paradauskas, turedams kitus 
raktukus tam “savo” automo
biliui, insisedo ir norėjo sau 
iszvažiuoti kai policijantai ji 
sueziupo.

------- O------
APVOGĖ SALIUNA

PHILADELPHIA, PA. — 
Vagiai iszmusze Įauga per kuri 
jie inlindo in “Village Bar” 
saliuna, ant septynioliktos uly- 
czios, Philadelphijoje, ir pasi
vogė apie tūkstanti septynis 
szimtus doleriu isz “seifos”. 
Paskui jie isz registerio pasi
ėmė apie trisdeszimts keturis 
dolerius ir septyniolika bonku 
sznapso.

To saliuno savininkas, Geor
ge Strittmatter isz Bala Cyn- 
wyd, sako kad jis dar nesuspė
jo viską apžiūrėti ir nežino gal 
jie dar ir daugiau ka pasivogė.

Tie vagiai taip apsukriai sa
vo darba atliko, kad. policijan
tai prisipažinsta kad jie neži
no nei kur pradėti ju jieszkoti 
ar ka. intarti.

------s------
PIENO TROKAS 

SUDUŽO

Draiverys Žuvo
PHILADELPHIA, PA. — 

Pieno troko draiverys užsimu- 
sze kai jo trokas atsimusze in 
elektros stulpą apie szeszta va
landa isz ryto, prie Taylor ir 
Aspen ulycziu.

Jis buvo Elmer Lansche, 
penkios deszimts szesziu metu 
amžiaus. Jis dirbo del Supplee- 
Wills-Jones pieno kompanijos.

Policijantai sako kad tas 
draiverys veže pieną in sztorus 
jie spėja kad jis staiga susir
go szirdies liga ir negalėjo sa
vo troka suvaldyti. Trokas nuo 
kelio nubėgo ir davė in stulpą, 
kuri jis nulaužė.

Mažute, devyniolikos me
nesiu senumo Constance Di 
Stasi, pasiunezia savo laisz- 
kuti isz Boston, Mass., Kalė
dų Diedukui. Savo laiszke 
ji dekavoja Kalėdų Diedu
kui kad jis ja prisiuntė ko
jas ir rankute, kad ji galėtu 
Kalėdas szvesti kaip kiti 
vaikai. Ji gal yra pirmuti
ne tokia mažute kuri neteko 
abiejo kojų ir vienos rankos. 
Daktarai in Carney ligonine

TIKROS MEILES
TIKRA PASAKA

Juozapas Marija Tikrai 
Mylėjo.. .Bet,...

JUOZAPAS, mums Szventas 
Rasztas sako, turėjo pripa- 

rodyti savo meile Marijai, 
pirm negu jiedu apsiženijo. Tai 
sudaro viena isz gražiausiu 
meiles pasakų ant szio svieto.

Kai Juozapas tik pamislino 
apie Marija, jis pamirszo ta 
jųdviejų-amžių skirtumą; ji 
buvo ta kurios jis per visus 
metus buvo laukes, jo numyle- 
ta.

Jiedu buvo susižiedavę, ar, 
sulyg tu laiku paproeziu, be
veik jau apsiženije. Jo szirdis 
ant sparnu skrido, kai jis lau
ke tos laimingos dienos. Ir ta
da.....

Ka jam Marija pasakė, jokiu 
budu negalėjo būti. Juozapas 
visu savo vyriszkumu norėjo 
Marijai intiketi, bet tokie da
lykai neatsitinka tau ar jam, 
bet gal tik kitiems pasakose.

Nežiūrint kiek ir kaip jis 
Marija mylėjo, Juozapas, bu- 
damas dievobaimingas žmogus nas kad Kristus gimė Betlieju- 
rengiesi kaip.nors Marijos nu- je.
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jai parūpino palszyvas ko
jas ir rankute ir jai pa- 
aiszkino kad Kalėdų Diedu
kas jai visa tai parūpino. Ji 
ežia pasiunezia tam Kalėdų 
Diedukui laiszka, kuriame 
ji jam dekavoja už jo gera 
szirdi ir už jo dovanas. Ji 
per jauna žinoti kad jos su
siedai ir jos teveliu pažysta
mieji sudėjo gana pinigu jai 
parūpinti tas kojas ir ta 
rankute.

sikratyti. Jis nenorėjo ja vie- 
szai iszduoti, bet visgi jis ne- 

! galėjo ja vesti, žinodamas ka 
jis dabar žinojo.

Jis mislino kad jis jau buvo 
gerai pasiryžęs ir ketino gerai 
pasielgti; jis ja slaptai pasza- 
lins ir viskas bus tvarkoj. Bet 
jis gerai žinojo kad jis taip ne
gali ir negales padaryti: Kas 
bus su ja, kas bus su jos vaiku- 
cziu?

Tada, nakezia, jam per sap
ną Vieszpaties Aniuolas jam 

I pasirodė ir jam tarė: “Juoza
pai, Dovido sunau, nesibijok.”

Ir kai Juozapas atsikėlė, pa
budo, jis dare taip kaip tas 
aniuolas jam buvo pataręs ir
paeme Marija kaipo savo myli
ma ir isztikima žmona.

“Nesibijok” jam buvo pasa
kęs tas aniuolas.

“Nesibijok”, buvo pasakęs 
aniuolas Marijai.

“Nesibijokite” buvo pasakė 
aniuolai tiems piemenims, ku
rie buvo pamate pirmaji Kris
taus stebuklą, Betliejuje.

Ir mums tie aniuolai szian- 
dien turi tik viena patarima 
per szias musu Kalėdas: “Ne
sibijokite”. Jie ir sziandien at- 
nesza mums linksmas naujie-


