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Linksmu Kalėdų Visiems!
Isz Amerikos
Straikos Grei
tai Užsibaigė
SAPULPA, OKLA. — Pa

prastai labai sunku sutaikinti 
straikorius, bet szitame mieste
lyje vienos straikos labai grei
tai užsibaigė. Augsztesnes mo
kyklos, High School studentai 
ir studentes sustraikavo priesz 
savo mokytojus už tai kad 
jiems buvo pasakyta kad sziais 
metais Kalėdų atostogos bus 
trumpos. Jie visi nutarė strai- 
kuoti ir in mokykla neeiti. Jie 
pasimokino isz suaugusiu kaip 
straikuoti, ir pasidarė plakatus 
pradėjo prie mokyklos mar- 
szuoti ir szukauti kad mokyto
jai ir vaiku skriaudikai.

Viskas ėjo kaip straikos tu
ri eiti, pakol tu vaiku tėvai 
apie tas straikas dažinojo. Tė
vai straikas užbage su biržine- 
mis ir gerais diržais. Ant ryto
jaus jau visi vaikai ir mergai
tes buvo vėl mokykloje ir strai
kos buvo užbaigtos.

-------- g--------
LEWISUI IN

PAGELBA
NEW YORK. — Vienas uni

jos bosas ir vadas buvo jau pa- 
raszes czeki del viso milijono 
doleriu Lewisui, jeigu Lewisas 
nebutu taip greitai nusileidęs 
ir susitaikinęs su valdžia. Szi- 
tas milijonas doleriu buvo pa 
skirtas vesti teismą už Lewisa. 
Bet dabar, kai viskas taip grei 
tai ir netikėtai užsibaigė, tai 
to milijono doleriu nereikejo 
Bet visgi, isz to matyti, kad vi 
si darbininkai visur stojo kaip 
vienas už Lewisa.

-----------g__--------

j LAIKRODININKO
BĖDOS

PHILADELPHIA, PA. — 
Laikrodininkas, Carl H. An
derson kreipiasi in valdžia ir 
praszo kad teismas ar polici
ninkai apsaugotu ji nuo mote- 
riszkes Rhea Zamost kuri sako
si kad ji yra jo žmona. Jis skun
džiasi kad ji jam bizni trukdo 
ir gadina ir visiems pasakoja 
kad ji yra jo žmona. Jis prisi- 
pažinsta kad jis ja kadaise gy
veno ir dabar sutinka jai duoti 
$990 kad jos nusikratytu. Jis 
jai 200 doleriu ant rankos ir 
prižadėjo reszta ant iszmokes 
ežio iszmoketi, bet ji pasiėmė 
tuos du szimteliu ir paskui jau 
daugiau neprieme ir pradėjo 
prie jo lysti isz naujo. Jis dabar 
praszo kad policija ji apsaugo
tu nuo tos moteriszkes kuri jam 
ramybes ir pakajaus neduoda.

Linksmesnes Kalėdos

Kalėdų Diedukas sziais metais yra turtingesnis ir links
mesnis. Pernai per Kalėdas ne visi galėjo džiaugtis ir links
mintis. Nors karas jau buvo baigtas, užtai kad milijonai ka
reiviu buvo szetimuose krasztuose.

Sziais metais beveik visi jau gali su džiaugsmu laukti to 
Kalėdų Dieduko ir tikėtis, kad jis per szias Kalėdas visiems 
laimes ir džiaugsmo atnesz, nss ir pats Diedukas, kaip ma
tome, yra linksmas ir bagotas.

Komunistas
Raszytojas

-s-
WASHINGTON, D. C. — 

Komunistu spauda ir visi Ko
munistu laikraszcziai dabar 
daug savo raszytoju paszalina 
ir nauju jieszko. Komunistams 
dabar ne tiek rupi turėti geru 
raszytoju ant savo laikraszcziu 
sztabo, kiek kad toki raszytojai 
inlystu in kitu, geru laikrasz
cziu sztabus ir straipsnius. Ko
munistai dabar jau supranta ir 
prisipažinsta kad mažai žmo
nių skaito j u Komunistiszkus 
ir Raudonus laikraszczius.

Komunistai dabar platina ir 
garsina viena savo plauko 
draugo knyga “The Potters.” 
Szita knyga, kuri Lietuviszkai 
butu pavadinta ‘ ‘ Sanmoksli- 
ninkai” stengiasi parodyti kad 
visi tie kurie koki nors turteli 
turi Amerikoje yra ne-ameri- 
kiecziai ir griauna Amerikos 
valdžia. Raszytojas pasiraszo 
po vardu John Roy Carlson. 
Bet, tie kurie knygas skaito ir 
straipsnius seka žino ta pati 
žmogeli po keliais kitais slap- 
vardžiais, kaip George Paga- 
nelli, George Paige, Rudolph 
Eibers, Thomas Decker, Robert 
Thompson, Jr. veteranas ir ki
tais panasziais.

Bet jo tikras vardas yra 
“Avedis B. Derounian.” Jis 
yra Armenietis, kuris save pa
siskyrė ar pasiszauke in pra- 
naszystes darba ir statosi kai-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Vienodi
Ginklai
-H-

WASHINGTON, D. C. — 
Jau seniai visi Komunistu laik
raszcziai rasze ir pyko ir inta- 
rinejo kad Anglija su Amerika 
nori viena Vakaru frunta su
daryti priesz Rusija. Dabar jau 
Amerikos Karo Sztabas vieszai 
paskelbė kad Anglijos ir Ame- 
sutiko gaminti vienodus gink
lus, kad butu galima labai grei
tai vieniems kito kraszto gink
lus vartuoti ar viens kitam 
rikos Karo Sztabas nutarė ir 
ginklu pristatyti. Iki dabar 
kiekvienas krasztas savotisz- 
kai dare ir gamino kariszkus 
ginklus, ir už tai buvo sunku 
vieniems kitu ginklus vartuoti 
ar savo pasitaisyti. Dabar visi 
Anglijos fabrikai gamins to
kius paežius ginklus kaip ir 
Amerikos fabrikai. Reikalui 
prisiėjus, mes galėsime vartuo
ti Anglijos ginklus ir Anglija 
gales be jokios bėdos vartuoti 
musu ginklus.

Szitoks susitarimas baisiai 
nepatinka Sovietams ir jie sa
ko kad toks žingsnis suardo vi
sa pasitikėjimą tarp kitu tau
tu ir vieszpatyscziu, bet Ame
rikos Karo Sztabas sako szito- 
kia tvarka yra daroma vien tik 
kad sutaupinus milijonus dole
riu kai abudu krasztai iszvien 
dirbs.

Rusijai už tai labai pikta, 
nes Rusijos ginklai ir maszinos 
visai netinka ir nepritinka prie

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Juodos Dienos
Užėjo Ant

Lenkijos
- Q-

ISZ VARSZAVOS. — Nors
Lenkai vis drąsiai traukia sa
vo kraszto daina ar giesme: 
“Lenkija Nepražus,” (Jeszcze 
Polska Niezgynela) bet jau 
kiekvienas Lenkas patrijotas; 
ima abejoti ir prisipažinti, kad 
juodos dienos užėjo ant viso ju 
kraszto.

Komunistiszka valdžia tuks- 
tanėzius ’ Lenku kasdien su- 
aresztuoja. Kataliku kunigai 
jau ima drąsiai ir vieszai Len
kus kurstyti priesz valdžia ir 
ne tik pataria, bet staeziai in- 
sako savo žmonėms balsuoti 
priesz valdžios pastatytus kan-

1050Žuvo Žemes 
Drebej imas 

Japonijoje
Tukstancziai Žuvo, Sužeisti Ir 
Dingo Pacifiko Mariu Bangos 
Užseme Salas Ir Miestus Japo
nijoje; Unija Apskundė Fordo 
\Kompanija; Generolas Eisen

hower Rengėsi In Politika
didatus.

Komunistiszka valdžia kata
likams ir ju kunigams atsiker
ta: “Popiežius yra Vokiecziu
Naciu draugas.”

Komunistai sukurstė razbai- 
ninkus ir kitus niekszus sukel
ti lerma kad buk Žydai nukan
kino ir nužudė 160 Lenkus, Ra
dom mieste.

Laikrasztis “Garbe ir Tėvy
nė” pranesza kad, jeigu Ame
rika ir Anglija ežia tuoj aus ne- 
insikisz, tai Lenku vienatine ir 
paskutine viltis melstis ir lauk
ti treczio pasaulinio karo. Ki
tos iszeities ar vilties Lenkams 
jau nebeliko.

Žydelis Jakub Berman, Len-

Jauniausias Ir
Gražiausias Advokate

Ponia Marilyn Sher, isz San 
Pedro, Calif., yra tik 21 meto 
ir yra jauniausia advokate isz- 
laikyti advokato egzaminus 
Californijos valstijoje. Ji tu
rėjo visus metus laukti pakol 
jai buvo pavėlinti stoti in kvo
timus ir egzaminus, nes ji buvo 
per jauna. Ji ne tik jauna, bet, 
kaip isz paveikslo matyti, ir 
graži.

ku prakeikta iszgama, buvo TOKYO, JAPONIJA. — Didelis ir bai-
Lenkijos po-sekretorius. Per sus žemes žemes sudrebejimas nrie Jano- 
karą jis pabėgo in Rusija, kaij . * . r
Mikolajczykas apsigyveno IW Safes IT HlieStUS it daug ŽfflOlliu ŽUVO. 
Anglijoje, žydelis Bormanas j Kitj žm()nes į -į j .. .
yra didžiausias ir galingiausias: . . & m jiv lutu

žmogus visoje Lenkijoje; jis UT ISZliko gyVL .
mokslus ėjo Moskvoje ir dabar
visa Lenkija valdo su kruvinu 
Stalino botagu. Niekas negali! 
nei krustelėti visame kraszte be; 
to Žydelio žinios.

Žydelis Bermanas labai ge
rai žino, kad jeigu rinkimai bu
tu teisingai vedami Sausio, 
(Jan.) 19 diena, jie ir visi kiti 
Komunistai butu iszvaryti. Už( 
tai dabar jis szventai darbuoja
si ir viską taip tvarko kad tie 
rinkimai toli gražu, nebutu tei-
singi.

Ant rinkimu balatos, popie- 
ros, nėra nei vieno kandidato 
isz Mikola j czyko partijos. 
Laikrasztis “Gazeta Ludowia” 
neteko beveik visu savo laik-
rasztininku, raszytoju ir re
daktoriaus, už tai kad jis Ko
munistams iszdryso tiesos žodi 
isztiarti. Visi Lenku socialistu

Szitas žemes sudrebejimas buvo ant Pa
cifiko mariu dugno ir taip visas mares su
judino kad baisios bangos iszkilo ir užsiė
mė salas ir miestus. Žemes sudrebejimas 
ėjo per 60,000 myliu skersai ir iszilgai. 
Mokslincziai sako kad szitas žemes drebė
jimas buvo didesnis ir pavojingesnis negu 
1923 metuose kada daugiau negu 100,000
žmonių pražuvo. Tik laime kad szitas že
mes sudrebejimas atsitiko ant mariu dug
no ir taip to sudrebejimo jiegos buvo su
mažintos. , . —— ■

vadai, kurie parodo savo nepa-' 
sitenkinima su Komunistais' 
yra aresztuojami ir in Siberija
isztremiami.

Premieras Edward Osubka-
Morawski sutinka su Komunis
tais ir viena ranka su jais laiko 
ir dabar sako kad valdžia lai 
mes rinkimus. Lenkai patrio
tai nepamirsz to Premieriaus, 
kuris dabar taip lipszniai tar-J 
nauja Komunistams ir Stalinui 
parsidavė.

O Mikolajczykas yra geriau 
t šiai visu žinomas visoje Lenki- 
I joje. Jis drąsiai prieszinasi Ko- 
! munistams. Komunistai, kol 
j kas, ji palieka ramybėje. Bet 
'po szitu rinkimu Mikolajczyko:

j (Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerikos Karo Sztabas tuojaus skubi
nosi suteikti pagelba; siunezia maisto dra
bužiu ir gyduolių. Bet sunku prie tu vie
tų prieiti nes telefonai ir telegrafai su
griauti, geležinkeliai iszardyti ir beveik vi
si vieszkeliai užgriauti.

Žinios kurios isz to kraszto ateina pra
nesza kad nei vienas Amerikos kareivis 
nebuvo nei sužeistas. Czia žemes drebė
jimas visai ne naujiena. Szitus paežius mies
tus sugriovė ar paskandino žemes drebėji
mai 1923 ir 1944 metuose. Czia pat bu
vo baisus žemes drebėjimas 1854 metuose.

a'" ••v v
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Metiniu papratimu siunezia 
iszdavysta ‘ ‘ Saules ’ ’ visiems 
musu skaitytojams kanuoszir- 
dingiausius - velinimus,. idant 
visus Dievas užlaikytu prie gy
vasties ir geros sveikatos, 
idant vela galėtumėm dalintis 
plotkeliu ir sulaukti sveiki ki
tu Kalėdų vėlindami vieni ki
tiems “Ant Žemes Pakajaus 
Žmoniems Geros Valios.”

Linksmos Szventes Užgimi 
mo Kristaus,

— “Saules” Redakcija

“Gul szia diena jau ant szie- 
i no

Atpirkėjas žmonijos 
j Tam Karaliui, Visagaliui
• Nėr vieteles tinkamos.

Piemeneliai, paskubėkit, 
Dovanas Karaliui dėkit,

v Kaip pasaulio Vieszpa- 
ežiui.”

Visi mes laukiame ir bijo- 
mies tu Kalėdų; bet tik reikia 
drąsos, brolyti, ir tos Kalėdos 
ateina ir praeina ir palieka 
mums tuszczius kiszenius ir 
mums kambarius užkrauna su 
nereikalingais daigtais, 
niuos mums apdovanojo 
(draugai ir gimines.

• Kalėdos jau visai nuo
nuėjo; Kalėdos dabar yra mai
nikavimo laikas: Asz duodu, 
Už tai, kad žinau kad jis ar ji 
man duos. Asz Butkui sziais 
metais nešinusiu Kalėdų kor
teles, nes pernai jis man nepa
siuntė. Mes duodame tiems isz 
kuriu tikimiss gauti.
k

“Atliktas Kriukis”
kaip dainuoja’ apie Kalėdas sa
vo c<Daug Labu Dienu” kny
goje: \ tV

Neužilgo bus Kalėdos 
; Ir ateis Naujieji Metai,

Kam džiaugsmai, o man įik 
bėdos,

Nes jau baigia plyszti batai.

Jau pilna plysziu sermėga,
Ir bedu turiu be galo;
'Naktimis net neužmiegu,

Kad vis trūksta kapitalo!
Dainos mano gal ežia kaltos, 
Dainos, darbas veik už dyka, 
Dainos, dainos, ko jos ver

tos?
Daugeliui gal—nei skatiko!
Per Kalėdas gerkit vyną, 
Valgykit skaniai visztiene; 
Asz kramtysiu sena, blyną, 
Susitraukęs palei siena.
Szalta bus maniszkej gryn- 

czioj,
Vejas szoks viduj kazoka;
Kaip-gi ne? — Jei szaltis 

tyczia
Da labiau tada paszoka!
Bet tas jums juk neapeina;
Kam apeina kito bėdos!
Mesk in pecziu mano daina, 
Kad sziltesnes but Kalėdos!

Senesniems žmonėms Kalė
dos yra liūdnos ir visai be 
džiaugsmo, nes per Kalėdas se
nesnieji prisimena draugus, 
kurie jau ta slenksti peržengs. 
Kalėdos atnesza per daug pra
eities dienu ir draugu, kurie 
Kalėdas negali szvesti ir ne- 
szves.

ku-
musu

kuo to

sztai

triukszniaiiti ta. diena nebuvo 
gražu ir netinkama. Antra Ka
lėdų diena buvo paszvesta sve- 
cziuotis ir lankytis pas pa'žins- 
tamus ir gimines.

Visas laikas nuo Kalėdų net 
iki Trijų Karalių vadindavosi 
“Vaiszemis. ” Darbininkai ir 
samdininkai buvo atleisti nuo 
darbo ir kaip sau kaip ponai 
pramogavo ir svecziavosi. Nie
kas nedirbo ir miegojo kiek tik 
norėjo, baliavuojo, iszsipagi- 
riojo ir vėl baliavuojo.

Bonka sznapso apkabinęs,
Jis Kalėdas szvenezia,
Ir nepaiso, kad girtuokli 
Nelabai kas kenezia...

KENO MALDA 
* GERESNE * 

t >
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

susirinkdavo ir pasidalindavo 
atsinesztu valgiu. Kiek vėliau 
szitos vakarienes buvo rengia
mos namuose.

Ta Kalėdų iszvakarese vaka
riene yra mums Lietuviams 
Kuczia. Už tai per Kuczia, szei- 
mininkas ima plotkele, laužia 
ir visiems padalina.

Lietuves moterėles ir kūmu
tes daug labiau rūpinasi ir 
daug daugiau darbo padeda ir 
prakaito iszlieja paruoszdamos 
Kuczia, negu Kalėdinius pie
tus. Jos “szczrai” pasninkau
ja, nors labai skanius valgius 
gamina. Jos verda kuczioms 
žirnius, kvieczius, trina aguo
nas, verda avižieni ar apalge- 
nu kisielių, verda žuvi, nuda
ro silkes, verda barszczius su 
baravykais.

Juodos Kalėdos, baltos Vely
kos.

Per Kalėdas mes perkame vi
sokius niekniekius ir juos pa
dovanojame tiems, kuriems jie 
visai nereikalingi.

Mažucziai yra dėkingi Kalė
dų Diedukui, kad jis ju pan- 
cziakas pripildo dovanomis ir 
saldumynais; bet retas kuris 
žmogus yra Dievui dėkingas, 
kad Dievas žmogui del tu pan- 
cziaku davė dvi geras kojas.

Pirmieji žmones kurie apsi
gyveno Amerikoje buvo Pro- 
testonai. Jie iszleido insakyma 
kad niekam nevalia Kalėdas 
szvesti. Jeigu kas buvo sugau
tas beszvencziant Kalėdas jis 
buvo nubaustas.

Lietuviai daug gražiau ap 
vaikszczioja Kalėdas, negu ki- 
tataueziai, nes mes da vis prisi
laikome to seno paproezio, ku
ris 'buvo pirmu krikszczioniu 
insteigtas. Pirmieji krikszczio- 
nys susirinkdavo Kalėdų isz- 
vakjr^se in maldos namus val
gyti meiles vakarienes, kuri 
buvo vadinama “Agape.” Vi
si, visu luomu iv stonu žmones

v? • * ’ ■ •

nes besimelsdami sklaido kny- 
gutes laksztus. Yra žmonių, ku
rie besimelsdami rožaneziaus 
karolėlius stumdo. O musu dai
lyde besimelsdamas vinis kala.

— Besimelsdamas! Suriko 
dailydes žmona ir vėl suplojo 
rankomis. Juk jis keikėsi ir 
piktžodžiavo per visa pamal
das. Jeigu dangiszkasis Tėvas 
nebūta toks gailestingas,- tai 
juk ji sziianakt butu žeme pra
rijusi.

— Asz sutinku, pasakė ku
nigas, kad žodžius savo: mal
dai <jis pasirinko netinkamus; 
bet sieloje jis geide gera, o tai 
svambiausia. Juk Tamistos vy
ras tiktai norėjo, kad jam žmo
nes padėtu stogą pataisyti 
vargszei naszlei ir jos vaikams. 
Bažnyczioje mes ta nakti uo
liai meldėmės Vieszpacziui; bet 
man regis, kad musu dailydes 
malda su visais jo žodžiais bu
vo Vieszpacziui maonesne už 
musu maldas.

da tebesikeike ir tebegriaude : 
ant stogo. Tada vienas kaimy- ; 
nas pasakė kitam: :

— Jeigu mes jam nepadėsi- i 
me, tai jis paduks. Eikime ben- ' 
dromis pajiegomis stogą gali
ma baigti per viena valanda.

Bet kitas iszdidžiai užverto 
galva ir atsake:

— Argi tu manai, kad asz 
per Kalėdas juoda dauba dirb- 
czia ?

Szie žodžiai buvo pasakyti 
tokiu tonu, kad jie padare vi
sai prieszinga inspudi.

— Girdėjote? Paklausė vie
nas valstietis, jau jeigu taip, 
tai keiksmininkas — dailyde 
mano namuose geresnis negu 
szis veidmainys davatka. Asz 
eisiu padėti.

Paskui szita pirmutini nuėjo 
ir kiti. Vėl užsidegė žibintai, 
vėl visame kaime pasigirdo 
plaktuku ir kirviu pokszeji- 
mas. Dailydes žmona, neinma- 
nydamia, kai dėtis užsikimszo 
ausis.

— Nei miegoti negalima, nei 
melstis! Tiem bedieviam koki 
tai elgeta — pasileidele bran
gesne už kūdikėli — iszganyto- 
ja, kuriam jie dargi lopszyje 
ramybes neduoda. Vieszpatie 
atleisk musu kaltes!

Kada užtekėjo saule, szaltas 
vejas tebesuke sniego debesis 
virszui kaimo. Bet naszles sto
gas buvo baigtas, ir jam vejas 
nieko nebegalejo padaryti. 
Krosnyje linksmai traszkejo 
ugnis, ir Cence su savo vaiku- 
cziais grižo namo. Dailyde, ap
sivilkės, purvinais szlapiais ba
tais, gulėjo lovoj ir taip knar
kė, kad languose stiklai tarsz- 
kejo. Jo žmona stovėjo prie du
ru ir su panieka žiurėjo in ji.

— Guli kaip galvijas. Ir 
kaip tai gali 'žmogus tapti to
kiu bedieviu!

Ji negalėjo rasti sau vietos. 
Ji negalėjo niekuo nusiraminti 
ir paguosti. Da ryta meta ji nu
ėjo pas kunigą. Aszaros ja 
smaugė, ir isz karto ji negalėjo 
ne vieno žodžio pratarti. Ji jau
te savo tokia nelaiminga! Tu
rėti toki vyra! Tiesa, jis nesąs 
dykaduonis, bet jis tikėjimo 
neturis! Jis bedievis! Ir, jeigu 
jai lemta gyventi da szimta me
lu, ji visgi neužmirszianti tos 
baisios nakties.

— “Teve musu,” jis ne vie
nu poterėliu nesukalbėjo, ne 
vienos maldos neskaitei Ir 
kaipgi jis mirs? Jug po visa 
kaima dabar žmones kalba, 
kad savo gyvenime nesą mate 
tokio papiktinimo, kaip ta Ka
lėdų nakti. Juk klebonas, tik
rai girdėjai, kuomet ėjai isz 
Bažnyczios. Asz tiesiog sielos 
netekau!

Kunigas sėdėjo, laikydamas 
kryžmais rankas ant krutinės, 
ir szypsodamas žiurėjo in dai
lydes žmona. Paskui jis pasa
kė:

— Taip, asz girdėjau. Bet 
tiktai, ka asz girdėjau man pa
sirodė malda.

— Malda?! «
Dailydes žmona suplojo ran

komis, įauksztai jas pakele vir- 
szun galvos ir sugniužo, kaip

— Mano miela, tese kunigas, 
perkūno trenkta.
pasaulyje invairus žmones mel
džiasi invairiai. Sakysim, pa
vyzdžiui, Žydai. Kuomet jie 
meldžiasi, jie pririsza sau prie 
kaktos medžio galeli. Kiti žmo-

vargonų garsai susiliejo 
viena didi imna gimusiam gai
lestingumo Skelbėjui beveik i 
visi dirbusieji mete savo inran- 
kius ir nuėjo bažnyczion. Dai
ly de pasiliko dirbti su dviem ' 
gizeliais. Audra kauke ir pik
liai purtė tik ka pastatytas geg
nes, grasydama sugriauti tai, 
ka žmones pastate tokiu vargu. 
Dailyde vilesi baigti stogą 
priesz ausztanti bet dabar, ka
da beveik visi jo padėjėjai nu
ėjo in Bažnyczia kada dargi 
vaikai sumėtė in sniegą szvytu- 
rius ir pabėgo tos vilties prisė
jo nebetekti. Dailyde suome pa
siutimas ir jis eme keikti:

— Kad juos velniai paimtu 
tuos visus prakeiktus moteres! 
Vieszpacziui Dievui jie pasiry
žę kojas kiaurai prabucziuoii, 
o vargszas žmogus tegul mirsz- 
ta! Kas jiems darbo! Sėdi baž- 
nyczioje ir dykiniauja! Mano, 
kad ten auksztybese neatsi
džiaugiama tokiu iszdykavi- 
mu! Grajina vargonais ir gie
da: “Tave Dieve garbinam!” 
O sergantis vaikas, tegu sau-— 
tfu!— ka tik nepasakiau — pa
stimpa, jiems po kojomis! Kad 
juos velniai visus tuos prakeik
tus veidmainius, bedievius!

Taip keikėsi dailyde, stiprin
damas savo žodžius tvirtais ju
dėjimais, nuo kuriu gegnes taip 
ir supesi in visas puses didžiau
siai abieju gizeliu baimei.

Pamaldos bažnyczioj pasi
baigė. Isz plaicziu duru pasipy
lė žmonių banga, o dailyde vis

o m

Po stikliuką, po stikliuką, 
Kvorta iszgurksznojo;
Bet užmigęs pijokelis 
Iszsipagiriojo.

Pijokelis iszsimiega
Ir vėl iszsiraivo,
O kvailys kvailiu palieka, 
Nors ir proto blaivo.

Gerk, jei nori, kiek tik lenda, 
Per Linksmas Kalėdas;
Tavo sznapsas, tavo pilvas.... 
Tavo bus ir bėdos!

Musu žodis “Kuczia” parei 
na isz Lenku žodžio “kuc” ku
ris reiszkia “kuolas.” Isz seno
vės yra pasakyta kad szita die
na samdininkas baigdavo savo 
tarnavimo, savo službos metus, 
ir szeimininkas skaitydavo to 
samdininko metus, inkaldamas 
in lubas ar in balki medini kuo
lą. Kiek metu samdininkas isz- 
tarnavo, tiek kuolu in balki 
szeimininkas prikaldavo.

Po Kucziu vakarienes baig
davosi samdininkams tarny
bos, službos metai. Visi darbi
ninkai jau Kucziu vakara yra 
tik svecziai ir būva pasiruo- 
szia, apsirengė iszeiginiais ru
bais. Szeimininkas tada visu 
gražiai praszo da ant kitu metu 
pasilikti ir visu nuolankiai at- 
sipraszo ir pasižada geresniu 
szeimininku būti.

Žemaicziai pasakoja kad Ku
cziu nakti visas vanduo yra 
saldus ir už tai Žemaitis visus 
savo gyvulius aprūpina vande
niu, kad jie nors syki in metus 
saldžiai atsigertu.

Svarbiausias Kucziu valgis 
tai “Kuczia” arba kaip mes 
vadiname kisielius.

Jeigu kuris szeimynos narys 
būva kur iszvažiaves ir nepri- 
buva ant Kuczios, tai jo kries- 
las yra paliekamas tuszczias.

Jeigu kuris szeimynos narys 
būva miręs, tai senoveje vyrai 
to nario vietoje pastatydavo 
alaus ar giros stiklą.

Lietuviai szvesdavo Kalėdas 
mažiausiai dvi dienas. Pirma 
Kalėdų diena visi praleisdavo 
savo namuose giedodami Ka 
ledines giesmes. Svecziuotis ar |
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Kada Petras ir Mikas mi
re, kožnas nuėjo in paskirtas 
jiems vietas, o kada Mikas 
atėjo in dangų, paszauke 
Petra ant telefono, kuris ra
dosi pekloje.

Mikas — Halo Petruli, 
kaip tau pasiveda ten že
mai?!

Petras — O boi! Czion tai 
smagi pleisas. Nieko per die
nas nedirbame kaip apsivel
kame in velniszkas drapanas 
ir tik laikas nuo laiko inme- 
tam kelis sziupelius anglių in 
pecziu. Boi, czionais darbas 
panaszius kaip kitados ant 
žemes dirbant ant WPA. 
Dirbame tiktai dvi valandas 
isz dvideszimts keturiu. Bet 
pasakyk man Mikai, kaip 
tau danguje einasi? *

Mikas — Et, ka ežia ir kal
bėt! Turime keltis kas ryta 
ketvirta valanda, kad su
rinkti visas žvaigždes; turi
me nudulkyt menuli, po tam 
iszkabyt saule. Po tam per 
visa diena turime koezioti ir 
raiezioti debesius po visa pa
dange.

Petras — Bet Mikai, kodėl

mikas eK

jus turite ten taip 
dirbti?!

sunkiai

teisybe, 
czionais

Mikas — Sakant 
tai mylimas Petruk, 
randasi labai mažai darbi
ninku.

Mikas užkabino telefoną ir 
daugiau jau neszauke Petro.

Apsipacziavo Anksti
Motina — Mano vaikeli, 

žinokie kad asz apsipaczia- 
vau labai anksti.

Sūnelis — Kaip tai? Gal 
turėjai tada 18 metu?

Motina — O ne! Buvo tai 
penkta valanda isz ryto!
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Dailydes žmona 'be galo isz- 
sigandusi žiurėjo in kunigą.

— O dabar jis miegtai! Da
bar, kada visi žmones rengiasi 
eiti miszau klausyti, jis miega 
kaip katinas. Temiega sau. Jis 
iszklause savo miszios pirma 
negu mes.

Kada dailydes žmona iszejo 
isz kunigo namu, ji ilgai linga- 
vo galva su apmaudu. Ji nieko 
nesuprato. Jeigu baisus daily
des keikimas buvo malda, tai 
kasgi buvo jos malda,

Szio klausimo ji nieku budu 
negalėjo iszriszti. — P. R.

Amerikos dipliomatai suren
gė poniszka vakariene visu 
Tautu atstovams. Rusijos Am
basadorius Novikoss atsipra- 
sze, ir pasiaiszkino kad jie ne
sveiko ja ir negali pribūti. Ant 
lytojaus po tos vakarienesi 
Amerikos laikrasztininkai pa- 
aiszkino kokia liga Rusijos 
Ambasadorius Novikoff susir
go “Litvomanijos” liga. Jis 
atsisakė toje vakarienėje daly
vauti, už tai, kad in ta vakarie
ne buvo pakviesti Latvijos ir 
Lietuvos ministerial.

Palaiminti tie, kurie nieko 
nežino, ir žino kad jie nežino.

» LIETUVTSZKA UŽEIGA!

ANDRIUS /
RĖKLAITIS

206 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

ALAUS - DEGTINE - VYNAS

Vieta kur sustoja kitu miestu 
pravažiuojanti Lietuviai.

Užkviecziu Savo Draugus 
Lietuvius Atsilankyti.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS
Laidoja Kanus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiama 
:: Reikalams

520 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.
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Asz esu nu-

betardama
paspyrė

ir negrie-

KENO MALDA
* GERESNE *

P A GALIOS! Pagalios! pa-j — Tik ne tu! Tu miegoda- 
sibaige Priesz-Kaledine mas daugiausia keli triukszmo. 
ruosza, per kuria nepa- Beregint rankomis apversi ke- 

liekama savo vietoj nei viena'de arba pramuszi siena; o-gi 
kede, nei viena lentynėlė, kol'knarkimas ir sznioksztimas! 

Rodos du pinklu dirba.
Dailyde atsisėdo ir ramiu ra

miausiai pastebėjo:
— Hm, pinklu sziandien, ra

sit, galima ir nedirbti. > Į
— Tu taip knarki, kad isz 

proto galima iszeiti.
—: Argi ligi sziol da nepri- 

pratai?!
— Nekalbėk nieku. Melskis. 

Szit — iszsirink sau malda.
Ji paėmė nuo lentynos mal

daknyge ir nupukszte nuo jos 
dulkes, kurios jau spėjo ant jos 
nusėsti.

— Ka tu visuomet iszmans- 
teji? Kuomet suskambins baž- 
nyczioje, tai melsiuos. 0 dabar 
asz noriu miego, 
vargęs.

— Neiszdykauk 
szyk!

Sziuos žodžius 
' szeimininke piktai 
suoleli.

Dailyde pažvelgė in žmona ir 
cziauksztelejo lupomis.

— Hm, tavęs ir metai nein- 
veikia: jau senatve ateina, o tu 
vis da tokiai!

— Ir dėkui Dievui! Asz vi
sada sakiau tiesa. Nors didžio
joj dienoj atmintum, kad tu 
kriksztytas žmogus. Argi tu vi
sai pavirtai akmeniu? Argi tu 
užmirszai kokia ryt diena? Juk 
rytoj Kalėdos!

— Algi asz ka nors bloga 
darau? j

— Bet ir nieko gera nedarai, j 
Asz tau 
malda!

— Ne
— Ne

busnutr? ita, numazgota kiek
viena demele, kol viskas pra
dės spindėti, žilgeti. Po to vi
so lakstymo tiek maloni tyla, 
toki iszkilminga rodosi ramy
be, kuri pranaszauja “Dievo 
Kūdikėli Ateinant!” Juk ka
me nors namuose stovi lopszys, 
kuriame Jis guli. Ant kiemo 
kojų batai, tas numauna juos; 
kas ju neturi, tas tyliai ant ko
jų pirsztu eina, kad nesutruk
dytu to miego.

Dailydes žmona rūpestingai 
lakstė po visus namus: szeimi- 
ninkei reika visa kas gerai ap
žiūrėti ir prie to nesutepti tik 
ka iszmazgotu grindų; reikia 
apžiūrėti visi langai, visi sze- 
pai ir spintos ir prie to nieko 
nepaleisti, kad niekur nesima
tytu ne vienos matomos dėme
lės. Už langu kaukia vejas ir 
•kartais sukelia tiek didelius 
sniego dulkiu debesis, kad ma
žuose kambarėliuose visai su
temsta.

Geriausiame kambarėlyje 
stalas apklotas balta staldeng
te. Ant jo stovi kryžius, žvaki
de su deganezia vaszkine žva
ke ir puodelis, isz kurios spog- 
so vysznios szalkele: senu in- 
proeziu ta szakele yra nulaužta 
Sžvėntos Barboros dienoje ir 
turi iszsprogti Kalėdų naktį. 
Pumpurai iszsipute blizga ir 
pasirenge, kad ir tuojau iszsi- 
skleisti. Szeimininke bėga prie 
duru, .praveria jas, pakelia ran
ka ir tyliai susznypszczia: 
\ — Tsss...

Virtuvėje virėja truputi su- 
tarszkino indus.

— Tsss!
Dieviszkasai kūdikėlis mie

ga! Szeimininke paskendo nu-.ra sieloje, 
sižeminimo ir pagarbos jaus-

sakau: iszsirink sau

nemanau. Liepiamas 
nemanau. Liepiamas 

asz niekada savo gyvenime ne
buvau maldingas. Jeigu to ne

— Sieloje! To tai tau reikės
me. Jos plaukai supinti in dvi ilgai laukti. Sieloje, bet tu tik-' 
kasi, kuriedvi vainiku apsupa' tai atmink, kaip tu elgiesi szio-1 
jos galva; ant pecziu užgaubtaikomis dienomis! Tiesiog geda!! 
‘geriausioji raudona skara,' Szventadieniai skirti atgailai J 
azventadienio aptaisas apsau
gotas geriausiaja szilkine pri
juoste. Maldingai sudėtose ran
kose juoduoja ilgas rožanezius. 
Ji inslinko kėdėn prie stalo ir 
visa insigilino in viena minti: 
Szventa naktis! Szventas kūdi
kis!

Staigu pasigirdo traszkeji- 
mas. Jos vyras, dailyde, besi- 
vartydamas ant suolo netyczio- 
mis užkliudė kede.

— Tssss!
Ji atsistojo.

• — Ko tu iszdykauji?
— Ka? Iszdykauju? Sumur

mėjo dailyde, tingiai traukda
mas ranka per veidą, dabar jau 
net ir užmigti negalima. Duok 
man ramybes.

daryti, i
— Labai reikia! Nepaten

kintais pramurmėjo dailyde. 
Isztisa sanvaite žmogus dilba, 
ranku nenuleisdamas, niekam 
pikta nedaro, o szventadieni jis 
da privalo atgaila daryti?! Nu
žemintai a ežiu. Tam didžiausiu 
pajiegu nepakaks!

— Asz tau sakau, melskis!

L .

g TARADAIKA g

SZALTIS

KALĖDŲ RYTAS
•tingas! Koki baisi diena! 
iVerkszleno szeimininke, tai 
nieko gera nepranaszauja: tai 
lemia blogus metus!

— Jeigu tavęs velniai nepa
ims, tai, žinoma, nieko gera ne- 
'bus! Ramiai juokavo dailyde.

Ji mete in ji szalta žvilgsni, 
kietai sueziaupe lupas ir pasa
kė:

— Sziandien asz su tavim 
nekalbėsiu. Palauk, te tik pra
eis didžioji diena! Tuomet mes 
pamatysimo, ka paims velniai!

Ji priėjo prie duru, kur ka
bojo taurele su szvestu vande
niu, inkiszo in ji tris pirsztus 
ir apszlakste vandeniu sienas; 
paskui vėl inkiszo pirsztus in 
bandeni ir apszlakste dailyde.

Szis tyliai, nejudėdamas žiu
rėjo in ja.

— Szvencziausioji Panele!

kurio laukia szianakti, pasakė: 
“Ir kas priims viena toki kūdi
ki vardan Mano, tas Mane pri
ims. ’ ’

Malonėjimais ir gudrumu 
jam pasiseko intikinti naszle 
ateiti in kleboną, kur jos vai- 
kucziai rado sau prieglaudos.

Tuo tarpu ulycziai pasirodė

Kas-,gi szalczio nesibijo?... - v 
Kas-gi jojo benorėtu...

Visus triobon tuo suvijo, 
Ar kas pyktų, ar stenėtu...

Jie už lauisu visiems griebia,
Visu ūsai priszarmoja;

Ar jam liesa, ar jam riebia, 
A7is vien savaip apglobeja.

Nosi veidus dažniai spaudo;
Ar in rankas szalti gnyba;

Kai geležies musziai T skauda 
Žmogus vertas tarsi grybo..

Veja asztru pagamina;
Pusnis, pulgas jis surengė;

Langus ledais aplipina, 
O su sniegais 'žeme denge.

Upes, ežerus kankina,
Maž-ne taka ju, suvialdo, —

Lietu ledu užslogina,
Kuris inpykes suszaldo. ; «

Visiems drebuli išvaro, 
Slogas, kriunas pagamina;

Kitus ir karstau uždaro, , 
Ir ant amžių užrakina! .

jau Kalėdų szvente turėsime, 
Szvente gera, linksmytis 

privalome, 
Pas kožna pinigėliu invales, 

Linksmytis kožnas gales, 
Vieni gražiai užsilaikys, 

Kiti savo Draugus ir 
Gimines atlankys, 

O katrie pinigu turės, 
Tai ir linksmyt gerai galės.
Mat, jum szvente didesne, 
Tai del mums smagesne, 

O jeigu per Kalėdas 
nesilinksmytu, 

Tai neužmirszt to negalėtu, 
Bet, ar del visu bus linksmos 

Kalėdos, 
Ar visi gyvena be bėdos?

Sotus to nenori žinoti, 
Nei apie neisztekliu girdėti! 

Dirstelekime mintiję in Lietuva 
Tenais nelinksmybe, 

Tik verguva, 
Ir vietoje linksmybes, 

Tik nuliūdima, 
Taip, seni ir jauni, 

galva nuleidia, 
Galite tai patys numanyt, 

Ir ta viską pamatyt, 
Nes, isz ten pribuvote, 
“Brangi Lietuva,” 

Tai gana gerai žinote! 
Mes negalime pataisyti, 

Tiktai per paszelpa 
palengvyti, 

O dabar viską reike palikti, 
Dievui vargus pavesti,

Ba žodžiais neprigelbesime, 
Jeigu vargingu giminiu 

nesuszelpsime.
0 dabar asz su Baltruviene, 

Vėliname del visu, 
Linksmu Kalėdų, 
Idant visi gražiai 

užsilaikytumėte, 
Koszeliena, mesa ir visokiu 

gardumyniu valgykite, 
Kalėdų daineles dainuotumėte, 

Ir truputi kokio skystimo 
iszgertumete, 

Tik ne daug, 
Ba kas už daug, 

Tai žinote, negerai.
Bukite linksmi, 

Sveiki visi, 
Ant to musu velinimai 

pasilieka, 
Daugiau neveliname nieką, 

Be to, daug pinigu, 
Ir daugiausia 

Sveikatos visados!

:: JUOKAI ::

Iszmintingas Vaikas

Jonukas — Mamyte, ar tu 
mane labai myli?

Motina — Taip, mano vai
keli, labai!

Jonukas — Tai persiskirk 
su teveliu ir isztekek už Ka
lėdų Dieduką, tai jis man 
duos daug dovanu!

Geras Sūnelis
.į

n
Vienas Girardvillio Lietu- 

viszkas biznierius sėdėjo au
tobuse su kitu tautiecziu ir 
pradėjo rugoti ant savo šune
liu. Po tam užkliause:

— Ar tamista turi vaiku?
— Turiu viena sunu.
— Ar jis ruko?
— Da nedalypstejo ciga

rete.
— O ar geria ir loszia isz 

kazyriu?
— Niekados!
— Tai gal praleidineja 

laika pul-rumiuose?
— Jam tas ne nesisapna- 

vo.
— Tai kiek tasai sūnelis 

jusu turi metu?
— Praeita sanvaite jiau 

pabaigė du menesius! ?

nuo naszles Cences grinczios, ir 
jos vaikai pasiliko po atviru 
dangumi.

Dailydes žmona supliiauszke- 
jo rankomis ir eme rėkti:

— Sztai ji, Dievo rūstybe! O 
vis todėl, kad žmones melstis 
nenori! Szvencziausioji Pane
le! Dabar žuvo visas szventasai
vakaras! Vieszpatie; Vietoję dailyde. Tvirtu balsu, kurie net 
melstis, jis kažin kur bėga. O i audra negalėjo užstelbti jis su- 
kasgi mus gali geriausiai ap- 
saugoti, jeigu ne maloningas 
Dangiszkasiai Tėvas.

Naszle Cence turėjo trejetą 
mažucziu vaiku, kuriu vyres
nysis sirgo szkarletina. Sodžiu
je naszle nelabai temylėjo; pa
sakojo, kad ji turinti inproti 
kai kada piauti ten, kur ji nogė
jusi. Audra visai sugriovė jos 
menkos pirkios stogą ir snie- 

(gas visu debesiu sukosi jos

j szauke savo .gizelius ir kaimy
nus. Greit sodžiuje pasigirdo 
plaktuku pokszejimas ir pink
lu czypimas - czirenimas di
džiai dailydes žmonos baimei, 
kuriai už visa ka'buvo branges
ne didžiosios nakties tyla.

— Argi prie tokio pasileidi
mo iszsprogs vysznios szakele? 
O szventasis kūdikis! Ar-igi Jis 
gali miegoti prie tokio triuksz
mo?

Kada isz varpines pasigirdo 
Kalėdinis skambinimas, ant 
naszles grinczios stogo da tebe- 
sitese riksmas ir pokszejimas.

Kada maldingieji žmones 
vargonų garsu padedami, gar
bino Kristų, kartu su audros 
kaukimu in bažnyczia insiverž- 
davo tas pat triukszmas; girdė
ti 'buvo ir riksmas ir sunkiu ku- 
ju smūgiai. Maldingosios mote
rys didžiausiame iszgastyje' 
klausėsi tu garsu, kurie kliudė, 
jom insigilinti in maldas. Grei
tai vidurnakti, kada iszkilmin-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Kartu su szaltu oru isz ulv

Naszle su verkiancziais vai- 
kucziais ilgai vaikszcziojo po

• sugadinti sau maldingo 
žmones reke, kad atsitikusi ne-' szventiadienio užlaikimo. Galu 
laime: audra nudreskusi stogą,'gale, kunigas atsiminė, kad tas,

( noris pasigailėti nelaimingu, 
| bet jam tai griežtai uždraudė

iPalauk! Kristus Iszganytojas Ji taszko szventu vandeniu, o kambaryje, 
tave už tai nubaus, kada jis 
ateis teisti gyvųjų ir mirusių
jų. Szvencziausioji Panele, kas 
gi ežia pasidarė?

Keletui sekundų pasidarė vi
sai tamsu, lyg kas tai isz oro

jis da-gi kaktos peržegnoti ne
gali!

Ji nubėgo in virtuve ir gryžo kaima, nerasdama prieglaudos, 
isz ten neszina pilna žarijų puo-į Visus ypacz baide sergantis 
da; ant žarijų ji užbėrė ėglio ir^ vaikas. Mokytojas jau buvo be- 
eme smilkyti visa kambari, sta-

užtraukė ant langu juodos ge- la, lova, vyra. Pagalios, daily- 
lumbes; pasigirdo kurtus trasz-J 
kejimas, paskui priesz langus'ko ir balsiai keikdamas atida-

dės kantrybe plyszo. Jis paszo-Įduoti prieigliaiuda serganeziam 
vaikui, reiksztu užkrėsti visa 
mokykla. Bevaike dailydes 
žmona griežžtai atsisakė pri- 

jpuszies, stovinezios priesz na-'ežios insiverže sujaudintu bal- imti vaikus, kadangi ji nenore- 
audra nuplesze didele su klegesys. Vėjui kaukiantį jo

— Jeigu tu nenori melstis, i vėl eme suktis sniegas. Dailyde re langa. 
tai bent nekelk triukszmo ir1 atsigryže in langa. Nuo senos i 
nemiegok.

— Na, kaip tik miegodamas mus,
žmogus, regis, mažiausia kelia szaka. 
triukszmo. I — Vieszpatie, Dieve Gaile BALTRUVIENE

4®
Sarmatino

Mikas — Ar žinote, vyrai, 
asz, negaliu stotie ant gal
vos, ba man tuojaus kraujas 
pultusi in galva. Na ar ne?

— Niekas ne atsako.
Mikas — O dabar, pasaky

kite: Del ko man kraujas ne
puola in kojas jeigu ant ju 
stoviu?

— Ba tavo galva tuszczia, 
o kojos pilnos!
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ryte. Kuczioje, Guodžio 24-ta 
d., 3 iki 5:30 valanda popiet ir 
7 iki 10 valanda vakare.
Kun. S. J. Nor'b.utas, klebonas.

Szvento
Kalėdų

valanda

Vaikutis Kalėdų Giesmes Gieda
NUSZOVE SAVO

MOTERĮ

LINKSMU KALĖDŲ!

Žinios Vietines

Girardville, Pa. g
Vincento parapijos 
Tvarka:

Berneliu Miszios 6
ryte. Skaitytos Miszios: 7:30, 
8, ir 8:30 valanda. Jaunimui 
Miszios 9 valanda. Suma ir Pa
laiminimas 10 valanda.

Kun. M. F. Daumantas, • kle
bonas.

Kun. A. J. Neverauskas, Vi
karas.

Visiems musu skaityto
jams ir gyventojams, vėliname 
“Linksmu Kalėdų,” ir kad 
Dievas duotu sulaukti laimin
gai kitu metu Kalėdas. To vėli
na “Saules” Redakcija.

Isz tos priežasties redakcijos 
“Saules” spaustuve ir redak
cija per Kalėdas bus uždaryta.

Utarninke Adomo ir Je- 
yos — Kuczios ir Pasninkas.

Viktoras Kulukusky, 35 
metu, isz Rappahannock, likos 
sužeistas in koja laike darbo 
Potts kasyklose. Gydosi Ash- 
Jamdo ligonbute.

Q Ketverge Szv. Stepono.
O Joną8 Szimankas isz 

Shenadoro ana diena lankėsi 
mieste su reikalais, taipgi at
lankė ir “Saules” redakcija. 
Acziu už atsilankyma.

Petnyczioj Szv. Jono 
Apaist., ir Evanlgelisto.

|^| Gerai žinomas Antanas 
Bukantis isz Shoemakerio pe- 
czes svecziuojasi pas savo duk
terį Helena A. Moore, Norfolk, 
Va.

Parapines Mokyklos pra
sidės Panedelyje, Sausio (Jan.) 
6-ta diena.

“Saules” leidėjai sude
da “szirdinga Acziu” del pons. 
Abraczinskiu isz Catawissa, 
Penna., už puikias obuolius, 
kuris auga ant ju farmos.

Szirdingai Acziu už puikia 
Dovana! “Laimingu Kalėdų, 
su Gerais Velinimais!

Q Seredoj Kalėdos; Viesz. 
Jėzaus Gimimo Szvente.

gi Szv. Miszios, Szv. Kalė
dų Szventeje, Szvento Juozapo 
Bažnyczioje, Mahanoy City, 
Pa., bus sekanezios:

Pirmos Szventos Miszios 6, 
8 ir 9 valanda ryte, o 10 valan
da Suma.

Po Sumai bus suteikimas 
palaiminimas Szv. Sakramen
tu.

Szvento Juozapo Parapijos 
Kunilgai nuoszirdžiai sveiki
nam visus Parapijieczius su 
Szv. Kalėdų Szventemis, Lin
kime:

Tikro Szv. Kalėdų Džiaugs
mo, Gero Sveikatos ir Gausios 
Dievo Palaimos.

. ■ \'

St. Clair, Pa. Q Szv. Kaži- 
mierio parapijos Kalėdų Tvar
kia :

Kaledose: Berneliu Szv. Mi
szios 6 valanda ryte. Kitos Szv. 
Miszios: 9 ir 10:30 valanda.

Iszpažintis: Kuczioje, Gruo
džio (Dec.) 24-ta d., 4 iki 6 va
landa vakare.

Kun. P. P. Laumakis. v

8,000,000 DOLERIU 
SKUNDAS

CHICAGO, ILL. — Automo
biliu Unijos darbininkai ap
skundė Fordo kompanija ant 
asztuoniu milijonu doleriu. 
Unija reikalauja, kad kompa
nija visiems darbininkams at
mokėtu už visa laika, kuri dar
bininkai praleidžia ir praleido 
eidami ir rengdamiesi in darba 
ir isz darbo pargryždami.

Automobiliu darbininkai pa
simokino isz mainieriu. Kai Le- 
wisas pareikalavo ir gavo kad 
mainieriai gautu mokėti ne nuo 
to laiko kada jie pradeda savo 
darba dirbti, bet nuo to laiko 
kada jie pradeda in darba eiti 
ar rengtis.

Dabar szita darbininku uni
ja apskundė Fordo kompanija 
ir patraukė in teismą ir reika
lauja kad kompanija visiems 
darbininkams už ta laika atmo
kėtu. Fordo kompanija, toli 
gražu, nesutinka ant to. Dabar 
galima laukti ir tikėtis, ne vien 
tik Fordo kompanijos darbi
ninkai, bet visu kitu automobi
liu fabriku darbininkai sustrai- 
kuos pirm negu pavasario ge
gute sukukos. Szitoki pareika
lavimai ir skundai dabar sieke 
ne milijonus, bet bilijonus do
leriu!

Tie, kurie apie darbus ir 
straikas žino, sako kad bus 
daug daugiau straiku szita pa
vasari. Tai reiszkia, jeigu mes 
laukiame ar tikimies gauti nau
ja Forduka ar koki kitokį au 
tomobiliu, turėsime palaukti ir 
paskui da brangiau užsimokėti, 
nes, jau isz anksto beveik gali
ma sakyti kad darbininkai 
straikas laimes, gaus daugiau 
mokėti; bet fabrikantai taipgi 
nemiega, jie nieko nepralaimes. 
Jie kokiu visu szimtu doleriu 
pabrangins visus automobilius, 
kaip jau kelis sykius pabran
gino, ir viskas vėl bus tvarkoj.' 
Taip ir su visais kitais daig-j 
tais: visur visiems algos pakils,' 
visur visiems pragyvenimas
pabrangs. O paprastas darbo Camden, N. J., ir Philadelphia,

vo vardo nepadavė, nustvėrė 
John Vincent, isztrenke revol
veri isz jo ranku ir partrenke ji 
ant žemes pakol policijantai 
pribuvo. Jis dabar yro polici
jos suimtas ir laikomas iki 
teismas nutars kaip ir už ka jis 
bus sudintas.

GENEROLAS
POLITIKIERIUS

VIENODI GINKLAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Apžiūrinėja Kad Ju Pancziakos Butu Vietoje

ALLENTOWN. PA. — Mrs. 
Į Lillian Vincent, Su metu am
žiaus moteris, kuri dirbo kaipo 
patarnautoja, “veiterka” Sa
voy Restaurant, užeigoje ant 
436 North Sixth uly., buvo ant 
smert nuszauta ant Sixth ir 
Hamilton ulyežiu. Jos vyras, 
nuo kurio ji tik kelios dienos 
atgal atsiskyrė ja nuszove, pa
leisdamas net keturis szuvius, 
in ja. Czia prie szitu ulyežiu la
bai daug žmonių buvo ir visi 
stengėsi pasitraukti ar pasika- 
voti kad tos szuvius juos nepa
taikintu. Vienas juodukas, Ro
bert Rone, 29 metu amžiaus bu
vo paszautas in koja.

Kareivis, kuris policijai sa-

WASHINGTON, D. C.
Generolas Eisenhower ketina 

( pasitraukti isz vaisko per Nau
jus Metus. Po tam jis pradės 
važinėti po visa kraszta ir sa
kyti prakalbas ir rengtis in po
litika. Daug musu politikierių 
sako ir spėja kad Generolas Ei
senhower stos in rinkimus del 
Prezidento, bet negalima pasa
kyti prie kurios partijos jis pri- 

j siglaus. Jau seniai toki gandai 
ėjo kad Generolas Eisenhower 
apleis vaiska ir stos, in politi
kierių eiles.

Amerikos maszinu. Net gele
žinkeliai Rusijoje yra gramoz 
diszki ir ant j u musu trauki
niai negali važiuoti. Reiszkia, 
kad ir kada nors norėtume Ru
sija in talka stoti, butu labai 
sunku viską suderinti ir sutai
kinti. Anglijoje musu karei- JUODOS DIENOS
viai, darbininkai ir fabrikan
tai jausies kaip namie. UŽĖJO ANT ;

LENKIJOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Staigai atsirado prie Aniuolo daugybe dangiszkos ka
riuomenes, kurie garbino Die va ir sake: “Garbe Dievui 
augsztybese ir žemeje ramybe geros valios žmonėms.” An- 
iuolams pasiszalinus nuo piemenų in dangų, jie sake viens 
kitam: “Nueikime lig Betliejui ir pažiūrėkime to, kas invy- 
ko, ka Vieszpats yra mums apskelbęs.”

Kaip szitas vaikutis Kalėdų giesmes gieda bažnyczioje, 
taip ir visi Krikszczionys per Kalėdas prisimena senovisz- 
kas giesmes ir, kaip tie pirmieji aniuolai, iszreiszkia savo 
džiaugsma, kad kitu Kalėdų teko susilaukti.

dabar Republikonu partija val
dys musu Kongresą ir Senata. 
O jau isz praeities visi mes ge
rai žinome kad Republikonu 
partija buvo ir bus fabrikan
tams palanki.

Už tai, jau dabar matyti, kad 
bus investa daug nauju insta- 
tymu taikomu priesz unijos va
dus, bet tie instatymai suvar
žys ne tuos vadus, bet nu
skriaus darbininkus.

taip visus kitus automobilius 
isz kelio iszstume kad visas til
tas buvo del keliu valandų už
darytas.

342 eroplanai buvo patup- 
dinti New York miesto stotyje 
ir jiems buvo uždrausta pasi
kelti. Apie 8,000 žmonių keliau
toju turėjo New York mieste 
pasilikti ar ant traukinio va
žiuoti.

gyvastis nebus nei surudyjusio 
graszio verta. Komunistai tik 
laukia progos ji sucziupti ir 
nugalabinti. Bet Mikolajczy- 
kas turi daug intakingu ir ga
lingu draugu Amerikoje ir 
Anglijoje. Komunistai dabar 
neiszdrysta užpykinti tuos 
Amerikieczius, kurie skaitosi 
Mikolajczyko draugais, nes 
jiems vis rupi ta Amerikos pa
skola Lenkijai.

Bet po rinkimu, kai Komu
nistai visus tuos rinkimus lai
mes, Lenku paskutine viltis, 
tas drąsus didvyris Mikolaj- 
czykas turės greitai isz Lenki
jos iszsikraustyti, in Siberija 
važiuoti ar pas Abrahoma ke
liauti.

SNIEGAS IR
SLIDUMAS

7 _____
NEW YORK. — Kai sniegas 

pasirodė sykiu su lietumi ir kai 
krusza gerokai pakrapnojo ant 
to balto sniego, tai vaikams bu
vo tikras ragaiszius. Rogutes ir 
roges isz visu kampu pasirodė 
ir vaikai ant kalnu kalneliu 
džiaugėsi sniegu ir cziužineji- 
mu.

Bet visiems kitiems buvo tik
ra beda. Autobusai negalėjo 
važiuoti, sustojo; automobiliai 
daugiau slaidžiuojo negu va
žiavo; eroplanai pasiliko ant 
žemes ir nedryso iszkilti in pa
danges. Žmones, kurie buvo 
iszeje apsipirkineti del Kalėdų, 
slydo, cziuože, puolė, atsikėlė ir 
vėl paslydo, ir kartais net viso
mis keturiomis rėpliojo pakol 
rado in ka insikabinti.

Daug automobiliu susidaužė, 
susikūlė. Netoli nuo New York 
miesto ant didelio vieszkelio 
net devyni armijos trokai ant 
sykio susidaužė. Ant tilto tarp

Frackville, Pa. Q Apreiszki- 
mo P. M. parapijos Kalėda 
Tvarka: , ...

Kaledose: Berneliu Sžv. Mi
szios 6 valanda ryte. Skaitytos
Szv. Miszios: 8, 10 ir 11:30 va
landa.

Iszpažintis: Panedelyj, Gruo
džio (Dec.) 23-cziad., 7 iki 7:30 žmogelis labiau nukentės, nes Pa., dvi maszinos susimusze ir

Ledas, slidumas, lietus, snie
gas, krusza ir miglos taip sykiu 
užpuolė, kad niekas to nesiti
kėjo ir už tai tiek daug nelai
miu, ypatingai su automobi
liais atsitiko. Kai prisniegti ir 
gerai inszala, tai automobiliai 
turi in ka insikabinti su savo 
retežiais, lenciūgais, bet kai tas 
sniegas su lietumi susimaiszo ir 
sudaro slidžia kosze, tai auto
mobiliu važiuoti tikras pavo
jus.

SKAITYKIT 
“SAULE”

LINKSMU KALĖDŲ 
LAIMINGU NAUJU METU!

Linkiu Visiems Savo 
Draugams, Kostumeriams 

Pažinstamiems
Ir

AND. RĖKLAITIS 
2C6 West Centre Street 

MAHANOY CITY, PENNA.

Visi geri vaikucziai pakabina savo pancziakas Kucziu 
vakara, kad Kalėdų Diedukas jiems daug dovanu atnesztu.

Szitie trys pipirukai da syki gerai apžiūrinėja kad j u 
pancziakos kutu vietoje, pirm negu jie eina gulti. Jie tikrai 
žino, kad Kalėdų Diedukas repamirsz j u namus aplankyti 
ir jiems visokiu dovanu ir gardumynu palikti.

Pirmiau, Kalėdų Diedukas atvažiuodavo su rogėmis, bet 
dabar, tie kurie ta Dieduką pažinsta, sako kad jis su ero- 
planu važinėja.

SOCIALISTAI ’
FRANCUZIJOJE

KOMUNISTAS
RASZYTOJAS

ISZ PARYŽIAUS. — Socia
listas Leon Blum su savo parti 
jos nariais buvo visos Tarybos 
užtvirtintas ir paskirtas vesti 
viso kraszto reikalus. Nors Ko
munistai daug laimėjo per rin
kimus ir savo žmogų pastate 
kaipo Prezidentą, jie negalėjo* 
Francuzijos Taryba pakreipti 
in savo puse ir turėjo nusileisti 
ir savo vieta užleisti Socialis
tams.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

po viso kraszto iszganytojas. 
Jis nori Amerikieczius iszgel- 
beti nuo Amerikonizmo. Jis no
ri visus taip subuntavoti taip 
visiems protus sumaiszyti, kad 
paskui visi viską mestu ir pri
imtu Komunistu szventa tikė
jimą.

Jis jau atsižymėjo Chicago- 
je kur jis buvo pasmerktas ir 
apsūdytas už melagystes. Ir 
szita jo knyga tuo paežiu atsi
žymi. Kai kurie musu laikrasz- 
cziai szita jo knyga iszgyre ir 
in padanges iszkele, bet dabar 
visi jie isz sarmatos paraudę 
atsipraszo ir teisinasi. Jis ir ki
ta knyga parasze ir iszleido ke
li metai atgal, užvadinta “Un-

der Cover.” Daug žmonių ku
rie statosi mokyti ir kurie tu
rėti nors kiek sveiko proto szi
ta knyga in padanges iszkele ir 
taip ja iszgarsino kad keli 
szimtai tukstaneziu buvo par
duota ir tam raszytojui buvo 
“geras biznis.”
tik Viena bendra dalyka turi, j norejo in savo valdžia prisi- 
Tai yra, kad jos abi yra pilnos ; traukti Komunistus ir Republi- 
“melagyscziu, iszkreipimu ir konus bet * '
suvedžioj imu.

Komunistai dabar visas sa- susitaikinti ir sutikti. Szita So- 
vo jiegas deda szitokiems dar-; cialistu valdžia buvo iszrinkta 
bams, kur ju raudonumas ne
matomas ir kur žmones galima 
pasiekti geriausiai.

Premieras Leon Blum su sa
vo partija dabar veda visus 
valdžios reikalus, nors jis savo 

i partija gavo tik szeszta nuo- 
Bet abi knygos szįmtį balsu per rinkimus. Jis.

jam nepasiseka.
Prancūzai negali tarpu saves

■ jr paskirta tik del trumpo lai- 
1 ko, bet in ta trumpa laika rei
kės baisiai daug svarbiu klau
simu iszriszti vidaus ir užsienio 
reikaluose.

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

20 Centai.
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

SKAITYKIT 
r“SAULE”^ 
PLATINKI!!


