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NeteksimeSoooooKareiviu
Isz Amerikos

Amerikoje Randasi 
170,000 Kariszku 

s Nelaisviu
Washington, D. C. — Karisz- 

kas departamentas apreiszke 
ana diena buk Suv. Valstijose 
randasi 170 tukstancziai ka
riszku nelaisviu isz kuriu 129 
tukstancziai yra Vokiecziai ir 
50 tukstancziai Italu.

Japonu yra mažai nes Japo
nai kariauna taip ilgai pakol 
iszgali o kiti patys sau padaro 
mirti ant kares lauko. Nuo ka
da Italija pasidavė Allijentams 
ir randasi czionas jau nuo sze- 
sziu menesiu, gali vaikszczioti 
po abazus be jokiu sargu.

Mirė Staigai Kad Gavo 
i Steika

Los Angeles, Calif. — Alici
ja Palacios, 39 metu amžiaus, 
nuėjo in buczerne pirkti mėsos, 
kalbėdama in mėsininką: 
“Praszau duoti man szmoteli 
T-bone steiko.”

“Gerai,” — atsake mėsinin
kas. Kada motere tai iszgirdo, 
staigai sukrito negyva isz 
džiaugsmo.

Vyras Pardavė Savo
Paczia Už 25 Dolerius

Chicago, Ill. — Mare Mount 
Micelli, turinti 17 metu, ap 
reiszke sude buk jos vyras par
davė ja kitam vyrui už 25 do
lerius.

Motere pripažino buk toji 
kupczysta atsibuvo kada sėdė
jo drauge su kupczium Patsy 
Alvenito jo kambaryje. Pasakė 
ji buk nuo kokio tai laiko gy
veno drauge su Alvenito nes ja 
vyras buvo apleidęs.

Motere buvo apskunsta už
apleidima vaiku ir bjauru pa
sielgimą, kada palicija surado 
jos vaikus szaltame name ir be 
maisto. Sudžia iszdave palie 
pima sujeszkoti Alvenito, tęva 
asztuoniu vaiku o Micelli yra 
jeszkomas isz priežasties neuž- 
laikymo savo vaiku.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

VAIKAM PALIKO
$100,000

Paežiai Gera Laika

Boston, Mass. — Biznierius 
Vernon Grayson, kuris mire 
czionais kėlės sanvaites adgal, 
paliko savo vaikams szimta 
tukstaneziu doleriu o savo mo- 
terei sena laikrodėli ir gerus 
laikus.

Motere tuomi visai nenusi
minė ir buvo isz to užganadin- 
ta nes priesz smerti vyro suti
ko ant iszdalinimo turto tarpe 
vaiku, nes ir taip turi užtekti 
nai turto palikto per savo pir
ma vyra ir neturėdama jokiu 
artimu giminiu, liepe savo vy
rui užraszyti visa savo turtą 
vaikams. — Ar daug moezeku 
panasziai padarytu? Kita ne
būtu užganadinta ir stengtųsi 
užimti viską ka tik inžiotu.

Motina Czedino Per 5 
Metus, Sūnelis Pralei

do In Kėlės Dienas

Detroit, Mich. — Vera Sil
verton liepe aresztavoti savo 
devyniolikos metu sunu buk 
jis paėmė jai 500 doleriu, ku
riuos praleido in kėlės dienas. 
Motina su aszaroms pasakė su- 
džiui buk per penkis metus ji 
czedino tuos pinigus del sūne
lio, duodama jam pinigus nu- 
neszti in banka bet sūnelis nu
sipirko sau bambiliu už tuos 
pinigus ir pyszkino po miestą 
nenorėdamas nieko dirbti. Ka
da sudžia užklausė senukes 
motinos ar nori kad sūneli už
darytu in kalėjimą, motinisz- 
ka szirdis suminksztejo ir mel
de sudžiaus idant ji paleistu 
namo.

Motina Pakabino Vaika 
Už Pirsztu

LINKSMU KALĖDŲ!

Vėliname Visiems, Linksmu 
Kalėdų. Lai visus Dievas už
laiko sveikatoje ir prailgina j u 
gyvenimą,—ir kad greitai už
sibaigtu szioji kare. Dieve 
duok sulaukti kitu linksmes
niu Szventu Kalėdų. To vėli
name Jums, szirdingai,

Redyste “Saules.”

SAMOGONKA SU
MERGINA GULĖJO

LOVOJE
Abi Greitai Pasveiko

Kane, Ky. — Penkiolikos 
galonu samogonka likos suras
ta per palicija lovoje kurioje 
gulėjo taipgi “serganti” mer
gina, kuria surado pas Mikola 
Zipa, laike darymo kratos jesz- 
kodami uždrausto sztofo.

Palicija perkrate visa narna 
nuo pastoges lyg skiepui, žino 
darni gerai jog jame randasi 
samogonka nes apie tai jiems 
pranesze kaimynai bet kur ji 
randasi paslėpta tai buvo slap
tybe. Ant galo atėjo in mieg- 
kambari ‘ ‘ serganezios ’ ’ mer 
gaites. Vienas isz palicijantu, 
turėdamas gera noselia, pri- 
ejas prie lovos pradėjo uostyt. 
Na ir suuodė. Paszaukes kita 
drauga in pagialba, iszkele be- 
sispardanezia. “serganezia” 
isz lovos, nutraukė paklodes 
ir sztai stovėjo samogonka. Zi 
pas buvo padirbės lova isz 
prastu lentų aplinkui šamo 
gonka jog niekas nedasiprato 
jog ji ten randasi.

Priek tam padare krata ki
tur surasdami daug sztopo ir 
kitas tris samogonkas.

Aplaistė Save Karasi- 
nu Ir Užsidegė

Johnstown, Pa. — Aplais- 
czius save karasinu po tam už
degė ant saves szlebes, pati 
Juozo Orbuso, 19 metu jauna 
motere isz Hanover’o, taip bai
siai apdege jog trumpam laike 
mirė. Kaimynai paregeja “gy
va žibinti” subėgo ir užgesino 
liepsna ant moteress, bet jau 
buvo per vėlai,

Moterele buvo pas kaimynus 
vakara priesz nelaime kur isz- 
gerta daug munszaines o kada 
parėjo namo anksti ryta, taip 
protas jos buvo sumaiszytas

Newark, N. J. — Ant skun
do kaimynu likos aresztavota 
Mrs. Ruthy Samson už nemie- 
laszirdinga pasielgimą su pen
kių metu šuneliu, Szimu Jack- 
son, pas kuria radosi ant bur- 
do nes jo tėvai iszvažiavo in 
kita miestą palikdami vaikuti 
po priežiūra tosios moteres. 
Už koki ten maža prasikalti
mą motere suriszo vaikelio 
nykszczius ir pakabino ji ant 
vinies taip kad kojos nesieke 
žeme per kelis colius. Po tam 
ji baisei sumusze vaikeli ir isz- 
ejo isž stubos. Tokiam padeji 
me kaimynai su palicija sura
do vaikiuką.

Motere likos pastatyta po 
3,000 doleriu kaucijos lyg teis
mui.

jog nežinodama ka daro, norė
jo su pokeriu užmuszt savo 
trijų menesiu amžiaus kūdiki. 
Vyras atėmė kūdiki nuo insze- 
lusios moteres, nuneszdamas 
pas kaimynus ir tame laike ka
da radosi pas kaimynus, mote
re save uždege.

Isz pradžių manyta buk tai 
jos vyras prisidėjo prie jos ne
laimes bet motere priesz mirti 
pasakė daktarams ligonbuteje 
buk vyras tame neturėjo jokio 
dalyvumo nes ji pati užsidegė 
save. Vyras likos paleistas 
tuoj aus.

USf5 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

Sziam pavo 
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos 
Pirkie Apgyni 
mo Czedinimo

Bondus ir Markes.

TURĖJO DU VYRUS

Gyveno Su Dviem Vy
rais, Nesze Uzbonas

Vandeni Pakol...

Milwaukee, Wis. — Mare 
Mroczek buvo isztekejus už 
dvieju vyru — vienas buvo sta- 
lorius Stasys Czekon su ku 
riuom susilaukė 8 vaikus, ma
tyt motere buvo labai karszto 
budo nes negana jai buvo Sta
sys, tai isztekejo už antro, ko 
kio tai Felikso Hriho, kuris 
nežinojo kad moterele jau turi
vyra. Per diena gyveno su pir 
mu vyru ir savo szeimyna o 
nakties laike su antru vyru. 
Butu viskas ėja kaip ant svies
to bet uzbonas nesza vandeni 
tik tol kol ausis nenutrūksta, 
— taip buvo ir su Mare.

Motere naudodavo taksika- 
bus kas diena, szoferei dasi 
prato kad ežia kas yra nepa 
prasto ir pasinaudojo isz mo
terėles dvigubinio gyvenimo. 
Pradėjo moterei kerszint kad 
pasakys jos vyrams koki gy
venimą ji veda, reikalaudami 
nuo jos pinigu idant sukasti 
liežuvius.

Motere užmokėjo iki sziai 
dienai 5,000 doleriu szoferiams 
kurie isz jos iszcziulbe pinigus 
bet vis da buvo per mažai o 
turtingas antras vyras neno
rėjo duoti moterei daugiau 
pinigu. Tada motere pradėjo 
raszyti falszyvus bankinius 
czekius idant uždaryti burnas 
szoferiu. Ant galo likos susek
ta, gyvenimas jos iszsidave ir 
likos aresztavota kaipo ir trys 
szoferei kurie ja privertė ant 
mokėjimo jiems pinigu.

Geriau Eit In Kalėjimą
Ne Kaip Pas Paczia
Minster, Ind. — “Eikie na

mo su savo paeziule nes kitaip 
busiu priverstas tave uždaryti 
kalėjime!” — tarė sudžia in 
Mika Slocki, kuris prisipažino 
buk padovanojo savo prisie 
gelei puikia mėlyna akute su 
kumszczia.

‘ ‘ Susimildamas, ponas su 
džia, geriau uždarykie mane

Taip Pranaszauje
Kariszki Žinunai

Ir Prasergsti Amerika Kad 
Butu Pasirengus Ant Tosios 

Nelaimes In Laika Trijų 
Menesiu

KARE
Amerikoniszki lekiotojai nu

mėtė 414 tonu bombų ant Ja
ponu stoties Cape Gloucester, 
su didėlėms bledems. Japonai 
dabar pradėjo apleidinet sala 
Bougainville ir kitas artimas 
salas nes negali iszlaikyti Ame- 
rikoniszku bombardavimu ir 
nuolatiniu užklupimu.

Allijentu eroplanai užlėkė 
ant svarbiu vietų Francijoj, 
užimtas per Vokieczius ir su
naikino kėlės dirbtuves ir dau 
gelis žmonių likos užmuszta.

Jugoslavijoj pasikeleliai, 
skaitliuje 300,000 smarkei pa- 
siprieszino priesz Vokieczius 
ir kovoja drauge su Allijentais 
kad iszguiti nevidoną isz savo 
tėvynės.

Naujoj Britanijoj Japonai 
likos smarkei sumuszti ir ne-
teko 16 eroplanu ir dvieju ka
riszku laivu.

Badai Vokiecziai ketina pa 
karti visus Angliszkus ir 
Amerikoniszkus lekioto jus ku
riuos laiko nelaisvėje, kaipo at- 
kerszinima už suszaudytus 
tris Vokieczius Rusijoj, Kar 
kove. Anglija ir Amerika už
protestavo j o priesz toki bar- 
bariszkuma.

Nėra Videlciu Ir Peiliu 
Vokietijoj

kalėjime bet neliepk man eiti 
namo su ta j a ragana. Mano mo
tere yra tokia liurba kad stu- 
ba iszrodo kaip kokia kiauli- 
nyczia, nubodo man gyvenimas; 
su tokia nevala ir už tai asz 
jai užmusziau aki. Uždaryk 
mane in kalėjimą o in mano 
narna nusiunsk ka toki idant 
iszmokytu ja kaip turi užlaikyt 
paredka namieje.’G

Sudžia iszpilde norą Mi
ko, kuri uždare kalėjime ant 
30 dienu. Palicija nusiuntė mo
tere isz sveikatos b juro pas 
Slockius iszmokyti moteria 
kaip turi užlaikyti stuboje 
szvaruma ir paredka.

WASHINGTON— In laika ateinaneziu
trijų menesiu Amerika aplaikys baisu smūgi ant 
kariszku lauku Europoje kur sziadien musu ka
reiviai kovoja. Kariszki žinunai pranaszauja buk 
Amerika neteks tuose musziuose apie puses mi
lijono kareiviu todėl bukime pasirengia ant 
tosios baisios žinios. Allijentai mano pradėti 
nauja kariszka frunta ir nusiunsti ant io daug 
Amerikoniszku kareiviu bet kur tasai naujas 
frantas prasidės tai laikoma slaptybėje.

Rusai randasi tik 20 myliu nuo Vitebsko, 
prie Nevalo, kur atsibuvo smarkus musziai ir 
Rusai atmusze szimta miesteliu nuo Vokiecziu. 
Vokiecziai pasirengineja apleisti nekuriuos ka- 
riszkus laukus Rusijoj priesz užejima smarkios 
žiemos kokios užeina Rusijoj nes po tam butu 
per vėlu trauktis isz ten. Vokiecziai suszaltu
kaip suszalo Napoleono armija bėgdami isz Ru
sijos. Rusai jau randasi prie Vitebsko kur nau
doja dideles armotas ant Vokiszku glitu su ge
roms pasekmėms ir jau atmusze 20 miesteliu ir 
kaimu. Daug Vokiecziu žuvo tuose musziuose.

Ana diena Allijentai smarkiai užklupo ant 
Vokietijos svarbesniu miestu kaip Frankfurto,
Bremen, Mannheim, Ludwigshafen ir kitu, kur 
bombardavo dideles kariszkas dirbtuves ir žy
mes miesto dalis, numesdami daugiau kai 2,000

Berne, Szveicarija — Kada į bombų. Amerikoniszki eroplanai taipgi bom- 
ateini in restauracija, Vokieti
joj, paimsi krėslą ir atsisėsi
prie stalo bet ant jo nepama klIS eroplanus. In du menesius Allijentai bom- 
tysi videlcio, peilio ne szauksz- 
to jeigu pats j u neatsineszi su .

bardavo submarinu stotis ir nuszove 48 Vokisz-

bardavo svarbesnes vietas Vokietijoj nuszau-
savim. Restauracijos tik tada j 
tau paduos tuos dalykus, jei
gu užstatysi kaucija už juos, 
tiek markiu, kiek jie kasztuoja 
— ir tai labai daug. Bet jeigu 
tuos dalykus ir naudotume!, 
tai valgio mažai aplaikytum. 
Laikraszcziai taipgi prasergs- 
|ti žmones kad nekeliautu pas 
patinstamus ar gimines be rei
kalo tiktai raszytu jiems laisz
kus.

darni 38 eroplanus kaipo ir bombardavo svar
bius pakraszczius, paskandydami kelis laivus. 1

Vokiecziai pasirengineja ap
leisti Ryma bet priesz apleidi
ma miesto pritaisineja bombas 
po žeme ir kada ateis diena ka
da turės apleisti ta j a aplinkine 
tai isznesz in padanges visa 
miestą. Amerikonai paėmė kė
lės svarbesnes vietas Italijoj,

iszguidami Vokieczius su di
dėlėms bledems.

Penkta armija Italijoj jau 
prisiartina prie San Vittore 
isz kur kelias eina in Ryma. 
Anglikai smarkiai kovoja prie 
Ortonos kur jau didelis skait- 
lis Vokiecziu žuvo. ,
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O dienoje “Dieviszko Užgi
mimo” atsiminkime aut žodžiu 
jog kada Dievas gema, visos

katos ir prailgina ju 
mus.

'iszka, piktybes ir neteisingys- 
tes. Atsiminkime, kad jeigu

Tikra teviszka meile.
TeviszJka meile labai lankei 

įklos meiles.

Apie Svetimu Kalbu 
Spauda Suvienytose 

Valstijose
LINKSMU KALĖDŲ!

Szv. Miszios. 7 
Miszios. 8 val.Kun. J. J. Bagdonas vai. skaitytos 

pamokslą skaitytos Miszios. 9 vai. skai-

Dievas galėjo iszganyti visa užsitarnauja, ant 
svietą, tai ir viena tauta, jeigu Tėvai privalo mylėt savo vai- 

' toji tauta stosis tvirta tiikeji- kus,

“Jau szia diena, 
Gul ant szieno, 
Karalaitis szio svieto!” 
Dienoje Vieszpaties Užgi

mimo gieda taja giesmelia ne
tik Lietuvoje bet ir visame■ 
sviete, kur tiktai musu broliai, 
randasi, in kur tik viesulą gy
venimo žmones nustumia.

Toji prasta giesmele prime 
na mums graudžia ir laimingai 
valanda Užgimimo Iszganyto-;O i—J «■

jaus svieto. j
“Gul ant szieno” — skamba į 

tarp visu Krikszczioniszku į 
tautu ant svieto ir gaudžia ir 
plaukia balsas atsimuszantis 
augsztyn ir budina tuos kurie 
tamsybėse miega ir netiky'bia 
sprandus slegia, ir garsina pa- 
kajn žmoniems visame sviete.

Del iszganymo žmogaus nu
žengė Dievas ant žemes, del iii- 
vedimo pakajaus, del apmalszi- 
nimo susijudinusiu dusziu — 
užgimė Iszganytojas svieto.

O ar randasi tasai pakajus 
sziadien ant žemes, ar yra ta
sai pakajus szirdyse žmonių ir 
vieszpatyscziu? O-gi kam tasai 
pakajus, 'bile pavirsziniai esa
me Krikszczioniais!

Ar mes esame tokiais žmo- 
nimis geros valios del kuriu 
aniolas aįpreikszdamas Užgi
mimą Kūdikėlio Jėzaus, ap- 
reikszdamas pakaju? Ar turi
me savyje gana geros valios, ir 
ar galime žiūrėti in taja szvie- 
sa žvaigžde kuri veda in amži
na laime ir teisybe? •z

Sztai klausymas, ka mes to
je dienoje privalome pildyti.

Ar 'daug tarp musu atsiras 
kurie turi pakaju duszioje, ar
ba. butu pilni geros valios?

•Nes po tuju klausymu, per- 
tikrinaneziu mus apie musu 
silpnybes, mislis atkreipia in 
Dieva.
1 Primykime sau, kad toji nak
tis, tai ne prapulties nes priesz- 
dienis iszganymo. Jog Kūdikė
lis Jėzus, ateidamas ant žemes 
szirdžia apėmė visa svietą, kad 
rankelėse, kurias jam vėliau 
perskriode vinimis, nesze ne
pabaigta mielaszirdyste Die- 
viszka, kaipo puikiausia ir di
džiausia dovana del viso 
to.

Ir norints jaueziames 
dėjusiais, inženge in mus 
kad prisiverti a teisingai 
dose prie Dieviszko Kūdikėlio 
ir ant mus nupuls spindulėlis 
tosios szviesos žvaigždeles, 
prasklaidantis tamsybes pag'O- 
niszkas, apreiszkentis insiku- 
nijima in žmoniszka varginga 
kuna Dieviszkos mislies ir kad 
spindulis tosios žvaigždes puo
lantis ant musu palenktos gal
vos su nusižeminimu apreiiksz 
del mus at leidimą ir aplai’kysi-

'mo o turtinga dorybėse.
Kiek tilk kartu pasirodys ant 

dangaus žvaigžde Iszganymo, 
tiek kartu matysime joje

į žvaigžde vilties.
į Ant galo linkimo visiems 
i musu skaitytojams ir visiems 
į Lietuviams Amerikoj, laimin- 
.gu Kalėdų ir kad Dievas užlai- 
ikytu nuo visu nelaimiu ir turė
kime vilti kad szitoji baisi ir 
kruvina kare greitai pasibaig
tu ir vela svietas gyventu su
taiko je ir meileje artimo.

Sziadien paduodame ranka 
su velinimais ir dalinamės plot- 
kclems su skaitytojais “Sau
les”, gero noro, ranka priete- 
lystes. Lai tuose nameliuose 
kur “Saule” atsilanko, ji su
ramina nuliuduses szirdeles ir i (sudrutina visame, neszdama 

j skaitytojams suraminima, szi- 
tame gyvenime. Paduokime 
ranka viens kitam ir linkėki
me sulaukti linksmai gražiai 
ilgus, ilgesnius metus gyventi. 
Tegul Kūdikėlis Jėzus laimina 

visame, 
Szitam ir ateinaneziam 

gyvenime,
To vėlina isz szirdies, 
Iszdavyste Saules.”

jau praslinko
Kristaus nes

Daug metu 
nuo Užgimimo 
praėjo 1943 metai. Musu Isz- 
ganytojas paliko mums puiku 
mokslą, — mokslą meiles Die
vo ir artimo, mokslą svar
biausia del visu Krikszczioniu 
bet tasai mdkslas suyis isz'ge- 
so szirdyse žmoni u — dingo 
meile Dievo ir artimo o užėmė 
vieta tuju dvieju dorybių, at- 
szalimas tosios meiles! — Juk 
nevos rėmėsi ant tos meiles, 
rėmėsi bet... tiktai apmau
dingai. — Kur dingo nuo svie
to teisybe? Kur dorybe? Kur

privalo rūpintis kad vai
kai turėtu viską kas jiems yra 
reikalinga, kad nuolatos jaus
tu sziluma motiniszkos ir te- 
viszlkos meiles bet neprivalo 
prisilenkti aklai ant vaiku 
visu noru. Juk vaikas, tai ma
žas žmogus, apteiktas per gam
ta kliutcms suaugusiu bet tru
puti kitai]), bet vis turintis 
taisės kaltes suaugusiuju.

Kūdikis turi savo vale ir ne
žiūrint ant to, ai- tas jam isz- 
eis ant gero ar pikto bet vi
soms pajiegoms ketina pasta
tyti ant savo. Matydamas mei
le apteikta per tėvus ant kož- 
no žingsnio ir persitikrinimo, 
kad jeigu tėvai tai]) ji myli, 
neatsakys jam nieko ir panau
doja visokius budus kad savo 
tikslą pasiekti verksmu, mel
dimais, nuliudimu ir gailes
niu ir kaip kada savo piktu
mu bando priversti tėvus kad 
prisilenktu ant jo noru. To
kiuose atsitikimuose tėvai pa
pildo didelia klaida nes tokiu 
budu sudrutina kūdikyje per
sitikrinimą apie jo valdžia ii 
galybia.

Teviszka meile turi būti di
dele, szirdinga ir teisinga. Pri
valo būti tai]) karszta, kad tu
rėtu ant tiek pajiegu, kad ne- 

t teminti ant ju aszaru ir verks- 
; mu kūdikio, kuris spiriasi ko

kio dalyko, kas jam galėtu 
kenkti. Greitai apdžius asza- 
ros, rugojimai ir gailestis ku- 
Jikio ir kūdikis nepaliaus my- 

i lėti tėvus, nors jam atsake ii 
neiszpilde jo reikalavimus. Ta- 

( da tai kūdikis supras, kad už 
> jo valia, randasi da drūtesne, 
. iszmintingesne valia tėvu, ku- 
: rie apie jo gerove rūpinasi.

Į tylos Miszios vaikams. 10 vai.
26 Suma ir Palaiminimas. Antra

svie-

nusi- 
viltis 
mal-

me isz tosios rankeles malones 
heszantes del svieto.

Kai]) ant tojo Kūdikėlio isz 
noro Dieviszko priesz amžius 
užgimusio, puolė kryžius, taip 
isz daleidimo Dieviszko ir ant 
mus puolė .kryžius.

Nesziokime ji kantrybėje ir 
nepulkime po jo sunkumu, kai
po ir Kristus Vieszpats nesze 
ta kryžių ant kalno Kalvarijos 
statydamas visas savo pajie- 
gąs,

Vaikai Sveikinasi Su 
Kalėdų Dieduku

rasi tojo puikaus mokslo ne 
tarp dvasiszjkuju ne tarp švie
timu, kožnas nevos gobstusi 
dorybia bet tiktai gobstusi! Ne 
pas vena nerasi dorybes siūle
lio. Dingo dorybe, dingo moks
las Kristaus, — tas mokslas 
kuri dabar aipvaikszcziojame. 
O kaip ji apvaikszcziojame? 
Taip apvaikszcziojam kaip ji 
pildome.

Musu proseniai suvis (kitaip 
szvente 
gimimo
vaiksztineja dabartiniam lai
ke linksmai ir džiaugiasi po in- 
tekme alkoholinio spirito! 
Staugia, kly'kia ir cypia. Gal
vas skaidosi, su peiliais badosi 
nes tai Kalėdos, linksmos die
nos, tai vale, — niekas negali

Kalėdas. Szventia U'ž-
Iszganytojaus ap

uždrausti (?) Apie vaisius me
tiniu szveneziu žino visi gana 
gerai, — nereikia czioii pri
minti.

Acziu szirdingai musu skai
tytojams už prisiuntima pade- 
kavoniu laiszlkus su gerais lin
kėjimais. Persipraszome, kad 
negalime visu patai])inti isz 
priežasties stokos vietos. Lai 
Dievas visiems laimina su 
szioms szventems Kalėdų ir

Washington, D. C. — Dides
ne dali 21,996,240 asmenų Suv. 
Valstijose, tik 8,354,700 isz ku
riu yra svetimszaliai kurie 19- 
10 mete cenzo j raportavo kita 
kalba negu Anglu kaipo “Mo
tinos kalba,”—t.y., “svarbiau
sia kallia vartojama namie” 
arba “jaunystėj” — aptarnau
ja 1,100 laikraiszcziu arba lei- 

svetimose kalbose arba 
dalis svetimoje kalboje, 
metu pirmais szesziais 

menesiais 1,092 tdki leidiniai 
egzistavo, nes juos tikrai gavo 
Common Council arba Federa
tes Valdžios instaigos.

Gulimas daiktas, kad dar yra 
kitu svetimu kalbu leidiniu 
Suvienytose Valstijose, bet jie 
aptarnauja tik nekurtuos žmo
nes, kaip tai narius religijines 
sektos, bažnyczia arba kokia 
vietine organizacija ir apie 
juos mažai težinoma. Susira- 
szinejiinas su redaktoriais, lei
dėjais ir organizacijoms in vai
riu grupių parodo, kad visi j 
svarbus svetimu kalbu leidi-'Park Place, Pa. 

ni'ai priJkaityti prie sziu 1,092.! Albert W. Gili

KALBA IR KADA 
LAIKRASZTIS ISZLEISTAS

minga i ant 
tos praeita 
town, Pa., uz

liniu
nors

— *'28 isz škhitliaus 44 vy
ruku perejo egzaminą pasek- 

kariszkos tarnys- 
Utarn inka, A Ren

ku rie iszvažuos
keliu sanvaieziu.
Mahanoy City, Pa.

John M. Hanrahan 
James P. Whalen 
George M. Hume, Jr. 
Albert A. Mokai 
William D. Uditis 
Anthony M. Vinchofsky 
David E. Jenkins 
Morris A. Seąbra 
Charles A. J.Kehler 
Mahlon L. Stocker 
George J. Stremba

Morea, Pa.

Peter Davidock

Bowmans, Pa.

Harry J. Witchey
Anthony J. Gober

Buck Mountain, Pa.
John C. Flaim

Trenton, Pa.
Walter J. Sherkness

'kurio kdkla turės gražu programa ir

ežias Miszias
10 vai.
A ntgli s zlk a i s ak y 
per Miszias 9 vai.

N odei i o j e, G ruodžio- Dec.
d. pamokslus per visas Miszias j diena. Kalėdų, 3 vai. po pietų, 
sakys Kun. Bernardas Szim-Szv. Vincento Parapijine Mo
kus apie Szv. Steponą
sz’vente Kataliku Bažnyczia 
szvenezia antra diena Kalėdų.

Szios Parapijos Klebonas, 
Kun. P. Czesna, vikaras Kun. 
J. J. Bagdonas ir Kun. Bernar
das Szimkus linki visiems pa
vapi jiecziams ir visoms para
pijietėms: LABAI LINKSMU. 
SZVENTU KALĖDŲ.

Stepono, Panedelyje pripuola 
Szv. Jono Evangelisto o Utar- 
ninike Nekaltųjų Vaikeliu.

— Valdžia nusiuntė del vi
su kasyklų paliepimus kad 
darbininkai dirbtu per Naujus 
Metus ir kad iszkastu kuodau- 
giausia anglių, kurie yra labai 
reikalingi po visa Amerika. Ar 
anglekasiai iszpildys valdžios 
praszyma tai nežine.

— Seredoje kilo ugnis 4ta 
vai. po piet, ant W. Maple uly., 
Noonano garadžiuje. Nors 
liepsna likos greitai užgesinta 
bet padare užtektinai hledes.

— Tik dvi dienos lyg Ka
lėdų. Kalėdų Diedukas jau nuo 
senei pradėjo iszdalinet dova
nas del vaiku ir suaugusiu, o

Kalėdų Diedukas atvyks su 
dovanomis.

— Gerai žinomas musu sa- 
luninkas, ponas Mikola Urba- 
naviezius, 1 E. Ogden uly., pa
vojingai serga namie nuo ko
kio tai laiko. Draugai jam vė
lina greito pasveikimo. Jo dūk 
te, leitenante Elena, kuri yra 
kariszlka norse, Richmond, Va., 
pribuvo atlankyti savo sergan
ti teveli.

Istorija apie “AMŽINA ŽU
DĄ.” Jo kelione :po svietą ir 

Įliudymas apie Jezu Kristų.
20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

Andrius J, Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street / 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas lenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

Kalėdų Diedukas sveikina 
mažus vaikus kurie likos at
gabenti isz Indijos in Ame
rika ant priglaudimo ir ap
sakinėja jam kiek tai nuken- 
te tenaitineje nelaisvėje.. 
Daktaras Raymond Stan
nard, isz Redlands, Califor- 
nijos, turi po savo globa net 
asztuonis tokius sieratukus 
kuriu tėvai likos užmuszti 
per Japonus.

Szie 1,092 laikraszcziai ir 
leidiniai atspauzdinti 39 sve- 
imose kalbose, jeig'u skaitėme 

Esperanto, Carpatho - Kroatu, 
ir Serbu, kaipo atskiras kalbas. 
Esperanto yra dirbtina kalbia. 
Carpatho-Rusu leidiniai Suv. 
Valstijose pabrėžia ju giminys
te su Rūsiais. Kroatu ir Serbu 
leidiniai vartoja viena kalba, 
skirtinga a-b-cela, Kroatai var
toja Lotynu raides, Serbai Cy- 
rillac raides. Ladino yra Išz- 
panu kalba maiszyta su Žydu 
r ji vartojo Žydu raides.

Praeityje buvo leidiniu Suv. 
Valstijose Hindustani, Punja
bi, Persu, Tagalog (Filipinų) 
ir Turku kalbose, bet dabar ju 
nėra.

Tik 21 isz 39 grupių turi 
lienraszczius; beveik visos 
grupes turi pus-sanvaitrasz- 
izius arba sanvaitraszczius.

Sekanczios grupes turi dau
giausia leidiniu: Is'zpanai 142, 
i talai 117, LeiJkai 78, Czekai 61

•ziai turi daugiausia dienrasz- 
cziu net 11. —C.C.F.A.U.

Poni Elzbieta Blass, isz De
troit, Mieli., raszo:— Prisimi
niu tamistoms penkis dolerius 
už laikraszti ir už skola; siun
tinėk! te man “Saule” kaip 
siuntine jote. Sveikinu rėdysite 
su szventem Kalėdų ir su Nau
jais Metais ir vėlinu kad “Sau
le” szviestu be paliovos.

KATTYKIT “SAULE” PLATTNKH

Cumbola, Pa.

William J. Kasper

Middleport, Pa.

John A. Yescavage

New Philadelphia, Pa.

Frank A. Burcosky

Philadelphia, Pa.

Myron Gavula 
Elmer J. Volansky 
John J. Whalen 
Francis J. Homa

Milmont Park, Pa.
Anthony J. McHale

New York, New York
Emil Petruska

— Szv. Juozapo Bažnyczio- 
je per Kalėdas Szv. Misziu 
tvarka bus sekanti:

Iszpažintis priesz Kalėdas 
bus klausoma Kuczioje-Petny- 
czioje, 7 vai. ryte, 4 vai. po pie
tų ir 6:30 vai. vakare.

Pirmutines Szv. Miszios bus 
6 vai. ryte. Is'zkilmingas Szv. 
Miszias laikys klebonas, Kun. 
P. Czesna, asistuos Dijakoiiu, 
vikaras Kun. J. J. Bagdonas, 
subDijakonu, szios parapijos 
sūnūs, Kun. Bernardas Szim
kus, kuris mokinasi Catholic 
University, Washington, D. C.

Kitos Szv. Miszios bus 8 vai., 
9 vai. ir Suma 10 vai. 8-ta va
landa Miszias laikys Kun. J. J. 
Bagdonas. 9 valanda ir 10 va
landa Miszias laikys Kun. Ber
nardas Szimkus. Po Sumai bus 
suteikta Palaiminimas su Szv. 
Sakramentu.

Pamokslus sakys Lietuvisz-j 
kai Kun. P. Czesna iper sekau-1

Linkėjimai Visiems Skulkino Lietuviams! ------- O-------
Skulkino Republikoniszkas Kliubas linki visiems 

Skulkino Lietuviams geriausiu linkėjimu ant sziu 
szveneziu.

LINKSMU KALĖDŲ IR NAUJU METU!
G. Harold Watkins,

Pirmininkas,

SHENANDOAH, PA

. — Nedelioje atsibuvo susi
rinkimas Lietuvišzku Mergi
nu Sodaliecziu ant 'kurio daly
vavo delegates isz miesto, Ma- 
hanojaus, Minersvilles ir Ta- 
makves. Po susirinkimui dele
gates likos pavieszintos skania 
vakariene.

t Juozas Didžiūnas, 56 me
tu, buvusis senas gyventojas, 
mire Graytown, arti Port Car
bon, sirgdamas koki tai laika. 
Velionis gimė Lietuvoje ir 
pergyveno Amerikoj apie 40 
metu, pirmiausia apsigyvenda
mas Szenadoryje. Paliko kėlės 
dukteres, suims ir brolius. Lai
doja graborius Romanas.
— Jonas Vasiliauskas, 341% 

S. Jardin uly., likos skaudžiai 
sužeistas in koja, dirbdamas 
butlegerineje skylėje arti Gir
ard Park. Kai re j i koja likos 
visai nukirsta. Jonas turi apie 
30 metu ir yra nevedes žmogus 
ir gyvena su savo motina.

t Panedelyje netikėtai mi
rė kunigas Juozas
klebonas Szv. Kazimiero Len
ku parapijos, 229 N. Jardin 
uly., kurioje tarnavo nuo 1938 
meto. Mete 1917 jis buvo klo-j 
bonium Szv. Kazimiero Len-i 
kiszikoj para., Mahanoy City.

— UŽ tai kad jo pati ji pa- Lengvas būdas iszmokt gražai raszytt 
15c; Pralotas Olszauskas ir jo jo dra- 
bai su paveikslais 25c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE

Nervu ir nuo sutukimo po 85c; Insk 
tu arbata, varo akmenėlius 60c;Krau- 
jo Valytojas 60c; Kosulio, Kokliuszo 
ir Dusulio po 60c; Vandenines ir Szir-

L. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlio. Pasam
do automobilius del laidotuvių,- - 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
620 W. Centre St., Mahanoy City

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, celuloidos virszais 
65c,-ta pati gražiais celuloidos virszais 
$1.75. Vainikėlis, maža maldų knyge
le, misziu maidos su paveikslais, pa- 
pratu apdaru 50c; Vainikėlis, juodais; 
odos apdarais $1.25; Kanticzkos gies
mių knyga, 863 pusi. $2.00; Gydyklos 
nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Seno 
ir Naujo Testmento 25c;Mikaldos Pa
sakojimai Pranaszystes, 25c; Gudrus 
Piemenukas graži apysaka 25c; Kaba
las su Saliamono Nosia 10c; Sapnui 
Knyga su paveiks. $1.25; Apie Dangui 

I Saule, Žvaigždes 10c;Sapnas Marijos 

ant Kalno Alyvų 15c; Gyvenimas Ma
rijos 35c; Orakulas knyga visokiu in- 
spejimu: planetų, kazyru ir delna- 
žinystes $3.50; Geografija, žemes ap- 
raszymas 464 pusi., $3; Raistas, apra- 
szio lietuviu gyvenimą Chicagos stock 
yarduose,356 pus.,$l; Istorija Abelna 
dalis I, 500 pusk, $1.25; Kapitonas 
Velnias, apysaka $1.25; Burtininkas 
ii Burtininke, 35c; Ponsko Piloto Su- 

idžios Galas 10c; Girtuokliu Gadzins-
Gaztlzi'k ^os 15c; Karves Nauda ir Suriu Pada-

rymas 25c; Lengvas Budas Iszmoke 
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszkai 
Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti! 

I skanesni valgiai ir visoki kepiniai $1; 
j Eustakijusas graži apysaka isz pirmu 
'amžiau kriksezionybes arba iszgany- 
'mas Szv. Kryžiuje 128 pusi., 35c; 
:Sveikata ligoniams knygele apraszio- 
apie 350 visokiu vaistiszku žokliu 25e

niekinėjo ir ji apleido, Vincas 
Kanclerius, 212 S. Ferguson 
uly., užvedė skunda priesz sa- 

■ vo paczia Katre. Porele apsi
vedė Birželio 25 d. 1924 mete.

dies Ligos 60c; Pataisymui Vyriszka- 
<2+ riaiv Po TCnvi mo 85c; Nuo Užsisenejusio Kataro

’ ’ ’ c " į (hey-feaver) 85c; Nuo Cukrines I.i-
miei’O bažliyczioj Kalėdų tvar-'gos (diabetu) 85c; Nuo Pražilimo ir 
ka bus: Piemenelio Miszios 6 'Plaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo isz 

'burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų 60 
VH;1. AlltlOS Miszios bus 8 vai. p. Pttlanp’oę Treiankes (stambinsi 6(b 
Treczios Miszios 10 vai. Iszpa 
v. ,. , i m - m , ■ I85c; Pailiu arbata ir mostis po 85znitis bus įklausoma tiktai Ku--o___ .
ežioje: 4 vai. iki 6 vai. 7 
iki 10 valandos.

■ burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų 60 
,c; Palangos Trejankes (stambios) 60' 
'c; nuo sruugusio pilvo (heart-buru)),

Girardville, Pa. — Szv. Vin-
Į cento įbažnyezios Kalėdų pa-| 
maldų tvarka bus sekanti: 6

jPuplaiszkes, Pelunas, Ramuneliai. po 
vai.'25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltme- 

tes po 20c; Dzingelis, Debesylas, Cze- 
breliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle- 
les, Kadagiai po 25c. Visos žoles yra 
pakeliuose ir su nurodymais, nuo kd 
ir kaip jas vartoti. Adresas

M. ŽUKAITIS,

336 Dean Street - Spencerport, N. Y.
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Kūdikis Ant Kalėdų Eglaites
szesziu metu

kūdikis, kokiu 
arba d a ma

žiau, iszbudes 
r y t m e t y j e 
szaltoje pa- 
kriauszeje ap
rėdytas jis^ bu
vo labai nu
skurusiu ži-

szalczio drebėjo.

durnu žvalgydamasis, tykiai, 
vos lupytes krutindamas, sau 
sznabždejo:

— Koksai ežia sujudimas, 
bildesis; koki žmones ir ark
liai, karietos ir szaltis!

Gražu žingeiduoliui teminti

poneliu, nuo
Jo kvapas veržėsi isz burny

tes ir, tuo jaus pavirtęs baltu 
garu, nyko isz mažutėliu akiu 
o jis, sėdėdamas pakriauszes 
kerteje, ant mažos skryneles, 
isz neramumo tyeziomis leido 
ta gara smarkiau, kad pažais
ti, žiūrint kai]) jis kyla ir nyks
ta. Vienok mažutėliui labai no
rėjosi valgyt.

Jis daug kartu priėjo prie 
vietos kur, ant plono pakloji- 
mo buvo kokis tai nudėvėtas 
skarmalas, vietoj pagalves, ant 
kurio gulėjo serganti motina. 
Ji su savo kūdikiu įpriesz kele
tą dienu atvažiavo isz kito 
miesto, tikėdamasi ežia koki 
darbeli bet... alkis ir szaltis ja 
paibloszke pirmose pasirody
mo valandose, tame mieste to
dėl veltui buvo jos žygiavimas 
kur nors, kad skurdžiausi kam
barėli iszsinuomuoti.

Todėl ji apsigyveno apie 
varsna už miesto, dideleje pa- 
kriauszcje, ant kranto ledu už
klotos upes.

Pagaliaus, baugu pasidarė 
kūdikiui tamsoje; vakaras se
niai aplanke juos o lempos nie
kas neužžiebia. Priėjus dar 
karta pažadino motina o ka
dangi ji jam nieko neprakalbė
jo, todėl mažutėlis perbraukė 
rankute per jos veidą, kuris jau 
buvo sustingęs ir szaltas kaip 
ledas. — Jau ežia labai szalta, 
— pamisimo sau vaikutis.

Pastovėjus neilgai, prikiszo 
rankutes sau prie burnytes ir 
pate ant ju kvapa, norėdamas 
kiek apszildyti užgeltus pirsz- 
telius. Paskui, užsisegiojas ži- 
pono saguczius, insikiszo ran
kutes in kiszenius ir vis atsi- 
gryždamas ’žiurėjo ar nemato 
matusze, kad jis apleidžia pa- 
kriausze.
■ Naktis buvo tamsi bet dan
gus pilnas Žvaigždžiu, spindė
jo. Mažutėlis, užsikraustes ant 
pakrihuszes virszaus apsidai
rė ir, pamatęs tiesiai daugybe 
žiburiu, patraukė link ten. In- 
ejas in didžiuli miestą, kūdikis 
nusistebėjo nes ežia gatves 
szviesios, žmonių pilna. Visai 
kitaip nuo tos vietos, isz kur 
jis atvežtas. Mažuczio gimti
nėje, jis atsimena, naktys taip 
tamsios; viena lempa ant visos 
gatves. Mediniai, žemi namu
kai. Ant gatves tik pritemus, 
fuszczia, žmones skubinasi in 
namus.. Tyku, tik kartais gar
sus szunu lojimas pasigirsta. 
Bet ten mažmožiui buvo szilta 
ir valgyt gavo o ežia. ..
1 — Kad nors plutuke!.. taip 
mausto kūdikis, snieguotu sza- 
ligaiviu krypuojant.

Ant galo pritruko spėkų, — 
privaro. Pasitraukė in kraszta 
szaligatvio, atsirėmė in stora, 
isz pažemiu apvyniota viola 
telegrafo stulpą ir, su žingei-

nuo nugarų perszilusiu arkliu 
ir sunkiai alsuojancziu ju 
sznarpliu. Butu temijas galbūt 
da ilgiau 'bet negailestingas 
szaltis ir noras valgyti neleido 
bent kur ant vietos ramiai pa
stovėti.

— Kad nors kąsneli bile ko!.. 
Jau ir pirszteliams skaudu da
rosi. — Su telkia minczia ma
žutėlis, atsitolinęs nuo telegra
fo stulpo, leidosi toliau.

taipgi koja isz apacziu paspy
rė. Kūdikis, sucypęs, nusirito 
nuo szalygatvio. Nuskriaus
tas, paszokos nuo žemes, leido
si bėgti bet atodairos; užbėgo, 
pats nežino kur — in svetima 
kiemą ir pasislėpė ten esan- 
czioj krūvoj malku.

— Sziczia nesuras nes tam
su, — sukukždejo pats sau.

Atsisėdo jis už krūvos mal
ku ir susirieto bet kvapa sun
ku beatgauti isz baimes. Stai
ga pasidarė jam taip lengva: 
kojytes ir rankytes paliovė jam 
skaudet ir tapo taip szilta, taip 
szilta, kad kūdikis pamate jog 
isztiesu esąs ant kakalio.

— Suszilsiu kiek ir vėl eisiu 
žiūrėti žaisliu, — pamanė kū
dikis ir nusiszypsojo, prisimi
nės juos.

— Eik szen, pas mane ant 
eglaites, vaikuti, — pasigirdo

§ TARADAIKA f

Jis pamanė buk tai mama in
Sztai ir gatves! O, kas ten? ji kalba, bet ne. Tai kas-gi pra- 

Koksai didelis stiklas o už jo bilo ? — jis neinate bet sztai, 
kambarys, kambaryje medis J kas toks pasilenke prie jo ir 
sulyg lubu. Tai eglaite, ant ku-1 apkabino tamsoje o jis puolėsi 
rios mirguliavo invairiu spal- jam in glebi. Staiga nuszvito... 
vu žiburėliai; kiek auksuotu stebėtina szviesa! (J gražumas 
popierėliu ir obuoliu o aplin-'eglaites! Bet ne eglaite, jis nei 
kui žaislu, szalimis, mažu ark-'neinate da tokio medžio. Kur
ti ukm Po kambarį bėgioja vai- gi jis beesąs ? viskas mirga ir 
kai, kryksztauja, džiaugiasi ; visur aplinkui — vis žaisles.j 
szvarus, žaidžia ir juokauja, ’ Vienok ne žaisles bet mergai-

visi jie bu-

— Mama, mama!. Ak, kaip

valgo ir ka tokio geria. Sztai tęs ir berniukai, kurie tik pa- 
mergaite su berniuku suktini nasziai atrodė prie taip pui- 
szo'ka. įkios szviesos, vis apie ji suki-

Žiuri in ta vaizduote už lan- liejasi, skraido;
go kūdikis ir stebėsi, jau ir cziuoja ji, ima glėbin, nesza su 
nusiszypsojo bet pasijuto kad savim, taipgi ir jis skrenda. Ir 
ir kojų pirsztelius skauda o mato jis: jo mamaite.
ranku pirsztai visiszkai rau
doni, nugrubo, kad nei sulenk-1 man ežia gerai, mama! — szau- 
ti, nei pajudinti... skauda! Ne- kia jai kūdikis.
miela nei vaizduote; gailiai ap
siverkęs nubėgo toliau.

Kiek pabėgėjus mato vela už 
lango kambarį. Jame medis 
maž-daug kitoniszkesnis bliz- 
gucziais už pirmąjį o ant skob
nio galybe visokiu pyragai- 
cziu. Vaikas nei nesustojo; nu
bėgo, bet kur, nei pats nežino. 
Norisi jau vėl jam aszarelei 
riedėti nes szallta ir skauda ir 
valgyti nori bet vis bėga ir 
rankute rankutei!, kad atszil- 
tu, musza.

Jau ir neramu jam darosi, 
apėmė kažkoks nuobodumas ir 
nesuprantama gailestis. Vie- 
nok ežia prieszai matosi kas 
tai tokio naujo: žmones susi
grūdę stebėsi i]’ kiti juokiasi; 
ant lango už stiklo trys mažos 
figūros, aprėdytos raudonais 
ir žaliais drabužiais ir visai 
kaip gyvas! Koksai tai žilas 
senelis, griežia, ant. dideles 
smuikos; o du szalimais jo 
taipgi griežia, tiktai ant mažu 
smuikeliu ir taktiszkai galvu
tėmis kraipo, žiuri 
antra
tiktai per 
kalba, 
dikis kad jie isztiesu gyvi; tik 
vėliau dasiprotejo kad figūros.

Nusijuokė. Mat, jis niekad 
nebuvo mates panasziu daigtu, 
neigi žinojo kad tokiu esama. 
Ir nors veikti jam norisi, ta- 
cziaus, žiūrint in figūras, tai]) 
juokinga, kad negali besisutu- 
reti. Pagaliaus, pasijuto.mažu
tėlis, kad isz užpakalio kas tai 
ji kumsztelejo ir stipriai pa
kratė už apykakles; didelis 
blogas vaikas, szalimais būda
mas, pasznairaves, trenkė 
kumszczia jam galvutei!

— Kas jus, mergaites?... Kas 
jus, berniukai? — klausia jis, 
juoukauja ir myli juos.

— Tai Kalediszkiu eglaite, 
— atsako jam anie. Ant Kalė
dų visuomet ežia parengiama 
eglaite mažiems vaikucziams, 
kurie neturi jos savo namuo
se... O motinos szitu kūdikiu 
antai-gi, ežia pat, raudoja. 
Kiekviena pažysta savo ber
niuką ar mergaite; jie džiaugs
mingai bėga prie ju, bueziuoja 
juos, maldauja ju neraudoti 
nes jiems ežia taip gerai... ge
rai! Tuoiiii szviesa ir puikioji 
vaizduote isz akeliu kūdikio 
pranyko.... Gyvybe užgeso, gal
vele ant leduoto ra to nusviro...

Byte sargas s; 1 lodamas kie
mą, rado maža L voneli susza- 
Husio nepažinstaino kūdikio: 
surado jis savo motina... bet... 
ji pirmiau mirė, negu kūdikis...

Kalėdos, o ka?
Turiu paporyt szi ta, 

Dalibuk, nežinau kaip pradėt, 
O ežia negaliu nutylet. 

Taip, szimet ne linksmos 
Kalėdos, 

Lietuvoje vargas ir bėdos, 
Visi žmones nusiminia, 

Kas ežia bus su tais Vokie- 
cziais, vaikine.

Vai beda, beda net baisu, 
Isz Lietuvos neateina jokiu 

gandu. 
Tiek to, bus gerai, 
Nuslinks visi vargai,

Tegul tik Amerikonai gerai 
padarys,

Vėl viskas po senovei atsi
mainys.

Del mus, Amerike, gana gerai, 
Kol eina darbai,

Bet kaip žmonelei garsina, 
Tai net drebulys ima, 

Nėra to blogo, kas ant gero 
neiszeitu, 

Kad ir pakajus ant svieto 
ateitu,

Tai su pinigais in Lietuva 
pleszkes,

Net Ikiszeniuose skambės. 
Kožnas laukia naujienos, 

Europoje atmainos, 
Po karei namo važiuos, 

Net 'kuipra gamos. i
Tuom kart užsilaikykite 

grąžei, 
Ir priderencziai,

Svetimtauc* i u nepykykite, 
.Del savo ta'.’.tos sarmatos ne

darykite,

'INK vakar atsi-. 
sveikinau su 

savo draugais ir 
trumpam laikui 
asz apleidau mo- 

sziadien jau ir pas
mylimuosius tėvelius ir kitus 
namiszkius. Sziadien Kuczia, 
ta taip linksma diena. Szia
dien net ir vaikucziai pasnin
kauja ir laukia kada motute 
atnesz daug “Dievo Pyragu;” 
kada vaikams dalys, kada 
nesz saldžius Kucziu valgius.

Kuczioje paprastai valgoma 
prietemoj, kada visi pareina 
isz pirties szvariai nusiprausė. 
Per Kuczias būtinai visi szei-

—' Tėty t, ar asz gausiu Die
vo pilago ?

— Gausi, mano mažulėli! 
Gausi nuo manes o nuo mamos 
dar daugiau — atsake tėvelis, 
pūslėta ranka per mažulėlio 
isžblyszkusi veidą perveikda
mas.

Povylukas nepaprastai nu
džiugo. Rankomis plodamas 
nubėgo prie motutes in kama
ra ir vela klausia:

— Mamyte ir man tėvelis 
duos “Dievo pilago.”

— Tai]) mažulėli! duos, ir 
asz duosiu! Tu gausi už visus 
daugiau nes Tu už visus mažes
nis esi, — atsake motina savo
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KUCZIOS
Pilozopas Rintes,

vienas in
ir -kalba... tikrai kalba, 

stiklą nesigirdi j u 
Isz pradžių pamanė ku-

NeužmirszkLe Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! ! 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

ciaryiKite, i 
• Ipo szvencziu gal ka naudin-į 
go dažinosiu,

Tai grąžei visiems pa
dainuosiu.

0 dabar vėlinu del visu, 
Žmonelių ir bobelių doru, 

Linksmu ir laimingu Kalėdų, 
Tegul Dievas saugoja nuo 

vargu ir bedu, 
Ir sugražintu tėvynė del mus 

vargszu.

O

4

mynos nariai susirenka ir pra
deda Kristaus Užgimimo szven- 
te plotkas laužydami.

Szimet mes Kuczias nelabai 
linksniai pradėjom. Mat trūks
ta vieno musu szeimynos na
rio, Balio, vyresniojo brolio, i 
kuris kariuomeneje tarnavo. 
Priesz paezias szventes gavo
me nuo jo laiszka, kuriame ra- 
szyta: “Kalėdoms parvažiuo
siu pas Jus, Brangus tėveliai, 
broliai ir sesytes, suraminsiu 
asz jus.” Džiaugėmės toki 
laiszka gave. Bet sztai jau ir

mažojo galvele glostydama ir 
visai užmirsusi kad nesenei ne- 
senei neduoti žadėjo.

Motute, susigraudinusi del 
sūnaus negryžimo, nesza sta
lai! “Dievo pyraga.” Visa szei- 
myna užsėdo už stalo, lauže 
plotkas, dalino kits kitam, 
sveikinosi su Szventomis Ka
lėdomis. Visu veiduose szviete 
laimes szviesa bet matėsi ir 
liūdesys, mat Baliukas negryž- 
ta.

Jau visai sutemo, kai baigė 
Kuczia valgyti. Tėvelis ir mo-

In viena saliuna, kožna son- 
dei sueina vyrai su savo misis 
kad vaczyt kad vyrai nepasi
liktu dronk, taip juos smarkei 
vaczina, kad paezios nusidrun- 
kino. Ir sztai triubeliš, kad ne 
vyras ne niotere negali daeiti 
prie savo auzo ir abudu per
miega nakti ant stepsu. Funi 
pipel!

L

* * *

Famili S. nutarė padaryti 
parte ant atsisveikinimo su sa
vo boisu, kuris likos pasmauk
tas iii arini. Parte likos pada
ryta ir suėjo daug kumueziu ir 
kuinu, kad turėti gud taim.

Kožnas ka tokio atsinesze ir 
pavalgė kožnas kiek tik galėjo 
o famili S. surinko daug sasi- 
džio, du amsus, ir dagis tiek, 
kad galėjo pradėti sztora.

Taip, dabar žmonelei gali 
kuom nuszluostyt aszaras kad 
ju Džiodži iszkeliavo in armi.

* * *

Tūlas Lietuvys, kuris yra 
vaczmeikeriu, likos patrauk
tas in armi. Priesz iszkeliavi-

Pajeszkojimas

Nuo Jono ir Emilijos Velicz- 
ku, isz So. Barre, Mass., kurie 
raszo:— Siuncziame tamistoms 
gerus velinimus ant szventu 
Kalėdų ir Nauju Metu ir mel
džiame prisiunsiti mums sienini 
kalendori ant ateinanczio meto 
už ka prisiuncziame užmokesti.

Juo
zo Laukevicziaus, 'kuris gyve
na kur ten aplinkinėje Eliza
beth, N. J. Jeigu jis ar kas ki
tas žinotu apie jo gyvenimo 
vieta, lai man danesza nes tu
riu pas ji svarbu reikalą.

Paul Laukeviczius,
4412 Plummer St., 

Pittsburgh, Pa.

Pajeszkau savo brolio,

O

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

P. Shablovski, isz Elliott, 
Pa., raszo:—Prisiuncziu užmo- 
kes'ti už laikraszti “Saule” ant 
kito meto ir tariu acziu kad ne- 
sulaiket. Vėlinu jums sveika
tos ir gero pasivedimo justi dar
buose ir kad Dievas jus užlai
kytu koilgiausia, linkėdamas 
linksmu Kalėdų ir laimingu 
Nauju Metu. Mano prisiegele 
taipgi siuncze jums gerus veli
nimus ant sziu szvencziu nes 
ji labai myli skaityt “Saule.”

Kuczios o karžygio broliuko 
vis dar nėra. Visu musu veidai 
liūdni buvo o per motutes vei
dą nenustojo aszaros riedeja— 
mat nesulaukia savo sūnelio. 
Ji jau kelinta diena kas valan
dos bertainis eina seklyczion 
pro Įauga žiūrėti, bene jos sū
naitėlis parjoja.

Priėjo ir įprieteme. Visi jau 
sugryžo isz pirties. Tėvelis dar 
gyvulius szere.

— Vaikai, 'kalbėkit poterius, 
Kuczias valgysim, — paliepė 
motute — pasimelskit kad Ba
liukas sugryžtu. Juk raszo: 
“parvažiuosiu, brangus tėve
liai, suraminsiu jus,” bet kas- 
žin ar pareis nes jau vakaras o 
jo dar nėra. — Tai pasakius, 
aszaras szluostydama, priėjo 
prie lango pažiūrėti, ar nesi
mato vieszkelyj jos sūnelio.

Vaikams dvieju sykiu saky
ti nereikia. Tuojaus visi su
klaupė, persižegnojo ir'pradė
jo balsiai poterius kabėti. Min- 
tys-gi gal visu buvo tik apie 
“Dievo pyraga”, Kucziu val
gius ar apie Kūdikėli Jezu, 
kuris szianakt ant stalo atsi
guls. Mažas Povylukas, laike 
poteriu neiszkente ir kažka ty
kiai in ausi mažajai Elzytei 
pakuždėjo, paskui abu nusi
szypsojo. Pamaczius tai moti
na subarė:

— Povyluk, nesiszaipyk, 
Dievo jiyrago negausi.

Povylukas nusiminė, nusi
gando, lupytes dreba, ko tik 
neverkia, juk jis dabar negaus 
“Dievo pyrago;” o jo jis taip 
lauke! Po poteriu visi vaikai

lute nuvargta, atsisėdo szale 
pecziaus. Kiti pastate ant szie- 
no Mukele pradėjo giedoti Ka
lėdų giesmeles.

Begiedant kažkas priemenėj 
subrazdėjo ir pasigirdo: “Tu 
mano brangiauses! Mano ne- 
bageli! Kur tu buvai? Visa 
diena tavęs laukiu! Skauda 
man akys nuo verksmo ir nuo 
valgymosi!

— Nevebk motute, nors pa
sivėlavau bet vis sugry'žau — 
tare in trioba ineidamas karys- 
brolis.

— Baliukas, Baliukas, — vi
si sukliko.

Prasidėjo sveikinimai su 
aszaromis; verke visi isz 
džaugsmo. Karys bueziavo tė
veliams rankeles, broliukams 
ir sesytėms veidelius. Karys 
nusivilkės, prakalta nusiszluo- 
stes, sėdosi už stalo. Motute 
pradėjo vaiszinti savo sūneli. 
Vaikszcziodama ir neszdama 
valgi kartodavo: “Acziu 
Szvencziausiai Panelei Marijai 
nes Ji man sūneli sugražino.”

Ilgai dar sėdėjo už stalo ir 
visi linksniai kalbėjosi. Kar
tais pertraukdavo motute, ku
ri žiūrėdama in sūnelio karei
vėlio raudona vėjo iszpusta 
veidą, galingas, bet iszdžiuvu- 
sias rankas, kariszka unifor 
ma, ant krutinės kabanti Vy
ties kryžių, susigraudindavo ir 
balsiai pra vilkdavo.

— Gana vaikeliai, eikit gult! 
Rytoj reiks anksti atsikelti 
nes reiks laiku in bažnyczia 
važiuoti — perspėjo tėvelis.

Dar užtraukė paskutini kar

ma, pakabino vinde sztoro szi- 
toki. apgarsisnima:. “ Iszva- 
žiuoju papiksyt vacz del Hitle
rio. Kai supiksinu tai sugryž- 
sziu o tuom laik gud bai vi
siems.”

# * *

Žmones sako jog kai Frencz- 
nionas pasigeria tai nori dan- 
cyt. Džermanas meluoja, Isz- 
panas nori gembleriuot, Italai 
giriasi, Airiszis nori faitytis o 
Lietuvys atiduoda visa savo 
szirdi ir nori ženytis.

* * *
Poniute Džikiene nuėjo in 

sztora kad savo seniui nupirkt 
kalnieri bet užmirszo koki sai- 
za. Klarka jos klausė:

— O koki saiza misis nori 
kalnieri del vyro ?•/

— Užmirszau koki saiza bet 
asz tave imsiu už gerkles su 
rankomis tai man užteks 'žino
ti.

Misis buvo rait. Kalriieris 
buvo C). K. ba nekarta savo 
vyrui pagriebdavo už gerkles.

* * *
Vienas ruki kareivis, norėjo 

ineiti in kokia tai budyke bet 
ji seržantas sulaikė ir nenorė
jo ji inleisti.

— Sei, — szauke seržantas, 
— tu negali in ten ineiti nes 
tai yra kornelio budyke.

— Sziur kad ne eisiu, bet 
kam po velniu paraszyta ant 
duriu “private?”

(Angįiszkai ‘ ‘ private ’yfa. 
panaszus in viikada).

* 0 1

Jurs truli for neks taim, 
Kaulas Pilozopas

pradėjo vela szndkucziuotis o 
Povylukas vienas nulindęs in 
pasieni nuėjo.

Atėjo tėvelis, dideliu glebiu 
szieno neszirias. Iszdraike ji 
ant stalo ir balta staltiese ap
dengė. Povylukas viską labai 
temijosi. Tėvelis nusivilkės at
sisėdo szale pecziaus ir pote
riavo. Povylukas nedrąsiai 
prie jo prislinkęs paklausė:

ta:
“Gul sziadiena, jau ant szie

no...” pabueziavo ant szieno 
gulinczia Mukele, iszejo gulti...

Rytoj Kalėdos...

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Malianoy City, Pa.
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SZEIMYNISZKAS KALĖDŲ ^VAKARAS
i

Diena garbingu sukaktuviu, 
Iszganytojaus svieto gimimo, 
Garbinama visu liežuviu, 
Kaipgi laimingu žmogų darai!

*

Kad esi ratelyje savo szeimyneles, 
Kad visus rupesczius nuo jo nuvarai, 
Jo krutinę pilna saldžios ramybes, 
Jis tada jauczia smagumą laimes.

i
Ten laimingi žmones apsvaiginti, 
Iszreiszkineja jausmus karsztai, 
Linkint viens kitam laimes, sveikatos, 
Laužo plotkele linksmai.

&

Ten sugryžes kareivis plotkele dalinas, 
Su szeimynelia kalbant akimis, 
Laimes svajonėms visi svaiginas, 
Vienijas’ duszioms ir szirdimis.

i
Ten darbininkas su savo szeimyna, 
Seda prie prasto stalelio, 
Perpildintas jausmais besidalina, 
Belaužiant balta lakszteli plotkeles.

i
Ten du-vieni žili seneliai, 
Tykioms aszaroms apsiliejo,
Isz dusziu veržias: “Kur musu vaikelei, 
Kur tie, kuriuos vargdami auklėjom?“

t
Kur tieji, kurie buvo j u smagiausiais, 
Prie kuriu galvas tikėjosi priglausti, 
Nesitikint to, kad vien ilgiausiai 
Savo senatvei gales jais pasidžiaugti?

a

Drebancziom rankom laužant plotkele, 
Siunczia mislis in kariszkas szalis, 
Idant laimint savo vaikeli
Kurio neužmirszta teviszka szirdis.

T
Czia kareivis, atskirtas nuo savųjų, 
Lanko mintimis pastogia gimtines, 
Nes negal’ dalintis tarp svetimųjų, 
Tais smagiais jausmais savo krutinės.

i
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i
Nejauczia to, ka kitkart jaute, 
Gyvendamas ratelyje savo szeimyneles, 
Prie sziltos krutinės prisiglaudės 
Geros malones savo motinėlės.

-i
Beklausant jos pasakojimu,
Apie szventes Kalėdų reiszkima, 
Arba tu saldžiu giedojimu 
Apie piemenėlių prityrimą.

i
Ir kodėl praeiti apskriejant mislimis, 
Nenoroms aszara temdo akis?
Ar gal kad svaiginas ’ duszia mintimis, 
Kad seniau buvo jautresne szirdis?

L
Kaip laimingais ir neužganėdintais 
Buvome patys, kitados!
Szienelio kvapsniu apsvaigintais 
Budavom, vakare Kuczios.

&

Kaip daug linksmumo jautėme tada
Kaip gražius paveikslus priesz dvasios akis 
Pieszdavo jautri ymone, kada
Nerūpėjo apie kasdieninius rupesczius suvis.

t
Pamirsztant po szventai vakarienei, 
Su rimtumu tėvelis nuo lentynos, 
Priklausanczia senai gadynei 
Kanticzka eme ir nudulkino.

-'I,-i
Bucziavo ja, kada atidaręs iszvydo 
Tai, ka idant žinoti szeimyna norėjo, 
Persižegnojas, maldingai pragiedo, 
Ir visos szeimynos balsai susiliejo.

f -
In viena kora, kuriam gimtynes 
Girrios Lietuvos, savo oszimais, 
Pritariant kaipo balsais krutinės, 
Junge su Dangaus dvasiu giedojimais.

*

Žadinančiais piemenius isz miego, 
Su muzikėms tu piemenėlių, 
Kurie Jezu sveikint in stonelia bėga, 
Ir su bliovimais avinėliu.

t

“SVEIKI SULAUKĖ SZVENTU KALĖDŲ!”


