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Straikos hiladelphij oj e■į/

Isz Amerikos s6vietu Vadas
AUTOBUSO NELAIME

12 Žuvo, Gal Dar Dau
giau Pasimirs

DELLE, UTAH. — Du dide
li autobusai susimusze ir sude
gė ant slidžio ir ledais nukluoto 
vieszkelio netoli nuo Delle, 
Utah. Dvylika žmonių ant sy
kio žuvo, kiti buvo nuvežti in 
ligonbute, kur daktarai sako 
kad dar keli pasimirs, nes jie 
yra baisiai sužeisti ar sudegin
ti.

Policijantas Fay Gillette sa
ko kad jis suskaite dvylika ne
gyvu žmonių kai tik tie autobu
sai susikūlė. Autobusu kompa
nijos atstovai sako kad tuose 
dviejuose autobusuose važiavo 
apie szeszios deszimts žmonių. 
Jie isz pradžių spėjo kad apie 
trisdeszimts penki žmones pra
žuvo.

Draiverys autobuso kuris va
žiavo in rytus buvo ant smert 
■užmusztas, bet antras draive
rys iszliko ne tik gyvas bet vi
sai nesužeistas. Ant tu autobu-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

EROPLANAS
' SUSPROGO

Generolai Pasitaria

PASIPINIGUOJA
ISZ AMERIKOS

PASZELPOS

Pirmiausia mes gavome 
gandus kad Marshalas Kon
stantin Rokossoysky buvo 
paskirtas kaipo vadas visu 
Sovietu kareiviu Berlyne. 
Dabar jau galime tikrai pa
sakyti kad taip ir buvo. 
Amerikos Karo Sztabas tuos 
gandus patvirtino ir sako 
kad szitas Ruskis dabar da
ro visa tvarka toje Berlyno 
dalyje, kuria Sovietai valdo.

PLIENAS VEŽAMAS 

SOVIETAMS

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia ir taryba da
bar vieszai pareiszkia ka mes 
jau seniai sakeme ir raszeme; 
kad keli Europos krasztai la
bai gražu bizni varo su musu 
paszelpa.

Amerikos valdžia dabar jau 
viesząi sako ir prisipažinsta 
kad Amerikos atstovai sužino
jo kad Anglija, Netherlandija 
ir Belgija pasipiniguoja isz 
Amerikos Sekretoriaus Paszel- 
pos.

Howard Bruce, Prekybines 
Talkos Administratorius sako 
kad daugiau negu szimtas tuks- 
taneziu tonu visokios geležies 
buvo nupirkta Kanadoje, New
foundland ir Pietų Amerikoje 
su Amerikos pinigais kurie bu
vo tiems krasztams duoti kaipo 
paszelpa.

Bet to dar nebuvo gana, tai 
dar tik pradžia. Tie krasztai ta 
geleži nusipirko su Amerikos 
pinigais, ir paskui beveik du 
sykiu tiek imdami už ta pa- 
czia geleži, pardavė Amerikai.

Tai ežia isz tikro geras ge- 
szeftas!

Amerikos atstovai dabar 
pikti, nes jiems sarmata, kad 
Skitu krasztu biznieriai juos 
taip gražiai apmulkino. Dabar 
Amerikos valdžia sako kad tie 
krasztai turės labai greitai ir 
gerai pasiaiszkinti. O jeigu ne 
tai jiems paszelpa ir pagelba 
Jbus labai sumažinta.

DUESSELDORF, VOK. — 
Vienas augsztas Vokietis valdi
ninkas sako ir tikina kad dau
giau neg szeszios deszimts fab
riku Vakaru krasztuose daro 
bizni su Sovietais, ir slaptomis 
pristato daug geležies ir plieno 
tiems kraštams, kurie randasi * 
po Rusijos valdžia.

Szitie fabrikantia už ta savo 
geleži ir plieną gauna daug vi
sokiu daigtu, kurie ežia dar vis 
yra brangus.

Ir matyti kad tas Vokietis ži- 
ka jis sako, nes Vakariniu 
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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MERGAITE
NUŽUDYTA

SHREVEPORT, LA. — Sep
tyni kareiviai žuvo kai ju B-25 
ere plana s bomber is susprogo 
padangėse ir nukrito, apie sep
tynios deszimts myliu nuo 
Shreveport miesto.

Tie kurie mate ta nelaime 
sako kad tas kariszkas er o pla
nas susprogo padangėse, užsi
degė ir paskui kaip paszautas 
pauksztis nukrito.

Armijos kariszkas sztabas 
sako kad tas eroplanas skrido 
isz Biggs, El Pa-so, Texas in 
Miami, kai ta nelaime atsitiko. 
Penki, lakūnai ir du jurininkai 
buvo ant to eroplano. Karo 
sztabas nepaskelbia vardus žu- 
vusiuju pakol bus praneszta 
j u szeimynoms.

Europos Krasztai
Pasipiniguoja Isz 

aszelposi

*
•I*.

CZEKAS KUNIGAS 
NUTEISTAS

Intartas Ir Pasmerktas 
Ligi Gyvos Galvos In 

Kalėjimą

PRAGUE. — Kunigas 
bastian Sabol, keturios 
szimts vieno meto amžiaus, isz 
Pravoslavu tikėjimo Czekoslo- 
vakijoje buvo nuteigtas ir pa
smerktas ligi gyvos galvos in 
kalėjimą, už tai kad Komunis- 
tiszka valdžia ji intaria už savo 
kraszto iszdavima.

Kitas kunigas, Pavel Hluc- 
ko, trisdeszimts penkių metu 
amžiaus buyo pasmerktas ant 
penkiolikes metu in kalėjimą. 
O du jo parapijiecziai Rehor 
Buranic ir Jan Žilinskas buvo

CHICAGO, ILL. — Gražios 
ir jaunos, penkiolikos metu am
žiaus mergaites lavonas buvo 
surastas netoli nuo kapiniu. 
Policij antai sako kad jie buvo 
iszniekinta ir paskui nužudyta. 
Jos burnoje buvo inkiszta sku
duru kad ji negalėtu szauktis 
pagelbos.

Ji buvo pilnai pasirėdžius, 
tik policijantai nerado jos ba
teliu, czeveryku.

Clyde Sperry isz Bensenville 
miestelio užtiko jos lavoną kai 
jis ėjo in darba. Tuo paežiu lai
ku koks ten žmogus paszauke 
policijantus ant telefono ir pa
sakė jiems kad jie ras mergai
tes lavona toje vietoje, bet jis 
nepasisake kas jis per vienas. 
Policija dabar jieszko to žmo
gaus kuris jiems pranesze apie 
ta žmogžudyste, kad jie galėtu 
susekti ta žmogžudį.

Se- 
de-

Anglijos augszcziausias 
kai įninką s, Viscount Mont
gomery, kuris buvo paskir
tas vadu ir pirmininku visu 
Vakariniu krasztu armijų ir 
aPsigynimo prižiūrėtoju bu
vo nuvažiavęs in Francuzija, 
kur jis pasitarė su Prancūzi
jos Apsaugos Ministe'riu Ge
nerolu Le Cheres. Kairėje 
stovi Generolas Viscount 
Montgomery, o szalia jo Ge
nerolas Le Cheres.

Generolo Viscount Mont
gomery darbas kai kuriems 
dar neaiszkus. <Jis yra pa
skirtas pirmininku ir vadu 
visu Vakariniu Krasztu ar
mijų; bet tai nereiszkia kad 
jis visas tas armijas valdys 
ar tvarkys. Tik reiszkia kad 
jis yra visu tu armijų vadu, 
generolu vadas ir kai tie ka
rininkai vadai susirinks tai 
szitas Generolas Viscount 
Montgomery j u tarpe pirmi
ninkaus.

teipgi pasmerktas ligi gyvos 
galvos in kalėjimą. Visi jie yra 
intarti kad jie yra savo krasz- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Ant Savo Didvyrio Sūnaus Atminties

Buvęs New York valstijos 
Gubernatorius, Herbert H. 
Lehman su savo žmona nu
kerpa sznureli ant duriu ir 
atidaro kambarius, kurie yra 
pavadinti “Pete’s House” 
ant Henry ulyczios.

Buvęs Gubernatorius Leh
man su savo žmona parūpino 
szituos kambarius vaikams, 
kur jie gales savo laisva lai-

ka praleisti pasilinksminda
mi ir pasimokindami, del at
minties savo sunaus Petro, 
kuris buvo lakūnas ir žuvo 
per kara Anglijoje, Kovo 
menesyje, 1944 metuose.

Jųdviejų sūnūs buvo jau 
nuju mylimas ir vis su vai
kais žaisdavo ir jiems viso
mis galiomis padėdavo. Už 
tai dabar jo tėvai szituos 
kambarius intaise.

Vakariniu Tautu Biznieriai Ve- 
da Bizni Su Sovietais; Eroplanas 
Bomberis Susprogo Pandanges 
Septyni Žuvo Shreveport, La; 
Laivai Negali Inplaukti In Uos

ta Del Straiku Phila. Pa.
PROTESTONO VYSPHILADELPHIA, PA. — Susikirtimas ar 

nesusipratimas tarp dvieju uniju ve! uždą- KUPO SŪNŪS APSI- 
re Philadelphijos uosta, kuris ka tik bu- ŽENIJO SU KATA- 
vo atsidaręs po straiku kelios 
atgal.

Uosto virszininkai sako kad daugiau 
negu keturios deszimts penki laivai bus 
sustabdyti ir negales in uosta inplaukti 
del szitu straiku.

savaites LIKE

LONDON, ANGLIJA. —
Canterbury Protestonu Arki
vyskupo sūnūs apsiženijo su 
Katalike ir eme szliuba in Ka
taliku Bažnyczia. Jo tėvas Ar- 

Per anas straikas szi- kivyskupas nebuvo ant szliubo. 

tas uostas SU kitais uostais buvo supara- KcnrY Arthur Pears Fisher, 

lyžiuotas per devyniolika dienu.
Laivu ir uosto sanvininkai sako 

darbininkai sustraikavo visai be unijos 
velinimo. Szitie darbininkai nesutiko 
sitarti, bet tuojaus iszejo ant straiku.

Czia susikirtimas yra ne su uosto 
vininkais, bet su atskiru unijų bosais, 
tokios straikos daro daugiau žalos, iszka 
dos darbininkams negu 
pykti ant darbininku.

Kol szitos straikos 
dauguma laivu plauks 
Philadelphijos miestas 
biznio!

vyriausias Arkivyskupo sūnūs 
apsiženijo su Katalike Felicity 

kad Sutton, dvideszimts szesziu 
metu amžiaus mergina. Jiedu 
apsiženijo in Holy Redeemer ir 
St. Thomas More bažnyczia.

Tik trisdeszimts žmonių bu- 
i vo ant to szliubo, bet didele mi
nia draugu ir pažystamu lauke 
prie bažnyczios ir ta jauna po
rele pasveikino.

Protestonu Arkivyskupo sū
nūs netapo Kataliku, bet priesz 
szliuba jis buvo priverstas pri
žadėti kad visi vaikai bus au
ginami Katalikais, kad jo žmo
na ir jis kito szliubo niekur ne
ims, kad visi krikszto tėvai bus 
Katalikai, ir kad jis netrukdins 
savo žmonai kai ji norės gy
venti kaipo Katalike.

Jo tėvas Arkivyskupas Pro- 
i testonu bažnyczios nebuvo ant 

; to szliubo, nes sulyg jo tikeji-

pa-
pa-

san
Szi

gero, nes visi ima

bus Philadelphijoje, 
in kitus uostus, ir 

patrotins labai daug

valanda isz ryto.
Jis buvo jau trys metai isz 

vaisko ir kaip tki ta diena su- mu, jis negali inžengti in Kata- 
ejo tu trijų metu sukaktuves, liku Bažnyczia. Jis vieszai pa
kai jis užsimusze. Jis dirbo in reiszke kad jam tokis szlįubas 
Bethlehem Steel fabriką, ir da- nepatinka ir kad jis dabar 

Iszliko Per Kars Gyvas ^ar P^eka savo tėvus, keturis pyksta ant savo sunaus, kad 
 brokus ir tris sesutes. Kaip ta jis taip nusižemino Kataliku

AUTOMOBILIUS
NELAIME

Žuvo Kareivis, Kuris

BETHLEHEM PA _  Geo ne^aime atsitiko policijai dar Bažnycziai.
negali pasakyti, bet isz visko 
iszrodo kad jis per greitai va
žiavo.

Sabo, trisdeszimts vieno meto 
amžiaus vyrukas kuris iszliko 
gyvas per daug menesiu ant 
karo lauko, žuvo kai jo automo- LINKSMU KALĖDŲ 
bilius sudužo in medi netoli 
nuo Hellertown, apie penkta VISIEMS!

Arkivyskupo du sūnūs sto
vėjo prie Bažnyczios duriu ir 
neinleido tuos kurie buvo ateje 
pažiūrėti. Dabar visi Anglijos 
tikėjimo žmones baisiai pasi
piktino kad j u Arkivyskupę 
sūnūs apsiženijo su Katalike.
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Kas Girdei
LINKSMU
KALĖDŲ

VISIEMS” 
Linkime visiems savo skai- ', ■« •,1 -..

ty to jams kuo linksmiausiu Ka
lėdų; kad szios Kūdikėlio Jė
zaus Szventes visiems suteiktu 
viso gero ir didžiausio džiaugs
mo, kad tas Dievas-Kudikelis 
suteiktu visiems sveikatos ir
laimes ir geriausio pasisekimo, szmingai inbega szaukdami:

Mes jau prieiname prie metu “Motinos Diena! Motinos Die- 
galo. Szie metai buvo, abelnai na! Ka mums įnamy te duos kad 
kalbant, geri ir pasekmingi; mes ja atriszime!” Tada moti - 
darbo visiems buvo; visas na iszsiperka savo laisve su do- 
krasztas net ir per daug pinigu varnomis savo vaikams.
turėjo ir turi.
Nors musu didžiūnai nepriėjo 

nei prie jokios sutarties kas-j 
link taikos, vienok, aeziu Die
vui, nei karo nebuvo. Visokiu 
gandu girdėjome, visi mus gaz- 
dino ir grasino, bet kol kas, 
mes dar esame laimingi ir ge
riausiai už visus stovime.

Evangelijos Aniuolai pasvei
kino tuos piemenelius ir vėlino 
taika geros valios žmonėms. 
Mes esame geros valios žmones, 
nes mes nieko taip nenorime 
kaip tos taikos, kuri sziandien 
rodos neinvykdoma ir nepasie
kiama.

“Saules” redakcija visomis 
galiomis per visus metus sten
gėsi savo skaitytojams patar
nauti, praneszti kas darosi po 
platu pasauli. Kartais gal kai- 
kuriems kaikurios žinios, žine
les nepatiko; bet tai paprastas 
laisves iszsireiszkimas. Nes 
Amerikoje mes turime ta lais
ve ne tik iszsireikszti ka mes 
misliname, bet ir kitam pasa
kyti kas mums nepatinka. Die
ve duok, kad ir ateityje mes ga
lėsime drąsiai iszsireikszti ir 
laisvai kitam pasakyti kad mes 
kitaip misliname.

Mes nenorime tokios taikos 
kuri vieszpatavo kai Kristus 
gimė. Tada viso svieto, sulyg 
Evangelijos žodžiais, vieszpa
tavo taika, už tai, kad vienas 
galiūnas buvo visa svietą užka
riavęs. Tokia taika yra gyva 
vergyste. Mes norime tokios 
taikos, kuri duoda mums lais
ve susitaikinti ir nesutikti, nu
silenkti ir pasiprieszinti; mestuviui UJU XI pU/Ulpl 1VU4J11A UI j J.J.JLV'M

norime būti laisvi kad ir di-(žiurstas pyragaieziu nuo egle- 
džiausiems galiūnams pasaky- ^es SU(lare visai szeimynelei ūž
ti kai jie klysta ir juos pamo-l ^ai net ir dabar ant

| eglaites tankiai matome mažas 
Kristaus užgimimas tokia ne|Pintines: “Meškutes.” Szviesos 

; įskiirdp baisiai inžeidp visus vi- an^ eglaites, pirmiau'buvo žva
kutes, kurias ant eglaites pra
dėjo dėti nuo Liuterio laiku 
Vokietijoje. Tos degaiiczios

■ ■ f. I
i skurde baisiai inžeide visus vi

so svieto bągoczius ir galiūnus.
Jis, Savo tokiu skurdžiu užgi
mimu parode visam svietui, 
kad paprastas darbo žmogelis a'vU^c‘-s sudalydavo daug pa-
yra tiek pat vertas, kiek ponas 
ar bajoras.

'Už tai, mes Kalėdų szvente 
laikome kaipo musu ypatinga 
szvente, kada redaktorius ir 
skaitytojas skaitosi lygiais ka
da ponas ir bernas tiek pat 

; reiszkia, nepaisant kas dova-

visiems mums isz dangaus.
Tai dar karta .linkėdami vi

siems musu draugams 
mu Kalėdų” ir tikėdamiesi kad 
galėsime dar per kitas Kalėdas 
pasisveikinti, linkime viso ge-į 
ro.' —Redakcija “Saules.”

Oras buvo toks gražus ir szil-- 
tas iki dabar, kad ne reikėjo per 
daug peėzius kūrenti ir daugi

Vaikams dabar gyva beda. 
Jie nori daug ko praiszyti isz ' 
Kalėdų Dieduko, bet bijosi per 
daug praszyti kad jis nesupyk-

nas duoda ar kas priima, nes į i1’ nenori per mažai praszy- 
1 vienatine Kalėdų dovana atėjo ti, kad neužtektu.

Beveik visi* stengiasi važiuo-1 
Links- ti namo per Kalėdas, nes Kalė

dos yra szeimynos szvente.

Mokytojos mokyklose suren- j 
gia visokiu loszimu, dainų, dai- 
neliu ir pasakėlių priesz Ka
lėdas.

Visi vaikai laukia Baltu Ka- į

anglių deginti, tai mainieriai 
ne perdaug darbo turėjo ir jau 
buvo pradėję dirbti tik dvi ar 
tris dienas ant sanvaites. Bet 
dabar visi tikisi kad visiems 
bus darbo nes žiema, jau pasiro
dė su sniegu ir szalcziu.

Yugoslavijoje, Antra Kalėdų 
Diena yra apvaikszęziojama 
kaipo Motinos Diena. Vaikai 
užlaiko labai sena, paprotį ta 
diena. Motina nuduoda kad ji 
nieko nežino ir nemato. Ji sėdi 
ant krėslo ir sau siuvinėja ar 
kiloki koki darba daro. Vienas 
isz jos vaiku tykiai ineina ir 
pririisza jos kojas prie krėslo, 

i Visi kiti vaikai greitai ir triuk-

Paprotys bueziuotis po Ka
lėdinės egleles szakcle prasidė
jo Norvegijoje.

Du Evangelistai savo Evan
gelijose apipasakoja Kristaus 
gimimą; Szventas Matiejus ir 
Szventas Lukas.

Amerikos Kalėdinė Eglele 
randasi Californijos valstijoje.

Amerikoje randasi miestas 
kuris tikrai yra pavadintas 
“Santa Claus,” tas miestelis 
randasi in Indiana valstija.

Kalėdiniai ženkleliai ant 
laiszku prasidėjo in Denmark. 
Dabar mes tuos ženklelius, 
sztampas perkamie-s ir deda
me ant laiszku ir taip priside
dame prie gydinhno džiova ser- 
ganezius.

Paprotys pakalbinti vainikus 
ant langu prasidėjo isz 'burtu, 
kai žmones tikėjo.’ kad., tokie 
vainikai apsaugoja namus nuo 
raganų.

Italijoje vaikai gauna dova
nas per Kalėdas ne nuo Kalėdų 
Dieduko, bet nuo senos raganos 
kuria visi vadina Befano.

Japonai dabar szvenczia Ka
lėdas kaip ir mes; jie net ir eg
lele pasistato kaip ir Amerikie- 
cziai.

Paprotys parengti eglele 
prasidėjo Vokietijoje. Pilnas 

vojaus nuo gaisro, ir už tai 
mes sziandien var tuo jame elek
tros pamargintas szveseles.

“SAULE” MAHANO Y CITY, PA.
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Kalėdų Kelione
į-****************************************************

Szitas trumpas ir mažas 
žemlapis parodo Marijos ke
lione isz Nazareto in Betliejų 
kur jos vienatinis Sūnelis, 
Kristus ūžime.

Visi krikszczionys gerai 
pažinsta ir žino tos Evange
lijos žodžius: “Anomis die
nomis atsitiko, kad iszejo 
ciesoriaus Augusto paliepi
mas suraszyti visa pasauli. 
Tas pirmas suraszymas bu
vo padarytas Sirijos valdo
vo Kirino. Ir visi ėjo insi- 
raszydinti, kiekvienas in sa- 
vo miestą. Tai ir Juozapas, 
kadangi jis buvo isz Dovido 
namu ir gimines, ėj o isz Gali
lėjos, isz Nazareto miesto, in 
Judieja, in Dovido miestą, 
vadinamas Betliejus, kad 
insiraszydintu drauge su sa
vo pažadėta sau moterimi, 
Marija, kuri buvo neszczia. 
Atsitiko, kad juodviem te
nai esant, atėjo jai metas 
gimdyti; ir ji pagimdė pirm- 
gimi savo sunu, suvystė ji 
vystyklais ir paguldė ji pra- 
karte, nes jiems nebuvo vie
tos užeigoje.”

ledu. Kalėdos 'besniege, tai 
ne Kalėdos. Vaikai negali ro
gutėmis cziuožineti, ir Kalėdų 
Diedukui sunku atvažiuoti. Už 
tai sniegas Kalėdoms reikalin
gas.

Kalėdos dabar jau per bran
gios szyentes; visi szita Kalėdų 
Szventos proga pasinaudoja 
iszkrapsztyti paskutini naba
gėlio žmogaus skatikėli: vaikai 
praszo ir meldžia visokiu dova
nu, moteerelei reikia nauju 
drabužiu, draugystes ri organi
zacijos visokius vajus varo, 
parapijos szokius ir kitokius 
parengimus rengia, bažnyežios 
kolektas daro, ir reikia popie
riniais bažnyczios kolekta pa
dengti. Katodu Diedukas yra 
nebagas darbo žmogelis, ku
riam reikia visur visiems duo- 

ri aukoti.ti

SKAITYKIT
^“SAULE”^

į
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Kalėdos mums sziandien 
yra szvente, kada mes balia- 
vojame ir viens kita sveiki
name, bet Marijai Kalėdos 
buvo skausmu ir kanezios 
diena. Ta kelione neszcziai 
moterei buvo tikrai varginga 
ir sunki.

Lietuviu rasztuose ir kny
gose randasi labai daug vi
sokiu pasagu apie ta kelion- 
ne, kur ir kaip jiedu sustojo, 
kur ilsėjosi ir kaip keliavo; 
bet mes tikrai nors tiek žino
me kad ta kelione buvo, sun
ki, ilga ir varginga, ir kad 
Dievo Motina nerado vietos, 
kur apsistoti, kai ji pasiekė 
savo keliones gala.

Tie Pirmu Kalėdų laikai 
lakai panaszus in musu da
bartinius laikus, kada daug 
žmonių neturi vietos apsisto
ti. Per Kalėdas kiekvienas 
isz musu galėtu stabtelti ir 
atsimyti tuos vargszus Bena
mius Europoje, kurie szian- 
dien neranda vietos kur 
apsistoti.

f VAIKAMS :: f
KALĖDOS|
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§ Tėvams Bėdos

JJEKAVONES Diena praėjo.
Gal mes biski persi val

gome to kalakuto,'bet dabar jau 
atsipeikėjome, ir gal net ir lie
menis atslūgo. Bet Dekavones 
Diena mums kas metai pasako 
kad ežia tik pradžia pinigu isz- 
davinejimo, baliąvuojimo ir 
szveneziu apvaikszcziojimo.

Už keliu dienu jau ir Kalė
dos! Szitos naujienos mus taip 
paveikia kaip žinios kad mes 
turime rytoj eiti pas dantistą, 
ar kad riekia kokia skola at
mokėti.

Ir jokiu budu negalima už- 
mirszti ar nemislyti apie Ka
lėdas, nes kur tik pasisuksime 
tenai matysime kad mums visi 
primena kad visai mažai dienu 
lieka priesz Kalėdas.
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Dievas isz dangaus Aniuola
Siuntė eiti Gabrijola,

Su ta naujiena džiaugsminga, 
Visam svietui maloninga.

In Galilėjos szali,
In Nazareto miesteli.

Panai Marijai szventajai, 
Juozapui pažadėta j ai.

Tas paslas isz dangaus ėjo, 
Nusiustas pas Pana atėjo;

Pirmiaus kaip pasiunstas Ano, 
Tais žodžiais Ja pasveikino:

Sveik buk numylėtoji,
Dievo malones pilnoji.

Diev’s su Tavim palaiminta, 
Tarp moterų paszlovinta.

Pana kada tai girdėjo,
Dumodama sau kalbėjo:

Koksai butu sveikinimas, 
Nuo to paslo apreiszkimas?

Bet Ja Aniuolas mieliausias,
Linksmino žodžiais savaisiais,

Teipo kalbėdama Marijai: 
Malone Dievo ingijai.

Pradėsi, Sunu gindysi, 
Vardu Jėzaus Ji vadysi.

Tasai bus Iszganytojas, 
Viso svieto gelbėtojas.

Tas bus vadintas Augszcziausiu, 
Sunumi Dievo mieliausiu.

Tas Dovydo Sostą pagaus, 
Karalium bus žemes, dangaus.

O kad Marija pradėjo
Klaustis, kaipo tai turėjo

Stotis panystėj ’ esancziai,
O vyro nepažinancziai,

Atsake jai, tad Aniuolas,
Tarnas Dievo Gabrijolas:

Isz Dvasios Szventos pradėsi, 
Sunu Dievo pagindysi.

Sztai menuo szesztas jau ėjo,
Elzbieta Sunu pradėjo,

Nes prie Dievo daikto tokio. 
Negalimo nėr’ ne jokio.

Kad tai suprato Marija,
Tuo Vieszpacziui privelyjo:

Sztai tarnaite Pono mano,
Stokis pagal žodžio Tavo,

Teip Szventame žyvate jos, 
Ženklingai Vieszpats pradejos;

Dievas priėmė žmogyste;
Pana paliko panystėj’

O! Jėzau užgimęs Pone,
Gelbek mus savo malone,

Teikis mums griekus atleisti, 
Po tam in dangų inleisti.

Vaikai su džiaugsmu laukia 
Kalėdų, mamytes giliai atsi
dusta ir prisirengia prie dar
bo; virti, kepti, gaminti viso
kius gardumynus ir namus ap
valyti, aptaisyti ir kiek galima 
pagražinti; o tėvas galva pasi- 
krapsz.tydama.s, knisa vis gi
liau in savo kiszeniu ir stengia
si inspeti kiek jam szitos Kalė
dos kasztuois. .

Laimingas tas tėvas kurio 
vaikas jau turi aki ant kokios 
vienos dovanos, kaip tai veži
mėli ar kokia kita žabo va. Nu-' 
ejei, nupirkai ir jau atliktas 
kriukis. Bet sziandien vaikams 
kokios vienos dovanos neuž-’ 
tenka: Vaiko akys didesnes už 
tėvo kiszeniu; jis nori rogutes, 
sportui drabužius, visokius ve
žimus, 
tros ir garo varomus traukinė
lius, karabinus, sprogstanezias 
bombas, eroplanus, automobi- 

Lizinus, knygas, elek- daigtu! Ir tiek pinigu!

liūs ir devynias galybes kitokiu 
zabovu! Vaikas žino ko ir ka 
jis nori, ir jis žino kad Kalėdų 
Diedukas jo norus žino. Jis jau 
kelios .sanvaites atgal parasze 
ilga, laiszka su savo norais ir 
pareikalavimais tam Diedukui.

Ir saugok Vieszpatie, jeigu 
tas Diedukas iszsirioglios isz 
to kamino ir savo maisze netu
rės visu tu dovanu. Jau ramy
bes tuose namuose nebus!

Tai nabagas tėvas iszeina in 
miestą pasižiūrėti ir pamatyti 
kiek jo vaikai nori ir kiek jo 
jau ir taip tuszczias kiszeniu s 
pa j legs. Nabagas pailsta, pa
vargsta; jam net ir galva ap
svaigsta, protas susimaiszo kai 
jis ineina in sztora. Tiek dova
nu! Tiek zabovu! Tiek gražiu

Parėjės namo jis jau rankas 
nuleidžia, priisipažinsta kad jo 
protas neisznesza kad jis neži-

no ir nesupranta kaip ir ka 
ežia daryti. Jis mamytei visa 
tą bizni paveda. Nors mamyte 
ligi ausu darbo turi, nors ji ro
dos pyksta ir rugoja kad jai 
jau ir taip per daug; bet nėra 
ko rūpintis; ji ras ir laiko jie- 
gos po visus sztorus iszvaiksz- 
tineti, viską peržiūrėti ir vi
siems po dovanele parūpinti, 
bile ji tik turės gana pinigu.

Mes jau seniai patyrėme kad 
vyriszkiui gyvais pavojus insi- 
maiszyti in moterėliu tarpa kai 
jos grudžiasi po sztorus priesz 
Kalėdas. Czia vyriszkui ne vie
ta. Jis nieko apie szitokius da
lykus nesupranta ir jo sveika
ta ne tokia kad jis galėtu czia 
su moterimis susilyginti. Ge
riau jam už pecziaus namie tu
pėti ir tenai Kalėdų laukti!

*******************>(.)(.*^.**)4.
SKUPUOLIS
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(Tasa Nuo 3 Puslapio)

— Pats nežinau! Nieko ne
suprantu, mano mylima! Lau
ksim kantrei, gal pats “Kalėdų 
Diedukas” pasirodis tuojaus!

Ir isztikruju pasirodė senu
kas, kuris atidaręs duris, tame 
laike inejo apsiredas, rodos 
kad ka tik atėjo nuo uly ežios, 
ir povalei prisiartino prie Szel- 
donu.

Szeklonams -sustojo kvapas, 
kada paregėjo seneli, staigai 
atsistojo ir isztraukes rankas 
paszauke linksmai:

— Brangus teveli! Ir puo
lė in glebi tėvo, verkdamas 
kaip kūdikis.

Buvo tai isztikruju seiias 
Szeldonas, kuris sėdėjo bažny- 
czioje laike pamaldų ir temano 
ant ju.

Kada atsiskyrė su savo sū
num, apleido ji visos linksmy
bes szio svieto, norint buvo kie
tos szirdies, o jo visas mierys 
buvo sukrovimo turto, bet ne
turėjo rimasties nuo tos dienos. 
Norints nenorėjo atleist kalte 
sunui už apsipaeziavima su 
varginga siera.tele, bet paslap- 
tai seke pėdom jo ir in miestą 
kuriame linksmai gyveno su sa
vo mylima pacziule. Gyvenda
mas pats vienas, pradėjo da 
daugiau krautie turtus.

Girdėjo kaip jo vaikai Kalė
dų diena ir ko taip giedo kalba 
savo sunaus su paezia ta vaka
rą kada vėlino prie ju namo, o 
isz didelio akyvunio atidarė 
pamaželi duris valgomu kam
barį idant pareget, ka velke jo 
sūnūs? Buvo perimtas sarma
ta ir neramumu, kada girdėjo 
kalba savo sunaus su paezia 
apie save. Negalėdamas to- 
liaus dalaikyt, uždare duris su 
drebanezia ranka ir atsitolino 
nuo namo, o isz jo szirdies, 
perimtos skaudėjimu, isztare:

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

Tik keturios dienos buvo iki 
Kalėdų, per kurias apleista, tas 
skupuolus; kuris per szeszioli- 
ka metu nežinojo apie meile ar- 
tymo ir jokios linksmybes.^

Niekas sziandien nepažintu 
vargsza puikiai pasirėdžius, 
barzda, suszukuota, plaukai ap
kirpti pagal naujausia, mada, o 
kuris per tiek metu gyveno pa- 
stogoje, apdriskas ir iszalkias.

— BUS DAUGIAU —

Pirkie U. S. Bonus



SKUPUOLIS
Q! Oiiuk, žiūrėk!

Kad asz ture- 
cziau taja didele lė
lė, tai jau daugiau 
nieko nenorecziau! 
Ir žiūrėk Praauk to
nais yra del tavęs 
puikus arklukas ku
rio taip norėjai; O! 
Kad kas mums duo

tu sauja pinigu nors karta! 
Taip suszuko mažas kalbėto
jus ir sunkiai.atsiduso po tu 
žodžiu.

Keturiese stovėjo prie lango, 
puikiai parėdyta su visokias 
žoboveles ant Kalėdų, o ju szir- 
deles musze kaip kūjis.

Saujele susidėjo isz dvieju 
mergaicziu apie penkiolikos ir 
szesžiolikos metu senumo; vie
nas mažas vaikinelis, o kitas 
viresnis. Onuka atsikvote jus 
isz dyvu, kokius regejo lange, 
vela atsiliepe:

— Mylima Katriuk, jeigu 
asz turecziau sauja pinigu, tai 
visiem nupirkcziau dovanas 
ant Kalėdų, o tada jusu norai 
iszsipildintu. Nes kas isz to, 
kad tas niekad negali iszsipil- 
dint. Musu tėvelis jau kelis 
menesius nedirba; isz priežas
ties ligos, o asz turėsiu užgana- 
dint mažesnius brolius ir sesu
tes su dovanėlėms padirbtus 
namie, o priek tam, turesu pa
gelbėt mamai naminiam darbe. 
Nes kam rūgo t turesu pagelbėt 
mainytai naminiam darbe. Nes 
kam rugot, turiu būtie dėkinga 
jog musu tėvelis jau atsikėlė ir 
jaucziasi sveikesnis, ir mylime 
ji visi! Juk žinai kad meile 
yra geresne už auksa, taip tė
velis tankiai kalba, o kada ma
myte tai kalba, tai vis nusi- 
szypsoja in ja navatnai. Nes 
daugelis randasi ž m on i u 
ant szid svieto ka neturi jokios 
meiles nuo nieko ir idant kas 
ant ju turėtu priežiūra, už tai: 
daugelis yra labai vargingais.

Gilus atsidusimas davėsi gir
dėt užpakali stovincziu vaiku, 
o apsidairė greitai, paregėjo 
senuką, susikuprinias ir bai
siai apdriskusi, kuris greitai 
atsitolino nuo vaiku.

—• Sztai eina vienas isz 
vargsziu, kuris reikalauja su- 
simylejimo, tarė Katruka iii 
Onute. Ar mistini jog jisai 
girdėjo ka mes kalbėjome?

— Gal ir girdėjo vargszas! 
Iszrodo jisai man ant didelio 
vargszo, kuris neturi nieką 
idant ant jo susimylėtu.

□ □ □
Vakaras.
Ulyczios apszviestos nuo 

elektrikines szviesos, oras szal- 
tas, žvaigždeles jau senei pasi- 
ant dangaus, praeijiai skubiai 
eina ulyczia idant apsipirkt 
pirkiniais ant Kalėdų.

Vargingoje pastogėje, vieno
je ulycziateje, sėdi ant grindų, 
senelis susikūprinąs ir dreban
tis nuo szalczio. Drabužis ant 
jo visas apipleszias, vejas stau
gė per plyszius pastoges, jog 
senukas net dantimis barszki- 
na. Jo veidas susitraukiąs, 
barzda ilga, neszukuota, ran
kos kaip letenos, kokio lauki
nio paukszczio. Pastogėje ne
siranda. jokiu rakandu; guolis 
susidėjo isz pundelio sziaudu ir 
keletą senu skuduriu, sulužias 
stalelis ir kede ant trijų kojų.

Senelis iszrodo ant labai di
delio vargszo, kurio tai atsi-
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dūsavimas, pertrauke kalba 
del mergaicziu' stovincziu prie 
lango.

— Nevienas mane nemyli, 
ir nesirūpina mane, taip niur
nėjo pats sau siubuodamo^ nuo 
szono, in szono, sėdėdamas prie 
gestanczios ugnies.

— Meile geresne teip kal
bėjo kūdikis, ar kažin? Su
szuko senukas, žiūrėdamas ap
linkui- save su baime, rodos, 
kad kas ji vaktavo.

Buvo tai pats senukas, kuris 
praeitinėje tame laike kaip 
tie vaikai sznekucziavosi 
tarp savas, o visa ju kalba bu
vo isz klausias. Pasidarė jam 
negerai iszgirdes kalba vaiku; 
pasidarė jam graudingu ant 
szirdies pats nežinojo ka! Gir
dėjo kaip mergaite kalbėjo 
apie ju varginga padėjimą, 
kaip ju tėvas neteko darbo isz 
priežasties ligos ir nebuvo už 
ka pirkt vaikams dovaneliu 
ant Kalėdų. “Nes mylime vie
ni kitus, o tai daugiau ženklina 
kaip auksas!” Teip tai žodžiai 
senelui nedarinejo rymasties.

— Meile! Meile! Meile! 
Suszuko staigai. Kas.y ra mei
le? Kas yra linksmybe? Pa
szauke apemias galva su ran
kom. “Nežinau, senei užmir- 
szau, ir nuleidas galva, užsi- 
mislino giliai.”

Užbrauke degtuką ir uždege 
szmoteli žvakes, nuo kurios at- 
simusze szviesa po varginga 
pastogia.

— Neturiu nieką, idant ma
ne mylėtu; nevienas kad ant 
manes susimylėtu! Pažiūrė
sim ar-gi meile yra geresne už 
auksa! Ba, auksas yra puikes
nis!

Kalbėdamas taip, nusidavė 
prie savo guolio, ir padėjo žva
ke ant grindų. Atsiklaupęs, 

atmetė skudurine ant szono, o 
su dideliu atsargumu, pakele 
viena lenta nuo grindų.

Inkiszes ranka in skyle, isz- 
trauke maiszeli, rankos jo dre
bėjo, o akys užži'bejo kaip vil
ko, kada atriszo maiszeli ku
riame radosi pripildintas auk
su, tarė;

— Auksas! Czystas auk
sas! O tokis puikus! Sumur
mėjo, o su ranka pradėjo semt 
auksa ir su juom glamonėtis, 
po tam suriszias maiszeli, isz- 
trauke daugiau; antra, treczia 
ir visus godžiai maiszeliu auk
so peržiurėjo. Po tam eta isz- 
trauke isz tos paežius vietos 
pakele surisztu bumaszku ir ki
tokiu svarbiu popieru, ir visas 
akyvai peržiurėjas, padėjo vėl 
in vieta. Paskui uždėjo lenta 
in savo vieta, užgesino žvake, o 
drebėdamas ir alkanas, atsigu
lė ant savo vargingo guolio.

Teveli, žinai jog asz myliu 
Emma Ekrun, žinai jog ji yra 
gera mergaite, ir teisinga, ir cla 
tu vis esi prieszingas mano ap- 
paeziavimu su ja, ir nori sudar- 
kint mano gyvenimą!

Taip kalbėjo jatinas vyru
kas, turėdamas apie dvide- 
szimts-triju metu senumo, sto
vėdamas priesz tęva, kurisai 
iszrodo ant keturiosdeszimts- 
asztuoniu metu senumo. Buvo 
tai vienatinis suims, kuri mylė
jo už viską. Pati jo jau buvo 
numirus senei, o vienturtis su
ims buvo jo visas džiaugsmas.

Du metai atgal, susižadėjo i 
su Emma, savo mylima nuo ma-j

Linksmu

Ir Laimingu Kalėdų 

.. Nuo .. 

Taradaikos 

...Ir...

Baltruvienės!

Kalėdų Szvente 
turėsime, 

Taigi, linksmytis privalome, 

Vieni gražiai užsilaikys, 
Kiti savo gimines 

. atsilankys, 

Bet ar del visu bus linksmos 
Kalėdos?

Ar visi gyvena be vargu?
O, ne!

Dirstelekime minti in brangi 
Lietuva!

Tenais vietoje linksmybe, tai 

žmones nuliudia, 

Už tai kad,
Stalinas ir kiti visus vargina,

Ir nedaleidžia jokia 

suszelpima!

Dabar viską reike palikti, 
Dievui vargus pavesti, 
Nes vargingu giminu 

Nebegalesim suszelptie, 

Kol neprieteliai bus inveikti.

O dabar mes vėliname 

( del visu, 
Kalėdų linksmu, 
Idant visi gražiai 

užsilaikytumėte, 
Ir nesimusztumete.

Bukite linksmi, 
Drūti ir sveiki visi!

* “Meri Krismus!” 

—Taradaika ir Baltruviene.

žumes, gera ir dora mergele, 
kaip jau buvo tėvui pasakius, o
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kuria mylėjo isz visos szirdies,!' — Ne vieno skatiko nuo 
norints buvo biednu tėvu mer- manas negausi, jeigu manas ne- 
gele, o priek tam ir sieratele. I klausai paszauke tėvas baisiai

Tėvas buvo užsiketiejas ir užsirustinias.
atszales ant praszimo sūnaus ir 
apie nieką nenorjo klausyt.

— Eik pas ja, jeigu taip jos 
geidi, nes nuo manes nieko ne- 
aplaikysi, tegul ji tau gyveni
mą uždirba, ir sukrauna auksa, 
atsake senas Tamoszius Szel
donas.

— Teve, ar žinai kad meile 
yra geresne už auksa? Nenoriu 
asz turto, nes doros ir tvirtos 
meiles, atsake suims, nusimi- 
nias.

Senis užsiketiejas atsake:
— Turcziaus sūnūs nesipa- 

cziuos su vargsze ir kokia ten 
valkata, jeigu nori, tai eik, nes 
nuo szios dienos, ne esi mano 
sunum!

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

— Meile! Paszauke tėvas 
po pabaigtai kalbai sunaus. 
Ar-gi isz meiles, gvvensi kvai- 
Ii! Meile dings jeigu neturėsi 
isz ko maitintis, jeigu tavo to
ji mylima turėtu koki turtą tai 
nesiprieszinczia ir galėtum su 
ja paeziuotis.

— Nenoriu jokio turto, at
sake jaunas Szeldonas, su ži- 
baneziom akimi.

— Ka tu kalbi? Paszauke 
užsirustinias tėvas.

— Kalbu tai, jog su Emma 
vėsuosiu taip kaip ji yra, o ka 
mums ateitis atnesz tuom bu
sim užganadinti. Dalinsimės 
abudu ka turėsim, atsake nar
siai Fredrikas.

— O-gi kvaiuk! Ka valgy
si! ? Atsiliepe užsirustinias 
tėvas.

— Ne bijausim ateities, 
esame abudu jauni. Galim už
dirbt ant maisto, o su Dievo 
padėjimu nepražusim!

Szitas gražus paveikslas 
ir raminantis aniuolo pasvei
kinimas kuri randame Szv. 
Luko evangelijoje, mums la
bai vaizdžiai atvaizduoja tas 
pirmutines Kalėdas, kada 
Kūdikėlis Jėzus buvo su vais
tytas vystyklose ir kada pie
menys buvo pirmutiniai at
eiti ir ta Kūdikėli Jezu pa
garbinti.

Szitas pirmutinis aniuolo

— Velincziau idant mano 
gyvenimas butu pilnas saldy
bes ir meiles, ne kaip visi tur
tai Indijos. Tėvai, asz apšipa-! 
cziubsu su Emma, Kalėdų die- 
na, ir po tuju žodžiu apleido te- 

. vo narna.
j Senas Szeldonas prisiege jog I 
’ taip nebus! Nes atėjus Kalė
dos diena Fredrikas Szeldonas ■ 
apsipaeziavo su savo mylima 
Emma Ekrun.

□ a c
Szesziolika metu jau praėjo 

nuo laiko, kada Tamoszius 
Szeldonas atsiskyrė su savo su
num Fredriku.

Mažam namelyje ant užka-; 
barines ulyczaites dideliam 
mieste gyvena -linksma szeimy- 

! nele susidedante isz tėvo, mo- 
! tinos ir trejetą vaiku: sunū ir 
dvi meigaites.

Tėvas buvo ka. tik atsikelias 
isz lovos nuo sunkios ligos, o 
moteriszke sėdėjo szale jo, ku- 

!ri per visa laika užsiiminėjo du
ži urejimo jo. Paregėjus ant 
visu veido tartum jog toje szei- 

: myneleje jokio vargo nesirado, 
nes visi buvo linksmi.

— Fredai, ka dovanosiu 
savo vaikeliam ant Kalėdų szi 
met, atsiliepe Emma Szeldonie- 
ne in savo vyra, kuris sėdėjo 
prie pecziaus.

— Kaip man iszrodo, tai 
sunku bus del musu vargszu 
dovanot, mano miela vos ran
dasi keli skatikai ant užlaiki- 
mo gyvasties szi menesi, atsi
liepe Szeldonas su nubudusiu 
veidu.

. — Tai-gi nemielaszirdin- 
gai apsiėjo su tavim Rickard ir 
Co., atstatindami tave nuo dar
bo už tai ka teip ilgai dirbai, o 
kada apsirgai, tai tau darba

SZVENTAS LUKAS

pasveikinimas yra baisus 
smūgis musu turtuoliams, 
didžiūnams ir valdovams, 
nes matome kad dangaus 
aniuolams pirmiau rūpėjo 
paprasti piemeneliai, darbi
ninkai, negu ponai ir ponai- 
cziai.

Jėzus Kristus savo tokiu 
prastu ir vargingu užgimimu 
teipgi uždavė baisu smūgi 
visiems tiems kurie didžiais 

atsake.
— Kožnas del saves mano 

miela. Tikėjausi szia sanvaite 
aplaikyt kita užsieimima kitur 
nes da pajiegos mano nesugry- 
žo. Buvau tau tik sunkenybe 
per ta visa laika; atsiduso 
giliai.

Gera pati nieko ant to neat
sake, tik priėjus prie vyro pa- 
bucziavus tarė:

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

— Tai-gi szitas Kalėdas su
ėjo mums szesziolika metu kaip 
su savim gyvename, atsiliepe 
Szeldonas, paimdamas paeziu- 
le už'ranku. — Tikėjausi jog 
mums gilukis ateis nors kada, 
nes apveizda suteikė jog kokais 
buvom, tokais ir pasiliksim 
vargs žais.

Nesirūpink dusziuk, nesiran
da. turtingesnes sziandien mo- 
teres visam mieste kaip asz, ne- 
.simainyczia sziandien su nie- 
kuom už mano vieta; turime 
pastoge, puikius vaikelius ir 
tavo meile, kuri yra. geresne už- 
visa auksa ant svieto!

Ir nesiigraudini jog mane 
vargsza paemiai už vyra?!

— Ne, niekados! Nes atsi
menu kaip pasaldai savo tėvui.

— Biedas tavo tėvelis, ka
žin kur jisai sziandien randasi. 
Kaip jisai nenorėjo sutikti ant 
musu apsipaeziavimo, kaip jam 
pasatkiai: “Jog meile yra ge
resne už visa auksa ant pasau
lės!” Ar-gi ne parodėm tai? Ir 
sutuom užbaigė kalba apie sa
vo vargus.

Sztai davėsi girdėt kaip stai
ga užsidarė durys virtuves ir 
rodos kas isz tenais iszejo. Po
nia Szeldoniene pakilo ir nuve- 
jo in virtuves kambario prie- 
žaste užsidarymo duriu, kuri

ir mokintais statosi, nes Jė
zus, tas Kūdikėlis galėjo pa
sirinkti savo tėvus, savo an
gy tinius ir jis iszsirinko ne 
turtuolius, ne bagoezius, bet 
paprastus darbo žmones. 
Mes, per Kalėdų Szventes 
galime daug ko pasimokinti 
isz to Kristaus gimimo ir at
ėjimo in szi pasauli ir pama
tyti kad turtai mažos vertes 
turi anapus slenksczio.

“LINKĖJIMAI” dėl Kalėdų ir
Nauju Metu Kortas (Tikt&i 

y~^7 Anglu Kalboj) su konver- 
toms. Nr. 1 Setas-50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se- 
tas-16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

buvo uždarius.
— O gal tai Onuka iszeida- 

ma paliko ir vejas užtrenkė, at
siliepė motere in save. Nes lau
ke skubino nuo duriu in tatnsu- 
ina nakties kokis tai Senyvas 
žmogelis susikuprinias nuo 
szalczio, rodos kad ji kas vijo.

□ □ □
Atėjo Kalėdos, visi veidai ži

bėjo linksmybe, taja diena 
Szeldonu namelyje. Visi links
minosi, o ponas Szeldonas jaus
damasis sveikesniu, .pastanavi- 
jo nusiduot in netolima bažny- 
czia ant pamaldos, padekavot 
Dievui už sveikata.

Ea.žnyczia buvo gražiai pa- 
puoszta ta diena, o puikus gie- 
dalas atsimuszinejo nuo vargo
nų. Paskutinoje vedyneje sė
dėjo kokis tai nepažystamas 
senelis, puikiai pasiredas, su 
sermėga, su žila barzda, gra
žiai iszszukuota. Pamaldos ji 
suvis neapejo, tik akis jo buvo 
insmeigtos ant sedinezios lon- 
ko.se, szeimynos Szeldonu.

Pasibaigus pamaldos, žmo- 
nys pradėjo iszeitinete isz baž- 
nyczios in namus, kur tikėjosi 
praleist linksmai Szv. Kalėdų.

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

Apsidairęs, paregėjo puikiai 
pasiredusi funnona, kuris pa
ketas skrybėlė, prakalbėjo:

— Sztai vežimas lauke ant 
pono.

— Turbūt padariai klaida 
mano mielas, atsake Szeldonas. 
Asz jokio vežimo neužkalbinau 
nes pekszczias atėjau in bažny- 
czia.

— Ar ponas ne esi Szeldo
nas? Užklausė vela f Urmonas.

— Taip, esmu. Tai mano 
pravarde.

— Na, tai nepadariau klai
da. Aplaikiau paliepima idant 
tave su paezia ir trejetą vaiku 
nuvežeziau namon.

Norints gana buvo nusiste
bėjas Szeldonas, nes nieko ne- 
turezius matydamas jog yra 
atsake. Mistino jog gal kokis 
paliegas, susimylėjo ant jo ir 
paliepė savo furmonui nuvežt 
namon.

Teip, važiuodami koki laika 
sustojo vežimas ne prie ju na
melio, tik prie puikaus namo.

Furmonas nuszoko bud veži
mo, atidarė duris ir lauke pa
kol iszlipo visi.

— Ponas mus neatVežiai 
namon, kaip kalbėjai, tai ne 
musu ulyczia, atsiliepe Szel
donas.

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

Tam paežiam laike, durys 
puikaus namo atsidarė, rodos 
kad kas ju lauke viduri. isz
ejo isz namo tarnas, papraszc 
in viduri, puikiai papuoszto 
namo.

Kada inejo in viduri, vaikai 
suszoko isz linksmybes kada 
kaip paregėjo puikiai parėdy
ta eglele stovint kampe1, o ant 
grindų buvo visoki pakelei ir 
pundai.

— Kas tai guli ženklini 
Fredai ? Užklausė ponia Szel
doniene.

(Tasa Ant 2 puslapio)



LINKSMU KALĖDŲ 
VISIEMS!

i

Žinios Vietines
___

|2 Tik 3 dienos lyg Kalė
dų!

<2 Ponia J. Giliene ir sū
nūs Albertas isz. Girardvilles 
motoravo ininidsto, kurie atlan 
ke “Saules” redakcija, at na u 
jiiiti savo prenumerata už laik- 
raszti. Ponia Giliene sako: 
Mes mylime skaityti '“Saule,” 
nes randasi gražiu pasiskaity- j 
mu, istorijų, pamokinimu ir ki- j 
tokiu naudingu skaitymu, kai
po ir žinių isz visu dailiu svie
to. Acziu už atsilankyma.
g Per Kalėdos Miszios 

Szvento Juozapo haižnyczioje 
bus laikomos sekancziai: Pie
menėlių Miszios 6-ta valanda 
lyte; Skaitytines Miszios 8-ta 
ir 9-ta valanda; Suma 10-ta va
landa. Po Sumai 'bus suteikta 
Palaiminimas su Szvencz. Sak
ramentu. Miszparu neibus.

O Sukatoje (Kalėdos) re
dakcija “Saules” ibus uždaryta 
visa diena.

|2 Publikina mokyklos 
mieste užsidarys Seredoje, 
Gruodžio (Dec.) 22-tra diena 
po pietų del Kalėdų Szvcncziu 
ir vėla atsidarys net po Naujam 
Metui, Utarninke, Sausio 
(Jan.) 4-ta diena. Parapijines 
Mokyklos užsidarys Ketverge 
Gruodžio 23-czia diena po pie
tų, o atsidarys Panedelyje, Sau
sio 3-czia diena.

Utarninke pripuola Szv. 
Tamoszio. Taipgi pirma diena 
žiemos.

^2 Ponas Petras Garmus 
isz Gilbertono lankėsi mieste 
pas pažinstamus, ir prie tos 
progos atlankė “Saules” re
dakcija ;su reikalais. Acziu už 
atsilankyma.

L? Seredoj Szv. Frau N Ka- 
briiio.

?2 Laikraszczio ‘ ‘ Saules ’ ’ 
nesziotojai Petnyczioj iszne- 
szios del visu užsimokėjusiu 
skaitytoju Kalendorius ant at- 
einanezio meto. Kaip ir praei
tuose metuose, taip ir szimet 
nesziotojai laikraszczio tikisi 
nuo guodotu skaitytoju mažos 
dovaneles už j u patarnavima 
per visus metus. Todėl mylimi 
skaitytojai, bukite malonus ir 
szimet sziek tiek apdovanokite 
nesziotojus kurie jums bus už 
tai labai dėkingi.

|2 Ketverge Szv. Servui i o.
|2 Žmonelei kruta, ir kož- 

name veide galima matyti į 
linksmumas.

|2 Rusnaku Kalėdos pri
puola Petnyczioj Sausio (Jau.) 
7-ta diena 1949 m.

|2 Petnycziojc Kuczia; da
linamės ir mes su musu skaity-

Pajieszkojimas
Pajieszkau Alenos Liauniko- 

niuteis, isz Lietuvos: Lazdijų 
parapijos ir Kabaszcziu kaimo. 
Girdėjau kad gy vena apie i 
Scranton, Pa. Praszau atsi-

■ szaukte ant adreso:
i Jonas Gilis,

110 W. Ogden Street 
Girardville, Pa.

’•SAULE’' MAHANOY CITY, P*.

Naujenybes Isz Vokietijos

Vokiecziai vis yra geriausi 
iszradejai visokiu maszinu. 
Jie per kara iszrado labai 
maža maszinele nutraukti 
paveikslus. Jie ta savo maža 
maszinele buvo labai gud
riai paslėpė in rankini laik
rodėli, kaip ežia paveiksle

yra parodoma. Jie galėjo su 
rankiniu laikrodėliu nu
traukti paveikslus ne tik 
žmonių bet ir vietų kurios 
rūpėjo Vokiecziams per ką
rą. Dabar Amerikiecziai ta 
j u iszradima visaip pavar- 
tuos ir isznaudos.

nasziai gal mums “acziu” pa
sakys.

AUTOBUSO NELAIME
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

su buvo daug jurininku, kurie 
važiavo namo del Kalėdų 
szvcncziu. Daugiau negu dvi- 
ieszimts penki žmones buvo 
labai sužeisti ar baisiai apde
ginti. Visi buvo nuvežti in li- 
gonbutes, kur daktarai dabar 
jucs prižiūri.

CZEKAS KUNIGAS 
NUTEISTAS

tojais plotkelems, su gerais ve- 
linimais.

O‘ Nedėliojo nupuolė daug 
sniego; oras daibar szaltesnis.

$2 Ponia Marijona Grine- 
vieziene nuo 517 W. Pine Uly., 
kuri turėjo operacija Pliiladel- 
fijos li'gon.bute, jauezia daug 
sveikesnei Josios drauges vėli
na jai greito pa,sveikinto.

Shenandoah, Pa. — Antanas 
Arminas, nuo 113 N. Market 
Uly., kuris sirgo nuo dusalo, 
numirė Su'batoje, Locust Mt. 11- 
gonbute. Velionis atvyko isz 
Lietuvos, būdamas da jaunas 
vyrukas. Buvo airgliakasis, o 
pdskutini karta dirbo del Lo
cust Summit kompanijos ir 
prigulėjo prie mainieriu unijos. 
Buvo narys Szv. Jurgio para
pijos. Paliko dideliame nuliū
dime savo paezia Marijona; 
tris sūnūs: Alfreda ir Joną, 
mieste; Edvardą, Long Island, 
N. Y., dvi dukterys: B.-Visoc- 
kiene ir A. Tutkiene, mieste; 
trsy seserys: Marijona Gave- 
niene, mieste; J. Tarskieviczie- --- — -, t,. X«..JlkAU V AV4.XV,- 
ne ir J. Suibasavicziene isz Mi
nersville, taipgi keletą anuku 
ir anūkes. Laidotuves invyks 
Utarninke su apiegomis Szv. 
Jurgio Ibažnyczioje 9-ta valan
da ryte, ir laidos iii parapijos 
kapines. Qraiboriai J. A. Ora- 
vitz ir sunai laidos.

O Gerai žinomas musu tau
tietis Matiejusas Skrubulis nuo 
W. Coal Uly., kuris gydosi 
Episcopal ligonbute Philadel- 
fijoje, ana diena sugryžo namo, 
jausdamas daug sveikesnis. Vi
si gimines ir draugai džiaugėsi 
isz jo pasveikimo.

Girardville, Pa. g Szvento 
Vincento parapijos, Kalėda 
Misziu Tvarka: Piemenėlių Mi
szios 6-ta valanda; Skaitytos 
Miszios: 7:30, 8:00, 8:30; Jau
nimui Miszios 9:00; Skaitytos 
Miszios: 9:30 ir 10:00; Suma 
ir Palaiminimas 10:30.

Kun. Mykolas F. Daumantas, 
Klebonas.

Kum Jeronimas J. Bagdonas, 
, vikaras.

,?2 Juozapas Služis, senas 
singelys, nuo 217 N. Second 
Uly., numirė Petnyczioj, 10-ta 
valanda ryte, Locust Mt. ligon- 
bute Shenadoryje, po trumpai 
ligai. Velionis gyveno pas P. 
Arauavieži us. Gimė Lietuvoje 
atvyko iii Amerika 38 metai at
gal iu Philadelfija, o apie pen
kiolika metu atgal persikraus
tė in Girardville, kuris dirbo 
prie Packer Nr. 5 kasyklose. 
Laidotuves invyko Panedelyje. 
Graborius Vilinskas laidojo.

Frackville, Pa. £2 Aprėiszki- 
mo Paneles Marijos parapijos 
Kalėdų Misziu Tvarka: Petny- 
czioje, Kuczioje Iszpažintis: 
7-ta valanda isz ryto; 2-tra va
landa iki 5-ta valanda po pietų; 
7-ta valanda iki 9-ta valanda 
vakare. Kalėdose: Berneliu 
Szv. Miszios 6-ta valanda ryte; 
Vaikams Szv. Miszios 8:30 va
landa ir Szv. Miszios 11:30 va
landa.

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

to iszdavikai. Juos intare ir pa
smerkė Komunistiszka t o 
kraszto valdžia.

Czekoslovakijoje dabar ran
dasi Komunistiszka valdžia 
kuri, kaip ir Moskvos valdžia 
stengiasi pirmueziausiai pa
naikinti tikėjimą. O tikėjimą 
panaikinti reikia pirmueziau
siai panaikinti kunigus. Komu
nistai taip ir daro kur tik jie 
gali.

Szitie kunigai yra kaltinami 
kaipo iszdavikai tik už tai kad 
jiems rupi savo kraszto žmones 
ir už tai kad jie stato savo tikė
jimą ir savo Dieva pirm negu 
Komunistiszka valdžia.

įį * Garbe Dievui Augsztybese * |
I 

^AKTIS buvo szvelni ir 
graži ^dangus virsz Bet-, 

liejaus buvo skaistus ir ty
kus; žvaigždes aniuolai lai
ke kaip klapcziukai žvakes, 
ir Vieszpats Dievas vieszpa- 
tavo ant žemes.

Jo Vienatinis Sūnūs buvo 
nužengęs ant žemes ir pata
pęs žmogumi. Tas Dievo 
Sūnūs atėjo pas mus ne kaip 
koks karalaitis ar ponaitis, • 
bet kaip mažas, silpnas bied- 
nu žmonių sūnelis, kuris bu
vo Vystyklais suvystytas.

Ir szitas lopszyje kūdikė
lis buvo meiles ir taikos insi- 
kunijimas. ant szio svieto. 
Jo insakymas buvo meiles in- 
sakymas ir mielaszirdystes 
instatymas. 
mas buvo 
prieszams ir
duoti kaip ir neprieteliams 
gero velyti.

Kristus gimė ir atnesze 
mums szviesa ir parode kelia 
kaip iszbristi isz tos aszaru 
pakalnes.

Aniuolai isz dangaus Ji 
sveikino, Karaliai isz tolimu 
krasztu ji garbino, bet pa
prasti darbo žmogeliai, pie- 
meneliai ji pirmiausiai savo 
tarpe priėmė.Chicago, Ill. —■ Jos. Glomb, 

27 metu amžiaus, nuo 9150 
Greenwood Avenue ir jo drau
gas Lem. Robinson, 42 metu 
amžiaus kurie dirbo del Illi
nois Central geležinkelio kie
me prie 98 ulyczios ir Saint 
Lawrence Ave., abudu žuvo, 
kai Ro’binsomts nukrito in tan
ka kur buvo suvereziami karsz- 
ti pelenai, jo draugas Glomb 
mėgino ji iszgelbeti ir abudu 
žuvo.

— FBI valdžios policija su
ėmė du miesto gyventojus, už 
falszyviu pinigu platinima. 
Szitie vyrai niniens ttzitic vyrai pinigus platino 
Springfielde. Platino falszyvas 
$10 ir $20 popierines bumasz- 
kas. Suimtieje per policija yra 
Thomas Smith, 45 metu senu
mo kuris gyvena 5267 W. 
North Ave., mieste, ir John 
Maloney, 41 metu, nuo 1446 S. 
Hamlin Ave., mieste. Smithąs 
prisipažino kad jis užsienio pla
tinimu falszyvu pinigu, o sake 
kad .falszyvus pinigus jis gavės 
nuo kokio tai vyro isz Cicero. 
Falszyvos dvideszimtines yra 
su Andrew Jackson paveikslu 
taipgi $10 popierines bumasz- 
kos pradėjo rodytis czionais 
Chicagoje pareita menesi, taip
gi ir Pennsylvanijoje. Paskuti
niuoju laiku ju buvo platina
ma po tris tukstaneziu doleriu 
in sanvaite Chicagoje.

PLIENAS VEŽAMAS 
SOVIETAMS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tautu kariszka policija yra su- 
cziupus apie asztuonius milijo
nus markiu, arba musu pini
gais skaitant, apie du milijonu 
ir keturis szimtus tukstaneziu 
doleriu, kurie buvo uždirbti 
per szitoki bizni.

Tokie biznieriai ir fabrikan
tai turėtu būti suimti ir gerai 
nubausti. Kaip greitai jie pa-į 
mirszo kaip Japonai visiems 
mums atsilygino, sugražindami 
mums musu plieną sprogstan-i 
ežiomis bombomis. Stalinas pa-j

Dantuotas Mažutis

Donald Langdon Barrett 
isz Springfield, Ill., yra tik 
vienuolikos menesiu amžiaus 
ir jau turi szesziolika dan- 
cziu. To amžiaus vaikai turi 
paprastai tik devynis ar de- 

' szimts dantų: bet szitas vai
kutis jau gali pasididžiuoti 
kad jis turi net szesziolika. 
Jo motina ežia ji laiko ir sa
vo susiedams didžiuojasi.

Prancūzas Loszikas

Noel Coward, kuris yra 
paraszes daug veikalu del te
atru, pats užsimanė loszti 
viename savo sukurtame vei
kale. Jis ežia nusitepa savo 
antakius del vieno savo vei
kalo kuris yra pavadintas 
‘ ‘ Džiaugsmingas N uliudi- 
mas.” Tie kurie eina in to-
kius teatrus sako kad Noel 
Coward yra ne tik gabus ra- 
szytojas, bet ir geras loszi
kas.

Jo nusistaty- 
dovanoti savo 
mums pavyzdi

»Ir Žemeje Ramybe Geros Valios Žmonėms «
- te

GRAŽUOLE NU
ŽUDĖ BIZNIERIŲ

LOS ANGELES, CALIF. — 
Biznierius Nathan N. Sugar- 
man, isz Los Angeles dabar gu
li ligoninėje pavojingai sužeis
tas, kai jo drauge ar meiluže 
kelias kulkas in ji paleido.

Gražuole, loszike arba aktor- 
ka, Patricia Styles, dvideszimts 
penkių metu amžiaus paskui 
pati nusižudė. Policija sako 
kad ta gražuole norėjo užbaig
ti nelaiminga insimylejima.

Daktarai dar negali pasaky
ti ar tas biznierius iszliks gy
vas ar ne.

PASMAUGĖ MOTERĮ 
LOVOJE ,

NORTH CAMDEN, N. J. — 
Kteurios deszimts szesziu me
tu amžiaus bedarbis tėvas pa
smaugė sava žmona ir paskui 
pats nusiszove. Jis pirmiau pa- 
rasze ilga laiszka savo vaikams 
pamokindamas juos kad jie 
vienybe tarpu saves palaikytu 
ir kad jie niekados nesipesztu.

Trylikos metu amžiaus duk
rele Edna rado savo motinos 
lavona ant antro augszto mie
gamajame kambaryje. Kiek vė
liau kiti užtiko ir tėvo negyva 
kuna skliape.

Policija sako kad George
Sieniniai Kalendoriai, 23% Coleman nesutiko su savo žmo- 

coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po na Ruth, keturios deszimts me- 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: tu amžiaus moteriszke, ir kad 

į Saule Publishing Con j jiedu tankiai peszdavosi.


