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Isz Amerikos
PREZ. TRUMANAS

PYKSTA

Sako Valdininkai Jam 
Neisztikimi

Per Daug Suktybių 
Taksu Sztabo

Tarpe

Sako Jis Juos Nubaus 
Ir Pravarys

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas, par- 
gryžes isz atostogų Floridoje 
pąreiszke savo pasipiktinimą 
kad tiek daug tokiu augsztu 
žmonių yra dabar insivele in 
visokias suktybes. Jis sako kad 
jis dabar savo “namus” isz- 
szluos ir sutvarkys, kad visi 
tokie neisztikimi jo tarnai, val
dininkai bus atsakomai nu
bausti.

Demokratu Partija jau da
bar subruzdėjo Philadelphijo- 
je ir nors viena, kita toki neisz- 
tikima savo partijos szula ima 
suimti,

Paaiszkejo kad Demokratu 
Partijos pirmininkas Frank E. 
McKinney ir partijos komite
to vadas, Frank McHale, 1947 
metuose pradėjo bizni su dve
jais tukstancziais doleriu ir per 
vienus metus sau susikrovė 
$68,000. O ta kompanija, kuria 
jiedu buvo sutvėrė subankruta- i 
vo.

. Kelis sykius buvo pareika
lauta kad szitiedu bagocziai 
butu suimti ir priversti pasi- 
aiszkinti, bet nieko isz to neisz- 
ejo.

Dabar tik staiga, beveik po 
visa kraszta paplito tokios suk
tybes, ar bent tik dabar visi 
dažinoio.v

New York valstijoje Taksu 
Sztabas jau yra iszsiuntes su- 
aresztavimo varantus 58,003 
žmonėms, kurie valdžiai yra 
skolingi daugiau kaip szimta 
milijonu doleriu.

Ir mažas vaikas gali suprasti 
kad visos szitos suktybes nebu
vo per viena diena padarytos,' 
ir teipgi kad Trumanas daug 
daugiau apie tokius dalykus 
žinojo, negu dabar nudeda.

Bet rinkimai artėja ir Demo
kratams darosi karszta, kai to
kios suktybes buvo paskelbtos 
vieszai.

■_---------------- p—_l________

KARININKUI 
KALĖDOS

Jurininkams Bėdos

BALTIMORE, MD. —Už tai 
kad vienas Laivyno Kapitonas 
gyvena netoli nuo Baltimore 
miesto, laivas ‘USS New Kent’ 
inplauks in ta uosta del Kale- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LOSZIKE 
PASISZIAUSZIA 

TESIME

NEW YORK, N. Y. — Garsi 
muving-pikczieriu loszike, Tal
lulah Bankhead, baisiai supy
kus ir pasisziauszus, isztrepse- 
jo isz teismo ofisu, kur ji yra 
patraukus savo tarnaite-sekre- 
torka del jos pinigu iszeikvoji- 
mo.

Tarnaite-sekretorka Ponia 
Evyleen R. Cronin teisinasi, 
kad ji pinigus imdavo ir pra
leisdavo su Ponios loszikes ži
nia, kad ji turėdavo savo tai 
ponei parūpinti, narkotiku, 
(uždraustu vaistu), sznapso ir 
vyru.

Ponia loszike Bankhead teis
me piktai pasiaiszkino. kodėl ji 
taip isztrepsejo isz teismo ofi
su: “Man ligi gyvo kaulo insi- 
pyko ano advokato pasielgi
mas. ’ ’ Tas advokatas buvo tei
sėjo papraszes kad jis tai po
niutei pasakytu “užsidaryti 
savo snuki. ’ ’

Ji sugryžo už dvideszimts 
minucziu.

Tarnaites-sekretorkos advo
katas, Fred G. Morritt buvo du 
sykiu gražiai papraszes kad ta 
poniute susivaldytu ir tylėtu. 
Jis buvo pasakęs: “Ji, ežia 
teisme elgiasi kaip ji pripratus 
muving-pikezieriuose ir ant ra
dijo programų szaipytis ir savo 
naravus varinėti.” Kai ji vis 
savo ožius varinėjo, jis staeziai 
teisėjo paprasze kad jis jai in- 
sakytu “užsidaryti ąavo snu
ki.”

Tarnaites advokatas pripa- 
rode kad ta poniute turėjo tris 
meilužius iri tris menesius, ku
riuos ji pati užlaikė, ir jos tar
naite jiems turėjo primokėti ir 
visko jiems parūpinti.

---------------- ,______________

GYVENO SU
DVEJAIS VYRAIS

HIGH POINT, N. C. — Gra- 
ži raudonplauke, tfisdeszimts 
vieno meto amžiaus, keturiu 
vaikucziu motina buvo nuteis
ta nuo pustreczio iki keturiu 
metu in kalėjimą, už tai kad ji 
tuo paežiu sykiu, toje paezioje 
stuboje gyveno su dvejais vy
rais.

Ponia Magdalene Adams ap- 
slobo kai teisėjas ja nuteisė.

Jos pirmaji vyra teisėjas nu
baudė ant dvieju metu in kalė
jimą.

Jos antras vyras, buvęs ka
reivis, dvideszimts devynių 
metu amžiaus Hugh Wilson, 
nieko apie tai nežinojo. Jis po- 
licijantams ir teisėjui paaiszki- 
no kad jo žmona jam buvo pa
sakius kad tas antras vyras bu
vo jos brolis, naszlys, ir kad 
tie vaikai yra jo su savo ta 
žmona kuri dabar yra mirusi.

Antrasis vyras dažinojo apie 
visa ta surėdymą, kai jis pa
reikalavo kad tas jos brolis 
“burdingierius” daugiau mo
kėtu už maista. Jiedu susigin- 
czino ir susipesze, ir viskas pa
aiszkejo.

Linksmu Kalėdų Visiems! “NORIME KAD
MOTINA MIRTŲ”

Sūnūs Taip Nutarė 
Isz Meiles

SAN FRANCISCO, CALIF.
— Keturi metai atgal, szeszios 

. deszimts trijų metu amžiaus 
moeziute, Kiniete, nutarė 
gryszti in savo tėvynė ir tenai 
praleisti savo paskutinasias 
dieneles, savųjų tarpe, maža
me kaimelyje, užvardintame 
Kutow, Kwangtung apygardo
je.

Moeziute Sin-shee Jang buvo 
viena isz tu senoviszku mote- 
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KOMUNISTU PRIE- 
SZO EROPLANAI

GERESNI

Jau Amerikiecziai Ne- 
drysta Jiems Visur

Kelia Pastoti

Gerbiamieji “Saules” Skaitytojai:
i 
I

Sztai atėjo valanda---nė žemes laiku skaito
ma - - - kada žmogaus szirdis lengvesne, nes dar 
syki mes pakeliame savo akis in ta nauja Ka
lėdų Žvaigžde.

Su szviesomis savo namu languose, su Kalėdų 
giesmėmis: “Sveikas, Jėzau Gimusis ...” “Guf 
Sziandiena Jau ant Szieno . . .su musu bažny- 
cziu varpu gaudimu nakties tyloje?, apsupa tas 
ne szios žemes džiaugsmas.

*

Bet gal nėra gražesniu ir teisingesniu žodžiu 
iszreikszti szios szventes prasme, džiaugsma ir 
linkėjimus, kaip tu Dangaus Aniuolu pasveiki
nimas ta ryta: “Garbe Dievui augsztybeje ir že- 
meje ramybe geros vaiios žmonėms!”

Ir tai, kai Kalėdų szviesos dega musu namuo
se ir musu szirdyse, kai Kalėdų giesmes skamba 
musu bažnycziose, namuose ir net laukuose, kai %
Kalėdinė Eglele linksta dovanomis ir draugisz- 
kumu, mes norime iszreikszti savo dėkingumą ir 
savo geriausius linkėjimus Jtmis ir visiems “Saules” 
skaitytojams ir rėmėjams.

Lai tas Mažas Kūdikėlis suteikia Jums ko 
jus nraszote ir kas jums reikalinga.

— SAULES” REDAKCIJA.

Kalėdos Kitose Tautose
J^ALEDU szvente yra didele 

szvente, nes ji primena 
mums ir visam svietui Kristaus 
užgimimą. Visas krikszczio- 
niszkas pasaulis džiaugsmingai

sutinka szi didžiąją szvente. 
Visur stengiamasi szia szven
te paminėti kuo iszkilmingiau- 
siai.

Kiekviena tauta, kiekvienas

krasztas, net kiekvienas dides
nis miestas turi savus Kalė
doms szvesti paproezius. Szie 
paproeziai yra jau labai seni, ir 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KORĖJA. — Amerikos Ka
ros Sztabas jau seniai tos die
nos lauke, ir gerai žinojo kad 
ta diena ateis, kada prieszo 
bombnesziai pasirodys virsz 
Korėjos.

’ Komunistu Lakunu Sztabas 
auga ir didėja daug greieziau 

. negu musu. Jau kelis sykius at
sitiko, kad Amerikiecziu F-86 
kariszki eroplanai neiszdryso 
pakuti priesz Komunistu lakū
nus, kai jiems buvo praneszta 
Kad tenai, padangėse randasi 
asztuoni prieszo kariszki ero
planai del kiekvieno musu. O 
pirmiaus, Amerikiecziai drys- 
davo jiems pastoti kelia pa
dangėse, nežiūrint kad ir buvo 
dvideszimts prieszo eroplanu 
del kiekvieno musu.

Kiniecziai Komunistai dabar 
ir daug ko yra pasimokinę. Jie 
dabar, naktimis iszkabo daug 
troku ir automobiliu szviesu 
ant vieszkeliu, kad Amerikie
cziai lakūnai mislintu kad te
nai randasi daug prieszo troku 
ir automobiliu ir kad jie visai 
už dyka paleistu savo sprogs- 
tanezias bombas, 

t

Lakunu Sztabas dabar teipgi 
prisipažinsta kad musu maszi- 
ninis eroplanams karabinas 
yra netinkamas, ir kad Komu
nistu maža armota, kuri labai 
greitai szaudo isz tu MIG ero
planu yra daug geresne.

Kariszku ginklu žinovai sa
ko kad jiems visai ne naujiena, 
kad prieszas turi geresnius 
ginklus. Jie sako kad taip be
veik yra visados buvę. Jie sako 
kad retai kada Amerikiecziai 
turėjo geriausius ginklus, bet 
Amerikiecziai galėjo ir .gali 
tūkstanti sykiu daugiau tu, 
kad ir prastesniu ginklu paga
minti.

Per ana kara Vokiecziai ir 
Ruskiai turėjo daug geresnes 
kariszkas tankas negu Ameri
kiecziai, bet mes galėjome daug 
daugiau savo kad ir prastesniu 
pristatyti. f

i i

DĖKINGUMAS

Ne Kinietiszkas, Bet 
Komunistiszkas

CANTON, KINIJA. — Kam- 
bariuose, kurie yra užvardinti 
Sun Yat-sen, kuris iszmoko sa
vo krikszczionybes mokslą isz 
misijonieriu, penkios Kanadie
tes Seseles, Vienuoles stovėjo 
priesz ‘1 Žmonių Valdžios ’ ’ 
teismą.

Jos jau buvo iszbuvusios net 
devynis menesius Komunistu 
kalėjimuose.

Daugiau kaip szeszi tukstan- 
cziai susirinko pasižiūrėti ir 
pasiklausyti. Ir visa ta gauja 
spiege ir reikavo: “Nužudyki- 
me jas! Nužudykime jas! ” (Vi
sai be jokios abejones, toje pa
ezioje gaujoje buvo tu, kurios 
tos Seseles buvo suszelpusios 
ar ju vaikus mokinusios.)

Vienas svietkas, vienuolikos 
metu amžiaus mergaite, visa 
kosere spiege, sakydama kad 
Seseles buvo ja su kitomis mer
gaitėmis užrakiusios tamsiame 
kambaryje, kur dideles žiurkes 
jas kando.

Sesutes buvo isz Kūdikėlio 
Jėzaus seratnamio, kuris per 
keturios deszimts du metu gel
bėjo ir szelpe, augino ir maiti
no tuos vaikuczius kurie buvo 
savo tėvu apleisti.

Dvi Seseles buvo nuteistos 
penkių metu in kalėjimą, ki
tos trys isztremtos isz Kinijos. 
Po tam visos penkios buvo pri
verstos marszuoti, kaip kokios 
parodoje, ar eiti, kaip kokias 
stacijas per miesto ulyczias, 
kad visi galėtu isz ju pasiszidy- 
ti ir ant j u spjaudyti.

_______.y--------—

SNIEGAS, PŪGOS, 
KRUSZA

Vieszkeliai Slidus;
Pavojingi

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphijos miestas ir visa 
apylinke buvo užklotas nuo 
penkių coliu ligi visos pėdos 
sniego.

Visa diena snigo ir vejas pu
te, paskui vakare ir nakezia tas 
sniegas pavirto in krusza, kuri 
nuslidino visus vieszkelius ir 
ulyczias.

Tuo paežiu sykiu labai szal- 
tas ir žvarbus vejas siautė.

Szimtai mokiniu, važiuoda
mi autobusais namo, ilgas val
andas turėjo laukti tuose auto
busuose ir parvažiavo vėlai na
kezia. Tukstancziai automobi
liu stūksojo ant vieszkeliu ir 
szalia keliu, nes retas kuris 
draiverys buvo užsidėjęs len
ciūgus ant savo automobiliaus 
ratu. Autobusai ir trokai ne
galėjo važiuoti kad ir su len
ciūgais, nes automobiliai buvo 
skersai ir iszilgai ir isztrižai 
sustoję ant beveik visu viesz
keliu. Trys žmones Philadel
phijos mieste pasimirė nuo

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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H S A Ū L E 1 ’ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
' Nakti

LINKSMU KALĖDŲ 
VISIEMS!

------------Q------------

iszgirdo Betliejaus pay- 
linkiu barzdoti ir pienburniai 
piemenys, kurie iszsykio iszsi- 
gando ir tuojaus nudžiugo...
iszgirde Dangaus aaiuolu baisa 
skelbianti Dievo garbe ir siun- 

. czianti žmonėms — geros va
lios žmonėms —sveikinimą: 

i “ R am vbe ir Taika.”

TRIJŲ KARALIŲ 
* DOVANOS *

(Tąsa Nuo 3 Puslapio)

Visi Iszgelbeti

Isz Evangelijos mes žinome, • 
kas pirmutiniai iszgirdo taikos i 
pasveikinimą ana Didžia Nak- 
ti, Betliejaus apylinkėse. Kas 
per do vieni jie buvo ?

Tai placziu kloniu, primėty
tu akmenų, bet ju. tarpe prižė
lusių sodrios, gal jau kiek pa
geltusios, žoles, tu dideliu ga
niavų piemenys, kurie, diena 
dienon varinėjosi skaitlingas 
aviu bandas, tai jie seni barz
doti ir dar jauni vyrai.... iszgir
do Dangaus dvasiu sveikinimą: 
“Ramybe jums, Garbe Dievui 
Augsztybese, ir ramy.be geros Į 
valios žmonėms. ’ ’

Piemenys, tai žmones, ku
riems rūpėjo, pirmiausiai,... tik 
savo pareigos, ganymas. Jie tu
rėjo namie savo szeimyneles, 
žmonas, vaikus ar brolius. Jie j 
galvojo, rūpinosi jais. Dieno
mis ganė dideles aviu bandas 
ir naktimis, prie menkai ruse
li anezios ugnies...! jas sergėjo 
nuo pleszruju vilku, dykumos 
žvėrių.

Isz vilnų moterys verpe siu
tus ir nore rublis. Kailius ap- 
dirbinejo ir siuvosi kailinius....

Piemenys gyveno santaikoje, 
sutikę vieni kitus, sveikinosi: 
“Ramybe Jums” sakydami.

Piemenų tarpe vieszpatavo, 
isztikro, taika ir ramybe.

Ir kitaip negalėjo būti: Bet
liejaus piemenys daugiausia, 
gyveno vargingai, nuolatos 
jiems buvo baisiai daug rupes- 
cziu. Jie nepažino perteklius, o 
apie pramone ar prabanga, sva
jojo ne Palestinos aviu ir kitu 
naminiu gyvuliu piemenys, bet 
dideli, isztisu dideliu bandų, 
balnotu, apkrautu 
kupriu.... ir kitokiu, 
sanvininkai.

Piemenys palaike 
ežios meiles ir taikos židini.

Tik didieji pirkliai, namu 
sanvininkai dvaruose ar mes
tuose, ir pinigu mainytojai gal
vojo apie turtą, auksa, sidabrą 
ir garbe.

O piemenys visuomet buvo 
toli nuo ju, jie buvo areziau 
prie žemos, prie gamtos prisi- 
risze. •

Bet Dievas jiems pirmiausia 
apsireiszke per savo pasiunti
nius, aniuolus, pasveikindamas 
ir laimindamas juos ir ju dar
ba.... taikos ir ramybes vardu.

Sziu dienu žmogus, su visu 
savo mokslu ir su visa savo 
prabanga pradėjo nutolti nuo 
tos, Betliejaus piemenų dva
sios. Jis vereziau ima sau pa
vyzdžiu tuos iszdidžius kara
vanu, utrtu, dvaru sanvininkus 
arba miesto turtu, sztoro langu 
ar aukso blizgnezius.

Blizgucziai yra pagaminti 
isz metalo, isz negyvos medžia
gos, gelsvo, spindinezio aukso. 
Ir tie blizgucziai sziu dienu 
žmogui labiau rupi negu tas 
kimo, kraujo ir dvasios Mažu
tėlis.

Auksas ir metalas.... negyva 
medžiaga. Ja pradėjo pernelyg 
garbinti žmogus. Ir medžiaga, 
užvaldė žmonių protus, isztusz- 
ti.no siela, ir pati žmogų paver
to savo garbintoju. Už ta bliz
ganti auksa, už ta turteli žmo
gus žmogų sziandien naikina, 
tampa to aukso tarnu ir vergu.

] r gal but sziandien pasaulis 
labiausiai pasigenda to dan- 
MT.ns balso,; kuri ana Didžiąją

da-Amerikos karo sztaba 
bar renka visas žinias, kurias 
jie gali gauti isz tu kurie da
bar pabėga isz anapus tos “ Ge
ležines Sienos.” Musu karo; 
sztabo virszin inkams rupi žino
ti, karu kilus, ar butu verta, ar 
a p s i m o k e t u bombarduoti 
Kremlina. ii- Maskva. Ar ten 
randasi fabriku, ar Kuškiai dar 
labiau supyktu, ar nusigąstu, 
jeigu Ki’emlinas butu su žemo 
sulygintas.
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Pabėgėliams kasztuoja apie Į 
penkis szimtus doleriu Ameri
kos pinigais, iszsprukti isz ana
pus tos “Geležines Sienos” per 
Vienna.

Jau daug augsztu Komunis- i 
tu Partijos atstovu buvo su- j 
aresztuota ir nugalabinta pa- 
czios tos ju partijos. Bet dar 
tik pradžia. Ne už ilgo iszgirsi- 
me apie tokius suaresztavimus 
ir Bulgarijoje, kur jau eina 
gandai, kad Premieras Czeren- 
kovas yra patekės in Sovietu ! 
nemalone. Jis gal bus kita, au- 
ka.

Isz viso to partijos iszvaly- 
mo ir isznaikinimo savųjų va
du, aiszkiai matyti, kad ežia 
yra taikoma in Žydus. Czeko- . 
slovakijos Vice Prem. Rudolph | 
Slansky jna Žydas, kaip ir jo 
du draugai, kurie buvo sykiu 
su jo paszalinti yra Žydai, Ge- 
minder ir Sling.

prekėmis
karavanu

rusenau-
Pypkes Durnai

Kalėdų Varpai

Kalėdų dienoj girdėjau varpus 
Begaudžiant linksmybes gies

mes.
Kartojo jie taika, meile, 

džiaugsmus
Po Dievo sutvertas žemes.

Sziai dienai atėjus, sau asz 
maniau, 

Kai bones Krikszczioniu szaliu 
Žvaigždėta ramybe reiszkia 

kilniau.
Surengtu teisybes keliu.

• fcsS

Man skaudėj’ szirdis

Karcziosios bevilties 
Žadėta ramybėj ’, taikai dirva | 
Vien skausmais digliais nusėta.

——— *
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TARADAIKA |
¥ ¥ 
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Jau artinasi Kalėdos, 

Taigi, asz su Baltruviene, 

Linkime visiems Lietuviams

Sulaukti sveiki ir

Linksmu Kalėdų,

Kad Dievas užlaiko musu

prietelius sveikatoje, 

Ir kad prailgintu jiems 

gyvasti, 

Ir kad susilautu da

Su

geresniu laiku.

Dalinamės ir mes 

skaitytojams plotkelems,

Su vilczia kad sulauktume 

visi gyvi kitu Kalėdų!

‘ Linksmu Kalėdų Visiems. ’ ’

To visko linkime szirdingai, 

Taradaika ir Baltruviene.

* ¥
★ o *t A ¥

BALTRUVIENE
¥ 
¥ 
¥

Amerikos laivas su trimis 
tukstaneziais kareiviu susi- 
musze su Argentinos laivu 
“Maipu” ir ji paskandino. 
Bet visi buvo iszgelbeti, kaip 
matyti isz szito paveikslo, 
kuriame mažas laivas paima 
paskutinius žmones nuo

skestanezio laivo. Ant Ar
gentinos prekybinio laivo 
buvo szimtas penkios de- 
szimts asztuoni jurininkai, 
ir asztuonios deszimts kelei
viu. Bet visi suspėjo ta lai
vą apleisti pirm negu jis nu
skendo.

ir
su
in

]...............-.... .................... -..........
■! stato, moterys valosi kepa py

ragus, gamina valgius, taip 
kaip iszkilmingiausiai puotai 
ar vestuvėms.

Kalėdos Lietuvoje būdavo 
tikri pokiliai.

Kucziu dienos darbai labai 
areziai ir labai glaudžiai risza- 
si su invairiais ir labai budin
gais prietarais:

Negalima skaldyti ar kapoti 
malku, nes gyvuliai ragus nusi
laužys.

Drabuži lepindamas jei pri
siusi lopą su iszvertimu, tai 
ėriukai bus iszverstomis lupo
mis ir negales žysti.

Ypatinga kucziu diena, va
kara ir per vakariene reikszme 
turi szienas ir sziaudai. Kai 
kur sziaudai yra dedami ant 
stalo po staltiese. Bet sęniau jo. 
prineszdavo beveik visa veži
mą. Ant to szieno gulėdavo vai
kai ir piemenys,... .kad gyvu
liai nesirgtu. O paskiau ta szie- 
na ar tuos sziaudus atiduodavo 
gyvuliams del ju “Kucziu.”

Indomi ir jauki Kucziu va
kariene: Prie stalo pirmiausia 
sėdasi szeimininkas ir szeimi- 
ninke, paskui visi kiti. Szeimi- 
ninkai liepia sukalbėti pote
rius “ant Pono Jėzaus Užgimi
mą.”

Po tam jau “Dievo Pyra
gas. ’ ’ Szeimininkas padalina 
“Dievo Pyragą.” Valgydami 
ta “Pyraga,” kalbasi: “Kažin 
ar kitu Kucziu dar visi siisi- 
.aiiksime ? ’ ’

Sziandien ta “Dievo Pyra- 
ja” mes vadiname plotkelemis.

Kitur paprotys yra: Sesti 
prie Kucziu Stalo poromis, ki
taip turės kas mirti. (Gal kaip 
cik už tai senmergyste buvo 
taip vengiama Lietuvoje.)

Bet Kuezios yra baisiai liūd
nos, kaip szermenys, jeigu ku
rio szeimynos nario nėra na
mie. Jeigu vienas isz szeimyne
les yra toli iszvykęs, iszkelia- 
ves, kaip in ta Amerika, visi 
sako: “Kažin ka veikia musu 
Pranelis, Jonukas, kažin ar jis 
Kucziu Stala turi ? ’ ’

Kai kur Kucziu Vakara 
smilkina gyvulius su devyndre- 
kiu, kad raganos jiems ko ne
padarytu, juos neužkeretu.

O isz paiikszcziu, tai žvirblis 
ypatingas “iszkilmes” atlieka.

| Paprastai, jis visuomet szoki- 
neja. Bet pęr Kuczias — Kris
taus Gimimo iszvakarese ir tos 
dienos ryte, jis tik tris žings
nius žengia.

Kiti tais Kuezios Stalo sziau- 
dais apdengia, aprisza medžius 
kad juos apsaugojus nuo audru 
ir vėtrų.

Pirma Kalėdų diena negali
ma valgyti su peiliu, nes gali 
isztikti nelaime.

Mergaitėms nevalia kasas 
szukotis... kad pauksizcziai ne
kapotu, nekapstytu rutu.

Vienok sziais laikais, deja 
keisziantis gyvenimui, žen
giant spareziau in mokslą ir 
pamirs'ztant savo tėvu praeiti, 
tie paproeziai ir prietarai pa,- 
mažu pradeda isznykti, lieka 
užmiszti, ir pagaliau tampa tik 
prisiminimais.

Nežiūrint kaip jos draugai 
ir drauges ja stengiesi perszne- 
keti, ji pribuvo prie savo Sū
naus nukryžiavojimo. Ji mate 
ir girdėjo, kai tie insiute ir pa- 
kvaisze žmones reikalavo jos 
Sūnelio kraujo. Ji stovėjo po 
savo Sūnelio kryžiumi ir mate, 
kai jo szonas buvo pravertas. 
Ji girdėjo savo sūnaus paskuti
nius žodžius nuo kryžiaus.

Ir per visa ta laika ji laike 
sugniaužus savo drebaneziose 
rankose ta myra, ta paskutine 
Trijų Karalių dovana, numi
rusioms tepala....

“Dievas parūpino. Dievas 
visados parūpina....’ ’

----- GALAS—

SENI LIETUVIU 
KALĖDINIAI 
PAPROCZIAI

Tai buvo Žydu Velykų Avi
nėlio szvente. Tai szvente prisi
menant Žydu perėjima skersai 
Raudonąsias Juras.

Rytoj ji eina in Jeruzale pa
simatyti su savo Šuneliu!

Kai ji pamislino apie savo 
Sūneli, ji iszsieme isz tos spin
tos ta myra. Tai numirėliams 
patepti! Jos baltos rankos net 
sudrėbėjo, kai jai prisiminė 
Szvento Raszto žodžiai:

“Jis buvo paaukotas, nes 
pats norėjo, ir neatvere savo 
burnos; kaip avis vedama 
pjaiiti ir kaip avinėlis nutilsta 
priesz ta, kuris ji kerpa taip ir 
jis neatvere savo burnos. Jis 
atimtas iszsuspaudimo ir isz 
teismo; kas supras jo gimine? 
Nes jis buvo iszplesztas isz gy
vųjų szalies; asz užgavau ji del 
mano tautos kaltybes. Jis duos 
bedievius už jo kapa ii’ turtin
ga už jo mirti, nes jis nebuvo 
padaręs neteisybes ir nebuvo 
vyliaus jo burnoje.”

. Ir, su sopanezia szirdimi ji 
prisiminė kaip tie žodžiai smo
ge jai in szirdi, kai ji juos savo 
šuneliui buvo skaiezus.

Būdama motina, ji stengiasi 
save insitikinti, kad tie žodžiai 
nėra taikinti savo šuneliui. Ji 
stengiasi tuos žodžius iszvai- 
kinti isz savo atminties; juos 
pamirszti. Bet veltui!

Szi vakara jis pasiėmė ta 
myra, mirusuju tepala, ir mir
ties atgarsiai bildėjo jos ausy
se. Ji ne tiek žinojo, kiek su mo- 
tiniszkaja szirdimi nujautė, 
kad mirtis, giltine jau ežia pat.

Kelios dienos prabėgo, kaip 
kokie szeszeliai. Kelione in Je
ruzale ja buvo nuvarginus. Jos 
draugai ir drauges stengėsi pa
slėpti visus tuos invykius, ku
rie buvo jos sunui jau invyke.

Bet Marija gal nežinojo, bet 
jos motiniszkoji szirdis nujau
tė. Ji savo szirdyje žinojo kad 
jos sūnelis buvo jau dabar žu
domas.

Visame mieste gandai plito 
apie iszdavikyste, teismus, tar
dymus, nuplakimas ir karūna
vo jimus, ir.........

Bet per visas tas juodas die
nas Marija arti savo szirdies 
laikėsi ta paskutine tu Karalių 
dovanele, ta. Myra, ta numirė
liu patepala. Ji savo szirdyje 
jau žinojo, kad Jėzus, jos sūne
lis turi mirti. Ji savo szirdyje 
žinojo, kad jai teks tas pasku
tinis patarnavimas, patepti sa
vo numylėto sunaus sužalota 
lavona su tepalais. Už tai ji ta 
myra taip arti savo szirdies 
laike ir lauke, lauke, lauke....

Dievas viską buvo suredes....

to miestelio, ta szeimynele jau 
buvo keletą desetku myliu savo 
kelionėje. Ta szeimynele kelia
vo in svetima szali, in “Egipto 
žeme. ”

Marija su Juozapu iszgyveno 
toje svetimoje szalyje, toje 
Egipto žemeje daugiau negu 
du metu. Jiedu labai atsargiai 
ii“ kroupszcziai gyveno isz to 
“Aukso.” Tris metus jiedu 
pragyveno isz to tu Karalių 
“Aukso.” Kai ju tebeliko tik 
du szmoteliai to aukso, Juoza
pas jaute, kad tai Dievo ženk
las jiems gryszti.

Kelione atgal buvo maloni. 
Net ir oras, rodos, kaip tik 
jiems pagiedrejo prablaivėjo.

Jėzus bėginėjo szalis asilo ir 
žaidė pakelyje. Jis savo Moti
nos daug ko klausinėjo apie 
Egipto žeme, isz Jkurios jie ke
liavo, ii-'apie gimtine, kuria jie 
buvo apleidę.

Jie pasiekė Nazareto mieste
li, rado sau namelius ir apsigyh 
verio. Juozapas rado sau darba 
Sephoris kaimelyje, kuris buvo 
atstatomas po Komos kareiviu 
sunaikinimo.

Metai seke metus, kaip 
visiems žmonėms. Sūnelis, 
kitais jaunuoliais lankėsi
Synagoga, Bažnyczia. Jis padė
jo savo tėvui dirbti, žaidė su 
kitais vaikais ir mergaitėmis; 
gyveno kaip ir kiti tu dienu 
vaikai ir žmones.

Visas Nazaretas žinojo, kad 
ežia yra kas nepaprasta su Ma
rijos šuneliu; bet vien tik Ma
rija žinojo visa ta paslaptį.

Kai Juozapas pasimirė, viso 
miestelio plepalo® atsiminė ir 
putas plake, kad Jėzus buvo 
pasakęs kad jis savo tėvo dar- 

: lla filius lis tės fbllau. Net ir 
Marija mistino, kad Jėzus, tais 

: žodžiais buvo pareiszkes, kad 
jis Juozapo dailides darba tęs 
ir toliau.

; ' Paskui atėjo ta lemta diena, 
: kada' Jėzus padėjo dailides ta

rankius, tulszis in szali, visa ta 
: savo tėvo fabrikąpavede Jokū

bai, atsisveikino su Marija ir 
sau iszkeliavo.

Jis trauke Jeruzalės link, 
perplaukė Jordano upe, kur jis 
buvo savo giminaiezio Jono pa- 
kriksztytas.

Kai Jėzus paliko Marija, ji 
yisiszkai persimainė. Kai ji isz- 
girsda vo apie savo Sunaus pa
žanga, nuveikimus, mokslą ir 
stebuklus, ji vis labiau ir la
biau pasitraukdavo isz vie- 
szaus gyvenimo, ir sau viena 
mastydavo, mislindavo ir mels
davosi. Ji dabar tik atsimini
muose tegyveno.

Marija labai dažnai pergy
vendavo tas pirmąsias dienas, 
tuos pirmuosius metus. Bet ji 
savo Šuneliui niekados nebuvo 
pasakius apie tuos aniuolo ap
silankymus, ar kodėl ji buvo ji 
iszvežus in -svetima Egipto 
kraszta. Ji gerai žinojo, kad jis 
gerai žino.

Bet visgi, Marija buvo susi
rūpinusi. Nei nedele nepraei
davo, kad Marija neiszsitrauk- 
tu ta sena spinta, kurioje ka
daise buvo buvę aukso. Dabar 
tenai buvo tik keli myros bute
liukai; tai paskutine tu Kara
lių dovana.

Ta spinta dabar jai tapo tik
ra šventove. Tai buvo paskuti
nis, apeziopiamas savo Sūnelio 
jaunu dienu prisiminimas.

JTALEDU Szventes yra vie
nos isz didžiųjų ir iszkilmin- 

giausiu metu szveneziu visos 
žmonijos kalendoriuje, kurias 
vienokiais ar kitokiais budais 
ir paproeziais1 apvaikszczioja 
beveik visas svietas.

Mums Lietuviams szita. Ka
lėdų szvente tiek daug reiszkia 
mes ja taip invertiname, ji mus 
taip paveikia, kad mes esame 
su szita szvente surisze ne vien 
tik savo papraezius, bet net es
ame indeje ir daug prietaru.

In vairiu, in vairiausiu prie
taru buvo Lietuvoje kiekviena
me kampelyje. Beveik visi szi- 
tie prietarai yra riszami su at- 
ei ties iszpranaszavymu.

Lietuviams, rodos, Kalėdų 
iszvakares yra ar bent buvo; 
svarbesnes negu paežio® Kalė
dos . .. .Kucziu Vakaras!

Musu mokslincziai ir kalbos 
žinovai sako kad Kucziu var
das yra kilęs isz Lenku kalbos 
žodžio “kucz,” kuris reiszkia 
kuolą.

Senoveje, Kucziu vakara 
samdininkai baigdavo savo 
darbo metus, savo sliužba, ir 
Ponas, Sanvininkas ar 'Szeimi
ninkas visus savo samdininkus 
ta vakara pasveikindavo, ju 
atsipraszydavo jei kas negera 
tais metais in vyko ir praszyda- 
vo pasilikti dar ant kitu metu.

Atminimui gaspadorius1 kal
davo in lubų kalki kuolą. Kiek 
samdinys iszbuvo metu pas ta 
gaspadoriu, tiek pas ji lubose 
būdavo tu kuolu, “kuczu.”

Kucziose, paprastai sunkiu 
darbu nebuvo dirbama. Vyrai 
ruosziasi, pasirūpina paszaro, 
kūrena pirtis, alaus statines šu

Ka raszo ponas Ignas Rum- 
Ger- 

biama “Saules” Redakcija:— 
Asz duodu jums žinote kad ma
no prenumerata už “Saule” 
pasibaigė, ir asz nenoriu būtie 
be laikraszczio “Saules,” todėl 
prisiuneziu jums szeszis dole
rius už atnaujinima savo pre
numerata už laikraszti, nes asz 
myliu skaityt “Saule.”

ir sviro bauskas, Pittsburgh, Pa, 
galva 

supta;

Giliau ir garsiau suskambo 
varpai:

‘ ‘ Gausingas maloniu dangus
Žiaurumo

Liuosebej ’

szaknis

žengs

iszdegins 
visai;

darbas, 
žmogus.

pastoge niekas 
nelies;

Jo žodis.. .garbinga mintis.
Bus grožis, gerove, turtas 

szalies;
Neges jam gyventi viltis!”

Jo siela,

I £ “LINKĖJIMAI” del Kalėdų h 
i Nauju Metu Kortas (Tiktai 

y-*~7 Anglu Kalboj) su konver-
I 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— f 6 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.
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“SAULE’* MAHANOT CITY, PA. -

♦ Trijų Karalių Dovanos
y^R jums nors kada atėjo in 

galva paklausti, ka Juoza
pas ir Marija dare su tomis tu 
Trijų Karalių, Iszmincziu do
vanomis, kurias jie ta naktį 
jųdviejų vaikeliui, Jezuleliui 
buvo atnesze ir padovanoję ?

Jeigu atydžiai pasiklausysi
te ir pasiskaitysite, mes jums 
stengsimės paaiszkinti ir papa
sakoti:

Ta ryta, po Trijų Karalių 
Apsilankymo, Marija susivy
niojo savo Sūneli, Jezu, priėjo 
prie to tvarto duriu, isz kur 
ji galėjo matyti visa Betliejaus 
miesteli.

Jos akys buvo sunkios, mie
guistos, nuvargusios, nes ji jo
kiu budu nebuvo galėjus ta 
nakti akiu sudėti, užmigti.

Miestelis ramiai miegojo.
Žvaigždeles mirksėjo mėly

name danguje. Tolimuose kal
nuose buvo matyti miegancziu 
aveliu bandos. Ir piemenys 
teipgi miego jo, nes viskas buvo 
tyku ir ramu.

Ilga laika Marija stovėjo to 
tvarto tarpduryje. Ir ji isz- 
rode tyki ir rami. Bet viduje, 
Marijos szirdyje virė, kunku
liavo mintys, prisiminimai, 
troszkimai, sapnai ir svajones.

Ar ežia sapnas? Ar ežia tik
renybe ? Kodėl tas aniuolas bu
vo pas ja atėjės menesi priesz 
tai? Kartais ji pati sau sakyda
vosi, kad tie aniuolai tik per 
sapnus ateina pas žmones.

Bet, ka tas aniuolas jai buvo 
pasakęs tikrai iszsipilde.

Ir tie piemenys ! Isz kur-gi 
jie apie tai 'buvo sužinoję? Ji 
buvo isz pradžios ju iszsigan- 
dusi, bet, kai Juozapas pasiro
dė tokis ramus, tai ir ji nusira
mino. Tie piemenys buvo papa
sakoję jai apie aniuolu apsi
lankymus pas juos, ir jie buvo 
sugiedoję “Ant Žemes Ramy
be!” v

Ir jai turėtu būti dabar ra
mu.

Kai auszra praszvito, Mari
ja imate durnu kamuolius isz 
miestelio kaminu, kai Betlie
jaus moterys pradėjo gaminti 
savo szeimynelems pusryczius.

Kaip ji ilgėjosi savo gimti
nes, to Nazareto miestelio!

Ji girdėjo Juozapa keliantis. 
Bet Marija nei nekrustelejo. 
Vienas klausimas ja kamuoju, 
jai ramy'byes nedave.... Kodėl? 
Kodėl?... Kodėl?...

“Nesibijok; asz tuoj sugry- 
sziu. Asz einu maisto parūpin
ti.”

“Ak, Juozai, kas ežia atsiti
ko? Kas ežia darosi? Ar asz 
sapnuoju ar isz proto einu?” 
Marija, drebaneziu balsu klau
sia.

4 4 Buk rami; nesibijok. Eik 
atsigulk; pasilsėk;” Juozapo 
balsas ja ramino. Juozapas isz- 
ejo in miesteli apsipirkti.

Marija sugryszta prie savo 
sziaudu patalo... “Taip; reikia 
pasilsėti...”

Net ir tie sziaudai jai prime
na jos pažeminimą. Jos kūdikė
lis, jos vienatinis Sūnelis... gi
nies gyvuliu tvarte! Garsiu bal
su ji suriko: “Jei ežia Mesijas, 
Pranaszas, žmonijos Iszganyto- 
jas, Žadėtasis, tai kam. Jis 
tvarte gimė?”

Ka ji dabar savo draugėms 
galės pasakyti apie savo sūne
lio užgimimą? Jos skaisezios 
akys pasriuva aszarose.

Marijai dar daugiau rūpėjo. 
Sztai jau ketvirta diena, ir teli

ko ketvirta diena per kurias ji 
turi savo Sūneli in Bažnyczia 
nusineszti ir Ji tenai Dievui 
apieravoti, paaukoti.

■Szvento Raszto žodžiai jai 
skambėto skambėjo:

“Ir kuomet bus pasibaidu
sios jos apsikuopimo dienos už 
sunu arba už dukteri, nunesz 
prie liudijimo szetros angos lie
tini avinėli deginamajai aukai 
ir jauna karveli arba turklele 
aukai už nuodėmė ir atiduos 
kunigui, kurs tai atnaszaus 
Viesžpaties akyvaizdoje ir mel
sis už ja, ir taip bus apkuopta 
nuo savo kraujo plūdimo.. Ta
sai yra instatas apie gindail- 
czia berniuką arba mergaite. O 
jei neturėtu isz ko ir neiszgale- 
tu atnaszauti avinėlio, ims du 
turkleliu arba du jaunu karve
liu; viena deginamajai aukai, 
o kita aukai už nuodėmė; ir ku
nigas melsis už ja, ir taip ji 
buvo apkuopta.”

Kur gi jiedu ras gana pinigu 
del tinkamos už savo sūneli au
kos? Ir reikes kvepalu Synago- 
gai, ir reikes užsimokėti kuni
gams.... Ir tik keturios dienos 
tebeliko....

Staiga, Marija paszoko nuo 
savo prasto sziaudu patalo: 
1 ‘ Karalių Dovanos! ’ ’ Taip! 
Tos tu iszmincziu dovanos, ku
rias tie Karaliai buvo atnesze

ir palike ir padovanoję! Dievas 
nebuvo ju užmirszes! Jiedu ga
lės ta kodylą iszmainyti ant 
karveliu poreles, o kitos tos 
dovanos parūpins ir kvepalu 
Synagogai ir pinigu kunigams. 
Tik keturios dienos tebeliko iki 
4 4 Dovanojimo! ’ ’

Pirma syki ta nakti ar ta ry
ta Marija nudžiugo, susirami-1 
no. Jos baime ir rūpestis pavir
to in džiaugsma ir ramybe. Jos 
veidas nuszvito. Viskas tvar-!į 
ko j. Dievas prižiūri savuosius! i

Ji vos tegalėjo sulaukti Juo
zapo sugrysztant, kad ji galėtu 
ir jam pasakyti, kaip gražiai ir 
sumaniai Visagalis Dievas bu
vo jiemdviem viską sutvarkęs, 
viską surėdė s.

“Isz tikrųjų tai Dievo Ap
vaizda. Isz tikrųjų ir Juozapas 
sutiks su tokiu gražiu iszroka- 
virnu! ”

Bet mažas ir tamsus debesė
lis szmekterejo skersai visa ta 
jos džiaugsma.... Juozapas bu
vo ka ten sakes apie visu tu 
dovanu pardavima del pragy
venimo, maisto... Ji atsilosze ii’ 
tykiai sukalbėjo trumpa, bet 
karsata isz gilumos szirdies 
maldele.... ir užmigo.. ‘ iKai ji pabudo, Juozapas 
linksmai ja pasveikino: “Sal
džiai miegojai!”

Marija, isz gilaus ir ramaus

“Garbe Dievui Augsztybese’’

miego pabudus, jautiesi stip
resne. Ji pasižiurėjo in savo 
Sūneli ir vėl sukalbėto ta trum
pa, isz gilumos szirdies malde
le.

Juozapas sugryžo isz lauko 
su keliais pagaliais del pakuro, 
ir tada Marija jam papasakojo 
ir iszdeste savo sumanymą apie 
jųdviejų Sūnelio Paaukojima.

Juozapas tyliai kiekviena 
Marijos žodi iszklause. Kai ji 
užbaigė, jis ilgai nieko nesake, 
bet tik akis inbedes in rusenan- 
czia krosui, stovėjo ir žiurėjo.

Marija in ji žiurėjo ir lauke.
Ilga laika, patylėjęs, Juoza

pas atsigryžo in Marija ir pra
dėjo :

“Marija, tos dovanos, kurias 
tie svetimieji žmones mums pa
aukojo yra brangios. Asz gale- 
cziau jas parduoti, nusipirkti 
sau ir tau namelius, užsidėti 
savo bizni ir gyventi kaip po
nas. Mudu galetuva labai gra
žiai gyventi. Tos dovanos už
baigtu visa musu skurdą ir 
varga. Mudu galetuva visas tas 
dovanas taip lengvai pra- 
szvilpti ir suardyti visa savo ir 
savo sūnelio ateiti.”

“Bet, Juozai, tai musu dova
nos; tai nfums duotos, paauko
tos. Jie tas dovanas davė musu 
Šuneliui. Juk tu gerai žinai In- 
statymus: Asztunta diena jau 
artinasi. Ir jeigu Jisai tikrai 
yra Mezijas, Pranaszas, Iszga- 
nytojas, tai mudu negaliva Die
vo Insakymams prieszintis ar 
juos laužyti. Ak! Juozai, asz 
tikrai tikiu, kad Dievas tas do
vanas prisiuntė mudviem, kad 
mudu galetuva tinkamai savo 
Sūneli paaukoti, apieravoti.”

“Mudu dar turiva keturias 
dienas nutarti,” Juozapas taip 
ir baigė ta'tu dovanu klausima.

Bet Marija, su savo moti- 
niszkaja szirdimi neatlyžo, 
Juozapui buvo sunku iszsiža- 
deti savo svajonių apie savus 
namus. Bet, isz kitos puses, 
Marijos užsispyrimas pilnai 
iszpildyti Dievo Insakymus pa
veikė Juozapa, nes ir jis gerai 
tuos insakymus žinojo.

Asztunta diena Jis su Mari
ja ir su jųdviejų Šuneliu nuke
liavo in Bažnyczia, Synagoga, 
iszmaine kodylą, nusipirko du 
balandėliu ir, už likusius pini
gus nusipirko kvepalu Syna
gogai ir paskyrė dali kuni
gams,
“Praslinkus asztuonioms die

noms, kada reikėjo apipjausty
ti vaikelis.... jie nunesze ji in 

Jeruzale, kas statytu ji Viesz- 
paties akivaizdoje, kaip para- 
szyta Viesžpaties Instatyme.”

Dievas buvo parūpinęs!
Bet, kai Sūnelis buvo paau

kotas ir kai jo vietoj buvo pa
skirta dvejetą purpleliu, ta 
nakti Juozapas nemiegojo. Jis 
negalėjo užmirszti tu asztuoniu 
dienu invykius.

Jis didžiavosi savo Šuneliu; 
jis teipgi teisingai ddžiavosi, 
kad jis tiek buvo paaukojęs del 
Dievo Instatymu. Gal jis vis 
dar galės nusipirkti sau tuos 
namelius ir savo dailides viete
le užsidėti su tomis dvejomis li
kusiomis dovanomis.

Tik, staiga, visas kambarys 
nuszvito nežemiszka szviesa. 
Juozapas rankomis užsidengė 
savo akis ir suszuko, “Mari
ja!”

Balsas isz kur ten pasigirdo: 
“Marija negirdi; ji miega. Ne
sibijok! Asz esu pasiunstas tau 
atsakyti in visus tuos tavo 
klausimus; ir tuo paežiu sykiu, 
tave perspėti. Tavo tas Sūne
lis yra Jėzus Kristus. Jo gimi
mas yra garbingesnis už visu 
kitu žmonių. Jis priesz amžius 
buvo žadėtas, kaipo visos žmo
nijos nuo nuodėmės iszvaduo- 
tojas ir iszganytojas. Asz tau 
dabar insakau: gerai prižiūrėk 
Ji; ir augink Ji, kaip savo pa

ties sūneli. Tai nebus lengva. 
Asz esu pasiunstas tave perspė
ti!”

“Tu turi bėgti su savo szei- 
mynele in svetima szali, in 
Egiptą; nes ežia visiems jums 
gresia gyvas pavojus. Nieko 
nelauk! Keliauk! Ateis diena, 
kada galėsite sugryszti. Dievas 
jums kelia parodys ir jus toje 
kelionėje serges.”

Szviesa iszdilo, ‘ isznyko ir 
aniuolas dingo....

“Marija!” Suszuko Juoza
pas.

“Na?”
“Ar tu girdėjai, ka jis sa

ke?”
“Ka kas sake?”
“Tas žmogus... aniuolas.... 

Tai buvo aniuolas... Mariute, 
dovanok man, kad asz taip* pir- 
miaus abejojau! Jis tikrai yra 
Dievo siunstas, Pranaszas, Me
zijas, visu laukiamas!”

4 4 Ar tai aniuolas ir su tavimi 
kalbėjo?”

“Taip; jis man insake, kad 
mudu su šuneliu turiva greitai 
bėgti in Egiptą. ’ ’

“In kur?”
“In Egiptą!”
“Kada?”
“Jis sake nei vienos dienos 

nedelsti, nelaukti, bet tucz- 
tuojaus bėgti.”

Szita syki jau Marija pasi- 
prieszino.

“Bet mano motina rūpinsis 
apie mane. Ji ir dabar nori ži
noti kur asz ir kas su manimi 
darosi. Ir kur musu drabužiai? 
Turiva pirktis ‘kita asila, ir 
daug maisto! Juozapai, mes jo
kiu budu negalime in tokia ke
lione taip greitai pasiruoszti. 
Kelionei reikia pinigu; ir tai 
tik vakar man sakei, kad tu tu
ri tik septyniolika skatiku! Tai 
nei asilaiezio su tiek pinigu ne
nusipirksi. Ak! Juozapai; tai 
tik sapnas ir viskas!”

“Ne! Aniuolas man insake Ji 
apsaugoti, kaip savo vaika. 
Asz kitaip ir negaliu daryti, 
asz kitaip nedrystu daryti!”

“Bet isz kur pinigai?”
“Jis man pasakė, kad Die

vas parūpins.”
4 4 Bet Juozapai, asz tokia 

silpna, slabna, ir sūnelis tokis 
mažutis, silpnutis. Isz tikro, tu 
ežia klysti. Ir pinigai.... Isz 
kur.... ?”

4 4 Marija, tu teisybe pirmiau 
pasakei. Tos dovanos nuo Die
vo!” Ir Juozapo veidas nuszvi
to, lyg kad ji butu pamatęs ko
ki dangiszka regini ar stebuk
lą.

4 4 Dievas buvo pasiuntęs tuos 
Iszminczius, Karalius. Tas au
kas, kurias mes savo Šuneliui 
esame gave, mes turime gerai 
suvartuoti. Juos mus užlaikys 
per du, tris ar net keturis me
tus. Asz tuojaus, kai tik saulu
te pakils, einu in miestą, ir nu
siperku asila ir drabužiu ir 
maisto. Turiu eiti anksti, kad 
galecziau gerai iszsiderinti del 
to asilo.”

Nei Juozapas, nei Marija ta 
nakti akiu nesudėjo. Keliauti 
in svetima žeme palikti savuo
sius, atsisveikinti su savaja že
mele, tai kryžius abiem, tai bai
me ir abejone. Dar saulute ne
buvo pakilus, o jiedu pakirdo. 
Juozapas dar saulutei nenusi- 
szypsojus, iszsiskubino in 
miestą apsipirkti, kelionei pri
sirengti.

Kai saulute nusiszypsojo ant
(Tasa Ant 2 puslapio)



LINKSMU KALĖDŲ
■ VISIEMS!

Didžiausia Kalėdų “Eglele”
n

“NORIME KAD
MOTINA MIRTŲ”
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ZiniosVietines W

.— Tik 7 dienos ligi Kalėdų.
— Seredoj pripuola. Szv. 

Nemezijo, taipgi pasninkas. Ir 
ta diena: 1319 metuose in Lie- 
tuva atplūdo Kryžeiviai, norė
dami ja pavergti. Tautines var
dines: Gotvila, Androna.

■— Publikines mokyklos 
mieste užsidarys, Seredoj, 
Gruodžio (Dec.) 19-ta diena po Į 
pietų del Kalėdų Szveneziu ir 
atidarys net po Naujam Metui, 
Seredoj, Sausio (Jan.) 2-tra 
d jena 1952 m.

. — Ketverge Szvento Domi
ninko. Ir ta diena: 1880 metuo
se pirma ji syki 'buvo iszmiegin- 
tos elektros szviesos ant Broad
way, -New York mieste.

— Pęfnyczi o j pripuol a Szv. > 
Tomo ap., Tautines vardines: j 
Ilgis-, Girėno., Menulio atmaina:

ma savo lenciūgus paskui sa
ve.

Joe Jang, su dvejais broliais 
ilgai tariesi, kas ežia daryti.
Jie priėjo prie iszvados, kuri 
kiekvienam szirdi plesze: Pini
gai jiems motinos nesugTažins,

i jos neiszgelbes. Ji tik butu vėl 
suaresztuota ir vėl kankinama
kol jau nebutu daugiau pinigu 
isz Amerikos, i
tiek butu nukankinta.

Broliai paskyrė vyriausiąjį doti ir gauna mažesne Kaledi 
ta baisu ir szirdi verianti nu- ne dovanele.
sprendimą praneszti: “Musu 
motinėlė jau buvo gana kanki
nama. Mes norime kad ji da
bar mirtų. ’ ’

Iszleides ta savo motinėlės 
mirties nusprendimo laiszka” į
Jie Jang per aszaras, bejie- 
giszku balsu suriko: “Tie pra-

! keikti Komunistai! ’ ’

KALĖDOS
KITOSE TAUTOSE

SNIEGAS, PŪGOS, 
KRUSZA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kucziu Vakare kaimuose, su-1 
sirinkes jaunimo būrys, eina 
per kiemus, giedodami Kalėdi
nės giesmes. Jiems atsilankius, 
visuose namuose užgesinamos 
szviesos. Kalėdininkai, pabel
dė in langa, užgieda. Tuomet ssirdies ligos per ta sniego 
isz triobos atsiliepia vienas a.udra>
isz namiszkiu. J ei kalėdininkai Traukiniai važiavo kaip ir 
atspėja, kas atsiliepe, gauna paprastai, bet geležinkelio

relių, kuriai savo tėvynės že
me buvo szventa. Ir ji tenai 
dar turėjo net keturiolikos 
kambariu, plytų namus, ir bu
vo laikoma tenai kaipo inta- 
kinga ir bagota moteriszke.

Ji atsisveikino su savo pen
kiais sūnumis Amerikoje ir su- 
gryžo in savo tėvynė.

Viskas gerai sekesi. Net ir 
kai Komunistai užėmė ta maža 
kaimele ji dar per daug nesi
skundė. “Pakencziama. Kagi 
darysi! ’ ’

Bet Spalio menesyje, ji para- 
sze savo vyriausiajam sunui 
laiszka, kuris ji baisiai iszgaz- 
dino. Jos sūnūs, San Francisco 
mieste dažinojo kad jo motina 
yra Komunistu suaresztuota, 
už tai kad ji netinkamai buvo 
pasielgus su savo marezia. Ko
munistai stengiesi priversti ja 
prisipažinti, jie isztepe jos vei
dą su kvarba, ženklas ‘ ‘ netei
singos moteriszkes,” ir ji buvo 
priversta stovėti prie teismo 
ofisu be maisto.

Už dienos tokio kankinimo ji 
jau negalėjo jau daugiau pa
kęsti ir užsimokėjo tūkstanti 
doleriu baudos.

Jos sūnūs, su baime kasdien
buvo laukes ko nors panaszaus, yra užsilikę paprotys Kucziu 

1 nuo to laiko kada Komunistai
■ ta kraszta užėmė, ir buvo pra-
■ deje reikalauti pinigu, ypatin

gai isz tu kiniecziu, kurie turi miausia Bažnyczia.
■ giminiu ar pažystamu Ameri

koje.
Jo motinos paskutinis laisz- 

kas nieko jam nesake apie pi
nigus slaptais iszsireiszkimais, 
kaip jo szeimyna darydavo, kai 
kuriam tikrai prireikedavo pi
nigu.

Bet ana menesi jis gavo nėra taip suvaržyti, yra pada- 
trumpa telegrama nuo vieno 
savo giminiu Kinijoje: “Tavo 
motina praszo kad tu jai pri
siųstai deszimts tukstaneziu 
Kong Kongo doleriu ($1,750) ”

Jos sūnūs Joe Lum Jang tuo
jaus pasiuntė asztuonis laisz- 
kus, greieziausias paczto ero- 
planais in savo draugus Kini
joje ir prasze, kad jie jam vis
ką pasakytu.

Szeszi draugai jam atrasze, miestu, miesteliu ir kaimu uly- 
atsake: ežiose, jie ežia grajina, groja,

Jo motina ir keturi kiti isz szoka ir dainuoja, gieda. Szias 
to kaimo žmones yra intarti už 
neisztikimybe “Žmonių Val- 

j džiai.” Visiems buvo uždėta ta 
doleriu* kaucijos. Kitas polici-^ati tausnle> sumokėti de- 
jantas rado ir policijanta ir į szimts tukstaneziu Hong Kon- 
razbaininka apie penkiolika doleriu. Nei vienas nesuti- 
pėdu nuo viens kito. Abieju re
volveriai dar buvo jųdviejų 
rankose.

Mw^^s
Hw^fc

^S^W;

Kaip ir kitais metais, taip 
ir per szias Kalėdas, Missou
ri Pacific geležinkelio kom
panija parūpina didžiausia 
Kalėdų “Eglele,” savo dvi- 
deszimts augszcziu ofisuose, 
St, Louis mieste. Kompani
ja parūpina kad paskirti ofi
sai paliktu savo szviesas de- 
ganczias visa nakti. Tie

kambariai taip paskirstyti, 
kad, isz lauko ju szviesos 
sudaro milžiniszka Kalėdų 
Eglele. Szita kompanija kas 
metai taip daro, nuo 1929 
metu. Tik per Antra Pasau
lini Kara, kada reikėjo visas 
sz vies as užgesinti,' s z i t a s 
gražus paprotys buvo su
stabdytas laikinai.

gams: Kun. St. Musuras isz ir gyvena Swiftwater apylinke-
1 • .TT" 1 — . ' •

Į)eiczia. Pasninkas. Ir ta diena:1 New Philadelphia; Kun. Jonas je.
1620.'metuose, Pilgrimai, be-! Lukszys, 'Shenandoah ir Kum 
bėgdami nuo persekiojimu Ku- Št. Lukszys, Philadelphia, 1 a. 
ropoję, pasiekė Plymouth Rock Laidotuves invyko I .tarn hike, 

Su apiegomis Szv. Prancisz- 
kaus bažnyczioje, ir palaidota 
in parapijos kapines.

Amerikoje ir-ežia apsigyveno.
— Linksmu Kalėdų ir Lai- 

mingu Nauju Metu, visiems sa
vo .Draugams, Kostumeriams 
ir .Pažihstamiems, Juozas An- 
ceravicziųs, 409 W. Centre uly.

. -— . Laikraszczio ‘ ‘ Saules ” 
riešzioto jai” Subato j isznesziios 
del visu užsimbkiejusiu mieste 
Sięn. Kalendorius del ateinam 
ežio meto. N.esziotojai laikrasz- 
czm tikisi nuo guodotu skaity
toju ’mažos' dovaneles, už ju pa- 
tarna.vima per.visus metus. To
dėl, mylimi skaitytojai, 'bukite 
malonus ir szimet sziek tiek 
apdovanokite nesziotojus, ku
rie jmhs bus už tai “Szirdingai 
Dėkingi!”

— Subatoj pripuola pirma 
diena, žiemos, yra trumpiausia 
metu diena.

. —. “S a u 1 e s ” redakcijos 
ofisas per Kai ėda s bus uždary
tais visa diena.

— Per Kalėdas Miszios
Szv., Juozapo bažnyczioje bus i 
laikomas sekaneziai: Berneliu, ’ 
6-ta valanda ryte. Kitos Szv. 
Miszios bus: 8—9 ir 10-ta va-! 
landa ryte. Miszparu nebus, i

Frackville, Pa. — Apreiszki- 
mo P. M. parapijos Kalėdinė 
Pamaldų tvarka: Iszpažintis: 
Kuczioje: 7 vai., ryte; 2 iki 4 
vai., po piet; 7 iki 9 va!., vaka
re. Kalėdų Szv. Miszios: Ber
neliu, 6 valanda ryte; Vaikams 
9 vai., ryte; Kitos, .10:30 ir 
11:30 valanda.

— Kum S. J. Nor’butas.

St. Clair, Pa. — Szv. Kazi
miero 'parapijos Kalėdinė Pa
maldų Tvarka: . Iszpažintis: 
Kuczioje: 7:30 vai. ryte; 4 iki

Redaktzrius to laikrjszczio 
sako kad jiedu yra linksmiausi 
ir laimingiausi, nės anot ju pa
ežiu pasiaiszkinimo,” jiedu 
neturi nei radijo, nei telefono, 
nei szunu, nei bobų. ’ ’

POLICIJANTAS IR 
RAZBAININKAS 

ŽUVO .
DETROIT, MICH. — Polici- 

jantas su razbaininku susikir-. 
to dvikovoje ir žuvo. Policij an- ■ 
tas, dvideszimts asztuoniu me
tu amžiaus Stanley Jerlecki, 
dvieju vaikucziu tėvas, užtiko Į 
razbaininka William Brown, 
apvagiant viena sztora,

Policij antai sako kad
6 po piet., 7 iki 9 vakare. Kale- razbaininkas Brown buvo 
du Szv. Miszios: Berneliu, 
valanda ryte; Vaikams 8 vai., 
ryte; Kitos 9 ir 10:30 valanda. 
Pamokslus sakys Tėvas Ge- 
raldas. — Kun. P. P. Laumakis.

--------- O--------- *
DU LINKSMIAUSI

VYRAI

tas;
ka;

0 tik paleistas isz kalėjimo, kur 
jis buvo isztupejes penkiolika 
metu už nužudymą kito polici- 
janto. Jis teipgi buvo suimtas' 
ana menesi už apvogimą pie-1 
niaus, ir dabar buvo tik ka pa- ■ 
leistas po deszimts tukstaneziu į

i Minersville, Pa. — Valerija 
Mąjįdb Sutkioviežiute, kuri sir- ( 
goil-gai 'laika,'phsimirę Ketvor- • 
go vakara namie; 428 Pine Hill doje. 
iily. Velione gihie Minersville- i 
je. Baigus’ mokslą in Bucknell; ana sanvaite paskelbė savo 
Universiteto 1946 m. Paliko di- laikrasztyje kad Grafton apy- 
deliame muliudime savo leve- 'T. ...................
y^'.;pbns
broli Jurgi, mieste; taipgi buvo hns- Jie yra jau susilaukė asz- 
sesferyte dęl sekaneziu kimi- i tuonios deszimts metu amžiaus

P. Sutkieviczius;

ir tada ji vis- didžiąją Kalėdų dovana, Jeigu kompanija tuojaus pasiuntė 
daug daugiau darbininku pri
žiūrėti kad kryžkeliai trauki
mams butu apžiūrėti ir nuva
lyti. Visi eroplanai buvo su
stabdyti, nebuvo valia nei vie
nam iszkristi.

Tukstancziai žmonių apleido 
savo automobilius ir pešti pa
rėjo namo.

Mažesniuose miesteliuose,

jie neatspėja, jie turi vėl gie

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tu žmonių labai invertinami.
Frieszkarineje Ispanijoje bu

vo nepaprastai daug Kalėdiniu 
paprocziu. Tik sziais laikais 
szie paprocziai daugumoje Is
panijos vietų jau yra isznyke 
ar nyksta. Bet vis del to, nežiū
rint dabartines tautoje vyks- 
tanczios suirutes, kai kuriuose 
kraszto miestuose ir kaimuose

Vakara, susidarius didžiulėms 
eisenoms, parodoms, su uždeg
tais deglais žygiuoti in arti-

Nors; dabar Rusijoje visos 
szveneziu apeigos, paprocziai 
ir pats tikėjimas yra labai su
varžytas ir tiesiog uždraustas, 
bet vis dėlto, nors slaptomis, ti-1 
kintieji džiaugsmingai szven- 
ežia Kristaus Gimimo Szvente.

Kur dar nėra uždaryta Baž- kalnuose, mokiniai visai neva- 
nyczia, ten gausiai susirinkę ti- žiavo 
kintieji sveikina užgimusi 
Kristų.

Italijoje, beveik kiekviena
me mieste ir miestelyje Kalėdų 
szvente turi savotiszkus, atski
rus paproezius.

Romoje arba Rymoje, jau 
nuo senu senovės yra užsilikęs 
paprotys Kucziu Diena isz var
žytinių pirktis žuvis. Tuo metu 
kiekviena szeimininke stengia
si Ž’uvi nusipirkti tik isz varžy
tinių, nors už ja net trigubai 
reikia užsimokėti.

Kalėdų Nakti tukstancziai 
žmonių lankos Rymos bažny- 
cziose. Didžiausios iszkilmes 
vyksta Szvento Petro Baziliko
je.

namo, nes policijantai 
sustabdė automobusius ir vi
siems mokiniams parūpino 
nakvynes policijos ir ugniage
siu kambariuose.

Policijos virszininkai pa- 
szauke in darba tuos policijau
tus kurie buvo jau iszdirbe sa
vo dienos darba ar kurie buvo 
ant atostogų.

<r>>

KARININKUI
KALĖDOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

du.

Bažnyczioje, iszklausius Ber
neliu Miszias, jaunimas susi
renka in szventoriu ir ten jie 
gieda, szaudo, griežia invai- 
riais muzikos instrumentais, 
tuomi skelbdami Kristaus už
gimimą.

Kitose vietose, kur Katalikai

romos Betliejaus staineles, ku
rias ypatingai mėgsta lankyti 
vaikai ir jaunimas. Prie tu stai- 
neliu visi nesza invairias dova
neles, kurias vėliau iszdalina 
beturcziams.

Ispanai, būdami gyvo budo 
ir karszto kraujo žmones, ypa
tingai daug per Kalėdas links
minasi.

Dideliais būriais susirinkę

Visi tie jurininkai dabar 
turės Kalėdas praleisti Balti- 

Kitose Italijos provincijose morej e, nors beveik visu ju 
ir miesteliuose Kalėdų iszkil- szeimynos randasi in Norfolk, 
mes pradedamos Kucziu Ryta., nes Norfolk uostas yra to laivo 
Piemenys ir sziaip jaunieji, pa- namai.
sirede spalvotais rubais, gra- Paprastai laivas gryszta in 
žiai papuosze asiliukas, giedo- ta uosta isz kurio jis buvo isz- 
dami kalėdinės giesmes, lei
džiasi nuo kalnu in miestus ir 
miestelius ir kaimus. Paskui 
juos eina griežikai ir daininin
kai, grodami, dainuodami in
vairias giesmes, dainas ir savo- 
tiszkas tiesmukas melodijas.

Sostoje ties namais jie pade
da ant palanges dovanoms 
viszta arba vaisiu krepszeli. 
Panaszus paprocziai randasi ir 
Australijoje.

Vokietijoje, ypatingai Bava
rijoje, kur yra daugiau Katali
ku, gyventojai pasikvieczia 
Kunigą, kuris paszventina val
gius ir palaimina jauezius, ku
riais dirba žeme.

Anglijoje Kalėdiniu valgiu LAKŪNAS GYVAS 
viduryje būtinai turi būti ka
lakutas. Be kalakuto, sako
Anglas, nėra Kalėdų. Ant 7,000 Pėdu Kalno

Norvegijoje yra insigalejes --------
paprotys Kalėdų szveneziu CALGARY, ALBERTA, KA- 
proga paruoszti ypatingus tau- NADA. — Cyril Wilken, dvi- 
tinius gėrimus ir valgius. deszimts septynių metu am- 

Szvedijoje ir Danijoje ypa- žiaus lakūnas isz Redvers, Sas- 
tingai yra miegiami Kalėdų se- kaczewan, su savo eroplanu 

-- - -• ■ ’ • nukrito ant septynių tukstan-
Pietu krasztuose laiku yra ežiu pėdu augsztumo kalno, 

rugiapjūte, todėl ten nėra nei kur buvo baisiai szalta.
Jis buvo^labai sužeistas, bet

pramogas painvairina invai- 
riais vaidinimais, gyvaisiais 
paveikslais r gražiomis paro
domis.

Indomu, kad Ispanai nevar
toja Kalėdų eglucziu. Jie savo
namus papuoszia kitais žalu
mynais.

Rusijoje, ypatingai Ukraini-
joje, labai yra iszsiplatine in- neliai, Diedukai.

plaukes. Už tai daug žmonų, 
motinu ir vaiku dabar yra nu- 
važiave in Norfolk miestą lauk
ti to laivo pargrysztant, ant ku • 
rio randasi ja vyrai.

Bet Kapitonas Ronald Wood, 
aman gyvena in Glencoe, Mary
land, tai jis ta laiva pasuko in 
Baltimores uosta del Kalėdų.

Tai reiszkia puse visu žeme
sniu karininku ir szeszios de
szimts asztuoni jurininkai tu
rės gryszti, kaip jie galės ar su
spės in Norfolk, jeigu jie norės 
Kalėdas praleisti su savo szei- 
mynomis.

_______ o______

ko, ir visi buvo priversti klūpo
ti ant lenciūgu, su kitais len-! 
ciugais apie kakla ir sprandą, 
negavo nei valgyti, nei atsi
gerti. Galutinai visi prisipaži- vairus padavimai. Ten, Kucziu 

., ypacz 
pasakoti eglaicziu, nei seneliu pagerbi-;

WOODSVILLE, N. H., —
Laikrasztis “Twin State News-
Times” vede vaju, bejieszko- 
damas laimingiausio ir links- ■ < ~ . -
miausio žmogaus savo apygar- į ELIZABETH, N. J. Dide- n0- Vienas buvo nukankintas, Vakarą, susirinkusieji, 

lis nasažierinis ’ M A Ine C- bet kiti buvo palikti, nes Ko- J senesnieji, mėgsta [ _ . ~ ,
' P ■ ' sud’žo i munistai Vis tikisi isz ju gauti apie Betliejuje gimusi Kristų, nes vjsi yra užsiėmė lauko nežiūrint savo zaizdu ir to bar-

ninipn Kuri kvėpavimu buvo suszilde darbais. saus szalczio jis iszliko gyvases žuvo pinigu. r __ ___ ____
Laikraszczio redaktorius 46 eroplanas nukrito ir j 

arti czionais. 56 žmones žuvo 
nelaimėje. Eroplanas skrido

gardoje randasi du tokie žmo
nes; Joe Wheeler ir Orrin Rol-

mėgsta

Sin-shee Jang, jo motina da-
isz Newark in Miami, Florida. bar buv0 priversta neszioti di-

deli plakata, ant kurio para
ižyta “Sanvininke” ir ji ture- 

^Pirkie U. S. Bonus! ! davo kelias mylias eiti, vilkda- į

asilas ir jautis.
Todėl Pravoslavai sziuos du 

gyvulius savo szventuose pa-■ 
veiksluose dažnai ir pavaiz
duoja.

kol po keturiu dienu pribuvo 
pagelba; kai septyni žmones ir 
Lakunu Sztabo Daktaras ji su-

Aplamai, visame žemes rutu
lyje yra milijonai Kalėdiniu 
paprocziu. Jie tiek invairus ir 
ju tiek daug, kad visits sura- rado. Daktaras sako kad jis ti- 
szyti nei neinmanoma. j kiši kad lakūnas pasveiks.


