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KAS iszmislino ar pradėjo 
vartuoti Kalėdinė eglele 

negalima pasakyti.
Praeityje, senieji Vokie

cziai garbindavo ąžuolą, kai
po savo dievaiczio Odin 
szventa medi.

Kai misijonierius, Vysku
pas Bonifacas atvažiavo 
Anglijos in Vokietija, 
prikalbino Vokieczius 
mesti ta stabmeldyste ir 
sisavinti eglele, Kristaus 
Kūdikėlio garbei.

Szventoje Žmeeje, Kūdi
kėlio Jėzaus laikais buvo pu- 
sziu, eglių ir lapuotut cedru.
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Isz Amerikos
ANTRAS VICE

PREZIDENTAS

Vienam Prezidentui 
Per Daug Darbo

mo-

SKAITYKITE “SAULE

ATLANTA, GA. — Dvi 
tinos sugražino savo sunus in 
kalėjimą, isz kurio jiedu buvo 
keletą valandų priesz tai pabė
gę. Tiedu kaliniai buvo sumu-

NEW YORK, N. Y. — Buvęs 
Prezidentas Herbert Hooveris 
sako kad Kongresas turėtu pa
skirti antra Vice-Prezidenta, 
kuris Prezidentui padėtu. Asz- 
tuonios deszimts vieno meto 
buvęs Prezidentas Hooveris, 
per televizija laikrasztinin- 
kams patarė kad butu visam

KALĖDINĖ EGLELE KUNIGAS
APVOGTAS

ŽMONOS ' Į
PABRANGO

1 Kalėdinės egleles iki 1700 
metu vartuoja vien tik žmo
nes Rhono upes apylinkėje.

Szitas gražus paprotys bu
vo Vokiecziu Hessian karei
viu atvesztas in Amerika, 
kai szitie papirkti, profesi- 
jonalai kareiviai atvažiavo 

i kariauti priesz mus per mu
su sukilimo kara.

Bet iki sziol tos Kalėdinės 
egleles nebuvo taip puikiai 
ir gražiai puosziamos su’vi
sokiais žibueziais.

Karalienes Viktorijos lai
kais, Karalaitis Albret inve- 

I de ta paprotį Kalėdinė egle-

■ krasztui geriau ir Prezidentui
■ lengviau jeigu jis turėtu pa- 
gelbininka. Jis sake kad szito- 
kis pagelbininkas turėtu būti 
paties Prezidento pasirinktas, j

Jis paaiszkino kad Sherman 
Adams, dabartinis Prezidento 
Eisenhowerio pagelbininkas 
neturi ingaliojimo isz Kongre
so ir pats nuo saves mažai ka 
gali nutarti ar daryti.

Jis toliau aiszkino kad net ir 
pats Vice-Prezidentas labai 
mažai ingaliojimo turi. Jo pa
reigos yra tik padėti Preziden
tui paraszyti prakalbas, pa
skelbimus, laiszkus ir dalyvau
ti, Prezidento vardu mitinguo
se ir iszkilmese.

Buvusio Prezidento Hoove- 
t rio patarimas labai geras; bet 

K

le papuošti žibucziais.
Senovės Egipto žmones 

papuoszdavo savo namu du
ris su verku szakomis, kaipo 
ženklą kad gyvastis pergali 
mirti.

Pirmutine Kalėdinė eglele 
Amerikoje pasirodė szimtas 
asztuoni metai atgal, kai 
jaunas Vokietis, isz Bavari
jos, dvdieszimts vieno meto 
amžiaus August Imgard, isz- 
s;ilges savo tėvynės, per Ka
lėdas nutarė szias Kalėdas 
szvesti kaip jo tėvai szven- 
czia Bavarijoje. Jis iszejo in 
miszka, nusikirto gelele ir 

argi nebutu geriau ir patogiau 
esamajam Vice-Prezidentui 
duoti toki ingaliojima ir jam 
ta darba pavesti? Vice-Prezi- 
dentas dabar mažai pareigu tu
ri ir galėtu Prezidentui padėti, 
jeigu jis taip butu ingaliotas.

DU PABĖGO ISZ 
KALĖJIMO

Motinos Joos
Sugražino

pa-

She- 
kad 
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parsinesze namo. Paskui jis 
nuo vieno kalvio gavo žiban- 
czios blekes gabala, isz ku
rios jis iszsipjove maža 
žva;gždele. Paskui jis iszsi- 
kirpo daug visokiu ženkleliu 
ir žibuczju ir visus užkabino 
ant savo tos egleles. Tai bu
vo in maža Wooster miesteli 
in Ohio. Kita meta per Kalė
das jau visas miestelis žibė
jo Kalėdinėmis eglelėmis, ir 
isz to miesto pasklido tas pa
protys po visa musu kraszta.

sze kalėjimo sarga ir taip 
bego isz kalėjimo.

Policijos virszininkas, 
riff Ralph Grimes sako 
dvideszimts dvieju metu
žiaus Jewell Mitchell ir dvide
szimts metu amžiaus Jessie Da-i 
niel iszspruko isz kalėjimo ir 
insimaisze tarp svecziu kalėji
me ir taip paspruko.

Už dvieju valandų Mitchell 
sugryžo in kalėjimu lydimas 
savo motinos ir žmonos. Dar už 
keliu valandų Jessie Daniel1 
motina atvede ir ji atgal in ka- į 
Įėjima. Tiedu pabėgusieji kali-! 
niai buvo savo motinu gerai 
iszbarti ir jiemdviem buvo in- 
sakyta pasilikti kalėjime.

BRITICH NIGERIA, AF
RIKA. — Vyrai Afrikoje nusi
skundžia kad dabar per bran
giai kasztuoja paeziute nusi
pirkti. I

Jau dingo tie laikai kada 
buvo galima net ir i 
paeziute už nuoketuriolika ligi 
dvideszimts asztuoniu doleriu. [

I Szvento Raszto laikais buvo 
galima sau pasirinkti paezia už 

’ keletą pasenusiu ožkų. Bet da
bar, Afrikos vyrai nusiskun
džia, paeziute kasztuoja du 
suimtu asztuonios deszimts do
leriu, Anglijos svarais, pini
gais. Ir tai tik už nemokinta 

NUŽUDĖ DU, PATS paprasta mergpalaike.
~ Mokinta nuotaka, kaip mo-
GALA GAVO kintoja, slauge ar panasziai 

—------ kasztuoja net ligi asztuoniu
DETROIT, MICH. _  Trys SZ3mtu keturios deszimts dole-

žuvo ir viena buvo sužaista 
kai vienas žmogus nuszove sa
vo žmona, su kuria jis 
persiskyres, jos broli, i 
savo dukrele, ir pats nusiszove. dinti ir kad žmonos butu atpi- 

Policijantai sako kad ketu- g4^°S- Bet kiek °alima sužino' 
rios deszimts keturiu metu isz; tai valdžia, nesi-
amžiaus Arthur Jackson, fab- ren^a kems vyrams ju naszta 
riko darbininkas nusiszove kai Pa^enS"v^n^ 3r tas žmonas ne- 
jis nužudė savo žmona, trisde- a^P1^InS- 
szimts szesziu metu amžiaus 
Vera ir jos broli, dvideszimts 
szesziu metu amžiaus Harold 
Brenner.

Ju penkiolikos metu duktė, ■ 
Barbora buvo paszauta in koja.

LEBANON, KY. — Kunigas 
ir jo gaspadine buvo vagiu su- 
riszti klebonijoje, kai tie va
giai apvogė klebonija ir baž- 
nyczia ir gavo keturis szimtus 
trisdesz’mts penkis dolerius.

Kunigas, klebonas C. L. 
Smith sako kad vagiai insilau- i 
že in klebonija, suriszo ji ir jo 
gaspadine, Panele Ruth Spaul
ding ir paskui viską iszvarte 
iszkrauste, kol rado pinigus 
klebonijoje. Po tam jie nuėjo 
in bažnyczia ir iszkrauste žva- 
kucziu aukas, ir tada jie dingo 

___ o___ ___ _

Per Kalėdas mes visiems 
jums, m u s u skaitytojams 
linkime džiaugsmo ir laimes. 
Per Kalėdas ir ant rytojaus, 
už tai kad rytojus yra diena 
po Kalėdų, mes linkime jums 
to džiaugsmo ir laimes.

Mes kasdien, diena isz die
nos negalime jums tai linke-

nu.
Afrikos vyrai kreipiasi in 

; buvo Anglijos valdžia, praszydami 
svžeide kad tokie kasztai butu suval-

Su Pasivogtu 
Automobiliu

bet ž nokite kad tie musu 
linkėjimai yra ne tik del Ka
lėdų ar del antros Kalėdų 
dienos, bet del visu, isztisu 
metu! Kiek džiaugsmo ir lai
mes jus susilauksite, žinoki
te kad mes visa tai ir dar su 
kaupu jums linkime.

—‘ ‘ Saules ’ ’ Redakcija.

GENEVOS
KONFERENCIJOS

ISZDAVOS
Kaip teigia Vokiecziai, ge

rai paž’nusieji sotvyklose lai
kytu su imtųjų nuotaikas, labai 
apvylusios dauguma priver- 

• •'Telekiamojo darbo stovyklų imti- 
niu. Iszvestuju ir suimtuju in- 

i sitikinimu, tJk karas galis at- 
neszti Sovietu pavergtiesiems 
iszlaisvinima, bet ne jieszkoji- 
mas sugyven om su Bolszevi- 
kais. Taip mano Ukrainiecziai, 
kurie sudaro apie 40% visu 
Vorkutos stovyklose laikomų
jų, tJkia pažiūra vyrauja ir 
tarp daugumo Vorkutoje dir- 
banczlu Lietuviu. Kai kas isz 
Lietuviu manas, bent taip tei
gia gryžusieji Vokiecziai, ga
lėję su musu tautiecziais lais
vai iiszsiszneketi, kad gal 
Amerikiecziams pavyksią Lie
tuva iszlaisvinti ir be karo. 
Vienok taip mananeziu yra ne 
tiek daug. Sziaip didžioji ma
se laiikomu darbo vergu sto- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TRYS JAUNUOLIAI
SUIMTI

SOMERS POINT, N. J. — 
Trys jaunuoliai buvo suimti ir 
suaresztuoti pavogtame auto
mobilyje, kuriame policijantai 
rado revolveri.

Policijantai pradėjo tuos 
jaunuolius vytis isz Northfield, 
ir juos pasivijo už trylikos mi- 
nucziu in Somers Point, New 
Jersey. Per ta laika tie jaunuo
liai važiavo apie septynios de
szimts penkias mylias in valan
da.

Szesziolikos metu Charles 
Henderson, ir penkiolikos me
tu Geno Fischi, abudu isz At
lantic City, New Jersey, buvo 
laikinai padėti in vaiku patai
sų namus, in Egg Harbor, New 
Jersey. Asztuoniolikos metu 
amžiaus Nick Mangiarragina, 
kuris turėjo ta revolveri buvo 

įpatupdintas in kalej ma ant 
i penkių tukstancziu doleriu 
kaucijos.

Policijantai sako kad Char
les Henderson, to automobi- 
j liaus draiverys, norėjo suvaži- 
l neti policijanta Allen Risley, 
kuris stovėjo szale savo auto- 
mobiliaus in Somers Point. Po- 
J’ci juntas Everett Lever pra- 
į dėjo ta automobiliu vytis ir 
įper’savo telefoną pasiszauke 
kitus policijantus in talka, ku
rie galutinai visus tris suėmė 
kai ju automobilius atsimusze 
in policijantu automobilius, 
(kurie buvo skersai vieszkeli 
pastatyti.
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Kas Girdėt
LINKSMU KALĖDŲ 

VISIEMS!
Tie Trys Karaliai, teipgi ži

nomi kaipo Trys Iszmincziai 
* isz Rytui, buvo Balthazar, Mel

chior ir Gaspar. Jie buvo valdi
ninkai tolimu rytiniu krasztu,
kaip Hain, iShem ir Jaipheth, ar 
karalyscziu kaip Nu'bia, Tarsnis 
ii’ Chaldea.

“SAULE“ MAHANOY CITY, PA.

su valdžia yra davus insakyma 
visoms bankoms liautis davus 
tiek daug pinigui ant visokiu 
iszniokescziu, ir dabar ne už il
go iszeis instatymas kad nebus 
valia pirktis naujas automobi
lius ant daugiau .kaip .vienu 
metu, iszmokesties. Iki dabar 
buvo galima pirktis naujas au
tomobilius ant trijų ar beturiu 
metu iszmokesties'.

JURGIS :: ::
:: :: SKAPTUKAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Tie trys karaliai yra kartais i.
vaizduojami kaip Jaunyste, Vi
duramžis ir Senatve. Jui dova
nos teipgi turėjo, reikszmes: 
auksas — Kūdikėlio Jėzaus 
Karalyste; įnyra — Jo žmonys
te, žmogiszkuma; Kodylą — Jo 
Dievyste.

Garsiausia ir placziausiai ži- 
? noma Kalėdų giesme, Lotynu 

kalboje, “Ade'ste Fideles“ pa
reina isz Kataliku Baižnyczios, 
apie asztuionioliktame szimt- 
metyje. Katalikai ja giedodavo 
per vidurnakties Miszias. Misi- 
jonieriai ta giesme iszverte in 
daugiau kaip szimta sveitmu 
kalbu.

Szventas Prancisžkus Asižie- 
tis invede 'paproti parūpinti 
gimusiam Kūdikėliui lopszeli 
ir stainele.

Gegužio vienuolikta diena, 
1659 metuose, Massachusetts 
Bay 'Colony taryba buvo iszlei- 
dus insakyma: “Kas bus su
gautas beszvencziant Kalėdų 
Diena, ir ta diena nedirbant, 
bus nubaustas.“

Szitas instatymas pasiliko 
ant Massachusetts valstijos 
knygų per du szimtu metu. 
Czia buvo Puiritanu isz Angli
jos atsirūgimas. Anglijoje, 
1644 metuose Taryba buvo to
ki instatyma iuvedus.’ Purita- 
nai buvo pasmerkė visas szven- 
tes, sakydami kad tokis szven- 
cziu apvaikszcziojimas yra pa- 
goniszkas ir yra priesz Szven
ta Raszta.

Kelios valstijos Amerikoje 
dabar nubaudžia tuos kurie ne- 
ledžia mažiems vaikams tikėti 
in Kalėdų Dieduką, “Santa 
Claus ’ ’.

Vien tik Amerikoje, per Ka
lėdas reikia daugiau kaip tris- 
deszimtsi milijonu Kalėdiniu

■ Eglelių.

Paprotys siuntinėti Kalėdų 
sveikinimus su kartėlėmis pra- 

praeitame 
Karaliene 
pragarse- 
nupieszti

sidbjo Anglijoje, 
'szimtmetyje, kai 
Ona insake visiems 
jusiems pieszejams

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 51/2 col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
plauatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

I

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

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

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

Darbininku unijos dabar 
jaucziaisi kad jos turi vadovybe 
ir dabar reikalaus dar didesniu 
algų.

Linksmu Kalėdų visiems 
musu draugams skaitytojams!

Pirkie U. S. Bonus
^p\jR

ŽYDU TIKYBOS 
PRISAKYMUS

“Talmudo Paslaptys

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

gražius paveikslėlius ant visu 
Kalėdiniu sveikinimu. *

Pirmutinis tokis Kalėdų pa
sveikinimas buvo nupiesztas 
redaktoriaus Dobson, kuris bu
vo Karalienes Onos artimas 
draugas.

Kalėdiniu dovanu, dovaneliu 
paproti invede tie Trys Kara
liai su savo dovanomis paežiam 
Kūdikėliui Jėzui.

Paprotys parūpinti degan- 
czia žvake, ar, kaip dabar da
roma elektrikine žvake ir in- 
statyti ja in Įauga, prasidėjo, 
ežia pat, Amerikoje.

Tie Kalėdų vainikai yra pri
siminimas kaip Kristus buvo 
erszkecziu vainiku apvainikuo
tas per savo kanczia.

Kuczia jau beveik isz mados 
iszejus. Kur ne kur, senieji dar 
prisilaiko, bet szios gadynes 
jaunieji jau pamirszo ar ima 
pamirszti ka tai Kuczia ir 
reiszkia.

Apie asztuoni szimtai tuks- 
taiicziu Amerikiecziu, sziais

Motinoms gal visai ne nau
jiena, bet ar musu kiti skaity
tojai žino kad vaikas pora cze-K 
very k u iszneszioja kas pusan
tro menesio ?

Alhambra mieste, Kaliforni
joje, instatymai uždraudžia 
miegoti kuknioje, virtuvėje.

Valdžia dabar susirupinusi 
kad žmones tiek daug visko 
perka ant iszinokesczio. Ta mu-

Pypkes Durnai

LINKSMU KALĖDŲ
VISIEMS!

■saving1’

Pirkie U. S. Bonus

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

tiniu jo svecziu būva dažiure- 
lojus kalėjimo, kuris kas ry
tas prineszdavo įkaista ir gėri
mą. Tas žmogus, matydamas 
savo kaltininką tikra Lenka ir 
kataliku, pradėjo ji paguodot 
ir gailėtis ant jo buvimo. Tan
kiai užtrukdavo gana ilga va
landa ir sui juom kalbėdavo.

Naudodamas Jurgis isz to, 
mokinosi nuo dažiuretojaus 
Turkiszkos kalbos, o tai del to, 
jog jeigm kada liktu perkeltu 
in kita kalėjimu, arba jeigu ka
da dažiuretoju ipermainytu, ga
lėtu isz to liežuvio turėt nauda.

Teip bego menesei; nialszu- 
mas aplinkui. Iszpalengvo pri
prato prie to.

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules“ redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule“ ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules“ skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu.mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pave 
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau ‘ ‘ Saules ’ ’ redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata* Mes jums 
siusdavome “Saule“ kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!“

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule“ užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule“ 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra- instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.“

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas, ’ ’ mes galėtume ‘ ‘ Sau
le“ leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

uždarius voki

atsilankimas 
ji nudyvijo.

nakties laike pradėjo 'būtie per 
trauktu.

Kada jau viskas nutildavo ir 
nieko nebūdavo girdėt kaip tik 
ženklai naktiniu sargu, Jurgis 
mėgdavo tada stotie ant stale
lio ir žiuretie in žibanti vande
ni.

Tame tai laike, pradėjo kas 
tokis atlankinet Jurgi, o atslin
kęs langeli nuo duriu, žiūrėda
vo in kaltiniilka ir po gerai va
landai atsitolindavo.

dėt, kas> tai ženklintu; da la
binus stebėjosi, jog toji nepa- 
žinstama dvasia pradėjo kas 
kartas lankiau atlankinet.

Ant galo viena karta, laike 
tampios nakties, iszgirdo ant 
pirsztu eisena kantorium ir 
sznabždejinia szkbes. Ir tuo- 
jaus davėsi girdėt girgždėji
mas rakto spinoje ir vela nuti
lo.

ženklina.
Painiojosi jo galvoje viso

kios inisles; ypacz apie baidyk- 
las, ba būdamas mažu vaiku, 
girdėjo bobas pasakojent.

Kada tokioms mišioms buvo 
užimtas, raktas apsisuko viena 
ir ant karta.

Lauke su baime kas ežia to-

i W

liaus nusides.
Ant galo atsidaro pamaželi 

duris, ineina sužibintaite pato- 
ga mergina.

Jurgis susimaisze labai, nes 
matydamas, jog toji slapti 
ypata stovi prie duriu ir to
linus neeina, tiktai žiuri in ji 
godžiai; atsikvotejas ir jis pra
dėjo akyvai teminti iii ta szle- 
biuota dvasia, buvo patoga ir 
auksu iszsiuvinetoj szlebai.

Kada jau gerai prisižiūrėjo 
rodosi jam, jog rodos taji vei
dą kur retojo, vienok ne dryso 
prakalbėt in jaje, kas už viena 
ir ko reikalauje ?

Ji teiposgi žodžio neprakal
bėjus da žiurėjo koki laika in 
Jurgi, ant galo su galva linkte
lėjus tarė Turkiszkai: “Iki 
meilingam pasimatimui“ isz- 
ejo isz kalėjimo 
pamaži duris.

Tas naktinis 
Turkaites labai
nes’kas-gi nesidyvytu tokiu re
gėjimu?

Atsigulęs ant migio, ilgai 
mislijo, negalėdamas užmigti. 
Troszko sau primintie, kur ja 
mate. Net ant galo atėjo jam 
ant.misles, jog tai'bus toji pati, 
kada likos vestas in salę sūdo. 
Ko ji reikalavo, to ne galėjo 
dasiprasti. Pastanavijo laukti 
kantrei kitos nakties viltoje, 
jog apie viską dažinos.1

Ir nepa'bludo, ba antra nakti 
vos lauke viskas apsimalszino, 
atėjo ta pati moteriszke tokiu 
paežiu budu ka ir praeita nak
tį, nes dabar buvo daug drąses
ne, ba vos inejo in kalėjimu ir 
prakalbėjo in Jurgi czysta 
Lenkiszka kalba:

— Dovanok Lenku aficie- 
re, jeigu drysau tau pertraukt 
nakties tiktuma.

— Ka už veikalą pone turi 
atlankyme kalėjimo ir po drau
gei manės teip vėlybam laike?

Asz tavęs labai gaii uosiu, no
riu iszluosuotie isz nevalos.

Sausio (Jan.) 3-czia diena, 
prasidėjo “March of Dimes 
Deszimtuku Vajus,’’ del In
fantilinio Paralyjo (Polio) 
liga. Visi žmones remia szita 
vaju. Tautinis gydymas pa
rūpina medikaliszka prie
žiūra ir gydymą visoma ku- 
dikiszko paralyszaus auko
mis nepaisant rases, meta ar
ba tikybos. Vajus tesis iki 
Sausio (Jan.) 31-ma dienai.

siu jog norint viena ypata ma
nes gailesį, nes man rodos, jog 
tai yra negalimu daigiu ir mis- 
liju, jog tik viena smertis ma
ne iszluosuos, ba esmių apsu- 
dintu ant viso gyvasezio.

— Žinaui asz apie tai gana 
gerai ir del ot man tavęs labai 
gaila ir noriu isz czia iszvest.

— Kas pone esi, jeigu gali 
in ežia nakties laike ateiti?

— Esmių duktė randyto- 
jaus tosios drutvietes. Ar tu ži
nai kas tai yra randitojus? Yra 
tai valdytojus ir gaspadorius, 
pas kuri ant nakties visus rak
tus nuo kalėjimo sunesza.

Mano tėvas priek tam yra la
bai turtingas, o asz jo duktė tu
riu vibo pilna. Ant patvirtini
mo mano žodžio, sztai priimkie 
szita masznelia, kuri tau prisi- 
duos ant kelio, o kuris tavęs 
laukia. Tai pasakius padavė 
nusidyvinusiui kaltininkui pil
na masznele pinigu aukso.

—BUS DAUGIAU—

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

Nr. 1955

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 ’ 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. į

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 1 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- i 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c. >

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

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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

No.128—Dvi 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 J 33—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 Paszku, 
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.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
vėizdos, 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 NaktL 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.151—Apie Vaitas Šzvil- 
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, -

apraszy-

apysaka 
sziiutme-

No. 158—A p i e Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; 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.

Kitokios Knygos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

180M?—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Par 
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gromu- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

ESF Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A



MAHANOY CITY. Pą

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kaino Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

mimo ir nemoku nieko, kaip 
tik art ir akėt, o kai]) galetau 
giltoms davadžiot ?

— Nieko tai nekenke; ma
lone didžiojo sultono yra di
desne, ne kaip visi moksįai ant 
svieto. Eina tiktai apie tai, 
idant iszsižadetai savo klaido 
tikėjimo, o atsiduotam tikram 
Allahui. (Turkai teip Dieva 
vadina) kuris yra vienatiniu ir 
tikru vieszpacziu viso- svieto. 
Yra Jisai galingiausiu ir kaip 
rodos jis tau atleis, jog lig sziol 
isZpažinojai tikėjimą, kuris

yra prieszingas szventam musu | 
tikėjimu. Tiktai tada malones! 
ingisi pas musu sultoną jeigu P 
klaida tikėjimu pamesi.) Antru Į 
dalyku yra tas, jog da turėsi I 
prisiegt o tai del to, idant 
dėtai mums Lenkus pliekt.

Tai jau, Jurgiui buvo 
daug, o negalėdamas susilaikyt

pa-
'^malone! Tai negali Imt, 
"-’k kitaip.

sake, tiktai gilei užsimislijo. 
Po valandai stojo nuo stalo ir 
tarė:

— Tai paskutinis tavo žo
dis?

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

Jurgis Skaptukas
(Tasa)

Drutybe ir Tikėjimas
Su baime ir džiaugsmu isz- 

ejo isz kalėjimo su plakante 
szirdžia.

nieko neatsakyt idant neužrus- 
tyt Turku, ka supratęs sudžia 
jo susimaiszima, tare-in ji:

— Pasakykie teisybe nar
sus kareivi, kokiu budu gavai
si in rankas Turkiszku karei-

Kada ėjo per kalėjimo kiemą 
paregėjo lange moteriszka vei
dą, kuri akyvai in ji žiurėjo. 
Dirstelėjo in ja praeidamas ir 
ėjo tolinus.

Atvede ji in didele sale, ku
rioje radosi keliolika teismu 
virszininkui. Vidurije tuju sė
dėjo didis basza puikiai pasi
rėdęs.

Vienas isz teisėju, kuris mo
kėjo gerai Lenkiszkai, pradė
jo klausti Jurgio, o ant ko jis 
turėjo atsakyt:

— Kaip vadinėsi ?
— Vadinuosi Jurgis Skap

tukas.
— Kiek turi metu ? 

y •

— Metu turiu 24.
— Isz kur paeini'!
— Isz Lenkijos.
— Ar isz miesto, ar isz kai

mo ?
—' Esmių gimęs kaime Sz- 

turu, ne toli >Grodnaus.
— Ar turi paczia ir vai

kus?
— Tiktai turini paczia. kn-— liktai tunui paczia, ku

rie paėmiau jau bus metas.
Kada ant to paskutinio klau

simo atsake, jaute szirdije di
deli sopuli ir aszaros akyse pa
sirodė.

— Ar priverstinai likais 
paimtas in vaisku, ar isz gero 
noro instojei ?

— Isz gero savo noro insto- 
jau prie pėstininku.

y— Kuom buvai vaiske?
— Inžengiau kaipo prastas 

kareivis, likaus netrukus pod- 
aficieriu, o paskui pats kara
lius paskyrė mane in afieierius.

— Turejei Imti laibai nar
sus kada tave pats karalius afi- 
c ie r i u p as t a n a v i j o.

— Asz tiktai pildžiau pri
valumą kareivio.

— Kaip ilgai buvai vaiske ?
— Inžengiau tuojaus priesz 

kare ir laike tosios likaus pa
iniu in nevale.

— Kokiu budu gavaisi in 
rankas musu kareiviu?

— Ant to klausimo norėjo

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

viu, ba tas tau gali ant gero 
isz-eit, iprieszingai-gi jeigO' tai 
teisybes1 ne pasąli y tai, o meluo
tum, sau pagadytum, ba mes 
ir teip gana gerai 'žinome apie 
tai, apie ka tavęs klausiame.

— Del ko tada klausiate, 
jeigo apie viską gerai žinote? 
Paklausė drąsiai Jurgis.

Ba norime dažinot ar esi tei
singu, o ka labiause turėtum 
didele loska pas sultoną, kuris 
del tavęs renge. Pasakvkie-gi 
tiesiog, kai]) gavaisi in rankas 
musu kareiviu?

— Jeigo turiu teisybe pa
sakyti, sztai teip buvo: Kada 
musu karalius Sobisekis iszne- 
žiniu iiipuole in tarp Turkiszku 
kareiviu, o gindamasis kiek tu
rėdamas vieko, vos ne pražuvo, 
asz tai matydamas laja nelai
me pribėgau su kelais karei
viais, atginau karailu, nes li
kaus teip sunkiai pažeistu, jog 
puoliau be žado. Kada Atsikve
lėjau, maeziausi tari) Turkisz- 
kll karniwi., a U...k. ..... . p., ku kareiviu, o kada mane isz- 
gyde gavausi in szita kalėjimu.

Surasze visa iszpažinima 
kaltininko, sudžia tuos rasztus 
perstatė didžiam baszui, kuris 
perskaitęs juosus ilgai apie ka 
toki, su sudžiu kalbėjo.

Po pasikalbėjimui, sudžia 
vela‘prisiartino pas kaltininku, 
teip pradėjo kalbėt:

— Aukszcziausias musu 
vieszpaties pastanavijo tau di
dele loska padaryt už tai, jog 
esi narsus vyras, ir gerai atsi- 
ženklinai niusztyneje. Teip ina-- 
no Ekaptukai, isz malones Sul
tono, nuo tos valandos jau ne 
nevalninku, nes aficieru musu 
vaisko ir‘žemesniu vadu, o ka
da atsiženkliiisi prilankumu 
del didžio sultono, tai trum
pam laike gali stotis baszu. Tu
rėsi aukso ir nieko tau nesto- 
kuos.

Apkaito Jurgis tuo-sus žo
džius iszgirdes. Būdamas Lie
tuviu, ka viską del savo tė
vynės atiduotu, priek tam ka
talikas, atpirktas krauju pa
ties Dievo, turėtu visko iszsi- 
žadet ir užklupinet ant savo 
broliu, ant krikszczioniu! Nie
ką, nežiūrėdamas, be apsimisli- 
jimo sieke su ranka prie kardo. 
Nes ant negiluiko! Užmirszo, 
jog jau senei jo prie szonO ne
turi. Kas apraszis jo skausmai 
Toji niislis, jog ne turi jokio 
szmotelio geležies idant katra 
galėtu pervert, suvis jam at
ėmė viską; nuleido rankas ir 
tarė:

— Sudžia, kai)> tai gali 
but? Juk asz esmių prasto gi-
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Kalėdos!
Vaikuti mažas, 

Kuriame daugiau 
dvasia sutilpo, 

Ko atėjai pasauli, 
Kam tau vargti 

reikalinga!
Žiūrėk — ežia kieta, 
Danguje žvagždutes 

szaltos mirga, 
Senai ežia saldžios uogos 

kalnuos nebesirpo. 
Mamyte tavo nei dvaru 

neturi, 
Nei karaliszkuju rubu. 

Tai ji basa po Nazareta 
vaiksztinejo. 

Tur but, Jos kudikiszkas 
Grožis dangų sužavėjo. 
O szianakt besupuojant

Rankos Jos sugrubo. 
Asz nemaeziau Jo 

lopszio, 
Nei kaip dainuodama 

sūpavo; 
Nes dar akordu 

Kylancziu giesmėj e 
beskrajojau, 

Dabar nulenkus galva 
Prieangy trobeles Jo 

sustojau, 
Isz kur pasauli Jis • 

Priesz daugeli metu 
iszkeliavo.

Nenesziu tau auku, 
Tiktai pagrosiu uvertura, 

Tegu sielų simfonijos 
Kalnu virszunemis Tau 

žvanga, 
Kad adarei in paslaptus 
Krasztus mums langa, 
Tegu pasaulis randa 

Tavo meilei turą.
Girdėjau asz ir jus 

girdėjot 
Jo galinga szuki! 
Ar ne vis tiek isz 

laivo, 
Ar isz aukszto sosto 

Sztai sprogstanti 
vainikai, 

Szvintancziuosius boksztus 
klosto, 

O, neiszeik dar nors 
ligi vakaro, 

Pas mus pabūk!

— Paskutinis!
Dabar sudžia prisiartinos 

prie didžio basZo ir viską pa
pasakojo ka jiedu kalbėjo. Ba
sza net siuto isz piktumo.

Po tam prisiartino sudžia 
pas Skaptuku, ir pasako, jog 
jeigu ne priims tikėjimo Malio-

Pev! — r i--'ir u, ,7a ketlllau I)asakyt, tai
'finu H i’aUi ° da'bar <’eigni ke'

— Ka?! Asz turetau savo veski]7 ^ ^įninku, tai nu- 
szventa tikėjimą pamesi, idant - iv-'* i' VeIa 111 kalejima, idant 

..... . ” - ' a',a7V01painegirdetau.
p,, Ka tu Paveji? Ar tai

uoi i1 ailt SVieto
savo' niekint1' 'S rSZU° atmetinetu iri sultono-, bus uždarytu in kale- 

jis atiduotu . inaloi,/'rp ^urkiszko sultono 1 jima ant viso gyvasezio. Ant 
visus žemiszkus turtusi ir ant imis|\p r \ U*' ^aika. Apsi-j galo davė, jog da peiikes die- 
savo vietos padarytu sultonu ! džio ' "l'lnisi tikėjimą d i-' fias ant apsimislijimo.
tai Jurgis Skaptukas niekados I sakyki?'T° Mahometo- ?a-i Isztares tuosius žodžius, da- 
ant jo noru netiks ir ne nusiže-1 sultonui’ i ' UO1’1.'PrisleS'ti nuisu | ve ženklą sargam idant kalti- 

• Tegul su manim stojosi! p-a nuo už: 1gU1S1 H1UKU ■ ninka nuvestu in kalejima.
70(i: 11’. Pdlk tiktai! Girždame musu Jurgis per1
.7 ' ay UOV1’ ° vi«ko turi 1

( s- a ka, tark žodi.

pasilikt Turkiszku plesziku?! 
Asz turėtu kariaut priesz savo 
brolius ? Priesz savo žeme ?
girdi sudžia, pasakykie 
ponui, jog kad ir

mins
ka sau nori, nes to nepadarv

Sudžia ne mažai stebėjosi 
jog iszgirdo toki atsakymu iS5 
lupu nevaluinko. Suraukė kak 
ta, žiurėjo kaip katinas iii 
lia už valandos tarė:

— Pamislyk 
kalbi! Pamislyk ka darai’ Asz 
misliju jog- tai ne isz tikros 
szirdies kalbi; ba tai but 
žmogum, j 
mus atmestu ir

21110 gau

pe-

► jeigu tekis i nietoniszko ir ne tiks ant noro

A.sz tau duiodu paskuti- i
mo m'’ J°8 SaV° azveilto tikeji-
v tZ“’ ° -vo
.pat j“,S skelsiu. Ba

‘ai iSZma"yt’
- . būtie goru Turin,.lemu c... . . 111 lUlku,

_. a ?

jime ^kubiuimu.
Skly»°

11111 ne | suimt ‘mai111 arba kalėj._ 
jog tokius prižadeji-1110,s . ’ ,le bntio nevidonu loc- 
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Josios veidas surūpintas; 
akys rodos pilnos aszaru žiurė
jo su gaileste in Jurgi, o kuris 
ir akiu savo nenukreipe nuo 
josios. Ant ko butu žiurėjas il
ginus, nes' sargai ragino pasi-

Sugryžes in kalėjimą, kali- 
mnkas da didesni smuiką jau
te szirdije. Labai rūpinosi ir
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nerimavo. Kada sau perstatė, 
jog visa gyyaste turės būtie 
kalėjimo, didele baime persi
ėmė. Pradėjo- mislyt, kokiu 
spasabu isz ežia isztrūkti, nes 
negalėjo apmislyt. Laikais 
gundesi priimtie sultono los- 
kas, nes kada gerai apmislindan 
vo, net drebulys ji paimdavo.

Norėjo tiktai del svieto akiu 
priimtie pagoniszka tikėjimą ir 
norėjo prislėgti Turkams’, o 
prie iszrasto laiko pabėgti. Nes 
vela susipratęs pamislino: jog 
ir tai yra grieku priesz Dievą. '

Kada apie tai mislijo ir 
tuo-iii turėjo galva užimta, mė
tėsi ant keliu, praszydamas 
Dievo pagelbos.

— Vos kėlės karsztas mal
deles nusiuntė pas Dievą, kad 
szitai iiieina dažiuretoju's ka
lėjimo, atnesze duona ir vande
ni kruze, o prisiartinęs prie ka- . 
linio su paguodęne, velydamas 
ka nuo greieziause sulto-niszku 
lošiku. Nes kada jam Jurgis 
tiesiog apsakė, jog jokiu losku 
ne reikalauja, nusidyvijo labai 
dažiuretojus ir pradėjo Jurgiui 
da vadžiot, jog butu pai-ksziu 
idant paniekintu sultoniszkom 
malonėm.

Ir tam gundikui atsispyrė 
Jurgis, o ka matydamas dažiu
retojus' jog nieką negalėjo pa
daryti, iszejo murmėdamas po 
nose. •

Aniuolas Suramintojus
Per keturias dienas svarste- 

si Jurgis visokiomis mįslėmis 
ir tiktai maldoje turėjo szioki 
toki palengvinimą.

Laike ketvirtoje dienoje, 
kaip pats pasakojo, užmigęs, 
tokius turėjo sapnus:

Stojo- priesz ji kokis tai jau
nikaitis patogas baltuose rū
buose apsirėdžiusi ir teip- in ji 
prakalbėjo.

— Vargingas ir nelaimin
gas žmogau, daug kenti, ba esi 
kalėjime o ir gandintu. Žada 
tau laime, kad tik savo duszia 
suteplotum. Atsimink vienok, 
jog drutybe cnatoje, tai yra ge- 
riause laime. Kožnas atskalū
nas 'bus paženklintas netikys- 
ta; neturės tykumo savo gyve
nime, o visi niekina ne tik gy
va, nes ir numirusi. Bukie nar
šam, ba dorybe nuolatos atima 
už pelną!

Pabudo kaltininkas su 
džiaugsmu, ba taji sapna palai
ke už prasarga žemiszka; sto
jo nuo savo migio, klaupė ir il
gai meldėsi, dekaVodamas Die
vui už loska regėjimo.

Taje paczia diena, apie pie
tus,'vela likos nuvestu in sale, 
kur paantrino norą sultono, nes 
ir dabar atsake ta pati, ka pir
mu kartu! Atskaitė jam viro- 
ka, o kuriame buvo nuteistas 
ant viso gyvenimo.

Būdamas ant to pasirengęs, 
priėmė Jurgis viroka su mal- 
szumu.

Apie jo buvimą kalėjime 
trumpai pasakysiu: diena už 
dienos bego nuliudime. Viena-

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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mos ir Jievos, Kuczios.

dos.

i skiria Myran C. Taylor kaipo Į 
Gaikos nasimitiuvs in Vatika-i

Frackville, Pa.

mes.

Marijos
Ketver-

i Miszia- i valanda ryte.
i toie, nuo 2 iki 4 vai., į

1'ranenizu žuvo irau Kimo ne-1 i 
į laimėje, a.pie 17 myliu nuo Pa-i 
ryižiaus miesto; 1865 m., Rusai

■ uždraudė Lietuvos 'bajorams ir .

Kale

Tvar-

: Vidurnaktyje, o kitos: 
bus: 9 ir 11:30 valandai

- Kum S. J. Norbutas.

Kalėdų Diedukas

Szventas Nichalojus

X KALĖDINĖS GIESMES X

Žinios Vietines;;f I «■'

St. Clair, Pa.

du.
i M. Stalgaitiene 

miestelio, lankėsi 
sesute ponia Ona

10:40 valanda ryte, didelis tro
bas prigulintis prie Sullivan 
Trail Coal kompanijos, nubėgo

isz McAdoo
pas savo
Alanskiene, taipgi ir kita senu
te ponia Urboniene isz Park

no arti Buck Mountain. Paul 
Wagner, nuo 533 E. 'Centre 
uly., vairavo 1a traka ir jsako

vakare. Szv. Miszios: Vidur
naktyje, kitos Miszios'bus: 8, 
9, 10 ir 11 valanda ryte.

— Kum P. P- Laumakis.
V 3

ke “Saules” Redakcija, at
naujinti savo prenumerata už 
laikraszti “Saule”. — Aęziu 
už atsilankymu.

įSeredoj pripuola Szv. 
Tamoszio Apasztalo, o Tautisz
ka Vardine: Ilgis. Ir ta diena: 
1949 m., Stalinas apvaikszezio- 
jo savo septynios deszamta 
gimtadienio diena; 1945 m., 
Generolas George S. Patton, 61) 
metu amžiaus garsus karinin

Wagner Philadelphia, Pa. — 
‘tnvczioie 9-to Gruodžio

O

dos taipgi Ims apvaikszczioma

kai ir Įmėžtas ta diena bus už-

Jau Nekarta,..

gei 24-ri metai kaip vietiniu 
Jurgocziu gerbtinasis klebo
nas. Kunigas Daktaras V ytau
tas Martuiseviczius tapo in- 
-izventintas in Kunigą. Todelei 
visi Jurnecziai ir J urgeties

vo klebonui gyvenime kuolai- 
mingiausio visuomet pasisie- 
kimo, o kartu ir aniži patrijar-

kas pasimirė. Jis buvo mirtinai 
sužeistas pricipai karo lauko; 
1932 m., Kongresas pavėlina 
parduoti ir gerti alų. Menulio 
ai mai na, P r ie szj u 111 i s.

Ketverge pripuola Szv. 
Pranciszkos Gabriui ir Zenonos 
o .Tautiszka Vardine: Dovile. 
Pirmoji žiemos diena; 1935 m., 
Anthony Eden tapo Anglijos 
Užsienio Sekretoriumi. Jis tuo
jaus pasakė, kad reikia It ai i jo
nus nubausti už užsipuolimą, 
ant Ethiopijos; 1335 m., Že- 
maieziai sudegino Kryžeiviu 
aibaza, Ragainėje.

Ą. Petnyczioj pripuola Szv. 
Viktorijos, o Tautiszka Vardi
ne: Velbutas. Ir ta diena: 1905 
m., atgavus spaudos laisve Lie
tuvoje iszejo pirmas numeris 
Lietuiviszko dienraszczio “Vil
niaus Žinios”; 1939 m., Prez.

Priminėm musu skaityto
jams ir tiems kurie ne yra skai
tytojais, jog kada raszote koki 
užklausima arba szeip su kokiu 
reikalu raszote geisdami atsa
kymą, kad butumet ant tiek 

i malonus indeti pacztine mar
ke del atsakymo! Redakcija 
aplaiko daugybe laiszku kas 
diena, o po tris centus susiren
ka gana ženklyva suma per me
nesi ir tik nereikalingas kasz- 
tas del redakcijos, o nepriskai- 
tant prie to laika ant sujieszko- 
jimo tokio atsakymo ant už 

i klausimo. Bukite ant tiek man- 
: dagus ir neužmirszkite apie tai 
Į ateityje jog jeigu neindesite 
markes del atsakymo, “tai 

į laiszkas eis in gurbą,” ir gale
nite patys dasiprast, del ko ne- 
aplaikete atsakyma del jusu 
užklausymo.

ko Matuzalo... isižaukdarni: 
Gyvuok klebone kuoilgiausiai! 
Ir iszkilk irgi

kuoaugszcziausiai.
Lai Tave puoszia ir inluila

. Ne lik vien dvasiszkijos stula! 
Nors vertas esi, nėr’ ežia 

gineziu,
į Nes protą turi Tu iszmincziu, 
Būti papuosztas, kaip puosz’ 

gera,
Net majestotiszka tyjara!

- K. V.
—- ----- -O

. — Gal jusu * draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys ju nuliūdima.

Krankliu D. Rooscveltas' pa- SKAITYKITE “SAULE”

X SZVENTA UGNELE X

pARUPINTI ir palaikyti 
atvira, atdara ugnele na

muose yra senas ir gražus, ir 
malonus.

Anais laikiais, žmones pri
sipjaudavo, prisikirsdavo 
szitokiu rastu del szveneziu,

kada j uos degindavo del ma
lonumo ir del szilumos. Ka
lėdų ar Nauju Metu szyentes 
buvo neinmanomos be de- 
ganezio rasto krosnyje.

Senovės žmones tikėjo 
kad kai tokis rastas dega na

muose, jokia nelaime nega
li tuose namuose atsilankyti.

Szitas gražus paprotys 
greieziausia kilo isz gyvo 
reikalo namus suszildyti, kai 
nebuvo tokiu pecziu kaip 
mes sziandien turime.

yiSIEMS žinomas ir vai- 
laikiamas Santa Clausas, 

Kalėdų Diedukas yra turė
jęs visokiu vardu, kaip Fa
ther Christmas, Kris Krin- 
gle ir panasziai.

Randasi visokiu pasakų ir 
paaiszkinimu kaip tas Santa 
Clausas prasidėjo. Yra sako
ma kad to Kalėdų Dieduko 
pradžia buvo su biznieriaus 
Epiphanse sunumi, Nichalo- i 
ju, Patara miestelyje, prie j 
Vidur-Juriu uosto Myra.

Szitas Nichalojus tapo 
dvasiszkiu ir vėliau Myros 
miesto Vyskupu, ketvirtame 
szimtmetyje. Jis buvo pra
garsėjęs kaipo labai duosnus 
ypatingai biedniems vai
kams.

Jis visa savo gyvenimą in- 
gyvendino ta Krikszczio- 
niszka insakyma: “Geriau 
duoti, negu imtit.” Ir jis szi- 
ta savo krikszczioniszka 
.szirdi parode tada kada di
džiausi vagiai buvo valdo
vai, kada net ir nuskriausti 
žmonse rodos gerbia vagius 
ir žmonių isznauduotojus.

Vyskupas Nichalojus ypa
tingai rūpinosi suszelpti vai
kus, keleivius ir biednus biz
nierius, Sakoma kad jis vis 
savo dovanas suteikdavo kai 
visi miegodavo.

Penkioliktame szimtmety
je szitas gražus paprotys pa
sklido po visa Nederlandija 
Szventtr Nichalo jaus dieno
je, Gruodžio szeszta diena, 
visi davinėjo dovaneles.

Szitie žmones, atvažiavę 
in nauja kraszta, Amerika, 
szita paproty su savimi atsi
vežė. Kiti kurie apsigyveno 
szitu žmonių tarpe, prie 
Hudson upes, tuojaus ta pa
protį pasisavino, nes jie ma
te kaip linksmai tie žmones 
isz Nederlandijos ta szvente 
apvaiksztinejo.

Nors jie ta szvente pasi
savino, bet ju liežuvis buvo 
nerangus ir jie negalėjo isz- 
tarti to tu Vokiecziu Sant 
Nikolaas vardo; ir savotisz- 
kai ji perkriksztijo “Santa 
Claus”.

Kiek žinoma apie ta Szv. 
taji Nichaloju, tai jis buvo 
augsztas ir liesas, nes jis 
daug pasninkaudavo. Bet 
naujiems Amerikie ežiams 
tokis liesas geradaris nekaip 
patiko. O kadangi Vokie- 
cziai ta Szventaji ežia ki
tiems atveže ir perstatė, tai 
tas “Santa Claus” tuojaus 
pradėjo iszrodyti kaip links
mas žemo ūgio, pilvuotas 
Vokietis. Tokis jis ir szian
dien yra.

Jam ta barzda, rauduonus 
veidus ir pilveli davė piesze- 
jas, Vokietis Thomas Nast, 
kuris buvo garsus pieszejas 
ir juokdaris Amerikoje nuo 
1860 iki 1870 metu. Jis daug-

KALĖDINIU giesmių gra
žus paprotys pasklido po 

Krikszczionyste tik vidur
amžiuose. Anglu kalbos žo
dis “Carol” pirmiau reisz- 
kia linksma szoki ir dainele.

Szitas paveikslas parodo 
ta gražu paprotį devyniolik

tame szimtmetyje, Anglijo
je.

Vaikucziai ir jaunieji, 
priesz Kalėdas vaiksztineja 
po ulyczias ir prie langu ar 
duriu sugieda linksmas Ka
lėdų Giesmes. Žmones tokius 
dainininkus pasikvieczia vi

dun, juos pavaiszina ir apdo
vanoja.

Amerikoje szitas gražus 
paprotys ima nykti. Czia 
daugiausia tokiu Kalėdiniu 
giesmių mes girdime tik baž- 
nycziose, per radija ar tele
vizija.

paveikslu buvo nupieszes to 
“Santa Claus” to “Kalėdų 
Dieduko”, tik baikas kries- 
damas. Bet žmonėms taip 
patiko kad tas pilvuotas die
dukas taip ir pasiliko musu 
Kaledose.

rg ' ■_
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' lasziniu, tai sziuo metu gauna- zuose milijonieriuose, kuriu 
mu siuntinėliu turinys yra ge- skaieziu didėjant skelbiama 
rokai sumenkeje. Daugiausia jau ir užgyventa Lietuvoje. In- 
sia indedama prastos ruszies validams ir seneliams, net ir 
miltu, kuriu gali gauti nusi- turintiems teise (po skirtojo, 

į pirkti krautuvėse, ir sziek tiek inkalinimo ar isztremimo lai- 
aprudijusios mėsos. Isz Latvi- ko) gryžti namo, isz viso ne
jos ir Estijos gaunami siunti- leidžiama gryžti, nebent gy- 
niai esą kiek geresnes koky- ventu tveyneje ju vaikai; ku- 
bes. rie suteiktu visokias reikalin-

I Paskelbus amnestija nubaus- gas garantijas, kad gražina- 
tiesiems del bendradarbiavimo mieji netaps valstybes naszta. 
su Vokiecziais, ji palieczia ir Apskritai, paskelbtoji amnesti- 

~ ~ ‘ “■ ja, žinant Bolszevikines gyve
nimo sanlygas ir visa ju klas
tingumą., mu.su tremtiniu ma
ses, iszgatentos in Sibirą ar ki
tas darbo vergu stovyklas, ne
paliks.

Gryžusieji taip pat suteikė 
žinių, kad in Vokietija yra gra
žinti isz Kalvarijos kilęs Vo
kietis Friedrich Hein, Taura- 
giszkis Paul Neumann, Kybar- 
tiszkis Otto Moritz ir visa eile 
kitu. Pasakojama ir apie Lie
tuve stipendininke, baigusia 
Vienonoje filosofijos ir teisse 

laisvus j mokslus, dviguba daktare, 
paskiau isztekejusia už Vokie
cziu Generolas Loof. Ji Vokie
cziu teisme Macinęs užgyven
tos metais gynusį Lietuviu by
las. Vorkutoje bendravusi su

I nemaža Lietuviu. Vienok toli 
gražu ne visiems leidžiama 
gryžti atgal in Lietuva. “Ne

vykiose netenka vilcziu SU-gryžtancziu” in Lietuva yra 
laukti greito iszlaisvinimo. labai daug. Kiti net ir turintie- 

Sziaip tremtiniai esą gerai i ji teise gryžti patys pasilieka 
insijaute in tarptautines poli- £ov. Sanjungoje, ypacz tuose 
tikos raida ir apie viską ne- rajonuose, kur už darba jau 
blogai praneszti. Privercziamo- kaip laisvieji gauna geresni at- 
jo darbo stovyklose gaunama lyginimą. 
“Pravda” ir 
isz sziu laikraszcziu suimtieji 
sugeba iszskaityti tarp eilueziu 
ir isztraukti sau reikalingas 
daneszimas. Vokiecziai gėrisi 
Lietuviu sugyvenimu ir nepa
prastu solidarumu. Taip pat 
szveneziamos, pagal sanlygas 
irgalimumus ir tautines szvep- 
tes. Pastaraisiais metais suim
tiesiems siuneziami isz Lietu
vos siuntinėliai, gryžusiu Vo
kiecziu teigimu, gerokai su
prastoje. Jei seniau tokie siun
tiniai būdavo turiningi, pasi-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tokiu yra tiek Lie- 
Izvestijos”. Ir tuviu, tiek kitu pabaltiecziu, 

taip pat Ukrainiecziu. Kadangi 
užmautoji Lietuvoje ar savo 
tevyneje jie neturi jokiu arti
mųjų ar giminiu, tai taria vė
liau galesia gryžti in 1 
savo krasztus, kai jie atgaus 
nepriklausomybe, ir pasilieka. 
Gryžtancziuju daugumui pa
skiriama po tris menesius dirb
ti Kolchozuose. Vienok padėtis
Kolchozuose yra tokia, jog kai Lietuviais. Jos vyras gyvena 
kurie isz ju patys praszosi, kad 
vercz’au gražintu atgal in Si
birą, bet tik nereikėtų dirbti sirede. Mat ne karta transpor- 

žymedavo gausumu sviesto ir viskuo pertekusiuose Kolcho-,ta,i gražinami, papildomi

Berlyne. Bet ligi sziol ji kaž
kodėl transportuose dar nepa-

Sieniniai Kalendoriai 1956m

15 col., ploczio x 23-3/4 tol., ilgio
Dabar po 50< arba 3 už $1.25'USB
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ar 
sumažinami, kai isz ju iszskir- 
iami ir kuria nors nežinome 
kryptimi pasiuneziami kai ku- 

! rie karo belaisviai ar civiliai 
: internuotieji. Ne dažnai pasi- 
! taikanti istorija ir Kauniszkio 
'Juozo Anektos, kuris repatria- 
į vo in Vokietija su žmona, insi- 
kure Frankfurte prie Maino, 
buvo paimtas in kariuomene ir 

i per kautynes Rytprūsiuose ne- 
Į teko kojos. 1945 m., jis buvo 
.gydomas Bad Piermonte. 1947 
. m., nuvyko in Berlyną, kur ji

—— pagrobė Bolszevikai. Nors jo 
žmona tebegyvena Vokietijoje, 
bet jis buvo apszauktas Sovie
tiniu piliecziu ir neturi vilties, 
jog kada nors ji iszleistu in Vo- 

Ikietija. Dabar laikomas sto
jo kelione po svietą ir liūdima* į Vy]ęioje Novo Czerkaske.

apie Jezu Kristų. . j 
Per paczta, 25 Centai. ; 

SAULE - Mahanoy City, Pa. i

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Platinkit “Saule”
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