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LINKSMU KALĖDŲ VISIEMS’

KALĖDŲ DIEDUKAS

Isz Amerikos
RADO MAINIERIO 

LAVONA

365 Pėdu Po Žeme;
Baisiai Sutrintas

GILBERTON, PA. — Jau- 
nas Lietuvis, mainierys buvo 
užgriautas po žeme mainose 
Lapkriczio dvideszimts devin
ta, ir tik dabar, Gruodžio asz- 
tuoniolikta diena jo lavonas 
buvo atkastas, apie tris szim- 
tus szeszios deszimts penkis 
pėdas po žeme. Iszrodo kad 
jis buvo ant sykio užmusztas 
kai akmenys pasileido.

Per devyniolika dienu mai- 
nieriai ir kompanijos ir mai- 
nieriu unijos atstovai jo jiesz- 
kojo ir stengiesi atkasti. Visi 
jie daugiau kaip keturis szim- 
tus penkios deszimts keturias 
valandas iszdirbo, be jokio po
ilsio kol jie jo lavona atkasė.

Jaunas mainierys buvo Pra
nas Paseviczius isz Gilberton. 
Jo du draugai, John Blase ir 
Stanley Purcell suspėjo pasi
traukti kai ta vieta ingriuvo ir 
jiedu iszliko gyvi.

Paseviczius buvo kitose 
mainose sužeistas Gruodžio

vienuolikta diena, 1953 metuo
se, kai didelis szmotas anglies 
jam ranka sutrynė. Jis buvo 
gimęs ir ilga laika gyvenęs in 
William Penn peczia, netoli 
nuo Shenandoah, Pa.,

Tos mainos, kuriose Pase
viczius buvo užmusztas yra ne- 
prigulmingos; reiszkia, nei 
unija, nei jokia kompanija ju 
nepripažinsta. Isz szitu mai
nu daug visokiu tulsziu ir in- 
žinu buvo pavogta ir gal kaip 
tik ir už tai szita nelaime atsi
tiko.

DIDELIS EROPLA-
NAS NUKRITO

6 Isz 32 Iszsigelbejo j

NEW YORK, N. Y. — Dide
lis Italijonu eroplanas nukrito 
sudužo ir sudege ant Idlewild 
aerodromo, kai jis stengiesi 
nusileisti per lietu ir miglas. 
Tas eroplanas keturis sykius 
pirmiau stengiesi nusileisti bet 
vis nepasiseke. Kai jis pasku- j 
tinaji syki leidosi, jis pataikė! 
in Jamaica Ingulos laivu stul
pą ir užsidegė.

Kiek buvo galima sužinoti, 
tai dvideszimts szeszi isz tris- 
deszimts dvieju žuvo toje ne
laimėje.

Keturi isz tu szesziu kurie

iszliko gyvi yra Amepkiecziai. 
Iki sziol asztuoni lavonai buvo 
surasti.

Dauguma tu keleiviu ant to 
didelio eroplano buvo Italijo- 
nai ar isz Italijonu gimines. 
Beveik visi važiavo ar namo ar 
in svteczius del Kalėdų.

Tas eroplanas ka tik buvo 
paleidęs devynis keleivius 
Boston, Mass., kur nei vienas 
kitas neinsisedo in eroplana.

Lakūnas kelis sykius sten
giesi nusileisti ant Idlewild 
aerodromo, kur jis buvo per
spėtas kad jis per žemai lekia, 
bet jis per radi j a atsake kad jis 
per miglas nieko negali maty
ti. Tie, kurie iszliko gyvi sa
ko kad kiekviena syki kai ero
planas stengiesi nusileisti, jie 
aiszkiai mate aerodromo szvie
šas, bet lakūnas negalėjo ta 
eroplana patupdinti nes jis isz 
per žemai pradėjo leistis, ir 
taip kiekviena syki pralėkė 
pro paskirta vieta.

Kai szitas didis eroplanas 
sudužo, visi kiti eroplanai per 
kelias valandas buvo sustab- 
dinti, jiems nebuvo valia pasi
kelti nuo žemes, kad eroplanai 
kurie atlekia turėtu vietos ir 
progos nusileisti ant kitu vie
tų.

KALĖDŲ DIEDUKAS

J^O'RS kai kurie augszti dva
siškiai dabar per savo pa

mokslus ąiszkina musu vai
kams, kad nėra Kalėdų Diedu
ko (Santa Clauso) ir kad rei
kia gražinti Kūdikėliu Jezu in 
Kalėdas ir iszmesti ar iszvary- 
ti ta Kalėdų Dieduką, mes dar

keli, lopszelyje.

Visas “Saules” sztabas vi- 
1 siems savo skaitytojams, drau
gams vėlina kuo Linksmiau
siu Kalėdų ir viso gero per at- 
teinanczius metus!

vis tikime in ta barzduota 
Dieduką ir kaip maži vaikai 
vis laukiame kad jis mums ko
kia dovanele atnesztu.

Visur, sztoruose ir ant uly- 
cziu matyti tas senelis diedu
kas, bet ir tuo paežiu sykiu, 
kad ir be jokio tikėjimo žmo
nes gerbia ir visiems per savo 
pagarsinimus, dainas ir gies
mes primena kad tai yra Kūdi
kėlio Jėzaus Szvente.

Ežiais metais tas Diedukas 
ateina Petnyczios vakara, nes 
Kalėdos pripuola Sukatoje. 
Reiszkia bus daugiau laiko pa- 
baliavuoti ir pasisvecziuoti.

Kalėdos, tai dovanu szvente, 
tai szvente kada mes apie ki
tus daugiau rupinamies negu

PLATINKIT
HT'SAULE”^

; apie save. Už tai ir tas Kalė
dų Diedukas atsirado, kad ki
tiems duotu dovanas.

Vaikucziai per Kuczias lau
kia Dieduko su dovanomis ir 
paskui, ant rytojaus, eina in 
bažnyczia aplankyti ta Kudi-

POPIEŽIUS
SVEIKSTA

Bet Vis Dar Silpnas

Popiežius dabar gali nors! 
tiski valgyti ir jo daktarai sa-! 
ko kad jie tikisi kad trumpa 
laika jis pasveiks. Bet jie jam 
jau dabar insako ir ji inspeja 
kad jis turi mažiau dirbti ir 
daugiau ilsėtis.

VATIKANAS. — Pzventas 
Tėvas, Popiežius Pijus Dvylik
tasis ima sveikti, bet jo dakta
rai sako kad jis vis dar per 
silpnas, koki darba dirbti ar 
priimti sveczius.

Septynios deszimts szesziu 
metu amžiaus Popiežius pirma 
kart?. in tris sanvaites galėjo 
isz savo kambario nors del ke
liu minueziu iszeiti del szvie- 
žio oro.

Biski pasilsėjęs jis sėdosi 
prie savo stalo ir prie darbo, 
bet daktarai jam tik kokia 
dvideszimts minueziu pavėlino 
dirbti.

PENNSYLVANIJOS
LAKŪNAS '

Komunistu Kiniecziu | 
Ligoninėje

OTTAWA, KANADA. — 
Vienas Kanadietis lakūnas ne- į 
seniai paleistas isz Komunistu 
Kiniecziu nelaisvės, sako kad 
Leitenantas Pulkauninkas Ed-: 
win Hel’er, Amerikiefs, kuris j 
buvo isz padangių pasiautas ! 
virsz Korėjos 1953 metais, da- 
1 ar, po keturiu operacijų, 
sveiksta Komunistu ligonine-1 
je.

Trisdeszimts keturiu metu 
amžiaus Heller pareina isz 
Wynnewood, Pa., kur jo žm'ona I
Ponia Judith Rae Heller gyve
na.

I Jis paskui in Amerikoniszka 
automobiliu insisedo ir nuva
žiavo in Vatikano gražu daržu 
biski pasivaikszczioti. Bet su 
juo visur važiavo daktaras, 
slauge ir du tarnai ir kur tik j 

! jis ėjo visi jie sykiu su juo ėjo.1

Jo eroplanas buvo Sovfctu 
MIG 15 eroplano susprogdin
tas Sausio menesyje, 1953 me
tuose. Jis ka tik diena priesz 
tai buvo pakeltas nuo Major in j 
Leitenantą Pulkininką.

Per Antra Pasaulini Kara Į

jis Europoje buvo nuszoves 
daugiau kaip devyniolika prie- 
szo eroplanu. Korėjoje jis buvo 
nuszoves tris eroplanus ir vie
na jis buvo taip apszaudes, kad 
jis vos ne vos galėjo gryszti na
mo.

Nuo tada nieko nebuvo gir
dėti apie szita Amerikieti, kol 
Kanadietis lakūnas, Andrew 
B. Mackenzie, ka tik paleistas 
isz Komunistu nelaisvės apie ji 
karo sztabui Vaszingtone pa
pasakojo.

MOKYTOJU ALGOS
PAKELTOS

$200 Ant Metu Dau
giu, Isz Pradžios

PHILADELPHIA, PA. — 
Kad patraukus daugiau jaunu 
kolegistu in mokytoju eiles, 
mokslo sztabas, Philadelphijo- 
je nutarė pakelti algas tiems 
kurie ka tik pradeda mokyto
javimo darba. Jiems paskira 
du szimtai doleriu daugiau.

Bet tai visai negana, ir to 
klausimo kaslink mažu algų 
mokytojams visai neiszrisza.

Tokis nutarimas ar nusista
tymas pakelia algas tiems ku
rie ka tik dabar stoja in ta 
darba, bet nei cento daugiau 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Pirm negu Kalėdų Diedukas 
atvažiavo in Amerika ir ežia, 
su mumis aipsigyveno, jis buvo' 
plonas, liesas vargszas kuris 
jojo ant szeivos kumeles. Bet 
kai tik jis atvažiavo pas mus, 
jis gavo nauja varda, puikias 
roges, briedžius, barzda ir ne
maža pilvą.

Anglai ji vadino “Szventu 
Nieholu” bet žmones, negalė
dami taip isztarti, ji vadino 
“Santa Kalouf”. Bet vien tik 
Amerikiecziai suprato, sugalbe- 
jo ir galėjo jam tinkama varda 
paskirti. Amerikiecziai ji per- 
kriksztyjo in. “Santa Claus”.

Devynios deszimts szeszi Se
natoriai gavo po dvideszimts 
centu ant mylios, nepaisant ar 
jie dalyvavo tuose tardinimuo- 
se ar ne.

Iszdrukuoti tu tardiiiiniu 
rasztus kasztuoja $127,000. Pa
ti komisija gavo daugiau kai’p 
$30,000.

. O isz viso to iszejo, kad Se
natorius Al'cCarthy dabar pati 

inta-Prezidentą E i s e iih o vv e r i 
ria.

Vaiszingtono valdžia su Prez. 
Eisenhoweriu iszmete kyla pa
skirti .pusantro milijono dole
riu mainieriams del ju mainu.

Kai naujas Kongresas 
dės savo posėdžius po 
Alėtu, gal svambiausias 
klausimas bus taksos, 
kantai reikalaus kad
taksos butu sumažintos ir kad 
daugiau jiems butu pavėlinta 
numuszti del pataisinimu ar 
padidinimu savo fabriku.

Darbininku unijos kaip tik 
atbulai; reikalaus kad fabri
kantai daugiau mokėtu taksas, 
o kad darbininkams, asmenisz- 
kos taksos butu sumažintos.

“Santa dausas”, Szventas 
Nicholas, apie tūkstantis sze- 
szi szimtai metu atgal, per sep
tyniolika metu (buvo Alyros 
diecezijos Vyskupas. Sziandien 
ta vieta yra vaidinama Demre, 
A n t ai y o s ap y ga r d oje.

buvo tikra, jog priesz tai buvo 
uždarius.

— O gal tai Onuka iszeida- 
ma paliko ir vejas užtrenkė, 
atsiliepe rnotere in save.

Bet lauke skubino nuo duriu 
in tamsuma nakties kokis tai 
senyvas žmogelis susikūprinęs 
nuo szalczio, rodos kad ji kas 
vijo.

Pypkes Durnai
Ji---------------------------------------------------------------------------------------------------------

iSzventasis Pranciszkiis Asi- 
žietis invede paprotį Kūdikė
lio Jėzaus lopszdyje per Kalė
das, 1200 metais in Garcia 
miesteli, Italijoje.

Jis szitailp Kuczios vakaru 
savo klausytojams buvo pasa
kęs: “Asz noriu szvesti. Kalė
dos Nakti su Jumis. Aliszke, 
netoli kliosztoriaus, Jus rasite 
vietele, kur mes prirengsime 
stainele su szienu. Ales ežia tu
rėsime asila ir jauti, taip kaip 
buvo Betliejuje. Asz noriu kad 
visi mes pamatytume kokiose 
vargingose aplinkybėse gimė 
AIusu Iszganytojas, Kūdikėlis 
Jėzus.”

Szventas Nicholas, m u s u 
“Santa, Plaušas”, anot seno 
padavimo, pagelbėdavo bied- 
niems, ypatingai biednu szei- 
mynu mergaitėms, kurios ne
turėdavo paisogos ir berneliams 
kurie papuldavo in beda.

Kalėdos

Taip prasidėjo paprotys tu
rėti stainele ir Kūdikėli Jezu, 
per Kalėdų szventes.

Vienas Pralotas, Monsigno- 
ras, — gaila kad jis yra Lietu
vis —, vieszai, spaudoje pa
skelbė kad nėra Kalėdų Diedu
ko, kad Kalėdos pamirszo ar in 
lauka iszstume Kūdikėli Jezu.

Kai visi Amerikos laikrasz- 
tininkai ant jo užsipuolė, jis 
“savais kasztais” iszleido 
puosznu brosziura apsiginda
mas save. Jis ’beveik szimta 
laiszku iszspauzclino tu kurie ji 
pagyre, bet, atsipraszydamas, 
pasiaiszkino kad nebeliko vie
tos iszspauzdinti tu žmonių 
laiszkus, kurie in Kalėdų Die
duką dar vis tiki ir dabar in 
pralotus netiki.

<fWF
Ales dar syki klausiame: Jei

gu nėra Kalėdų Dieduko ir jei
gu nereikia dovanu musu vai- 
kucziams, tai kam Kalėdų ko- 
lekta musu Bažnycziose? Juk 
Kūdikėliui Jėzui pinigai visai 
nereikalingi.

Eina pasaka, kad syki Szv. 
Nicholas, musu “Santa dau
sas” per šapu a buvo perspėtas 
keli bagoeziu vaikai ketina ap
vogti sąliuninka. Pirm negu jis 
suspėjo tuos jaunikaiezius su
stabdyti, jie inejo in ta saliu- 
na ir buvo to saliuninko nužu- 
dinti. Anot tos pasakos Szven- 
tasis Nicholas, ‘Santa dausas’ 
tuos jaunikaiezius, per malda 
isz numirusiu prikėlė, atgaivi
no. /

Gimė Jėzus, Sūnūs Dievo, 
Kaipo ir Marijos 
Insikunijes be Tėvo 
Esmeje Lelijos.
Tada Paneles Nekalcziausios, 
O gal ir dievaites
Atskrejusios isz augszcziausios 
Srities czion be kraities, 
Todėl Jezu gerbkim visi
Ir jo Motinėlė,
Nes kiekvienas Ja matysi 
Kaipo dangaus G-ele.
Kaip apleisi szi pasauli 
Ir dangun nuskrysi, 
Tai teisybe neapgauli
Ten tu Ja matysi
Tarp Trejybes 

kuoszvencziausios
Szale Dievo Tėvo
Ir Sunaus, o ir Szvencziausios 
Dvasios, Esmes Dievo. —K.V.

Kalėdos yra taikos szvente, 
net ir karo laiku. 1868 metais, 
per Amerikos Civilini Kara, 
Prezidentas Johnsonas paskel
bė paliaubas per Kalėdas. Jis 
insake kad nėi kareiviai nei 
karininkai per visa Kalėdų 
diena negali nei karabino pa
kelti.

Kinieoziai gal sutiks sugra<- 
žinti musu vienuolika lakūnu, 
kurie dabar radasi ju nelaisvo
je, už szimta. trisdeszimts mili
jonu doleriu.

Senatorius McCarthy dabar 
kaltina Prez. Eisenhoweri, u’ž 
tai kad jis per daug gerinusi 
Komunistams. Eisenhoweris 
jaucziasi per didelis ponas at
sakyti Senatoriui McCarthy. O 
dabar Komunistai reikalauja 
kad Tautu Sanjunga pasmerk
tu Amerikos valdžia, kaipo už
puoliką ant Komiui istiszkos 
Kinijos.

SKUPUOLAUS ::
-:: :: KALĖDOS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Dabar jau ima paaiszketi 
kad Senatorius AIčCarthy žino 
apie ka jis szneka. Jo komisija 
suėmė dar kelis Komunistus, 
vięnas isz ju yra isz Aliners- 
ville, Pa.

Nors daug raszoma apie tuos 
lakūnas kurie dabar randasi 
Kiniecziu nelaisvoje, kuriu 
skaiezius yra vienuolika; bet 
nei Vaszington'o valdžios szta- 
bas nenori prisipažinti kad 
daug daugiau Amerikiecziu 
randasi toje nelaisvėje:

13 karo belaisviu kurie 
intarti kaipo szpiegai.

10 kitu karo belaisviu.
26 pasauliniai Amerikiecziai 

suimti ir laikomi nelaisvėje.
4 kiti yra po kariszka sargy

bai savo namuose.
5 visiszkai “dingo.”
11 Anot Komunistu, 

dabar dirba.
20 buvusiu belaisviu

anot Komunistu nenori gryszti 
in* Amerika.

3 vaikucziai dingo. (
31 biznieris, misijonierius ir 

ju žmonos yra dinge.

yra

jiems

kurie

Kai Senato Komisija pradė
jo tardinti Senatorių McCar
thy tai visiems mums kasztavo 
daugiau kaip milijoną doleriu.

sake, tik priėjus prie vyro pa- 
bueziavus, tarė:

— Nesirūpink dusziuk, ne
buvai man sunkenybe, nes bu
vome visi linksmi, jog Dievas 
tave užlaikė prie gyvasties del 
mus visu.

— Tai-gi szitas Kalėdas 
suėjo mums szesziolika metu 
kaip su savim gyvename, atsi
liepė Szeldonas, paimdamas 
pacziule už ranku. Tikėjausi 
jog mums giliukis atais nors 
kada, bet apveizda suteikė jog 
kokais buvom tokais ir pasi
liksim vargszais.

Nesirūpink dusziuk, nesura
dai turtingesnes, sziandien mo- 
teres visame mieste kaip asz, 
nesimainyczia sziandien su 
niekuom už mano vieta; turi
me pastoge puikus vaikelius ir 
tavo meile kur yra geresne už 
visa auksa ant svieto.

— Ir nesigraudini jog ma
ne vargszia paemai u’ž vyra?

— Ne, niekados. Nesi atsi
menu kaip pasaldai savo tėvui 
biednas tavo tėvelis, kažin kur 
jisai sziandien randasi, kada 
ne norėjo tikt ant musu apsi- 
paeziavimo, kaip jam pasakai: 
jog meile yra geresne u’ž visa 
auksa ant pasaulės. Argi ne 
parodėm tai? Ir su tuom už
baigė kalba apie savo vargus.

Sztai dėvėsi girdėt kaip stai
ga užsidarė durys kuknios ir 
rodos kas isz fenais iszejo. Po
ni Szeldoidene 'pakilo ir nuve- 
jo in kukne persikanot prie- 
žaste užsidarymo duriu, kuri

Atėjo Kalėdos, visi veidai ži- ; 
bėjo linksmybe taja diena 
Szeldonu grinczeleje. Visi ; 
linksminosi, o ponas Szeldonas 
jausdamas sveikesniu pasta- 
navijo nusiduot in netolima 
bažnyczia ant pamaldų ir pa- 
dekavot Dievui už sveikata.

Bažnyczia buvo gražiai pa- 
puoszta taja diena, o puikus 
giedalas atsimuszinejo n ii o 
vargonų. Paskutinoje sedineje 
sėdėjo kokis tai nepažinsta- 
mas 'senelis, puikiai pasirėdęs 
su skranda su žila barzda,, gra
žiai iszszukuota. Pamaldos ji 
suvis neapejo tik akis jo.buvo 
insmeigtos ant sedinezios lan
kose szeimynos Szeldonu.

Pasibaigus Pamaldos, žmo- 
nys pradėjo iszeitinet isz baž- 
nyczios in namus kur tikėjosi 
praleisti linksmai szvente Ka
lėdų.

Kada Szeldonai iszejo isz 
bažnyczios, kas tokis stuktelė
jo ant peties Szeldono.

Apsidairęs paregėjo puikiai 
pasiredusi furmonai, kurįs pa
keles skrybėlė prakalbėjo:

• — Sztai vežimas lauke ant 
pono.

— Tur but padariai klaida, 
mano mielas, atsake Szeldonas, 
asz jokio vežimo neužsikalbi- 
na.u, nes peksezias atėjau in 
bažnyczia.

— Ar ponas ne esi Szeldo
nas? Užklausė vela furmonas.

— Teip esmių, tai - mano 
' pravarde.

— Na tai ne padariau klai
da. Aplaikiau pailiepima idanti . , ..tave su paezia ir trejetą vaiku 
nuveszcziau namon.

Norints gana ’buvo lllisisto- 
bejes Szeldonas, bet nieko ne
atsake. Alislino jog gal kokis 
turezius matydamas jog yra 
paliegęs, susimylėjo ant jojo ir 
paliepė furmonui nuvožt na
mon.

Teip važiuodami koki laika 
sustojo vežimas ne prie juju 
grinezios, bet prie puikaus na
mo. Furmonas nuszoko nuo ve
žimo, atidarė duris ir lauke kol 
iszlipo visi. «

— Ponas mus ne atvežiai 
namon, kaip kalbėjai, tai ne 
musu ulyiczia atsiliepe Szeldo
nas.

Szeldonu.
Szeldonui sustojo 

kada paregėjo seneli, 
atsistojo ir isztraukes 
paszauke linksmai:

— Brangus teveli! Ii- puolė > 
in glebi tėvo verkdamas kaip 
kūdikis.

Buvo tai isztikruju senas 
Szeldonas, kuris sėdėjo bažny- 
czioje laike pamaldų ir temino 
ant juju.

KaJa atsiskyrė su vietiniu 
sunum apleido ji visos links
mybes ®zio svieto, norint buvo 
kietos szirdies, o jo visas mie- 
rys buvo sukrovimo turto, bet 
neturėjo ramybes nu0‘ tos die
nos. Norint nenorėjo atleist 
kalte sunui u!ž apipaeziavima 
su varginga sieratele, bet pa- 
slaptai seke pėdom jojo ir in 
miestą kuriame linksniai gyve
no su savo mylima pacziule. 
Gyvendamas pats vienas pra
dėjo da daugiau krautie tur
tus.

Girdėjo kaip jo vaikai sto
vėdami kalbėjo apie Kalėdų 
diena ir ko teip geido kalba sa
vo sūnaus su paezia taiji vaka- 

■ ra kada vėlino prie juju namo, 
o isz didelio akyvumo atidarė 

. pamažėl i duris kuknios idant 
paregt ka veike jojo sunūs. Bu- 
vojperimtas sarmata ir nera
mumu kada girdėjo kalba savo 
sunaus su paezia apie save. Ne
galėdamas toliaus dalaikyt, už
dare duris su drebanezia. ranka 
ir atsitolino nuo namo, o isz jo 
szirdies, perimtos skaudėjimu, 
isztare: x

— Ne. niekados negaliu pa- 
sirodint priesz ji su tokais, kol 
ne isznagradinsu jam už da- 
neszfa skriauda kokia jam pa
dariau ir ka iszkentejo per ma
no priežaste.

kvapas, 
staigai 
rankas

— Taip, del tavęs, ir pa
rode ant szepukes pilnos natų, i 
ant kurios buvo iszmaliavota i 
‘“Del paneles Onos Szeldoniu- 
tes, nuo Tamosziaus Szeldono, 
su gerais velinimais ant Ka
lėdų.”

Nelaukdamas padekaivones, 
senelis su linksniu veidu paėmė 
ranka Katriukės ir mažo Pra
nuko, parode ant lėlės ir dide
lio arkliuko.

Vaikai isz džiaugsmo nieko 
negalėjo isztart tik bneziavo 
seneliui rankas.

Senukas po tam nukabino du 
didelius kolpertus nuo medžio 
ir padavė del sedinezio sunaus 
ir marezios.

Ponios Szeldonicnes koperte 
radosi puikus deimantinis apy- 
kaklis, o sunaus koperte radosi 
užraszas ant namo su visokiais 
rakandais.

Neapsakinesrm toliaus tojo 
džiaugsmo kokis radosi po tą
ją pastoge. Ant medžio kabojo 
visokios dovanos jog czionais 
daug vietos užimtu apraszinet 
o vaikai pripažino jog da tokio 
linksmaus ‘ ‘ Kalėdų Dieduko ’ ’ 
nebuvo mate.

Szeldonu veidai žibėjo nuo 
linksmybes kokia juos taja die
na patiko ir atradimą netikėti
nai tėvo, o kuris ant galo turė
jo prisipažint jog “meile yra 
daug geresne už viską ant svie
to,” o jojo turtas nors ant tiek 
prisidave jog galėjo padaryt 
linksmybe del tu kuriuos taip 
mylėjo, o kada nusidavė ant 
atsilsio sapnavo' apie “ramybe 
ant svieto ir geros valios žmo- 
niems. ”

—PABAIGA—-

Pfatinkit “Saule”

— Atvežiau poną czionais 
ant paliepimo, czionais jus lau
ke, atsake furmonas.

Tam paežiam laike durys 
puikaus namo atsidarė, rodos 
kad kas juju lauke viduryje. 
Iszejo isz namo tarnas, papra- 
sze in viduri puikiai papuoszto 
namo.

Kada inejo in viduri vaikai 
suszuko isz linksmybes kada 
paregėjo puikiai parėdyta me
deli stovinti kampe, o ant grin
dų buvo visokį pakeliai ir pun
dai.

— Kas tai gali ženklinti 
Fredai ? Užklausė poni Szeldo- 
niene.

— Pats nežinau, nieko ne
suprantu, mano mylima. Lau- 
kim kantrei gal pats “Kalėdų 
Diedukas” pasirodys tuojaus.

Ir isz tikrųjų pasirodė senu
kas, kuris atidaręs duris tame 
laike inejo apsirėdęs, rodos 
kad ka tik atėjo nuo iilyczios, 
ir povalei prisiartino prie

Tik keturios dienos buvo lyg 
Kalėdų, per kurias apleista tas 
skupuolus; kuris per szeszio
lika metu nežinojo apie meile 
artimo be jokios linksmybes.

Niekas sziandien nepažintu 
vargsza, puikiai pasirėdžius, 
barzda suszukuota, plaukai ap
kirpti pagal nuajausia mada, o 
kuris per tiek metu gyveno pa
stogėje, apdriskias ir iszalkes.

Nupirko tuojaus puiku na
rna, kuri graižei papuosze. Pir
ko puiku fartapijona del Onu
tės, dideli arkliuką del Prano 
ir didele lėliukė del Katriukės 
kuria buvo mates taji vakara 
krome, o kurios teip geide.

Viską parengė kanuopui- 
kiause, o priek tam ir medeli, o 
kada visi pribuvo prie namo, 
senelis negalėjo ilginus dalai- 
kyt isz susigriaudinimo, kuris 
buvo pasislepes už lango, ir at
sitolinęs verke isz džiaugsmo 
jog vela neužilgo paregės savo 
sunu. Buvo tai del jojo links- 
miause diena jojo gyvenime 
kada Fredas pamojas su ranka 
liepe pasveikint juju dieduką.

Seneliui rodosi ’jog anūkėliu 
bueziavimai buvo szaldžiausi 
ka jojo lupos kada norints ra
gavo o juju linksmi veideliai 
puikiausi abrozai ka regejo.

Czionais negalima apraszyti 
visko kas atsibuvo taja diena' 
name senelio. Po puikiu pietų 
senelis apvadžiodamas sunu su 
marezia ir anūkėliais tarė:

— Szitas namas ateityje 
bus tavo gyvenimas su mano 
palaiminimu, o invedes savo 
anūkėlė Onute parode ant pui
kaus fortapijono, kaip tau pa- 
sidaboja, mano pauksztele, tai 
tavo.

—■ Ar isztikruju, mielas 
dieduk, tai del manes? Sukliko 
mergaite su džiaugsmu.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; 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; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1954

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T, T.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osiecznh/ 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 Naktį. 
62 puslapiu, 20c. '

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

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

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

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

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

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

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%—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. AIu- 
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.20d—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

ĮjbgF Užsisakant knygas is» 
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.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

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

prisiun-

ir Pim- 
‘ ‘ visada 
tik ant
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Turtas, Laime Ir
Tuszczios Rankos

jokiu szjposu nepažin.stu ir pa
žint, nei negirdėt nenoriu. Ti
kyba yra svėr'bus dalykas.

Pati nutilo, bet suvis nei ne- 
mislino duot virszu vyrui.

Adele pradėjo d a b arte s 
dunksotis, verkti ir gerintis. 
Motina moka savo žodžiais asz- 
trais teip daiesti vyrui ir teip 
atkraipinet pasargas jo ant 
szandinimu ir iszjiiokimu jo 
per pažinstamus, kada tie dasi- 
žinojo apie priežastį neleidimo 
teket dukteriai už barono, bet 
kad senelis kantrai kente ir 
buvo nepermeldžiamu, nu
sprendė motina^ su duktere 
loszt roles užrustintu. Daug 
dienu praėjo, o kova namine, 
namie ponistvos K., vis da ne- 
užsibaige, inaisztas moterių vis 
dp gyveno ir krutėjo, o kada 
kas-dien atsikartojo karnai, 
keiksmai ir kitokios scenos, 
tai senas gerduszis K., budai- 
mas minkszto budo del szven- 
tos sandaros, arba sutikimo pa
dare laikas darosi paprastuo
se atsitikimuose, tai yra pasi
davė galybei moterių, tares:

— Darykit ka norit, bet asz 
nenoriu imti jokio atsakymo už 
tai ant saves, o suvis jus sau ne 
mislinkyt, kad jums pavyks 
mane nutempti in ta ji pragara 
kur atsi bu vines velniszkos 
žaisle s.

Paregejas-gi szale saves sto- 
vinczia Mariuke, kurios veidas 
tuomkart iszrode jog kenczia 
didele kartybe, atjausdama 
skausmą levo, dadave:

—- Ziurek-gi Mariuk, koki 
asz ergeli turiu su t aje muisii 
Adele! Tikras kryžius Viesz- 
ipaties uždėtas ant mano senu 
peicziu. Bet kai-gi daryti? Tu
riu ji kantrai ligi laikui neszio- 
ti, nes labinus už viską brangi
nu įsutikima ir ramuma nami
ni!

— Ne teveli, atsiliepe Ma
riuką. tėvelis neprivalo pasi
duot ir duot pavelinimo. Nore- 
ežia idant blustau, 'bet man ro
dos, jog Dievas teisingas ne- 
pralais to nenubaudes.

Tėvas nutilo nieko neatsaky
damas, o motina su rūstybe pa
szauke:

— Tu ibrude nekiszk savo 
noses, kur tau. nereik! Da turi 
laiko ant davinejimo savo ro- 
du.

Poni K., triumfaliszkai di
džiavosi, jog pavyko jai paimt 
virszu.

Adele-gi nusprendė nusiduot 
ant zobovos, bet norėdama bu- i
ti,/kaip motina pavadino ja, 
“karaliene”, idant neviena 
sandrauge pribuvusi ant ba
liaus nesiisilyg’intu su ja pasi
rėdė ii’ pasipuosze su didžiau
siu pasistengimu ir rupesniu, 
idant drąsiai galėtu pasirodint 
save.

Mariuke-gi-velei tiki dora 
josios sesuo, del užgana pada
riniui už taji rustinima Iszga
nytojaus, už taja nuodėmė, ku
ria papilde publicznai josios 
sesuo per .toki papik din e j ant i 
peržengimą prisakymu bažny
czios, nusprendė su kėlioms sa
vo dorybeja paneszoms in ja 
sandraugem intaisyti priva- 
tis'zka maldingumą, tai yra, nu
eit ant vakarines valandos au- 
doracijos. Szvencziausio Sakra
mento.

Stengėsi jije pirmia.us atkal
binti seserį nuo ėmimo daly va
rno žaislese.

(Tasa)

Linksmos Užgavėnės praėjo, 
o užstojo tikus ir svarbus lai
kas Gavėnios, lajkas metavo- 
nes ir apdūmojimu kanezios 
Iszganytojaiis. Namie ponstvo's 
K., vieszpatavo didys krutėji
mas, nes vincziavone Adeles su 
Erwinu turėjo atsiimt tuojaus 
po Velykų, o dėlto viską jau 
renge." Visam mieste ir apy- 
linkeja nuolatos kalbėta apie 
laiminga likimą ipatogos mer
ginos, vieni vėlino laimes da 
mdesnes kiti pavydėjo.

Tuomlaik baronas B., susi
pažino su kelais kitais jaunais 
žmonėmis isz miesto D., ir in- 
gyjas ju prilankuma per savo 
perbėgusi ir puiku pasielgimą, 
pradėjo prikalbinėti juosius, 
idant padaryt da viena bankie- 
^a dienoja Szv. Juozapo, nes 
sakydavo, galima czion tam 
lizde be jokiu'žaislu numirt isz 
nuobodumo.

— Paryžiuje, padekiva, 
tvirtino ponas baronas su svar
bumu, ten suvis kiloki s gyve
nimas jaunam 'žmogui, ten1 vi- 
durgavenioje intei'sineja tokius 
pasiutiszkus b a 1 i u s, tokias 
daisies, kad isz czion žmogus 
pamatytu. ta viską,, tai sakytu 
kad ne žemiszku gyventoju. 
Pertai-gi ir mes; apvaikszczio- 
kime vidurgavene norint karta 

’iszkilmingai ir linksmai, pri
valome norint vienai diena tu
rėti linksma.isz tu keturiasde- t
sizimts keliu luditu dienu.

Daugelis jaunu gaivu su di
džiausiu užganedinimu priėmė 
paturima barono, bet kita da
lis doresnių žmonių ir tikin- 
cziuju prieszinosi, tvirtindami, 
kad bažnyczia Katalikiszka už
draudžia atlikinėt' arba, daryti 
Unksmių ir szokiu, reikė pa- 
myti kad ir diena Szv. Juoza
po buna Gavėno, bet baronas 
&aug vai numaniu patraukė sa
vo intekmem ant savo szalies, 
ir ant papiktinimo isztikimuju 
Dievo, nusprensta intaisyti per 
Juozupines vakaruszkas su 
szokais ir koncertu.

Iszgirdus tai ponuiYv., užsi
rūstino baisiai kad jo ateinan
tis žentas esąs pirmutiniu tas 
i^ę virszininku.

— Pertraukiu sužiedavima! 
Szauke su trenksmu per kūno 
tėvas, skubiai nubėgės in kam
barį, kur radosi moteres užim
tos siuvimu: žmogus, kuris nie
ki aušo bažnyczios prisakymu, 
yra netikėliu, bedieviu, žmo
gum nedoru laisvamaniu ir ne
duoda man patvirtinimą, jog 
bus geru vyru del savo paczios. 
kokiam žinogūi niekados ne
atiduosiu savo kūdikio!

(Vienok pati pono K., kuris 
pasidavęs jau buvo jos valei, 
kuri, kas teisybe, tik vardu ne- 
sziojo Katalikes, pradėjo isz- 
juokinefXsavo dora vyra.

— Isz kur-gi velei pas tave 
tie skrupulai, kam-gi mumis 
tuju iszlygu reikalinga? Tas 
Jhli but geru del žmonių pra's- 
czioku, o ne del musu! Tu, žmo
gus apszviestas ir neprivalai in 
tuos perspėjimus tikėti!

Pirmoja valandoja. vyras da 
labiau perpyko ir su dideliu 
neužganėdinimu ir rūstybe pa
szauke :
*— Tiktai žmoguje* tikė

jimo gali panaszai kalbėti! Asz 
dalikuosia tikybos ir įsanžines

— Praszau tave sesute, kal
bėjo in ja szvelnum balsu, ne
eik ant tos zobovos, juk žinai, 
kad Gavėnia, žinai jog tuom 
užrūstinsi Vieszpati Dieva pa- 
mirszdama, jog tame tai laike 
didžiausias kanezes kente už 
mumis Iszganytojas.

— Nesiki’szk tu in mano 
veikalus sziubkszcziai atkirto 
Adele. Asz nuo tavęs jokiu pa
mokinimu nei patariu nenoriu 
girdėti! Tu 'pasilik sau prie sa
vo ralžancziaus o asz prie savo 
szokimus.

— Galėsi teip daryt sesele, 
tarė velei Mariuke nepaiseda- 
ma ant sziurkszcziu žodžiu 
Adeles, nesi sziandien privalai 
nedaryti to, nes man vis rodos, 
jog užtai sunki bausine Dievo 
puls ant tavęs, o man tavęs la
bai gaila.

— Kvaila esi! Juokėsi Ade
le linksmai, kokis-gi pavojus 
grasint man gali?

— TOLIAUS BUS —

* *

Linksmu Kalėdų visiems

Kur tik musu Lietuviai 

. randasi!

Dalinamės su jais

Plotkelems,

Linkėdami:

Geros Sveikatos, 

Pasivedimo ir

Laimingai sulaukti 

kitu Szvencziu!

To visko linki jums 

brangus Skaitytojai, 

“Baltruviene ir

Taradaika. ’ ’

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

:: SKUPUOLAUS KALĖDOS ::
o □ o

Tikras Atsitikimas isz Gyveni
mo Žmonių Amerikoje

O! Onuk; Žiūrėk! Kad asz 
asz turecziau taja didele lė

lė, tai jau nieko daugiau neno- 
rccziaiu! Ir žiūrėk Pramik to
nais yra del tavęs puikus ark
liukas kurio teip norėjai; O! 
Kad kas mums duotu sauja pi
nigu nors karta! Teip suszuko 
mažas kalbėtojas ir sunkiai at
siduso po tu žodžiu.

Keturiese stovėjo prie lango 
puikiai parodyto in visokias 
žoboveleis ant Kalėdų, o juju 
szirdeles musze kaip kūjis.

Saujele susidėjo isz dvieju 
mergaieziu apie penkiolikos ir 
szesziolikos metu senumo; vie
nais mažas vaikinelis, o kitas 
vyresnis. Onuka atsikvote jus 
isz; dyvu, kokius regejo lange 
vela atsiliepe:

— Mylima Katriuk, jeigu 
asz turecziau sauja pinigu tai. 
visiems nupirkeziau dovanas 
ant Kalėdų, o tada jusu norai 
iszsipiklytu. Bet kas isz to, kad 
tas niekad ne gali iszsipildyti. 
Musu tėvelis jau kelis mėne
sius ne dirba, ilszipriežasties li
gos, o asz turiu užganadint ma
žesnius brolius ir sesutes su do
vanėlėms padirbtus namie, o 
priek tam turesu pagelbėt ma
mai naminiam darbe. Bet kam 
rugot turiu būtie dėkinga jog 
musu tėvelis jau atsikėlė ir 
jaiuczesi sveikesnis, ir mylime 
ji visi. Juk žinai jog- meile yra 
geresne už auksa, teip tėvelis 
tankei kalba, o kada mamai tai 
kalba tai vis nusiszypsoja in ja 
navatnai. Bet daugelis randasi 
žmonių ant szio svieto ka netu
ri jokios meiles nuo nieko ir 
idant kas ant juju turėtu pri
žiūra, už tai daugelis yra labai 
vargingais.

Gilus atsidusavimas davėsi 
girdėt užpakali stovineziu vai
ku, o apsidairė greitai, paregė
jo senuką, susikuprinias ir bai
siai apdriskusi, kuris greitai 
atsitolino nuo vaiku.

— Sztai eina vienas isz 
vargsziu, kuris reikalauja susi- 
mylejimo, tarė Katriuka in 
Onute. Ar mistini jog jisai gir
dėjo ka mes kalbėjome?

• — Gal ir girdėjo vargszas. 
Iszrodo jisai man ant didelio 
vargszo, kuris ne turi nieką 
idant ant jojo susimylėtu.

*♦* *♦* .
Vakaras. Ulyczios apszvies- 

tos nuo elektrikines szviesos, 
orą szaltas, o žvaigždeles jau 
senei pasirodė ant dangaus, 
praeigiai skubai eina ulyczia 
idant apsipirkt pirkinais amt 
Kalėdų.

Vargingoje pastogėje, vieno
je ulyczaiteje, sėdi ant grindų 
senelis susikūprinęs ir dreban
tis nuo szalczio. Drabužis ant H
jo visas apiplyszias, o vejas 
staugė per plyszius pastoges, 
jog senukas net dantimis ba.r- 
szkina. Jo veidas susitraukęs, 
barzda ilga neszukiiota. Ran
kos jojo kaip letenos kokio lau
kinio paukszczio. Pastogėje 
nesiranda jokiu rakandu; guo
lis susidėjo isz pundelio sziau- 
du ir keletą senu skuduriu, su- 
lu'žias stalelis ir kede ant tri
jų kojų.

Senelis iszrodo ant labai di
delio vargszo, kuriuo tai atsi
dusavimas pertrauke kalba del 
mergaieziu stovineziu prie lan
go.

— Ne vienas mane ne myli 
ane nesirūpina manim, teip

niurnėjo pats sau siūbuodamas 
nuo s'zono ant szono sėdėdamas 
prie gestanezios ugnies.

— Meile geresne už auksa, 
Teip kalbėjo kūdikis, ar teip? 
Kažin? Suszuko senukas, žiu- 
redamas aplinkui save su bai
me, rodos kad kas ji vaktavo.

Buvo tai pats senukas, ku
ris praeitinejo tame laike kaip 
vaikai sznekucziavosi tarp sa
ves, o visa.ju kalba buvo isz- 
klauses. Pasidarė jam szliksz- 
tu iszgirdes kalba vaiku, pasi
darė jam graudinga ant szir- 
dies pats nežinojo ka. Girdėjo 
kaip mergaite kalbėjo apie ju 
varginga padėjimu, kaip juju 
tėvas neteko darbo isz priežas- 
tes ligos ir ne buvo už ka pirkt 
vaikams dovaneliu ant Kalė
dų. Bet mylime vieni kitus, o 
tai daugiau ženklina kaip 
auksas, teip žodžiai jam neda- 
rinejo rymasties.

— Meile, meile, meile! Su
szuko staiga. Kas yra meile? 
Kas yra linksmybe? Pa- 
sząuke apemes galva su ran
kom. Nežinau, senei užmir- 
szau ir nuleidęs galva užsimis- 
lino giliai.

Užbrauke dektuka ir uždege 
szmoteli žvakutes, nuo kuriuos 
atsmusze szviesa po varginga 
pastoge.

— Turiu nieką idant ma
ne mylėtu, ne vienas idant 
ant manės susimylėtu. Pažiū
rėsim ar-gi meile yra geresne 
už auksa. Bet auksas yra pui
kesnis!

Kalbėdamas, tai nusidavė 
prie sa'vo guolio, padęjo žva
ke ant grindų. Atsiklaupęs at
metė skudurinis ant szono, o su 
dideliu atsargumu, pakele vie
na lenta nuo grindų.

Įnkiszes ranka in skyle isz- 
trauke maiszeli, rankos jo 
drebėjo, o akys užžibejo kaip 
vilko, kada atriszo maiszeli. 
kuriame radosi pripildintas 
auksu.

— Auksas! Czystas auksas!

Kalėdų Giesme

Gul sziandiena jau ant szieno 
Atpirkėjas žmonijos.
Sziam Karaliui, Visagaliui 
Nėr vieteles tinkamos.
Piemeneliai, paskubėkit;
Dovanas Jam savo dėkit, 
Kaip pasaulio Vieszpacziui!

Tokis puikus! Sumurmėjo, o 
su ranka pradėjo siamt auk
sa ir su juom glamonėtis, po; 
tam užriszes maiszeli isztraukė 
antra ir treczia, ir visus go
džiai peržiurėjo. Po tam isz- 
trauke isz tos paczios vietos 
pakele surisztu bumaszku ir 
kitokiu svarbiu popieru ir vi
sas akyvai peržiurėjas, padėjo 
in vieta. Paskui uždėjo lenta 
ant savo vietos, užgesino žibu
rį, o drebėdamas ir alkanas at
sigulė ant savo vargingo guo
lio.

Teveli žinai jog asz. myliu 
Emma Ekrun, žinai jog ji yra 
gera mergaite, ir teisinga, 
ir da tu vis esi prieszingas 
mano apsipaicziavimo sti ja 
ir nori sudarkint mano gyve
nimą!

Teip kalbėjo jaunas vyru
kas apie dvideszimts trijų me
tu senumo, stovėdamas priesz 
tęva apie keturios deszimts 
asztnoniii metu amžiaus. Buvo 
tai vieiuatinis sunūs jo, kuri 
mylėjo už viską. Pati jo jau 
buvo numirus seniai o vientur
tis suniiisi buvo jo visas 
džiaugsmas.

Du metus atgalios susižadė
jo su Emma, savo mylima nuo 
mažumes, gera ir dorai mergai
te kaip jau buvo tėvui pasa
kius, o kuria mylėjo^ isz visos 
szirdies, norints buvo' biednu 
tėvu mergaite, o priek tam ir 
sieratele.

Tėvas buvo užsikietejas ir at- 
szales ant praszimo sūnaus ir 
apie nieką ne norėjo klausyt.

— Eik pas ja, jeigu teip 
jos geidi, bet nuo manės nie
ko neaplaikysi, tegul jije tau 
gyvenimą uždirba, ir sukrau
na auksa, atsake senas Ta- 
moszius Szeldonas.

— Teve, meile yra goresnė 
už auksa, nenoriu asz turto 
bet doros ir tvirtos meiles, at
sake sunūs, nusiminęs.

Bet senis užsikjetejes atsa-

In menkuti Jo stalduti
Ir mes draug skubėsime;
Tam Karaliui savo valia 
Visa szirdi desime.
Viską Jam mes paaukosim 
Ir su Aniuolais giedosim: 
‘ ‘ Garbe Tau augsztybese! ’ ’

ke:
— Turcziaus sunūs nesipa- 

cziuos su vargsze ir kokia ten 
valkata, jeigu nori tai eikie, 
bet nuo szios dienos ne esi ma
no sūnum!

Po tuju žodžiu, jaunas Szel
donas stovėjo priesz tęva nu
lindęs.

—• Meile! Paszauke tė
vas po pabaigtai kalbai sū
naus, ar-gi isz meiles gy
veni kvaili! Meile dings jei
gu neturėsi isz ko maitintis, 
jeigu tavo toji mylima turėtu 
koki turtą tai nesiprieszinczia 
ir galėtum su ja paeziuotis.

— Ne noriu jokio turto, 
atsake jaunas. Szeldonas su ži- 
baneziom akimi.

— Ka tu kalbi? Paszauke <‘ 
užsirūstinęs tėvas.

— Kalbu tai, jog su Emma 
paeziuosuosiu teip kaip ji yra; 
o ka mums ateitis atnesz tuom 
busime užganadinti. Dalinsi
mės abudu ka turėsim, atsake 
narsiai Fredrikas.

— O-gi kvailuk! Ka val
giusi? Atsiliepe užsirūstinęs 
tėvas.

— Ne bijausi ateities, esa
me abudu jauni. Galime užsi
dirbt ant maisto, o su Dievo 
padėjimu nepražūsime!

— Ne vieno skatiko nuo ma
nės negausi, jeigu manės ne 
klausai, paszauke tėvas baisiai 
užsirūstinęs.

— Velinlcziau idant mano 
gyvenimas butu pilnas saldy
bes ir meiles, ne kaip visi tur
tai Indijos. Tėvai, asz apsipa- 
cziuosu su Emma, Kalėdų die
na, ir po tuju žodžiu apleido 
tėvo narna.

Senas Szeldonas prisiege jog 
teip ne bus. Bet, atėjus Kalė
dos diena, Fredrikas Szeldo
nas apsipaeziavo su savo myli
ma Emma Ekrun.

Seesziolika metu jau perejo 
nuo laiko kada Tamosziusi atsi-. 
skyrė su savo sunum Fredriku.

Mažam namelyje, ant užka- 
barines ulyiczaites dideliam 
mieste gyvena linksma szei- 
mynele susidedant isž tėvo, 
motinos ir trejetą vaikeliu : sū
nus ir dvi mergaites.

Tėvas buvo ka tik atsikėlęs 
isz lovos nuo sunkios ligos, o 
moteriszke sėdėjo szale jo, 
kuri per visa laika užsijiminėr 
jo dažiurejimo jo. Paregėjus 
ant visu veido, tartum jog toje 
szeimynele jokio vargo nesira
do, visi buvo linksmi.

— Fredrikai, ka dovanosi 
savo vaikeliam ant Kalėdų szi- 
met? Atsiliepe Emma Szeldo- 
niene in savo vyra, kuris sėdė
jo prie pecziaus. x

— Kaip man iszrodo, tai 
sunku bus ka del musu varg- 
szu dovanot, mano miela vos 
randasi keli skatikai del užlai
kymo gyvasties szi menesi, at
siliepe Szeldonas su nuliudusiu 
veidu. .

— Tai-gi nemielaszirdingai 
apsiėjo su tavim Richard and 
Co. atstatindami tave nuo dar
bo kada taip ilg’ai dirbai, o ka
da apsirgai tai tau darba atsa- 
ke-

— Kožnas del saves manoi 
miela. Tikėjausi szia sanvaite 
aplankyti kita užsiėmimą ki
tur bet da pajiegos mano nesu- 
gryžo. Buvau tau tik sunken
ybe per ta visa laika, ir atsidu
so gilai.

Gera pati nieko ant to neat-
[Tasa Ant 2 Puslapio]
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“SAULE” MAHANOY CITY, PJL

LINKSMU KALĖDŲ
VISIEMS!

ŽiniosVietines
£ Tik trys dienos ligi Ka

lėdų !
Seredoj pripuola Szven- 

to Pran'ciszkos Gabriui ir Szv. 
Zenono, o Tautiszka Vardine: 
Dovile. Ir ta diena: 1335 m., 
Žemaicziai sudegino Kryžeivio 
tvirtove Ragainėje.

Rusnaku Kalėdos pri
puola Sausio (Jau.) 7-ta diena, 
bet mieste Rusnakai aipvaiksz- 
tines Kalėdas Subatoje, Gruo
džio 25-ta diena.

Ketverge pripuola Szv. 
Viktorijos ir Szv. Servulio, o 
Tautiszka Vardine: Velbutas. 
Taipgi ta diena: 1865 m., Ru
sai uždraudžia Lietuvos bajo
rams ir inteligentams pirktis 
žemes; 1905 m., Iszejo pirmas 
Lietuviu dienrasztis Vilniuje 
“Vilniaus žinios’’; 1933 m., 
Daugiau kaip du szimtai žmo
nių 'žuvo traukinio nelaimėje 
netoli nuo Paryžiaus miesto, 
Prancūzijoje.

Petnyczioj p r i p u o 1 a 
Adomo ir Jie-vos. Vigilija. Ku- 
czios, Katalikams griesztas 
pasninkas. Tautiszka Vardine: 
Gireme. Ir ta diena: 1933 m., 
Armėnu Arkivyskupas buvo 
ant smert nudurtas, kai jis ėjo 
prie altoriaus, New York mies
te; 1205 m., Žemaicziai, Augsz. 
taieziai ir Latviai iszvijo isz 
savo tėvynės Kryžeivius; 1814 
m., taikos sutartis tarp Angli
jos ir Amerikos pasiraiszyta, 
Ghent mieste, Belgijoje.

A “Saules’’ Redakcijos 
ofisas per Kalėdas 'bus užda
rytas visa diena.

& Subatoj pripuola Kalė
dos. Vieszpaties Jėzaus Užgi
mimas, o Tautiszka Vardine: 
Aiszkute. Taipgi ta diena me
nulio atmaina, Jaunutis. Ir ta 
diena: 1205 m., Lietuviai isz- 
plesze Kauno pilies klebonija, 
kuria buvo iasikure Kryžei
viai.

Linksmu Szvencziu vi
siems Vietiniams gyventojams 
su sziomis Kalėdomis. Linkime 
visiems Laimes, Sveikatos ir 
kad sulauktame! sveiki kitu 
metu laimingai!

JT Nedelioj pripuola Antra 
Diena Kalėdų. Szv. Stepono, o 
Tautiszka Vardine: Kernius.

.£ Ponas Antanas Anuskie- 
viczius isz Barnesvilles, lankė
si mieste su reikalais ir prie tos 
progos atlankė “Saules” Re
dakcija atnaujinti savo prenu- I
merata už laikraszti “Saule”. 
A ožiu už a t si lankymą.

“Linksmu Kalėdų”, vi
siems savo Draugams, Kostu- 
meriams i r Pažinstamiems, 
Juozas Anceraviczius, 409 AV. 
Centre uly.

Sieniniai Kalendoriai 1955m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 

O" Po 40c arba 3 už $1.00 '
Adresas:

SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.
.£ Per Kalėdas Miszios 

Szv. Juozapo ba'žnyczioje bus 
laikomos sekancziai: Vidur
naktyje (12-ta valanda) Berne
liu Miszios; kitos Zyiszios*: 8, 9 
ir 10-ta valanda ryte.

Frackville, Pa. —
Aprcisizkimo Paneles Marijos 
parapijos Kalėdinė Pamaldų 
Tvarka: Iszpažintis Kuczioje 
(Petnyczioje), 3 iki 5 valanda 
po pietų; 7 iki 10 valanda va
kare. Kalėdų (Subatoje) Szv. 
Miszios: Vidurnaktyje 12-ta 
valanda, (Berneliu) Miszios, 
kitos Miszios, 8:30, 10:00 ir 
11:30 valanda ryte.

— Kun. S. J. Norbutas

St. Clair, Pa. —
Szv. Kazimiero parapijos Ka- 
ledinu Pamaldų Tvarka: Isz- 
pažintis Kuczioje: 4 iki 6 va
landa po piet; 6 iki 9 valanda 
vakare. Kalėdų Szv. Miszios: 
Vidurnaktyje 12-ta valanda, 
Berneliu Miszios; kitos Mi
szios: 8,.9, ir 10:30 valanda.

— Kun. P. P. Laumakis.

Tamaqua, Pa. —
SS. Petro ir Povylo parapijos 
Kalėdinė Pamaldų Tvarka: 
Iszpa’žintys, (Gruodžio 24 die
na) : Po piet, 3 valanda iki 5 
vai., Vakare 6 vai. iki 9 vai. 
Kalėdose Szv. Miszios: Vidur
naktyje, 12-ta valanda, (Ber
neliu) Miszios; kitos Miszios 
8, 9, 10:30 valanda ryte. Linki- 
me Jums Linksmu Kalėdų ir 
Laimingu Nauju Metu.

— Kun. C. Batutis
—Kun. J. J. Bagdonas

Szv, Kazimiero Koplyicžia 
McAdoo: Kaledose Szv. Mi
szios Vidurnaktyje, 12-ta vai., 
Berneliu Miszios, Antros Mi
szios, 9 valanda ryte.

:: JUOKAI ::

Taip Buvo
Mikas — Ar tavo tėvas se

niai mirė?
Jonas — Ugi bus jau de- 

szimts metu!
Mikas — Nuo ko mirė?
Jonas —- Ugi isz rupesties 

kad ji pakorė.

Ūkininkas — Po szimts 
velniu, ana, kopūstuose bla
ke!

Ūkininke — Mat, privalai 
džiaugtis, nes lovoje bus vie
na mažiau!

SKAITYKIT 
“SAULE“ 
PLATINKIT!

*-4-*»»*><-*****************»» 

i L TRASKAUSKAS J 
J ________ *
i LIETUVISZKAS J 

GRABORIUS J
* Laidoja Kunus Numirėliu. $
* Pasamdo Automobilius Del £
★ Laidotuvių, Kriksztyniu *
J Vestuvių Ir Kitokiams J 
i :• Reikalams :: *
Z ________ *
Z *Z 835 WEST CENTRE STREET * 
J Telefonas N r. 78 J
★ MAHANOY CITY, PENNA. J

ISZDAVE AMERIKA

Už $375.00
BERLYNAS, VOK. — Ame- 

rikos slaptos ir tarptautines 
policijos virszininkai pranesza 
kad Sovietai galėjo nusipirkti 
visas žinias apie Alijantu Ap
saugos planus del Vakaru Ber
lyno už tris szimtus ir septy-

Kalėdų Diedukas

VISI vaikai labai susirūpina 
apie Kalėdų Dieduką kelio

ms dienomis priesz Kalėdas ir 
ima jam savo laiszkus raszine- 
ti, pasakyami kokie geri jie 
buvo ar nors dabar yra ir ko 
jie labiausiai laukia isz jo, kad 
jis jiems daug visko atnesztu 
Kalėdų Ryta.

Bet Kalėdų Diedukas kai tik 
po Ka’edu jau ima rūpintis 
vaikais del ateinaneziu metu, 
ir in savo didžiule knyga raszo 
vaiku vardus ir kaip jie pasi
elgia per visus metus. Jeigu 
mums suaugusiems kas taip 
primintu, mums Kalėdos butu 
per visus metus, nes mes savo 
draugams ir pažystamiems vė
lintume viso gero pei’ isztisus 
metus.

nios deszimts penkis dolerius.
Szitas žinias Ruskiams intei- 

ke Irmgard Margarethe 
Schmidt, graži Vokietaite, ku
ri tik trys sanvaites atgal buvo 
sucžiupta, suaresztuota. Ji per 
beveik du metu buvo savo gra
žumu suviliojus kelis augsztus 
Amerikos karininkus, kurie 
jai viską apie musu slaptus 
planus iszplepejo.

Szita dvideszimts penkių 
metu Vokietaite gražuole dau
giau žinojo apie Amerikos Ka
ro Sžtafco planus, negu augsz- 
cziausi musu karininkai.

1

Ji buvo suimta ir suaresztuo
ta kai ji kito karininko papra- 
sze slaptu žinių, sakydama, 
kad jeigu ji tas slaptas žinias 
inteiks Sovietams, tai jie ja 
paleis isz to szpiegavimo dar
bo. Tas karininkas tuojaus pra- 
nesze apie tai slaptos policijos 
virszininkams, kurie surengė 
slastus jai ir ja sueziupo.

Rokuojant Vokiecziu pini
gais ta gražuole Vokietaite ga
vo tris szimtus septynios de
szimts penkis dolerius už tas 
jos Sovietams inteiktas žinias. 
O jeigu ji tik butu žinojus, tie 
Sovietai butu kelis milijonus 
doleriu jai davė už toki gražu 
patarnavima, iszduoti Ameri
ka.

ta vagi nuszove yra dvide
szimts trijų metu amžiaus John 
Kohn, kuris policijos darba 
dirba tik vieni metai.

Szeszios deszimts vieno me
to amžiaus Ponia Catherine 
Zinnel buvo ka tik iszlipus isz 
strytkario, apie puse po vie
nuolikos, nakezia. Ji buvo ta 
vakara nuvažiavus in sveczius 
pss draugus in Germantown.

Ji tiek daug pinigu su savi
mi turėjo nes jos drauge buvo 
jai ta vakara atmokėjus pasko
la.

tos moteriszkes spiegimą ir su-! 
sitiko su tuo vagiu, kuriam jis 
insake sustoti. Bet tas vagis 

i puoliesi ant to policijanto su 
savo tuo peiliu. Jie susiėmė ir 

į keletą sykiu apsivertė ant uly- 
czios. Kai tas vagis stengiesi 
policijanta nudurti, tai tada 
policijantas ji ant smert nuszo- 
ve. Peilis isz jo rankos iszkrito 
ir tos moteriszkes maszna isz 
jo pažasties iszpuole ant uly- 
czios. “Nuveszk mane in ligo
nine. ’ ’ Buvo paskutinieji to va
gies žodžiai.

Kai ji iszlipo isz to strytka- 
rio ji patemijo kad vienas vy- |

Bet.policijantui labiau rūpė
jo ta sužeista moteriszke. Jis 

ras taip pat prie to kampo isz-Į sustab dė draiveri Joseph Ha r 
lipo isz to strytkario. Ji jau ta- į vey, kuris ja nuveže in Temple 
da jaute kad ežia negerai. Vie J Universiteto ligonine Tada r- 
toj eiti staeziai namo ji nutarė ’
eiti ant ulyczios kur daugiau 
žmonių randasi ir kur daugiau 
szviesu yra. Bet tas vyras ja 
vis seke. Jis ja tada nustvėrė 
ant astuonioliktos ulyczios ir 
isztraukes peili jai pasake; 
“Nei neiszsižiok! Katu turi 
savo toje masznoje?”

Ji stengiesi nuo jo pabėgti 
ir tada jis jai su tuo savo peiliu 
reže in veidą. Jis ja partrenke 
ant ulyczios ir nusistveres už 
jos masznos pradėjo beoti.

SUŽEISTAS
policij.antas

Nuszove Vagi; Buvo
Apvogęs Moterį

PHILADELPHIA, PA. — 
Vagis, szvaistydamas ilga pei
li, subadė viena moteri ant vei
do ir pabėgo su jos maszna, ku
rioje buvo apie szimtas septy
nios deszimts doleriu.

Jaunas policijantas iszgirdo 
jos spiegimus ir greitai pribu
vo. Jis vagiui kelia greitai už
kirto ir ji suėmė. Vagis tris 
kartus su savo peiliu dure in 
policijanta, bet tai ir viskas, 
policijantas tada ta vagi nu
szove ant vieetos.

Ta moteriszke yra Ponia Ca
therine Zinnel. Policijantas, 
kuris pribuvo jai in pagelba ir

vesztas in ligonine pas savo 
žmona. Daktaras turėjo su 
dvylika stieziu jos veidą susiū
ti. Paskui jai buvo pavėlinta 
gryszti namo.

Policijos virszininkai pagy
re ta jauna policijanta ir jam 
pasakė kad jis savo pareiga la
bai gerai buvo atlikęs.

-------Jis 
paszauke policijos vežimą ku
ns nuveže ta vagi in ta paezia 
ig’onine, kur jis ir pasimirė.

Vagis buvo dvideszimts ke- 
^iu metu amžiaus Elvis Ash. 
folicijantai vėliau dažinojo 
kad szitas niekszas yra atsižy
mėjęs savo vagystėmis, kad jis 
buvo keletą kartu patrauktas 
m teismą už apvogimą draive- 
rm ant vieszkeliu ir už pasi- 
vogimą keliu automobiliu.

UZ Ponios Zinnel vyras, devy.

Jaunas policijantas i^inio me‘U am-
policijos nu-

IR VĖL TOS 
ISZPAŽINTYS

Rumunija Pasmerkė
Szeszis Szpiegus

LONDON, ANGLIJA. — 
Komunistiszka Rumunijos val
džia pranesza kad jos karisz- 
kas teismas suėmė ir pasmerkė 
szeszis Anglijos szpiegus, ku
riu vienas buvo mirties bausme 
pasmerktas ir tuojaus nužu- 
dintas.

Komunistiszkos Rumunijos 
spauda “Agerpress”, per radi
ją pranesze kad visi tie szeszi 
intarti szpiegai prie visu inta- 
rimu prisipažino, eidami vie- 
szai iszpažinties kad jie dirbo 
del Anglijos valdžios. Pa
smerkti “szpiegai” yra lon 
Bodea, Cornelia Mihailescu, Ir-
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ina Muresanu, lon Matei, Pet
re Stoica ir Anton Istwanek.

Bodea buvo mirties bausme 
pasmerktas ir tuojaus nuszau- 
tas. Kiti intarti buvo pasmerk
ti in kalėjimą nuo keturiu me
tu net iki trisdeszimts metu. 
Visi pasmerkti prie sunkaus 
darbo kalėjime. ,

Tokios iszpažintys Komunis
tu krasztuose visai ne naujie- * 
na. Tokie nabagai buna taip 
kankinami kad jie prie visokiu 
nebutu dalyku prisipažinsta 
kad tik tie budeliai juos toliau 
nekankintu.

O kartais kankinimo negana, 
suimti ir intarti žmones yra 
gazdinami kad jeigu jie nepri
sipažins prie visu tu dalyku, 
tai ju szeimynos ir gimines nu
kentės.

15 VOKIECZIU ŽUVO

Traukinys Susimusze;
Daug Mokiniu Važiavo *

Namo Kalėdoms
DARTMUND, VOK. — Pen- 

kiolika Vokiecziu žuvo ir sze- 
s; iosdeszimts buvo sužeista, 
kai du traukiniai susimusze. 
Ant vieno traukinio važiavo 
apie penki szimtai mokiniu, 
vaikucziu, kurie gryžo namo 4 
del Kalėdų szvencziu. Nei vie
nas isz tu vaikucziu, mokiniu 
nebuvo užmusztas, bet trys bu
vo biski sužeisti, sukriesti.

Traukinio kompanijos dar
bininkai per kelias valandas 
jieszkojo žuvusiuju. Traukinys 
su visais tais vaikucziais, nors 
gerokai apdaužytas, galėjo va
žiuoti in Duesseldorf.

Visi tie mokiniai važiavo isz 
mokyklos ant North Sea salos, 
in Sylt miestą. Antras trauki
nys, važiuodamas in Hamm 
miestą buvo kimszte prikimsz- 
tas keleiviu kurie teipgi važia
vo ant atostogų ar namo del 
Kalėdų.

----------- > 
MOKYTOJU ALGOS

PAKELTOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

neduoda tiems ir toms kurie 
jau ilggus metus už pusdyke 
musu vaikus mokina.

Reiszkia, dabar mokytoju 
mažiausia alga yra $3,200, vie
toj $3,000. Bet visa kita pasi
lieka kaip ir buvo: $5,400 aug- 
szcziausia alga tiems mokyto
jams kurie turi kolegijos ar 
universiteto laipsnius, i r 
$5,800 tiems, kurie dar kitus 
augsztesnius laipsnius turi isz 
universitetu.

Mokytojai pirmiau turėjo f 
pasitraukti isz savo darbo kai 
jie susilaukė szeszios deszimts 
septynių metu amžiaus; dabar 
nustatyta jiems pasitraukti 
kai jie susilaukia szeszios de
szimts szesziu metu amžiaus.

Bet musu kraszto valdovai 
gali savo vietas pasilaikyti ne
žiūrint kiek metu jie yra.

Visa musu vieszuju mokyk- 
lu tvarka yra kreiva ir durna 
ir tikrai nuskriaudžia moky
tojus. Keli politikieriai ir pil
vūzai biznieriai nustato visa 
mokslo, mokyklų ir mokytoju 
tvarka. Jau laikas visas musu 
mokyklas atimti isz politikos 
intakos ir leisti mokslinczius 
vesti ne tik mokyklų bet ir 
mokslo tvarka ir iszmesti visus # 
tuos politikierius, kurie niez- 
nieko nežino ir nesupranta 
apie mokslą ar mokyklas.


