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Vokiecziai Eina In BelgijaV

&

Kada Invyko Kalėdos |
NEW YORK — Yra stebėti- ® 

nas daigtas, jog nėra tikru ži
nių kaslink tikros Kristaus gi
mimo dienos. Gruodžio dvide- 
szimts-penkta yra tik tradicija, 
bažnyczios priimta apie vidurį
ketvirto szimtmeczio. Lupi, iš
mokintas jėzuitas asztuoniolik-' 
tame szimtmetyje, sake: 1^

“Nėra nei vienas mėnesis 
metuose, kuri koks nors raszy-1 
toj as nepaskyrė kaipo Kristaus M- 
gimimo laika.”

Seniausias apvaikszczioji- 
mas Kalėdų Gruodžio 25 pasi- 
rode Ryme, ketvirtame szimt- 5* 
metyje, ir buvo pirmiausia mi- w 
netas Ryme dokumente, Philo- 
calian kalendoriui, po diena 
354 metais, met minėjo senesni jįį

813 
vi
per

gustina invede Kalėdas Angli-’ 
joj ir ten szvestos 598 metais.Į 
Vokietijoj neszvestos iki 
metais ir Norvegijoj apie 
dūri deszimto szimtmeczio 
karalių Hakon, Gerasi.

Rymiecziai apvaikszcziojo 
gimimą Neapgaletos Saules 
Gruodžio 25, lyg Julian kalen
doriaus ir reiszke saules atgai
vinta stipruma po rudenio nu
leidimo. Ir todėl paskyrimas 
Gruodžio 25 del Kalėdų rodos 
čymboliszkas.

Priėmė Savo Moteria
Adgal

BLOOMSBURG, PA. — Ne- 
senei isz Marylando pabėgo pa
ti Chas. Renkan su kitu vyrum 
in czionais, kur juos palicije 
surado ir nugabeno in Blooms- 
burga. Kada pranesze vyrui 
apie suimtus poreles, vyras pri
buvo ant teismo, bet parege- 
jas savo paeziule, susigraudino, 
ir atleido josios prasikaltinima 
kaipo ir josios prielaidiniui.

Pennsylvanijoj Randa
si Daug Automobiliu

HARRISBURG, PA. —
Pennsylvanijos automobiliu 
Buiras iszdave milijoną lais- 
niu szimet. Yra tai dideli skait- 
lis.

Nuszove Savo Tęva
CAMDEN, ARK. — Vaiku- 

ežio pirsztukas trijų metu, ate- 
me gyvasti savo tėvo John Tho
mas, 40 metu ūkininkas. Tėvas 
buvo pasirengiąs eiti ant med
žiokles, stovėjo pasiremtas ant, iszgirdes braszkejima 
karabino, atsisveikindamas su j mane kad bus užgriautas ir vie-

jšsrfiyf.

LINKSMU KALĖDŲ!

VĖLINAME visiems musu skaitytojams Amerike 
ir Kanadoje, lai visus Dievas užlaiko sveikato

je ir prailgina j uju gyvenimą, apsaugoja nuo viso
kiu nelaimiu, ligų ir turėkime vilti, jog toji baisi 
kare gal neužilgio pasibaigs, o užstos vela džiaugs
mas del mus. Dieve duok sulaukti kitas Szventes 
Kalėdų ir kad kožnas turėtu didesni giluki ir gera 
sveikata.

Ir mes apvaikszcziosim ta linksma szvente, 
Užgimimo Kristaus su savo szeimynelems, todėl, 
laikrasztis Utarninke neiszeis. Dovanokite mums.

Visiems linkime Linksmu Kalėdų,
4 “SAULES” REDAKCIJA.

Hitleris dar drūtas. Nors tik
ru ir platesniu žinių armijos 
sztabas dar negali mums isz- 
leisti, bet jau žinome, kad Hit
leris ir jo armijos dabar jau 
ima pulti ir muszti, ne tik gin
tis. Ir jiems sekasi.

Szis Vokiecziu visai nesitikė
tas puolimas, kaip szaltu van
deniu nupylė Amerikie ožius. 
Kur visi tie pokariniai planai, 
tos visos taikos ir pergales sva
jones dabar?

Musu vadai taip susirūpino 
apie Graikija, Prancūzija, Ita
lija ir Lenkija, kad visai pa- 
mirszo apie priesza. O Vokietis 
nemiegojo ir nemiega. Karas 
dar nelaimėtas, darbas dar ne
pabaigtas.

Vokiecziai Atėmė
Luxembourga
Nuo Amerikonu

Nubaustas Už
Sumuszima Motinos

DOWNS, KANS. — Ernest 
Larnot, likos nubaustas ant 
szeszis menesius in kalėjimą 
už sumuszima savo motinos. 
Ernest gyveno su motina, bet 
dabar gyvens kalėjime.

Nužudė Gydytoja
POLLOCK, SO. DAK. — Pa

gal palicijos tyrinėjimo, tai gy
dytojas Wm. Seman, 58 metu 
amžiaus likos nužudytas užtai, 
kad neatlanke ligoni nakties 
laike, kur in trumpa laika mirė. 
Palicija aresztavojo sunu miru
sios ligones, bus jisai nužudino 
gydytojo.

Vaikutis Uždege Narna
PERRYVILLE, N. H. — Pe- 

trukas Keene, 5 metu amžiaus 
bovinosi su degtukais ant pa
stoges. Motina nesuprasdama,, 
kodėl Petrukas toks malszus, 
nuėjo ant virszaus pažiūrėti. 
Atidarius duris liepsna veržėsi 
isz kambarėlio. Namas sudege 
su Petrukum.

Mirė Nuo
Persigandimo

Testamentas Ant
Sienos

FOSSIL, OREG. — John 
Connell, 45 metu amžiaus para- 
sze ant sienos savo testamenta, 
kurisai iszreiszke savo norą, 
idant ji palaidotu ant kapiniu 
Turtą palieka del paežiai. Con- 
nellas atėmė sau gyvastį.

New Yorkas Turi
Daug Bažnycziu

NEW YORK, — Czionais 
randasi apie 1,400 bažnycziu su 
tiek dvasiszkais. Tarp visokiu 
iszpažinimu bažnycziu yra: 
Luteronu 170; Protestonu 213; 
Kataliku 331; Baptistu 125; 
Presbiteri jonu 105 ir Žydu 97.

Czungumas Užmusze
Mergaite

ERIE, PA. — Kada Mariute 
White valgė vinvuoges turėjo 
burnoje gana dideli szmota 
kramtymo, gurno kuri nurijo. 
Mergaite ant rytojaus mirė nuo 

. užsikimszimo viduriu.

Keli kongresmonai užsimanė 
pasivažinėti ir svietą pamatyti. 
Jie nusprendė, ir nutarė ir nu
balsavo kad jie turi patys savo 
akimis pamatyti, kaip eina ka
ras, kaip musu generolai kara 
veda ir kaip musu vaikai ken- 
czia ir mirszta. Sumanyta, pa
daryta.

Tie politikieriai iszsibalado- 
jo po visus pasaulio krasztus, 
po visus karo fruntus, sutiko 
generluos ir pulkininkus, ir 
viena kita prasta kareiveli. Jie 
tukstanczius myliu isz važine j o, 
tukstanczius galionu gazolino 
iszvartojo ir tukstanczius do
leriu iszeikvojo. Ir kam? Kokia 
isz to nauda? Ka gero jie pada
re? Vai gera raida gavo, gra
žia ekskursija turėjo, ir tu ir 
asz už tuos ju “good times” 
savo taksomis užmokėjome.

Ir tu ir asz sziandien tiek ži
nome, kiek jie žinos, kai jie su- 
grisz. Ir tau ir man nebutu pro 
izali tokia kelione. Tu atlanky
tai savo sūneli, asz savo broli, 
jeigu tie politikieriai mudviem 
kelione apmokėtu, kaip mes j u 
ekskursija apmokėjome.

Amerikonai Nukent e Nuo Vo
kiecziu Ir Turėjo Apleist Vietas 
Prie Luxembourgo Ir Staveloto 
Belgijoj; Vokiecziai Sako Kad 
10,000 Amerikonu Paimta In 

Nelaisve; Rusai Paėmė 13 
Miestu Czekoslovakijoj

parduoti ar pavergti, kad Ang
lija vieszpatautu, bus padary
ta. .

Galima Churchilli smerkti už 
jo drąsą ar netaktą, bet ne už jo 
minti. Ta pati ir mes manome, 
bet nedrįstame prisipažinti.

Kai Anglija sutiko su Rusi
jos pareikalavimais ir vieszai 
patarė Lenkams derintis su 
Stalinu, ji prisipažino, kad Ru
sija jau užima virma vieta Eu
ropoje. Iki dabar Anglija viską 
tvarkė, ir visos tautos jos 
klausė. Dabar Rusija užima jos 
vieta.

PARYŽIUS FRANCIJA. — Apie 15 
Vokiszku divizijų (225,000 ’.yra) užpuolė 
ant Amerikos Pirmos armijos linijos prie 
Belgijos. Amerikonai turėjo pasitraut at
gal. Vokiecziai atėmė miestą Luxembour
ga nuo Amerikonu, ir eina gilyn in Bel
gija, bet dabar musu vyrukai 
■ atmuszti Vokieczius nuo linijų 
įmyliu. Amerikonai pranesze, 
laika pakol ingales Vokieczius 
tęsęsi.

vėl pradėjo 
ant keletą 
kad paims 

kur musziai 
ant abieju

Nutrucino Vaikus

SCRANTON, PA. — Wm. 
Thomas, 42 metu senumo ang- 
lekasis dirbantis kasyklosia, 
mirė nuo baimes laike kada nu
krito szmotelis anglies nuo lu- 
bu, o kuris visai Thomas neda- 
lipstejo. Jo draugai ji surado in 
kėlės valandas po tam. Thomas 

tapo”

METROPOLIS, ILL. — Nu 
siminus isz savo gyvenimo Ona, 
Morgiene nutarė užbaigti savo 
gyvenimą drauge su vaikais. 
Sumaiszius truciznos su pienu 
davė jiems iszgerti, po tam pa
ti iszgere. Visi mire in trum
pa laika. • ,: f i'

435,000 Lietuviu iszžudyta. 
Tokias žinias mums iszleido isz 
Maskvos. Stalinas dabar nori 
visam svietui parodyti kokie 
žiaurus ir baisus yra tie Vokie
čiai, o koks jis geras.

Labai acziu už žinias Dedei 
Stalinini. Dabar lauksime žinių 
isz Maskvos apie musu brolius 
ir tėvelius, kuriuos tas geras 
Juozukas iszveže in Sibirą.

Nemokėjo Kalbėt
Angliszkai; Nusižudė
NEW YORK, N. Y. — Many-------. ; — .--- ......   ~ ------- ------- ’ -----  

savo moteria. Tame pri vėžliojo: toje apžiūrėt “tapa” krito ne- damas jog visi isz jo szandijo, 
4-.-. 4-^44.. + Trn4V«44h «r>+v.r>n I ri'TTTTCl C 1C7 .TlRsi +.3 nlH O i i/lL- nomAlrnln L-nlUa+4 Ann-lwnju trijų metu vaikutis, patran- gyvas isz baimes. Jisai tankiai
ke vamždžio ir visas szuvis in- kalbėdavo savo draugams, jog __________ t _________
ėjo in Thomaso szona, užmusz-' labai bijo būti užgriautu perjžiaus, rusnakas, perpjovė gerk- 
damas ji ant vietos. ' puolanczius anglis.

jok nemokėjo kalbėti Anglisz- 
kai Mike Sokola, 42 metu am- 

j zaaub, i iiBiiaiias, peipjuve gerik- 
lie; mirė. i

Churchillis aiszkiai iy drąsiai 
pasakė ta, ka visi kiti diplio- 
matai ir politikieriai tikėjo, bet 
niekados neiszdriso ir szian- 
dien dar nedrysta pasakyti. Jis 
pasakė, kad jam labiausiai rupi 
Anglija, ir jis Anglijai pasi- 
szventes. Jis nepaiso, kas bus 
su kitomis tautomis, bile tik 
Anglijai bus geriau. Jeigu pri- 
seis reikalas mažesnes tautas

Ar kas, kada nors, kur nors 
girdėjo ka nors apie koki ten 
aitvara ar silpno proto ir slab- 
nos szirdies iszpere, kuri kas 
ten syki pavadino “Atlanto 
Cziarteriu?” Tas Atlanto 
Cziarteris, tai iszmerginis ben- 
kartas, kuris mirė pirm negu 
užgimė.

Prancūzai dabar džiaugiasi, 
kad jie gerai ir pasekmingai 
susitarė su Rusija ir pasirasze 
sutarti priesz Vokieti. Labai 
gerai ir gražu. Rusija dabar 
gvarantuoja ir užtikrina Pran
cūzija, kad Vokietija jau dau
giau Prancūzijos nepuls. Bet 
kas užtikrins Prancūzijai, kad 
Rusija jos nepuls? Sztai tik ke
lios gražios sutartys: Rusija su 
Vokietija; Rusija su Lenkija; 
Rusija su Lietuva. Kur tos su
tartys sziandien?

Daug kareiviu žuvo
Amerikonai paėmė miestą Mons-I pusiu.

įchau nuo Vokiecziu, 16 myliu nuo Aache- 
so. Dabar Amerikonai randasi prie Sta
veloto miesto. Vokiecziai pranesza kad 
10,000 Amerikonu likos paimta in nelaisve.

LONDON, ANGLIJA. — Rusu armija 
nužengė ant penkių myliu franto priesz: 
Vokieczius, prie Czekoslovakijos kalnu, 
paimdami 13 miestu netoli drutvietes Lo- 
snoco. Žinios isz Moskvos pranesza buk ap- 
saube Vokieczius prie Kassaos miestą, paėmė 
1,010 Vokiecziu in nelaisve, 
tanku
iszka Ukrainiszka armija paėmė 41,244 Vokie
cziu in nelaisve. Paryžius pranesza buk Rusai

Apie dvylika 
likos sunaikinti. In 41 dienas Rus-

new york — Apie6,ooo!paeme Kassa miestą, 
merginu kurie dirba prie tele
fonu rengėsi ant straiko. ANT PACIFIKO. — Gene-

NEWARK, N. J. — Carl rolas MacArthuras sako kad jo 
Emil Ludwig Krepper, 60 me- vyrukai ingalejo visus Japonus 
tu, Vokiszkas Luteroniszkas ant Leyte Sala. Dabar musziai 
kunigužis likos aresztavotas eina ant Mindoros. Devyni Ja- 
per Valdžia, kaip Vokiszkas poniszki eroplanai likos nu- 
szpiegas. ' szauti. Yamashito linijos likos

suteszkinti, daug Japonu už- 
muszta ir paimta in nelaisve. 
Daug kariszko materijolo pa
imta. Amerikos eroplanai už
puolė ant Mukden miesto Ma- 
nchurijoj, kur randasi daug Ja- 
poniszku fabriku. ;

i i• .CCV ?• t



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

nius ir kitokias gamtos spėkas 
j) taip kad nereikes anglies de
ft ginti maszinu varymui arba 

szilnmos pagaipinimui.

Viesiems musu skaitytojams 
kurie prisiuntė dovaneles ir 
linkėjimus, szirdingai dekavo-'jfi 
jam už atminti. Lai Dievas 
jums atmoka szimteropia.

Skaitytojai “Saules” yra da-į 
vadui žmonys, kas galėjo atsi
lygino už prienumerata ir daj 
aplaikem nuo daugelio po nau
ja skaitytoja kaipo dovana. 
“Saule” platina patys skaity
tojai. Juk geresnio agento ne- 

! reikia del laikraszczio kaip pa- 
1 tys skaitytojai, ba kas jiems 

ir kitoms vėlina
paties. Szirdingai Acziu!

vTasa)

Bolszevikai-, jei tik 
duotumeme mes jiems

to

Velinam visiems musu skai
tytojams, prieteliams ir žodžiu 
visiems Lietuviams Amerike. 
Lai Dievas užlaiko prie sveika
tos, ilgo amžio ir nuo visokia 
nelaimu apsaugoje.

Dalydamiesi plotkeliu su sa
vo szeimynelems, dalinamės ve
linimais ir su musu skaityto
jais, atsimindami ant žodžiu: 
“Garbe Dievui ant augsztybes, 
o geros valios žmonėms, ramy
be žemeje.”

Užmirszkime apie aplanky
tas skriaudas! Pasveikinkime miela, tai 
svietą ir musu artimus su links
mu veidu ir szirdingu pasveiki
nimu. Lai mums svietas paduo
da ranka, o mes paduosim jam Tautu Szalpos ir Atstatymo 
musu. Bus mums daug links-. Organizacija) nutarė nesiusti 
miau ir geriau. Gyvenimas vra! daugiau maisto Graikams, iki* 
tokiu kokiu mes ji padarom, jie nesusitaikys tarp saves. La-! 
Padarykime taji gyvenimą pui-*bai gerai. Jeigu jie su kara.bi- 
ku, szviesesni, o daugiau Užžy-Įnais vieni kitu neiszžudys, mes 
dės laimes 
visu, v

Da karta 
velinimais
jais, lai Dievas duoda sulaukt 
visiems kitu Linksmu Kalėdų,

To viso vėlina isz szirdies
Redakcija

ant szio svieto del badu juos negalabinsime.

dalinamės gerais 
su musu skaįtyto-

Panedelyj jau Kalėdos,
Prie stalo atsisėsim, 

Dainuosim, gersim, baliavosim, 
Gardžius valgius paezestavo- 

sim, 
Grąžei visi užsilaikykite, 

Juoku isz saves nedarykite, 
Kalėdų giesmes giedokite,

Meteli sziioki toki turėjome 
Ir tokias Kalėdas turime,

žiurėjo in prieszo puse. “Nėra 
reikalo žiūrėti tai virszininkas 
ateina su draugais. Apsidirbau, 
vienas. Tik daug szoviniu Už
leidau. Gaila.”

Lenkai pasiuntė peticija, 
praszyma Rooseveltui, kad jis 
ii Amerika Lenkus užtartu. 
Tokiu praszymu Rooseveltas 
gavo ir gauna tukstancziaisl 
kasdien. Ir mes, Lietuviai jau’ 

Įszimtus tokiu pasiuntem ir,
ken_ dar siuneziame. Bet kas bus tai i 

viens Dievs žino.

Po tam guzutes užtrauksiu, 
In lova atsigulsiu, 
Sveikas miegosiu.

Vėlinu visiems, musu 
skaitytojams,

Szventu Linksmu Kalėdų, 
Po visu vargu,

Dievas užlaiko sveikusLai

Kai milijonai žmonių 
ežia varga ir bada, paprastas 
žmogelis rankas nuleidžia ir 
sako, kad jis nieko negali pada
ryti, jokiu budu negali tiems 
milijonams pagelbeti. Tiesa, 
■milijonams reikia ir niilijoiiv., 
bet kiekvienas isz musu per Ka
lėdas gali savo artimui padėti, 
gali savo susiedyjoje koki 
vargsza suszelpti. Tikrai szve- 
sime Kalėdas, jeigu nors viena 
dovana duosime tokiam, kuris 
ar negali ar nenori mums duo
ti.

Lauksime dabar Nauju Me- 
; tu, su vilczia, kad jis bus malo
ningas ir atnesz daugiau ramy
bes musu gyvenime!

keiksmu ne tik 
namuose, bet ir 
koteliuose. No-

Raudonos blakes yra laiko- w 
mos Indijoj kaipo szventos. To- 
del baisiai platinasi po visa ta ' 
sklypą ir yra 
paprastuose 
didžiausiuose
senei Indijoj mirė tūlas turtin
gas žmogus kuris užrasze 400 
tukstanezius doleriu trimi prie

glaudoms del blakių. Vargingi‘ 
I keleviai, kurie sutinka tose!

• IĮ prieglaudose pernakvoti, idant j 
' blakes turėtu ka esti (cziulbtb

BALTRUVIENE
Jau nekurie pradeda rūpintis 

jiiog Amerikos anglies guoliai; 
neužteks ant ilgu amžių nors' 
dar yra apseziai ir szitai ir ke
lioms ateinanezioms žmonių 
kartoms. Bet yra sakyta kad ^iaiDa ’sz svecziu), aplai’ko po, 
Amerikos guoliai pirmiau iszsi- 
baig negu Europoje ypacz Ang
lijoje. Apsakyta jog Pennsylva-'J 
nijos kietosios anglies ne bus ' 
už 470 metu, spendžiant pagal 
dabartini kasmetini isz ėmimą. 
Gal ir netruks taip ilgai jei ' 
tuom tarpu neatsiras pakura 
kietosios anglies vieton. Mink- 
sztoji anglis, kuri randasi netik 
ka Pennsylvanijoje bet ir po vi
sa Amerika, yra sakyta kad už
teks ant du-syk tiek ilgai. Vis
gi anglies randama ne tik Ame- 
rike bet Anglijoje yra milži-j 
niszki guoliai anglies kurie 
skaitant pagal dabartini su 
vartuojima gal užtekt ant 900 
metu. Nekurios anglies gislos 
Anglijoje ypacz valstijoje Lan- 
casshire, yra tik 9 tukstaneziu 
pėdu storos. Be Anglijos dar 
kitose žemese randasi ne pa
baigti anglies guoliai iki sziol 
dar visai da nepraimti. Taip 
Kinuose, Filipinuose, Australi
joje, Pietinėje Amerikoje, Alas- 
koje, ir dar kitur užtikta ang
lies. Ne reikia užmirszti ir ta 
jog laikuj bėgant vis nauji isz- 
radimai atsiranda, o gal už ke
lia szimt-meeziu mokes sunau
doti veja, saules karszti, vande-

| du dolerius už valanda. Badai
| tokiu “prieglaudų ’’ randasi' 
Įkeliszimtai Indijoj. Argi ne 
kvailybe žmonių?

Upe Danajus plauke per tiek 
sklypu, kuriuose žmones kalba' 
52 kalboms.

JUOKAI
ADVOKATAS IN SAVO 

PACZIA

— Praszau tavęs paeziule, 
idant paslėptum gerai visas 
brangenybes.

— 0 tai del ko?
— Mat, ateis garsingas va

gis, kuri sziadien gyniau sū
dė, idant man padekavoti.

MOTINA IR DUKTĖ

Motina: Atsiminkie sau 
mano dukrele, jog reike gerai 
pamanstyk priesz isztekeji- 
ma už vyro. Vyrai kas diena 
buna niekesni.

Duktė: Tai reike motinėlė 
pasiskubint, ba kaip ilgiau 
lauksime, tai niekesni gau
siu.

Palauk tu seni, 
Duok ir man padainuoti, 
Jau koszeliena iszviriau,

So. Main uly., mire Panedeli 
popiet 3:25 vai., po trunfpai li
gai., Gimė Lietuvoje, pribuvo 
in Shenandori. Jos vyras Mar
tynas mirė 16 metu adgal. Ve
lione gyveno pas savo duktere 
Agneszka Trauskauskienė. Pa
liko sekanezius vaikus: Mari
jona Kalediene, mieste; Kazys 
Stanaitis isz Detroit, Mich., Ju
lia Zakarevicziene, Shenan
doah ;. ir Agneszka Traskaus- 
kiene, mieste. Laidotuves at
sibus isz namu josios dukteres 

iszeis. “Saules” Redakcija.,Kaledienes, 702 E. Pine uly., 
— Nedelioje Kuczios — Vi-1 Petnyczios ryta su apiegomis 

gili ja; Panedelyje, Kalėdos —-j^zx’ Juozapo bažnj ežioje. Ku- 
Jezaus Užgimimo; Uturninke,' nas ^)U ipnUidotiis Szv. Jurgio 
Szv. Stepono; Seredoje, Szv.' ParaPbios kapuose Shenando-

i ryje. Graborius L. Trauskaus- 
kas laidos. • j

žinios Vietines"
— Linksmu Kalėdų!

| — Visiems musu skaityto-
I. . I

jams ir gyventojams, veliamo 
. Linksmu ir Laimingu Kalėdų, 
ir kad Dievas duotu sulaukyti 
laimingai kitu metu Kalėdas, 
ir mes apvaikszcziosim ta 
linksma szvente, Užgimimo 
Kiitaus su savo szeimynelems, 
todėl laikrasztis Utarninke ne-

nugaros. Jonas instinktingai 
kru])telejo ir atsigręžę.

Stoj! Ruki v verdi! (Stok!

Blizganti durtuvai, garsi ru
su kalba ir koliojimai Joną isz 
nustebimo pažadino.

‘ ‘ Cziort bielvi ’ ’ (velnias bal-

pultu 
garo;

laikytumemeš lyg paskutinių
jų. Pagialbos nėra isz ko lauk
ti, visur po tiek pat stovi. Ko-' 
del Lenkai, kaip tik pradėjo 
szaukti savanorius, nuo 4 klia- 
sies mokslas Vilniuj gimnazijo
se nutruko; visi gimnazistai 
nuėjo in legionus. O musu 
snaudžia kažiko laukia, galvo
ja.

Tra-ta-ta-ta, isz deszines sn"jtasis) daug szaude, žiūrėkit, 
terszke kulkosvaidis. Jonas kas tuteliu> fare yįenas isz bol_ 
kruptelejo. Kulkosvaidžio tra
tėjimui ir szautuvai pritarti 
pradėjo. Nemaloni muszika Jo-j 
nui visas mintis isz galvos isz-'

įdulkino. Jonas klausė žiam ios u0]szevi]iU) matvti vadas. Je
• ! • • i C _ I

szeviku, spardydamas iszszau- 
,dytas tūteles.

‘Net vremeni vazitea (nėra
<0 gaiszti), tarė vienas isz

muzikos ir nerimastavo. 
viai, kas kart tankejo. Auksz-Į 
tai ant Jono galvos praszvilp 
davo retkareziais netikusio keti d.

igor irtu Vaska su tavarisz- 
czium Edelmanu, veskite szi 
'“Ibaltaji” in sztaba pas komi- 

Tik žiūrėkite nepaleiski- 
sziaulio paleista kulka. Griau-;įe paiO.rase ” 
dingą kulkos daina drastic-1 

lliams kovoj duoda drąsos, už
dega krauja.

Joną nerimastis ima. Jau ga
na ilga laika szaudymas tęsęs, ežeri pas komisarą.
Saule nusileido ir jau temti # . * *
pradėjo. O jis jokiu žinių net n-į Bolszeviku Paežery, 
ri ir nieko nemato.

i Jam pasirodė,

Būrys ibolszeviku nuėjo to
lyn.

Jegor, Vaska ir tavarszczius 
Edelmanas nuvedė Joną in Pa-

* »
Bolszeviku Paežery, kaip 

i mušiu vasaros metu ant sziuk- Į
kad slėni kas szlyno: visur pilna. Viename 

$ tai juda ir dilktelejo žaibu min- name sustojo sztabas. Vadas 
suspaudė komisaras sztabe davinėjo in-

f)! . ”
ft tis. “Bolszevikai;
ft szautuva. “Szauti, duoti ženk-j sakymus sargyboms ir žval

gams. Inejo in sztaba Edelma-ft la saviem,” pamanė o gal apsi- 
ft rikau ir Jonas dar labiau pra- flj . . • .ft dėjo žiūrėti m pilka ji slėni.
įĮ Krūmu virszunes vietomis svy-

Nežinau kas isz to bus,
Bet namie sau sėdėsiu,

Tai geriausia pasilsėsiu,
Su Taradaika užtrauksiu, 
In sveczius nukeliausiu.

Po Kalėdų važiuosiu in svietą
In labai garsinga vieta,

Dabar pasilsėsiu,
Kėlės dienas pagulėsiu,

Nes tada smarkesne busiu,
Kaip pas jus pribusiu, 

Ka man daryt ?
Lyg senatvei turiu kentet,

Nėra kam ant manes susiraylet
Ir man bus kada mirtis,
Nes pajiegu jau stekas,

Bet ka ežia apie mirti maustyti 
Juk be jos galime apsieit.

Ir asz vėlinu visiems,
Szventu Linksmu Kalėdų,

Tuom kart baliavo'kite,
Linksminkitės,

Vyrams gaivu nedaužykite!

! moti, slėni vėjo nėra.” Jonas 
• atsiklaupė, prisitaikė in svy-

! ruojanezius krumus. Ten be 
abejo prieszas. Jis aiszkiai ma
te. Nemažas būrys artinosi, 
nes krumu ir žingsniu ūžesys 
girdėtis buvo. Kai kur tarp 
krumu ir žmogaus szeszelis pa- 

! si rodydavo.
| Jonas iszszove. Vėl užtaise ir 
I jau nesuvaldydamas saves lei
do ir leido szuvi po szuvio iii 
“raudonuosius.” Krumu vir- 

, szunes, kaip varposimo vėjo 
pradėjo svyruoti, drebėti.

Pleszkejo lūžo žaibai, slėnys 
atgyjo; krūmai Jono szuviu isz- 
sigando.

Ne. Tai bolszevikai netikė
tai, jiems nematomo prieszo, 

japszaudyti, bego atgal per su- 
, želusius krumus, darydami di

džiausi trukszma ir nesigailė
dami nei akiu, nei kojų veržes 
drąsiai atgal.

Jonas szaudyti paliovė, nes 
neturėjo kuo szautuvo užtai
syti. Visus szovinius iszaikvo- 
jo. Tilteliu krūva prie jo keliu 
tik paliko.

Kodėl virszininkas neateina, 
nerimastavo, turėjo girdėti ma
no ugni.

Sutemo. Isz deszines, szuviai 
retkareziais toli užpakaly gir
dėtis buvo. Jonas, nervingai' 
suspaudęs rankoj szautuva, 
stovėjo ir lauke. Isz užpakalio 
pasigirdo žingsniai Jonas atsi- 

Iduso, atsirėmė in szautuva ir

.Jono Evangelisto.
t Marijona, 21 metu am

žiaus duktė ponios'S. Leskaus-j 
kienes nuo 200 E. Centre uly.,1 

i mirė Nedėlios ryta Hamburg 
ligonbuteje. A. a. Marijona sir
go per du menesius. Prigulėjo 
prie Szv. Juozapo parapijos.

Velione paliko savo motina, 
taipgi viena sesere A. Rodri- 
Queziene, mieste; brolius: M.M. 
2/C Edvardas prie Laivyno 
ligonbute, Long Beach, Calif., 
Juozas, Spring City, Pa., ir Pfc. 
kareivis Vaitiekus Francijoj. 
Laidotuves atsibus nuo Nr. 509 
W. Centre St., Ketverge, su 
apiegomis Szv. Juozapo bažny- 
czioje 9 vai. ryta. Kūnas bus 
palaidotas parapijos kapuose 
L. Traskauskas laidos.

— Linksmos Szventes! Ir 
vela atėjo. Vilija, Kalėdos, Eg- 

' lute — dalinimas plotkeliu ir 
velinimais!

' — Per Kalėdas “Saules”
1 ofisai ir spaustine bus visa die

na uždaryti.
t Jeva Stanaitiene nuo 77

Pirkie U. S. Bonus Sziadien^

Mahanoy City, Pa. —Kalėdų 
tvarka, Szv. Juozapo Parapi
joje:

Iszpažincziu bus klausoma 
Sukatoj po pietų ir vakare. Ne- 
dėlioj kuezia be pasninko. Ka
lėdų ryta pirmos Miszios, vadi
namos Piemenėlių ar Berneliu 
Miszios 6-ta vai. Kitos Miszios 
8, 9,10. Mišparų nebus.

Tavariszcz komisai-! Mes at- 
vedoine belaisvi .balta,ji, kun 
eidami in žvalgyba suemem.

Kas toks ar Vokietis? Pa
klausė komisaras rusiszkai.

Ne. Rodos kad lietuvis, bet 
ka tu ji pažinsi, be formos, tik 
kepures lankelis geltonas.

Vesk ežia paliepė komisaras. 
Invede Joną. Edelmanas žvilg
telėjo Jonui in veidą. Jis jam 
pasirodė matytas.

Komisaras paklausė Jono 
lietuviszkai.

Kokios dalies ?
Szesziolikto pulko, atsake 

! rimtai Jonas.
Meluoji, suriko komisaras, 

įmeluoji buržuju berne! Gal tu 
Vokietis ?

Ne. Esiu lietuvis ir tarnauju 
szeszioliktam Žemaicziu pulke.

Asz ir gi lietuvis, bet tarnau
ju brolybes, lygybes ir laisves 
labui, o nesu buržuju bernas, 
karszcziuodamas kalbėjo komi
saras.

Inejo žvalgas, padavė komi
sarui paketa.

Joną insakius iszvede isz 
kambario. Kada Jono kambary 
nebuvo “tovariszcz” Edelman 
kreipėsi karsztai prie komisa
ro:

“Tavariszcz komisai’, szis 
lietuvis pavojingas: Asz priesz 
stodamas in Raudonąja armija! 
gyvenau Kalvarijos gatvėj ir!

LINKSMOS KUCZIOS
(Tasa nuo 3 puslapio)

ežios, kitokiu tonu prabilo Zig
mas.

Taip, Kuczios, bet asz nieko 
neturiu.

Visi mini Kuczias, ir mes tu
rime paminėti. Pasilik ant va
landėlės, mama, o asz bėgsiu in 
miestą szita parneszti. Da ne
vėlus laikas. Tik-ka asztuonios 
pasibaigė.

Zigmas iszejo krautuvei!.
# * *

Buvo puse deszimts. Zigmas 
su motina sėdėjo prie valgiais 
apkrauto skobnio. Zigmas vei
kiai pasirūpino Kucziu valgiu, 
nors buvo netokie, kaip kad na
mie pagaminti, bet vis buvo ge
ms Kucziu paminėjimas.

Kuczias vakariau jaut, Zig
mas pasakojo motinai savo 
pergventas dienas, nuo pat ano 
vakaro, kada motina ji iszme- 
te.

Girdiene klausėsi ir dažnai 
kartojo:

Isz aszaru in laime, isz asza- 
ru ir laime.

Isz aszaru in laime.

Frackville, Pa. — Szv. Ap- 
reiszkimo parapijos Kalėdų 
Tvarka: — Kalėdose Szventos 
Miszios: - — •—»-r

Berneliu, 6 vai., Vaikams 8 
vai., ir Skaitytos 10 ir 11:30 
vai.

Lai Kudekclis Jėzus gausiai 
laimina jus Kalėdoms ir per 
isztisus Naujus Metus.

Kun. S. J. Noibutas, 
Klebonas.

L. J. Peczi ūke vieži us, 
Vikaras.

Girardville, Pa. — Szvento 
Vincento parapijos Kalėdų 
Tvarka:

Berneliu 6 vai., Skaitytos, 
7:30, 8 ir 8:30 vai., Jaunimui 9. 
vai., Suma ir Palaiminimas 10 
vai.

Ka'ledu proga sveikiname jus 
visus ir linkime jums gausiu 
Dievo Maloniu.

Kun. M. F. Daumantas
Klebonas

Kun. A. J. Neverauskas, 
Asistentas

St. Clair, Pa. — Szv. Kazi
miero parapijos Kalėdų Tvar-

Piemenelio Miszios, 6 vai., 
Antros, 8 vai., Treczios, 10 vai.

Lai Kūdikėlis Jėzus gausiai 
laimina jus Kaledose ir per isz- 
tisuu Naujus Metus.

Kun. P. P. Laumakis,
Klebonas.

i dažnai maeziau, szi pati “bai- 
kny- 

ir
taji” apsitaisiusi ir su 
goms; tor but gimnazistas 
buržuju vaikas.

—Toliaus Bus—

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunua numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvin, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
520 W. Centr* St., Mahanoy City



’’SAULE” MAHANOY CITY, PA.

pAStKUTINIAI saules spin- ris tęsęsi iszilgai grinczios. 
dūliai Skęsdami už horizon- Dieve, kokis jis nelaimingas!

to, lyg szilku, rausvi kaspinai Jo jauna krutinę kilnojosi, 
s'krydo per sniegu apklotus lau- Dvasios neatgauna. O kiek šo
kus ir'blieske in vakarini Gird- pin reikia jam neszti! Negana, 
žiu namo Įauga. Sziauris pro kad'žydai nusitvėrė savo “ma- 
namu kampus, pro pakrypu- lone” valka “czestavojo,” bet 
sias tvoras, Ivg ka nelaimingo dar ir motina. Ar tai buvo ver- 
apreikszdamas, gailiai vaitojo ta lysti prie tos žydpalaikes 
ir vėlėsi in sauso sniego pusnis, baranku ? Bet skurdas. Smagn- 
Sniegas vėjo neszamas skrai-' rys.
de po orą ir tarszkino gyvento-1 Motina dantis griežia ir vis 
ju langus. Mieste buvo tyku, laibiau ..szelsta. Vaikutis dreba, 
Girdiene sijoną pasjkaiszius kad neužeitu vela “pirtis.” 
apie kakali bėgiojo ir tankiai Ak, Tu Dieve! Kokia asz no- 
pro pietini Įauga rudas, asz- laiminga! Ir mirtis mane už
trins akis gatvėn mete. Jos szir- 'mirszo. Del tavęs mane visas 
dis kraujuose virė ir veidasmiestelis pradėjo pirsztais ba- 
pledmavo. 'dyti. Asz dirbu, “procevoju,”

Galas kur ji pasuktu! Tai o jis mano kruvina “procia” 
duosiu, gal jis in treczia diena kaip siurbėlė siurbia. Tik pra- 
nekels. Tegu, tu man parsivilk- eita ncdelia rubli del jo iszlei- 
si, nematytas gaivale! Ak, Ta dau, dabar vėl tris, o rytoj gal 
Pone mano! Reikia perneszti deszimti! Ne! Jau asz netekau 
druskos, o jis kur po gatve dau- kantrybes. Aszaros iszede man
žosi. O gal jau vėl kur kaili in- 
kiszo? Jei jau szi syki kas su 
juom atsitiktu, tai bus jam de
vintines !

Girdienei bealsuojant, pla
tus szeszelis pro Įauga praslin
ko ir už minutos smagiai pradė
jo duresna belstis. Jos szirdis 
lyg ir nuspėjo, kokie ežia sve- 
cziai. Drebanczia ranka ji ati
darė duris. Jos akysna stojosi 
tris figūros: duipolicistu ir ma
žas jos Zigmnkas, ant kurio 
priesz miliutą ji inirszo. Mažas 
Zigmas susitraukęs, apsiasza- 
rojes, purvinas, viena veido pu
se nuo skaudaus smūgio pamė
lynavus, visas jis dreba. Moty- 
na pamatęs, pradėjo jis balsu 
verkti. O motina apatine lupa 
kramto ir pati saves nebesu
valdo. Bet tai nedyvas. Gal ir 
kiekviena motina ipanasziai 
elgtųsi, jei kas sanvaite koki 
nors nemalonumą jos vaikas 
padarytu.

Kur tave galas neszioja? Už- 
niusziu! Ka padarei?

Motina visu smarkumu pa
leido kieta kumszti in Zigmo 
veda. Nelaimingas ant policis- 
to ranku parsviro. Kraujas isz 
noselių pradėjo verstis. Pusam-

akis. Užtenka. Ilgiau asz su ta
vim nesikvarszinsiii. Tu nema
tytas. Imk szi duonos szmota ir 
eik isz mano akiu! Eik kur tik 
tu nori. Bet žiūrėk, iki asz gy
va, kad po mano akiu nepasi
painiotum, nes. Eik, vilkis! — 
Iszemus isz skobnines duonos 
szmota mete ant Zigmo.

Bet kur asz turiu eiti, mama? 
— lyg isz kito kambario pasi
girdo duslus Zigmo žodžiai.

Nors in pekla!
Asz neturiu kur eiti. Niekas 

manes nepriglaus. Atleisk, ma
ma, prižadu daugiau nieko blo
go nebedaryti. Mama!

Dar tu ežia kalbėsi! In spran
dą, in sprandą. Vilkis! — musz- 
dama iszimete Zigmą pro duris.

Sudiev, mama, gal daugiau 
jau neteks pąsimatyti. Bet asz 
tavęs neužmirsziu, — Zigmuko 
balsas isz už duriu vidun ver
žiasi, bet insiutus Girdiene jo 
negirdėjo.

Dangus, lyg kauru, vienu de
besiu aptrauktas, isz visu pu
siu pilkas. Plati gatve sniegu 
pasipuoszusi. Gurgžda susza- 
les sniegas paliecziamas mažu 
Zigmo pėdu. Jis eina. Jo kojos 
tankiai susipina ir tik, tik susi

nąs. Jis tik trylikos metu vai- leidosi. gera ateiti. O Zigmas vis pro-
kas. Tik trylkos. “Kur man ei- II gresavo.
ti?” — tas baisus sakinys Dviem mėnesiam praslinkus, 
priesz Zigmo akis stovi ir jis' sumanus Zigmnkas perženge i
tik ji v iena mintyje kai to ja. i Rusijos rulbežiu. Dasigavo in po Zigmo iszkeliavimo isz savo 

Sutino jo kūno suniusztos da- Mazaja Lietuva pas Prusu Lie-! ginitynes, Zigmas buvo pla- 
lys ir visas nuo szalczio sustin- tuvius. Prusai vėl žingeidus Cziai Mažojoj Lietuvoj žino- 
go. Kojos susipynė ir kniuipsz-.žmones. Kiekvienas Zigmo mas, kaipo garsus daktaras ir 
ežias sniegam parpuolė. Ikaulija ir kaulija: “Isz kur tu mąstytojas. Dabar jau jis buvo

Dar szirdis plaka, bet jau ežia atėjai, isz kokio kraszto at- s atsiteisės visiems savo pagel- 
kraujas pradeda apsistoti teke- 'plūdai?” Vaikui reikia turėti ibininkam ir taipgi susitaupęs 
jes. Mirtis godžiai isz džiūvusia sugcbuma, kad duoti jiems tin-!keletą szimteliu del tamsesnes 
ranka tiesia link jo. Mat, dar j kainus atsakymus, 
jos nepilnas skilvys. Ir ta jau
na siela taikosi praryti. Ak, Ii- resnes ateities jęszkojo.
kimas!

III.
Penkiolika metu praslinko

Bet visgi, ateities. Isztikro, jis butu da- 
szaip taip vadovavosi ir go bar laimingas, jei jo sanžine bu

tu rami. Bet del sanžines nera-
Prusu lietuviai szirdingii muino tikrai jis nerado savo

Ji gražiai atsimena viena 
Kucziu vakara, kuri jie vaka
rieniavo priesz dvideszimti me
tu atgal, kada dar gyvas tebe
buvo jos brangus draugas-vy- 
ras ir kada priesz jos akis szai- 
pesi septynių ar asztuoniu me- 

( tu mielas Zigmnkas. Ji pame- 
i na ano vakaro visus žodžius ir 

ji mato gardžiais valgiais nu-j 
krauta skolini. Ji atsimena,' 
kaip tada iszkilmingai buvo pa
minimas tas brangus kucziu va
karas. Bet jis jau dingo amži
umi praeitin ir jau ne'begrisz. 
Xebegrisz niekados!

Szi kucziu vakara tuszczias 
skobnis ir tik jos vienos vėlo 
tvankiam kambarėlyje. Ja ne
tik neramumas, bet ir baime 
ima. Lyg ko jeszkodama žval
gosi po kambari.

Kas-žin, ar Zigmnkas dar .gy
vas, ar jau kur palaidotas? Die
ve Tu mano! Kad taip dar syki 
ji galecziau iszvysti. O kaip asz 
bueziau laiminga. Bucziau lai
mingesne už visa pasauli. Dan
gus man atsivertu ir nuo veido 
raukszles pranyktu. Bet veltui 
man ^pie ji svajoti. Veltui tai 
geisti, kas negalima. Gal jau jo 
ir kauleliai in dulkes pavirtę. 
Prakeikiu ta diena, kurioje to
kiam žiaurumai! dasileidau! 
Prakeikiu!

Girdienei taip bemąstant, 
kažkas iszleto prie duriu susi- 
belde. Ja sziūrpulys perpylė ir 
kokia tai baisi mintis galvon 
atėjo. Bet susidrutinusi priėjo 
ji prie duriu ir drąsiai užklau
sė: t

Kas ežia?
Sveczias, — isz už duriu pasi- 

i girdo nepažinstamas balsas.
Koks sveczias?
Sveczias isz tolimos keliones. 

Meldžiu leisti. \
Nepažinsiu. Neleisiu.
Buk rami, asz esmių geras 

žmogus.
Nors auksinis, bet vistiek ne

įleisiu, nes viena esmių.
j Nieko blogo nemanstyk. Asz j 
I turiu dideli reikalu prie Tamis-j 
tos.

Tai kas tokis Tamista esi ?
žis policistas sulaikė inirszusia laiko neparpuoles. Per jo su- 
nioteri nuo tolesnio vaiko mu-,daužyto ir purvina veidą asza- 
szimo. Zigmo tik krutinę kilno-' ros viena paskui kita rieda, 
josi ir giliai jis dūsavo, nei žod- Krutinę kilnojasi ir szirdis lyg 
žio motinai nesakydamas. pauksztelio, kuris pakliūva

Tavo suims perstume žydei-l^iDies rankosna, plaka. O pro-

* $ *
Zigmas pajauto sziltam prie

globstyje beesąs. Vargszia 
duonkepe grįždama isz krautu
ves, iszvydo nekalta auka ir 
skausmo perverta szirdžia pa-

žmones. Motiniszkai savo sa- 
tautieti atjautė ir jo gerovei! 
kelia rode. Zigmas in tokias ap
linkybes patekės, venge szuny- 
biu. Teisingai tarnavo ir augo 
in vyra.

g\ \ enime užsiganedijimo. Asz egmįu pervykes isz Ame-
Kas diena, jam prisimindavo rikos ir dideles dovanas nuo ju- 

gimtynes namelis ir anas vaka-'su brolio parvežiau. Meldžiu 
ras, kuriame verkdamas isz jo leist.
iszkeliavo, bet dar daugiau jo! Tuos žodžius Girdiene iszgir- 
siela žeidė motina. Jo gyveni- dus, rodos deszimts metu jau

ku ir su kitais vaikais surinko, 
krepszi jos iszbyrusiu baranku.’ 
Žvdelka už savo nuostoli rei-l ...... . Ikalauja trijų rubliu. Vaikas i 
nepilnu metu, turi už ji atsaky
ti, paaiszkino policistas.

Girdiene juoda delną nu
braukė nuo kaktos prakaitu ir 
isz už juosmens isztraukus 
isznypsztuka atriszo ir paduve 
reikalaujamus pinigus. Poli
cistas savo keliu nuėjo. Ji Zig- 
muka insitempe vidun ir med
galį nusitverus pradėjo musz- 
ti. Be jokios szirdgelos plake, 
plake, iki vaikas kvėpavo. 
.Ranka paskaudus, ant aslos 
vaikuti perkloszke ir pribėgo 
isz po kakalio isztraukti ver- 
danezia mėsa, kuri jau svilėsiu 
buvo užsmardinus grinezia.

tas klaidžioja nežinysteje. 
Priesz jo akis stovi sniego bal
ta gatve, pilki debesiai ir mies
to paniurę murai.

Rodos piktu mūra Zigmas 
klausi a: “ Kur man eit i ? Kur 
man eiti? Ak, nelaime!”

Naktis. O szaltis — net tvo
ros piszka. Nėra pas Zigmą vil
ties pamatyti tekanezia saule 
ir pasidžiaugti jos motinisz- 
kais spinduliais. Tiesiai priesz 
jo aszarotas akis stovi baisi 
szmekla, kuri milijonus veliu 
savo bedugniam sknryje palai
doja.

Jis sudaužytas. Jo kūnas 
stingsta ir szalsta. Jo kojos 
kas kartas taukiaus pinasi, o 
szirdies pulsas kas syk mažėja. 
Mirties baisus, dantys kyszo.

supę vaikuti po skara.
Vargis negalais duonkepe 

parsįvilko Zigmą in savo szil- 
ta bakūže.

Zigmas susziles ir sąmone 
atgavės pradėjo dairytis, po ke
lio malone jis dabar beesąs. Pa? 
kele akutes in žemo kambario 
lulbas ir savo szirdyje prakalbė
jo: “Jo malonėje mano liki
mas. ’ ’

Duonkepe pasirūpino del 
vargszo puoduką sziltos kavos 
ir duonos. Zigmas gardžiai val
gė.

Jam bevalgant pradėjo brek- 
szti rytas. Duonkepe teiravosi 
isz kur in keno Zigmnkas yra. 
Bet veltui, Zigmukas nepasi- 
sake.

Zigmas pavalgęs padekavojo

Reikia

Savo sumanumu Zigmas jsz- mas aprūpintas, bet jo gimdy- nesne pasidarė ir tuom laiku 
prasze pasiturinezio Jono Au- tojos ? Juk ja jau žilos dienos jai nuslinko anos skaudžios 
luczio, kad ji leistu lankyti mo-, aplanke ir gal jau nebepajiege mintys ir ji atsiminė savo bran- 
kykla. Už tai jis prisižadėjožydu drapanas skalbti. 
Auluczini vakarais atidirbti ir, pagalbos. Nors ana va
prie to dar kuomet pabaigsiąs j'pasako: “iki asz gyva, nepasi- 
mokykla, su dideliu nuoszim-Įsuk po mano akiu,” bet tai tik 
ežiu atlyginti. Aulutis matejumus moteres užsikarszcziavi- 
Zigmo gailumus ir todėl malo-lmas. Dabar jau ji kitką mausto 
niai sutiko bei prisižadėjo ji p1' gailisi ano savo pasielgimo. 
geTbti. ; IV.

Kucziu vakaras. Szalpias 
sniegas gausiai drimba ir lim
pa prie mažu grinczios langu. 
Senyva moteris — Girdiene — 
sėdžia viena prisiglaudus prie 
szilto kakalio. Per jos suvytu
si, pageltusi veidą rieda gai
lias dideles aszaros. Atsimini
mai žeidžia jos szirdi: “Ak,

Zigmas pabaigė augszta ja 
mokykla. Bet varg-szas, iki tai 
pasiekė, turėjo daug sunkaus 
vargo. Ne viena naktį tik tris 
valandas miegojo.

Pabaigęs augsztaja mokyk
la, Zigmas dar tuomi neužsiga- 
nedino. Jis kovojo su gyveni
mo aplinkybėmis ir skynė ge
resni ateiti kelia. Žmones isz jus brangus, brangus laikai, Girdiene.

gu broli, kuri jau buvo pamir- 
szusi. Ji veikiai atsklendė me
dini auriu skląsti ir insileido 
jauna, augszta ir puiku vyra.

Sveczias prisėdo kede. Kelis 
sykius permėte akis per visa 
grinezia. Jo szirdi atsiminimu 
skausmas suspaudė, kad jis net 
žodžio isztarti negalėjo. Girdie
ne gerai pastebėjo sveczio per
maina ir koki nusiminimą, bet 
ji nesuprato, kame dalykas.

Kai Ilgi mano brolis gyvena? 
Pajuodėlis, iszvažiavo ir dingo. 
Nei vienos laiszkeli neatra- 
sze. Bet visgi, mat dar neuž- 
mirszo, — nedrąsiai kalbėjo

Zigmas vos, nevos atsisėdo Bet jis apie tai ir nemansto. Ir duonkepe už josios labdaringu- 
d storo papuvusio suolo, ku- nieko nebijo, tarsi kokis galiu- ma ir saulei tekant vėl kelionėn

jo gabumu stebėjosi ir kas kaip kur jus pasidejote?” — minty- 
iszmanydanias jam praneszavo ja sau viena.

Jis dabar gražiai gyvena. 
Zeno tas?

Suprantama.
Gerai uždirba?
Po tris ir puse dolerio in die

na. Sztai jums dovana nuo jo.
Sveczias iszemes isz valyzos 

padavė szilku skara.
Labai a ežiu.
Ir, va, dar deszimti rubliu.
Ir deszimti rubliu?! Dieve, 

duok jam sveikata.
Tik viena ežia gyveni? — 

užklausė sveczias.
Taip, tik viena.
Ar ne nyku vienai?
Ka padarysi.
Dauginus szeimynos neturi 

ir neturėjai?
Turėjau. Bet Dievo ranka ja 

atėmė, b mane aszarose papluk- 
de. Mat, pone, ir akiu netekau.

Liūdna girdėti.
Vyra už kokia ten knygele 

juodaszimcziiai na'kti in pan- 
czius surakino ir iszsiveže. Nuo 
to laiko ir po sziai dienai jo ne
girdėti. Gyvas ar mires — tik 
aniolas sargas težino. Jis mane 
paliko su sunum Zigmuku, sep
tynių metu. Abudu per szeszis 
metus skurdova. Drapanas skat 
dama kiek uždirbdavau, tai isz 
to ir gyveno va. Bet vaikas te
kis pasileidęs buvo. Negaliu ap
sakyti, kiek visokiu szunybiu 
pridarė. Karta, kantrybes nete
kus, iszmecziau laukan ir pasa
kiau: “kur nori, ten eik isz ma
no akiu.” Jis, nabagėlis, taip ir 
padare. Iszejo ir iszejo. Turbūt 
kur nusižudė. Asz nuo to laiko 
pradėjau vysti, džiūti, kaip gė
lė rudens sulaukus. Ak, Tu Die
ve! Kad nors žinoeziau, kas su 
juomi atsitiko. Duok Dieve jam 
dangų.

Taip. Liūdna Tamistos gyve
nimo istorija. Bet sunūs gal dar 
kai kur tebėra gyvas, pradėjo 
sveczias.

Kaip priežodis sako: “gyvas 
žmogus nepražūsi.” Taip ir 
Zigmas gal tarp geru žmonių 
prisiglaudė ir užaugo ir gal dar 
kaip kada sugrisz motina at
lankyti.

Kad taip Vieszpats duotu, 
dar karta man ji pamatyti. Bet.

Sveczias nuleido galva. Per 
jo veda, kaip žirniai aszaros 
pradėjo redeti ir jis skausmo 
suremtas, puolė priesz Girdie
ne ant keliu. Girdienes veidas 
iszbalo, kaž ka ji tuo syk pama-

Atleisk man, brangi gimdy- 
doja! Asz tavęs neklausiaus. 
Asz tavo sūnus, Zigmas Girdys. 
Atleisk man, mama!

Mano sunūs! Ar dangus tave 
atsiuntė. O, brangusis!.

Jiedu susikabino, susiliejo in 
viena ypata ir ilgai abudu ty
lėjo.

Užvalandos vėl abudu susė
do. Girdiene verdaneziomis 
akimis ji žiūrėdama, prabilo:

Bet tu sakei, kad esi svetys 
isz Amerikos ir skarfa man nuo 
brolio parvežei.

Ir už tai man atleist. Neturė
jau daugiau ka sakyti. Asz isz 
Mažosios Lietuvos atvykau ir 
ta dovana mano paties yra 
pirkta. j?

Tu nematei mano brolio?
Uzmirszkime ji. Sziadien Ku- 

(Tasa ant 2 Puslapio.)

Pirki e U. S. Bonus Sziadien!
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KALĖDOS!
(DIALOGAS)

szai.

KALĖDOS
JAU ARTI!

vi-

ant

— J. K.

Marija ir jeszkojo prieglaudos 
tvartelyje, kad buvo szaltu ly
tu laikas.

vidurvasario vis trumpina sa
vo szviesa kasdien, tik Gruo-' 
džio pabaigoje liaujasi ta da-! 
riusi ir pradeda ilgyti. Ta sau
les permaina stabmeldžiai va

Didiene: — Sveika kūma. O 
kur taip skubiniesi? (sveikino-

I tuju dievu gimimo dienas.

tai tarnaudavo Jeruzolimos sziais menesiais
bažnyczioje per viena s 
Zacharijas Szv. Jono Krikszty-i Jėzaus užgimimą. Tai turėjo 
tojo tėvas buvo isz gimines! būti Kovo menuo. V. Jėzaus už-1 Juos Welbetu.

Mažiene: — Kaip tai?
Didiene: — Nugi taip. Žmo-

SZVENTU KALĖDŲ!

Savo užgimimu Iszganyto- 
! jas pamokino mus pamažinti 

Bet — žmonėms geros valios.' vargu daugybe patardamas ne- 
trikszti garbes, turtu ir lepu
mu.

i

! GENYS MARGAS DIEV0. Sūnūs, tapes žmo-, 
R _____ ~ gum, iszmokino mus tu tie-'

KALĖDŲ! Tokie su> i*1 kurias reikia tikėti, ir tu 
sziandien skamba1 įsakymu, kuriuos reikia pildy -1

°--------  ------- -------------------- r -
sunku. Jam nebuvo nei lovos,'lupasi, tuomet lupkie. — Arba 
reikėjo pasitenkinti gyvuoliu pasakius aiszkiau: Man ibelau- 
edžiomis.

SVEIKI SULAUK
linkėjimai 
visur. Mes siuneziame korteles, 
sveikiname pažystamus, vi
siems linkime tu “Linksmu Ka
lėdų”, nors szirdyje kas ten ge
lia, kas ten skauda. Net ir ka
ras, vaina negali sudrumsti 
tuos linkėjimus. Ir ne be prie
žasties mes visi gerai nusiteike 
ir linksmi. Kalėdos tai Kristaus 
gimtadienis. Jeigu tiesa, kad 
gyventi reiszkia ne pats sau 
nuoszaliai tebesteneti, ’bet ki
tiems pagalbos ranka isztiesti, 
tai Kristus isz tikrųjų gyveno, 
tikrąją to 'žodžio prasme, nes 
Jisai isztisa Savo gyvenimą isz- 
gyveno kitiems.

ti darbais. Bet jisai neskyrė 
szveneziu didiems atsitiki
mams minėti, nei Jo paties gy
venimo sukaktuviu neinvede. 
Žmones szvenezia. Kalėdas ne
turėdami aiszkaus insakymo 
isz Dievo, bet szvenezia visi! 
krikszczionys del to, kad ir be 
insakymo visu szirdys, mylėda
mos V. Jezu, nori paminėti Jo 
gimimo sukaktuves.

Inproczio szvesti Kalėdas ne
buvo pirmais trimis szimtais 
metu po Kristui. Tais laikais 
krikszczionys gyveno tarp Ry
mo ir Grekijos stabmeldžiu. 
Stabmeldžiai ir senovės buvo 

Kristus-Kudikis atsinesze su inprate szvesti savo pramany- 
Savimi nauja mokslą. Jisai ta
po vienas musu, visiems mums!Gruodžio meneysje stabmel- 
savas. Nežiūrint kokie mes bu-Jdžiai ypacz szvesdavo saules 
tume bedni ir betureziai, kokie gimimo diena. Mat saule nuo 
vargszai, jokiu budu negalime 
būti taip neturtingi, taip var
gingi, kaip kad . Kristus 'buvo 
tuose Savo vystykluose. Kris
tus pats pasirinko savo gimimo 
vieta — stainele. Koks baisus! dindavo Nepergalimojo Gimi- 
ihžėidimas visiems musu tur- mu. 
tuoliu nusistatymams! Jisai 
tyczia pasisavino tuos dalykus, 
kuriu szio pasaulio didvyriai ir 
turtuoliai vengte venge ir už
riesta nosimi sziepe. Jisai ty
czia atmete tuos žibuezius, vi
sus tuos turtus, kuriais jie did
žiavosi ir kuriuos jie taip my
lėjo, tas prabangus, kurioms vi
sa savo gyvenimą paaukojo. Ji
sai gimė staine'leje, augo ir var
go su visais kitais vargszais ir 
betureziais.

Mes sziandien linksmi, ne už 
tai kad Kalėdos tai dovanu lai
kas, ne už tai kad Santa Klau- 
zo laukiame, ne už tai kad žy
deliai gera bizni daro, bet už tai 
kad Kristus gimė, už tai kad 
draugo isz dangaus susilaukė
me. Per Kalėdas net ir bedievis 
landa Dieva.

Per Kalėdas net ir szis bai
sus karas negali sudrumsti mu
su džiaugsmu, nes tus džiaugs
mas szirdyje. Karas, vaina gali 
po visa svietą siausti, bet 
krikszczionis, katalikas szves 
Kalėdų szvente szirdyje. Kalė
dos tai meiles ir szirdies szven
te.

O del kitu linkėjimu, del Ka
lėdų Dėduko, del Kalėdų ‘ ‘ good 
times” lauksime kitu metu ir 
del kitu Kalėdų viens kitam, 
Dieve duok, galėsime linkėti ir 
džiaugsmo ir linksmybes ir vi
sokiu tu “good times.” Per 
szias Kalėdas mes praszysime 
to Kūdikėlio kad Jis musu vai
kus saugotu ir sergėtu ir mums 
juos sugražintu Šveikus ir gy
vus, o kita meta, per kitas Ka
lėdas, Dieve duok kad mes ga
lėtume visi dėkoti, tam Kūdikė
liui, kad musu vaikai namie 
sveiki ir gyvi. Per szias Kalė
das mes praszysime, kad per 
kitas galėtume dėkoti..

[ gimimas in vyko 9 menesiais no 
apreiszkimo, t. y. Gruodžio me
nesyje.

Sunkiau susekti delko tapa 
parinkta dvideszimt penktoji; 
diena Kalėdoms. Kai-kuriej 
rasztininkai sako, kad Dievas 
stebuklininkai padaręs, idant I 
visi be susikalbėjimo sutartu
ta pacza diena szvesti Iszgany-’ Mažiene: — Sveikute, s\ ei
tojo užgimimo szvente. Nebutu! skubinuosi, ne ka.
Dievas dares to stebuklo, jei ' adb v‘s c^ar lię'smaKlb 1? S 
diena nebutu buvusi teisingai vaikszczioju szete.

IR VĖL
LIKS PRAKISZUS

Kyikszczionys biauredavosi 
stabmeldžiu inprocziais ir ne
norėdavo juose dalyvauti. Del 
to krikszczionys ir V. Jezaus 
gimimo sukaktuves neszvesda- 
vo per tris szimtus metu su vir- 
szum.

Ketvirtame szimte metu 
krikszczionija užvaldė pasauli. 
Tada jau nebuvo pavojaus 1 
stabmeldiszkai iszrodyti, arba! 
stabmeldija užsikrėsti. Paczios 
stabmeldžiu szventes arba su- I 
mažėjo arba visai isznyko. Bet’ 
dar truko kelios deszimtys me-' 
tu iki kol krikszczionys pradė
jo szvesti. V. Jėzaus užgimimo 
sukaktuves.

Buvo gana stambiu kliucziu 
tai szventei investi. Evange
lijose buvo paminėta, kad V. 
Jėzus gimė penkioliktais Tibe-j 
rijaus Ciecoriavimo metais, bet, 
nebuvo pasakyta nei kokiame 
menesyje nei kokia diena.

Jeruzolimos vyskupas szven-l 
tasis Kirilius rasze popiežiui! 
Juliui Pirmajam klausdamas 
kokia diena reikia V. Jėzaus 
užgimimą szvesti ir patarda
mas. Szventajam Tėvui pažiū
rėti in žmonių saraszus padary
tus Betlejuje nugabentus Ry
man. Szventam vyskupui nepa
rėjo in galva, kad Ryme valdi
ninkai stabmeldžiai V. Jėzaus 
gimimu nesirūpindami nelaikė 
nei smulkiu Betlejaus užraszu, 
o padare isz ju isztrauktas kiek 
buvo ir kokiu žmonių užraszy-j 
ta, pasilaikė vien tas sutrauk
tas, panaikindami vardu ir pa
vardžių lapus.

Jonas isz Nikiu raszo, kad 
Julius I atsakęs Szv. Kiriliui 
ir liepes V. Jėzaus užgimimo 
diena szvesti Gruodžio 25 d. 
Nikiu Jonui rodėsi, kad Szv. 
Julius I buvo skaitės tuos Ry-

Didiene: — Žiuriu-gi ir?tave; 
ar jau ir vėl lindynes turi (žela- 

Popiežiu autoritetas padare, va)?
kad ir Kalėdas visi eme szvesti 
Gruodžio 25 diena.

Kalėdų szventes reikszme 
yra paminėti ta stebėtina Die
vo malone, kad Sunu atsiuntė! Didiene: — Bet-gi asz tave 
užgimti ant žemes. Nesvarbu macziau daug kartu sziomis 
kokioj edienoje daromas tas dienomis szviesiai gražiai isz- 
atminimas, bet svarbu, kad kilmingai paspuoszusia, už 
žmones atmintu Dievo gerumo, tad-gi ir maniau kad jau seniai 

x tt T-i- * pasibaigė po vvro tavo mirtiesVisi trys V. Dievo Asmenys 1 ., . . , .... i liudesis.buvo perteke danguje visokios
asztuntoio skv- laimes- Nei vargas nei rūpestis1 Mažiene: — Taip, daug kar- 

nei mažiausias szeszelis negale-'\u’ouvau padėjus liūdesio dra- 
i. Asztuntajai giminei rude- ■>» drumsti ju linksmybes. Bet, PanflS tnomi?t f lk’ ku0I“H 

’Dievas mate žmones nelaimėje ei<tavau m guzme (balni), ži- 
; in kuria jie patys savo liuosul noma v’s malonu tarp vaikinu 

gražiai pasipuoszus pasimai- 
i, gal kai kuris sumanytu 

vesti, arba bent pakalbinti in

Mažiene: — Juk tai vis dar 
tos paczios. Dar metai nepasi
baigė po mirties mano vyro, 
tad-gi ir liūdžiu.

Didiene: — Bet-gi
Nesvarbu macziau daug kartu

mo valdininku užraszus, betJAbia. Ta kunigu gimine pri
mes abejojame. V. Jėzaus užgi- klausė prie r " ‘ j “y 
mimo diena tapo sužinota vei- riaus. Taip tvirtina Žydu užra- 
kiausiai szitokiu budu.

Žydu tautos kunigija buvo ninis tarnavimas bažnyczioje 
padalinta in 24 skyrius. Kiek- 748 metas nuo Rymo miesto in- 
vienas skyrius dukart kas me- kūrimo atsiejo Spalio 9 d. Sze-į noru įkliuvo. Savo noru ir jie-^ 

sziais menesiais po to angelas’£omis žmones isz tos nelaimes 
sanvaite.! Gabrielius apreiszke Marijai V.i negalei° iszsigelbeti, dėlto Die-

- • • — . . • I vo Sūnūs tapo žmogum, kad uoiaa moterystes; arba bent

Kaledu dienos jau arti, 
Kur nuliūdimas dingo? 
Kur pasidėjo taure karti, 
Gyvenimo vargingo? 
Juk oras szaltas ir žiaurus, 
Sziaurys kas diena puczia, 
Ir upelis, ir ežerus, 
Ledai suspaudė drucziai. 
Gamta nuliudus ir szalta, 
Paukszteliu jau nesigirdi, 
Bet laime ir mintis kilta, 
Žmogaus aplanko szirdi. 
Koks džiaugsmas akyse 

sur!
Žmonelei puoszias, redos;

• Viens kita sveikina balsu: 
“Jau netoli Kalėdos!’’ 
'U'žmirszo sielvartos, bedas, 
Szalin nustume kerszta, 
Nes žmonija per Kalėdas, 
Tik meile turi karszta. 
Prie vieno stalo telkiasi, 
Didieji ir mažucziai, 
Kaip broliai linksminasi visi, 
Ir valgo skania kuczia. 
Vidurnaktyje suskambęs, 
Bažnyczioje varpelis, 
Augszcziausiam Dievui 

garbes
Nes užginfa Vaikelis. 
Ir vėl ateis szventa naktis, 
Kurioje Kristus gimė,

Ir vėl užgims nauja viltis, 
Tau, Lietuvos jaunime! 
Ir atsiminsi kaip buvai 
Per Kalėdas tėvynei, 
Kaip kucziu valgio ragavai 
Ten karta paskutini. 
Gal aszara viena, kita, 
Tau nuriedės per veidą, 
Bet meile ir mintis rimta, 
Atras szirdije aida. 
Tėvynei vėl atgimsi tu, 
Ir Dieviszkam Vaikeliui, 
Jin garbinsi jausmu karszti, 
Parpuolęs vėl ant keliu.
Jis vėl žmonijoj vieszpataus, 
Kuomet spėkų neteki, 
Valdonai pasaulio plataus 
Atkreips in Ji aki.
Pasaulis mirszta jau visai 
Pagiežoje aptemęs, 
Sztai giesta Angelu balsai: 
‘ ‘ Ramybe bus ant žemes! ’ ’ 
Kraujuos pasriuvus žmonija 
“Kur ta ramybe?” ■ 
Kur rasti, kaip laikyti ja, 
Ta dovana brangiausia?” 
Ramybe atnesze seniai 
Mus dangiszkas Karalius: 
Žmones ja duoda dovanai,

j nors tame vakare pasidžiaugi.
Didiene: — Manau, turėjai 

amžina atminti mirusi gera 
vyra.

Mažiene: — Taip, buvo labai 
geras, bet kas isz to, kad per 
greitai mirė, o-gi asz dabar vi
sa amži nesukusiu naszle. Jis 
sau mirė, ir liko laimingu. O 
man reikia apie kita pasirūpin
ti, todėl sunku visus metus be- 
pertrukio išžiūrėti liudesis.

Didiene: — Bet vis-gi, nusi- 
dedi savo vyrui kaipo neisztiki- 
ina, taip-pat ir žmones in ta žar
goną 'žiuri ne supasiganedini- 

kuriu sugedusio ji mu.

Būdami nuodėmėse ir ver
gaudami piktajai dvasiai žmo
nes savo kentėjimus dauginosi 
besiaugsztindami vieni už ki
tus, nes isz to kildavo kovos ir 
karai tarp ju. Godulyste taip
gi prisidėdavo prie vargu pa
dauginimo, nes del turto žudy- 
davosi vieni kitus. Kūno geidu
liu nevaldymas ligomis buvo 
žmonių vargu daugintoja.

Dievo Sūnūs užgimdamas 
žmogumi parode visiems, kad 
reikia ir galima apsieiti be tri-'Į 
ju daiktu, 
prigimtis labai trokszta. Jis už
gimė visai negarbingoje vieto
je, net ne žmonių gyvenime tik’nes gal pamanyti, kad su savo 
gyvuoliu tvartelyje. Priesz pat mirusiu vyru nesutikime gyve- 
užgimsiant žmones jo motina'uai, ir pabijotu tave kitas vesti, 
buvo atstume Jiuo savo duriu’ Mažiene:_ - A, tuszcziaju!

Asz jeszkodama sau laimes, ne
galiu klausyti ka kas kalba. 
Vienas mano iszeijimas, tai lai
kytis senos patarles, ir jos lai- 
kysiutfsiu. O ta patarle, tai 
sztai kokia yra: — Kada liepa

keleto j e namu.
Jis užgimė isz neturtingos 

szeimynos ir užgimęs nei lop- 
szio nerado prirengto. Nei di
džiausio vargdienio vaikams 
užgimimo dienoje nebūva taip

Apie lepumus nebuvo kalbos. 
Palestinoje žiemos neszaltos,’ 
bet Gruodžio menesyje buvo I 
szalti ir sziurpus lytus. Kristus

- klausiaJ gime lytu metu’ nes tik del to

kent, kolaik pasibaigtu mano 
liudesis, tai tas vaikinas kuris 
mane myli gal ,su kita apsives
ta, o asz ir vėl likcziau praki- 
szus!

Didiene: — Daryk kaip tau 
į patinka. Už save pati tik ir at
sakysi.

Mažiene: — Žinoma. Taip ir 
darau kaip man patinka!

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.


