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“Garbe Dievui Ant Augsztybcs!” SENELIU NAMAI
SUDEGE

SVIETO PABAIGA
PASIVĖLINO KALĖDOS i NAMAI, ŽMONA IR

DUKRELE SUDEGE
Kalėdų Žvakutes

Penki Žuvo
! NEW ORLEANS, LA. — 
Penki ligoniai, seneliai sudege 
kai gaisras isztiko ju namus. 
Penkiolika kitu su-pejo iszsi- 
(gelfceti ar buvo kitu, sveikes
niu seneliu iszvesti, iszneszti ar 
iszvilkti.

Kaip tas gaisras atsitiko ug
niagesiai sako kad jie dar ne
žino, bet jie spėja kad ar pe- 
czius per daug inkaito, ar elek
tros dratai kur nors buvo pa
gedę.

LAKŪNAS ŽUVO

Du Kiti Iszszoko, 
Iszsigelbejo

MARSHFIELD, MO. — 
Vienas lakūnas isz Missouri

LINKSMU KALĖDŲ VISIEMS

Idant visus Visagalis Dievas užlaikytu sveikatoje, 

ramybia ir prailgytu gyvaste ant szio svieto!

. * —“SAULES” REDAKCIJA.

Isz Amerikos
AMERIKA MAŽINA

VAISKA j

430,000 Kareiviu Ma
žiau Per Pusantro Meto

WASHINGTON, D. C. — 
Apsaugos Sekretorius, Charles 
E. Wilsonas paskelbė kad vi
sas Amerikos vaiskas bus su
mažintas per pastaruosius ke- 

, lis menesius. Jis pasiaiszkino 
kodėl taip daroma. Jis sako 
kad jis su Prez. Eisenhoweriu 
pasitaręs, nusprendė kad 
mums tiek kareiviu dabar ne
reikia, nes karo pavojus yra 
praėjės ir dabar galima tikėtis

• kad visur taika vieszpataus.
Kita priežastis to musu vais-; 

ko sumažino, yra tai kad Japo-1 
nija dabar jau savo vaiska tve-, 
riasi ir kad Korėjoje karas 
baigtas.

Dabar Apsaugos Sekretorius 
sako kad mums užteks apie 
2,815,000 kareiviu. Iki sziol 
vaiske buvo ir dar randasi 
3,218,000 kareiviu.

Pirmoji Marinu divizija par- 
grysz isz Korėjos kai tik bus 
parūpinta gana tinkamu laivu 
jiems parvažiuoti. Ju vieta už-į 
ims dvi Armijos divizijos ku- i

rios dabar randasi Japonijoje.
Armijos, Laivyno ir Marinu 

skaiezius bus sumažintas. Vien 
tik lakunu skaiezius nebus su
mažintas, bet da padidintas.

Užklaustas kaslink Europos, 
Apsaugos Sekretorius greitai 
atsake kad tenai nebus jokiu 
permainų ir vaiskas nebus su
mažintas.

Dabar daug mažiau jaunu 
vyruku bus imama in vaiska 
kas menesis. Gal net pusiau 
mažiau bus dabar imama negu 
pirmiau.

Laivynas gal ątszauks kelis 
savo kariszkus laivus ir ant ki
tu laivu paskirs mažiau jūrei
viu.

Czia butu galima sutaupintd 
apie $250,010,000 kas metai, 
bet Apsaugos Sekretorius Wil
sonas sako kad gal tiek reikes 
daugiau del visokiu nauju iri 
t rangiu ginklu.

Air National Guard lakunu 
sztabo žuvo, užsimusze ir du 
kiti su parasziutais iszszoko 
isz lengvo B-26 bombneszio, 
kai to eroplano inžinai pagedo, 
netoli nuo Marshfield, Mo.

Pirmas Leitenantas Erwin 
B. Hilker, isz Jennings, Mis
souri žuvo. Leitenantas John 
P. Gratz, isz St. Louis ir Leit. 
Donald Droege, isz St. Gene
vieve, Missouri, iszszoko isz to 
krintanezio bombneszio ir isz- 
sigelhejo.

KILLINGLY, CONN. — 
Laivyno sztabo lakūnas iszliko 
gyvas kai jo eroplanas nukrito 
in miszka, netoli Killingly 
miestelio.
. Laivyno sztabas in Quonset 
Point, Rhode Island, pranesze 
kad tas lakūnas yra Leitenan- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kalėdų Varpai

Buvęs Pranaszas, 
Profesorius Tyli

CHICAGO, ILL. — Dakta- 
ras Charles Laughead, buvęs 
Michigan valstijos universite
to profesorius, buvo pranasza- 
ves kad svieto pabaiga invyks 
Gruodžio, (Dec.) dvideszimts 
pirma diena.

Kai jis su savo tokia kvaila 
pranaszyste pagarsėjo, jis sak- 
ti gavo nuo to universiteto. Bet 
jis sake kad jam ta deszimts 
tukstaneziu doleriu alga visai 
nerupi, nes kai svieto pabaiga 
ateis tai pinigai nieko ne- 
reiksz.

Jis su Ponia Dorothy Martin 
jo pagelbininke visokius per
spėjimus visiems siuntinėjo 
apie pasaulio pabaiga.

Jis aiszkino kad pradžia pa
saulio pabaigos prasidės, kai 
baisiai didele banga pakils isz 
Michigan ežero ir visa Chica- 
gos miestą paskandins. Paskui 
baisus žemes drebėjimas su- 
kries visa kraszta nuo Chica- 
gos ligi Californijos, ir in kita 
puse gal pasieks net ir New 
York miestą.

Jis toliau aiszkino, kad jis 
tas žinias, tas pranaszystes bu
vo gavės staeziai nuo tu kurie 
ant menulio ir žvaigždžių gy
vena.

Iszrode kad Chicagiecziams 
labiau 'rūpėjo apsipirkti del 
Kalėdų, negu ateinanti pašau- i 
lio pabaiga. Tie, kurie prane-. 
sza mums apie orą, veja, lietu! 
ir sniegą, sau ramiai savo pra- ■

Milijonai krikszczioniu 
s.iais metais apvaikszczioja 
tuksianti devynis sz mtus ir 
rer kios deszimts ketvirta Ka-1 
ledu szvente, Jėzaus Gimimą.

Visi jie taip darydami, klys
ta, nes vienas zokoninkas pada
re klaida, Rymoje, kai jis ren-1 
g e nauja kalendorių.

Zokoninkas Dionysius Exi- 
guus, kuris sudarė pirmutini 
krikszczioniszka kalendorių, 
nustatė Jėzaus gimimą kaipo 
septyni szimtai penkios de- 

Iszmts ketvirtais metais nuo 
Rymos miesto insteigimo.

Bet praeities žinovai, istori
jos raszytojai reužginezyjamai 
yra praparodine, kad Karalius 
Erodas pasimirė septyni szim- 

: tai ir penkios deszimtais me
tais po Rymos miesto insteigi- 
ma.

Jeigu Szventas Juozapas ir 
Marija su Jėzumi buvo Egipte 
kai Erodas pasimirė, tai Jėzus 
turėjo užgimti keturiais ar 
septyniais metais pirm negu to 
zokoninko nustatytas laikas.

O kaslink pasirinkimo Gruo- 
džio-Decemberio dvideszimts 
penktos dienos del Kalėdų 
szventes, tai buvo visai atsitik
tinai.

Pirmieji krikszczionys visi 
j sutiko kad Jezus buvo gimęs 
dvideszimts penkta diena. Bet 
nesutiko ir nežinojo kuriame 
menesyje.

Kadangi visi pagonys szven
te žiemos szvente Gruodžio 
dvideszimts penkta diena, bu-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

SALISBURY, MD. — Vyras 
stevejo art savo namu poreziu 
ir lejiegiszkai turėjo žiūrėti 
kai gaisras sudegino jo namus, 
jo žmona ir trijų metu dukrele.

Asztuoniu metu sūnelis 
Mickey iszszoko per Jarga ir 
taip iszsigelbejo.

Trisdeszimts metu amžiaus 
Ponia Norman Whitelock ir jos 
trijų metu dukrele Cheryl su
dege savo lovose.

Jos vyras pabudo kai jis isz- 
girdo laiku sprogimą. Jis isz- 
ejo pažiūrėti kas ten darosi ir 
pamate kad jo nameliai vienas 
gyvas gaisras. Jis stengiesi in- 
silaužti in savo žmonos kamba
rį pro Įauga, bet negalėjo, nes 
langas buvo baldais apkrautas.

Tuo laiku sūnelis Mickey pa
budo ir pro ląnga iszszoko. Jis 

! nebuvo nei sužeistas, tik biski 
sukriestas.

Kitame gaisre Baltimores 
vieszbutyje, hotelyje, viena 
moteriszke, iszsigandus szoko 
in gaisra ir sudege.

Baltimore vieszbuti isztiko 
mažas gaisras. Bet viena mote- 
riszke, iszsigandus szoko sta
eziai in gaisra ir žuvo.

VieszLuczio svecziu' knyga 
parodo kad ji buvo trisde
szimts keturiu metu amžiaus 
Ponia Doris L. Marks. Bet to 
kambario randauninkai anot 
vieszhuczio knygos rodos kad 
tenai gyveno Ponai John C. 
Steel. .

Kiti isz to vieszbuczio ar 
patys iszejo ar buvo ugniage-

SUSILAUKS TIKRAI! 
LINKSMU IR NEPA

PRASTU KALĖDŲ I

LOST CREEK, PA. — Szei- 
mynos in Lost Creek ir Lest! 
Creek Nr. 2 susilauks tikrai 
Linksmu ir Nepaprastu Kalė
dų.

Kai mainos szituose dviejuo
se mažuose miesteliuose užsi
darė, vyrai kitokio darbo ne
galėjo gauti, ir tikrai visiems 
buvo ir yra gyva bieda.

Philadelphijos Restaurantu 
Draugyste nutarė szitiems 
žmonėms pagelbeti, kad jiems 
Kalėdos butu nors kiek links-

LINKSMU KALĖDŲ
VISIEMS!

mesnes.
Szitie biznieriai pasiuntė ke- 
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Aidi, ir aidi Kalėdų varpai, 
Visas pasaulis pabunda.... 
Saules troszkimas sukyla 

szirdyj’,
Nuksta juodoji pagunda.

Mažute, kukli bažnytėlė
Su vėjo iszgirgždintom durim, 
Pasauli isz purvo pakele, 
Žmonių milijonus subure.
Ir linksta gaivu milijonai 
Nuužemintai rankas sunėrė,
In Dieva, Kuris myli žmogų,

■ Ir lauko siubuojanezia svėrė.

i Aidi, ir aidi Kalėdų varpai,
! Visas pasaulis pabunda....
: Saules troszkimas sukyla 

szirdyj’,
Nyksta juodoji pagunda.

naszystes skelbe, pasiaiszkin-! 
darni kad jie isz tu žmonių ant 
menulio ar žvaigždžių jokiu ži- I 
niu nebuvo gave.

Vienas szito pakvaiszusio 
pranaszo apasztalas taip inti-! 
kejo in tas kvailas pranaszys-! 
tęs, kad jis nutarė tas kelias; 
paskutines dienas ant szio 
svieto praleisti kaipo ponas;! 
Jis nusipirko ant iszmokesczio, į 
dideli ir brangu “Cadillac” 
automoliliu, tudamas tikras 
kad jam nereikes visai už ji 
daugiau mokėti, nes jau bus 
pasaulio pabaiga.

(Kažin ka jis dabar darys su 
savo tuo poniszku “Cadillac” 
automobiliu, kai ateinanti me
nesi jam reikes riebiai užsimo- j 
keti.)

Pranaszas, Daktaras Laug-! 
head su savo pagelbininke Po-i 
nia Dorothy Martin, penkios 
deszimts trijų metu moeziute 
visa ta kiaura nakti praleido 
jos namuose in Oak Park, lauk
dami pasaulio pabaigos.

Kai ta pasaulio pabaiga ne-, 
atėjo, pranaszas, Daktaras, bu
vęs Profesorius Laughead i 
trumpai pasiaiszkino, kad su-
sisiekimas tarp žvaigždžių ir 
žemes, del kokiu ten priežas- 
cziu buvo staiga nutrauktas.

Keli kiti jo apašztalai buvo 
pardavė savo namus, bonus iifc 
szierus. Ka jie ketino su tais

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Daktaras Samuel Sheppard Kaltas;
Pasmerktas Iki Gyvos Galvos Iii Kalėjimą

Dak. Samuel Sheppard 
(stovi viduryje paveikslo) 
kuris buvo intartas už savo 
žmonos Marilyn nužudinima 
ir kuris taip po prisieka gy
nėsi kad jis nekaltas, kad 
koks vagis jo žmona nužudė 
ir ji labai apmusze, buvo
teiesmo surastas tikrai kal
tas. Už toki prasikaltima 
teisėjas kitaip negali nu
spręsti, kaip ji pasmerkti iki 
gyvos galvos in kalėjimą.

Žinoma, po tokia bausme, 
iki gyvos galvos in kalėjimą

tokis prasikaltėlis, už de
szimts metu gali kreiptis in 
teismą ir praszyti kad jam 
butu dovanota, ir kad jis bu
tu paliestas.

Czia prie stalo sėdi Dak
taro Sheppard advokatas 
William J. Corrigan ir szalia
Daktaro Sheppard stovi ad
vokato sūnūs Wm. H. Corri
gan. Advokatas visomis ga
liomis stengiesi iszteisinti 
daktara, bet jam, rodos ne- 
pasiseke.

a o o

KAIP be dovanu ir žibueziu, 
taip ir be žvakucziu, Kalė

dos netutu Kalėdos.
Žvakes ir žvakutes jau per 

szimtus metu yra variuojamos 
per Kalėdas.

Airijoje žmones pastato žva
kute in langa, kad parodžius 
Kudikehui Jėzui kelia in j u 
na mus.

Czekoslovakijoje žvakutes 
yra statomos in leksztes, kurios 
t u va ant vandenio padėtos ir 
plaukia, kaip mažas laivelis.

Armėnai vartuoja szimtus 
žvakių ir žvakucziu del savo 
namu ir bažnycziu.

Labrador kraszte, kiekvie
nas vaikas neszasi in bažnyczia 
maža žvakute, instatyta, in- 
sprausta in iszdrožta rope. Jis 
ta rope ir žvakute laiko per pa
maldas ir paskui, po pamaldų 
jis ta rope suvalgo o žvakute 
parsinesza namo.

Norvegijoje visos szeimynos 
eina in bažnyczia su deganezio- 
mis žvakemsi. Tas žvakes jie in 
sniegą insmeigia prie bažny- 
czios duriu, kur jos pasilieka 
per pamaldas.

siu iszneszti. Nei vienas isz ju 
nebuvo nei sužeistas, iszimant 
ta moteriszke, kuri pati inszo- 
ko in ta gaisra ir sudege.

DRAIVERYS
KALTAS UŽ

DVI MIRTIS
SOMERSET, PA. — Dvide

szimts dvieju metu amžiaus 
William D. Bishop isz Bethle
hem, Pa., luvo surastas kaltas 
už dvi mirtis ant vieszkelio, ne
toli Windber miesto. Nelaime 
atsitiko Gegužio dvideszimts 
antra diena.

Trisdeszimts devynių metu 
amžiaus Ponia Peggy Olsen ir 
trisdeszimts vieno meto am
žiaus Ponia Marjorie Shaffer 
buvo užmusztos netoli Rum
mel. Jodvi važiavo su Daktaru 
John E. Barker, isz Bedford.

Draiverys Bishop ginasi ir 
sako kad jis nieko nebuvo gė
rės priesz ta nelaime, bet vals
tijos policijantas Paul Kunkle 
sako kad tas Bishop buvo jam 
prisipažinęs kad jis buvo ke
turis ar penkis sznapsus iszsi- 
traukes priesz ta nelaime.

Keli menesiai atgal teismo 
‘‘jury” negalėjo prieiti prie 
jokio susitarimo kaslink tos 
nelaimes, bet szita syki tas 
draiverys buvo rastas kaltas 
už tu dvieju moterų mirtis, nes 
jis, anot teismo pasigėrės va
žiavo kai ta nelaime atsitiko.
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Kas Girdėt

LINKSMU KALĖDŲ
VISIEMS!

Beveik visi 'biznieriai tikisi 
ir sako kad ateinaneziais me
tais biznis visiems ir visur bus 
geresnis.

Dabar daugiau kaip szeszios 
deszimts du milijonai Ameri- 
kiecziu dirba.

giau 'pinigu ir visokio tavoro 
siaustu in svetimus krasztus, 
nes taip darbininkams dau
giau darbo parūpina.

Fabrikantai ir kompanijos 
reikalauja kad valdžia liauta
si szvaisczias musu pinigas po 
visa svietą.

Meile kantriai tyli, bet tuo 
paežiu kartu ir laibai placziai 
szneka.

Bernukas nors sziandien juk 
tur pasidžiaugt.

Bažnytkiemyj drauga jisai 
susitiko, —

Reiks džiaugtis, bet kaip? Tai 
pas Icku reik traukt.

O Ickus teip geras, teip barsda 
atkiszes,

Visus, rodos, nor jisai

ja tvirtybe ir iukalbinejo, idant 
savo visus sopulus aukautu 
Dievui ant užganaipadarimo u'ž 
nusidėjimus. Kunigas žmogus 
szviesus ir pertikrintas, pažino 
jog ligones jau valandos su
skaitytos jog atsiskirimas jo
sios su sziuom svietu , artimais 
todėl suszauke namiszkiuš prie

Pinigiszkas Vajus Del Gydymo Paralyžiaus 
Prasidės Sausio - Jan. 1-ma diena 1955m. ir 

tesis iki Sausio 31-mai Dienai.

sziandien bucziuot;
Ickiene vėl raktu krūvas 

prisiriszus,

lovos ligones.
Jau szesželis smerties įpuolė 

ant nelaimingos merginos, ka-

Biznieriai nori kad valdžia 
mažiau pinigu praleistu; uni
jos reikalauja kad valdžia dar 
daugiau paskirtu del mokyklų, 
ligoniniu ir vieszkeliu statymo, 
kad jiems daugiau darbu pa
rūpintu.

Europos krasztai dabar 
daug daugiau visko perkasi isz 
Amerikos, su Amerikos pini
gais. 1948 metais tokis biznis 
buvo apie pusantro bilijono do
leriu. Dabar tas biznis yra su- 
virsz pustreczio bilijono dole
riu ir kasdien auga.

_ __ __O_______as
Meile pritaria geram darbui; 

m e i 1 e pas i s z v e 11 c z i a.

Komunistai dabar varo pro
paganda, kad jie nori su visais 
taikingai sugyventi.

Fabrikantai ir darbininkai 
reikalauja kad taksos ant daig- 
tu isz svetiniu krasztu butu su
mažintos. Bet kaip tik tokios 
taksos palicczia ar tuos darbi- 

‘įlinkus ar fabrikantus, jie bėga 
in Vaszingtona ir reikalauja 
kad tos mantos, tos taksos bu
tu padidintos, kad svetimtau- 
cziąi ežia su savo lavonais ne- 
inlystu.

Komunistai Azijoje ta tai
kinga sugyvenimą pareiszkia 
imdami in savo kalėjimus 
Amerikieczius lakūnus.

Azijos krasztai dabar mažai 
invertina Amerikos intaka, nes 
Amerika prakiszo proga Korė
joje, ir dalbar negali iszsilaiky- 
ti Formosa saloje.

O Eisenhoweris vis szneka 
apie taikinga sugyvenimą su 
tokiais Židikais.

Iszrodo kad Eisenhowerio 
politines dienos yra suskaity
tos.

Prancūzijos Premjeras Men- 
des-Franice, atsilankęs in Ame
rika ragino Prez. Eisenhoweri 
sutikti ant keturiu didžiųjų 
vieszpatyscziu susirinkimą szi 
pavasari. Jis prisipažino kad 
jo krasztas jau dabar yra ran
kas nusimazgojęs nuo viso In- 
do-Kinijos kraszto.

Žmogus, kurisai nemoka su
sivaldyti, kartais daugiaus 
Ii pakenkti darbe, nekaip 
sziausias prieszas.

ga-
ar-

Meile veržiasi in augszta, bet 
visados pasirengus nužengti li
gi apaezios.

Unijos dabar yra iszleidžiu- 
sios savo nusistatymu “Szven- 
ta Raszta”. CIO unija yra ji 
paruoszus. Visi darbininkai 
szita propaganda gaus. Maty
ti kad daifoininku unijos ge
riau ir uoliau darbuojasi negu 
fabrikantai, kurie iki sziol jau
tėsi sziltoje vietoje su Republi- 
konais.

Meile stipri, bet teipogi ir 
saldi.’

Meile visuomet darbuojas ir 
visuomet kantriai nukeuezia.

Darbininku unijos isz beveik 
visu valstijų dabar ima vieny
tis, bendra frunta sudaryti, 
kad galėtu nemaža intaka pa
daryti ant Kongreso ir ant pa
ties Prezidento.

Meile daro stebuklus, meile 
mažina paklydimus, meile nai
kina pras i ž e ngim u s.

Visur ir visiems dabar aisz- 
ku, kad unijos dabar jau vėl 
drąsiau kalba, drąsiau savo 
reikalavimus stato, nes jos jau- 
cziasi kad Demokratai jas 
rems ir užtars.

Pypkes Durnai

Kalėdos Lietuvoje

Darbininku unijos dabar jau 
pamirszo apie savo pareikala- 
vima<, kad tas “ Taft-Hartley 
Instatymas ’ ’ ’butu panaikintas 
ar permainytas. Jis mato kad 
jos priesz veja negali papusti.

Meile aipszvieczia ir daug- ka 
atspėja.

Darbininku unijos dabar rei
kalauja kad valdžia dar dau-

Atėjo laimingos snieguotos 
Kalėdos;

Szirdingai ju lauke žmoneles 
visi.

Ražancziu pakarkine, valgyti 
sėdos

Ir plotku užkasti laimingi, 
linksmi.

Pavalgęs, senelis bažnyczion
krapina

Klausyti trejopu szventuju
Misziu;

Algas gaspadorius ta diena
dalina

Ir linksmina szirdis jaunuju 
tarnu.

Raudonos, laimingos merginos 
tarnaites,

Kad gavo už kruvina darba
graszius,

Ir szneka: kaip pirks sau 
tresus, skepetaite,

Kaip bus, kaip vieszesis pas 
mielus tėvus.

Bernukas ir džiaugias;
szeip-teip apsirėdęs,

Jau eina jis neva Misziu
iszklausyt,

Bet musu Kalėdos ne tam juk
Kalėdos,

Kad laika bažnyczioj ta diena 
darkyt:

Per isztisus buvęs metus be 
skatiko,

Degtine tik skubina; skubina < 
duot.

Ir geria bernukai ir pinigus 
leidžia, •

Vaiszina viens kita jauniejie 
draugai;

Visi užsigert kuo daugiaus 
tiktai geidžia

Ir teka sparnotos j u kalbos, 
juokai.

Kam metuose jie iki Kalėdų 
teip kente

Ir kantriai teip lauke Kalėdų 
szventu?

Kam szokius blaivystej 
szventadienius szvente?

Nors syki reik gerti ant metu 
visu!

Kam kruvina prakalta 
metuose liejo,

Kaip szalo, kaip snigo, kaip 
buvo lytus?

Tai sziandien jiems alga už tai 
užmokėjo:

Už draba jie gavo kelis 
skatikus.

Tai džiaukitės, gerkit, jaunieji 
berneliai!

Asz verkeziau, jus dėta, bet 
džiaukitės jus:

Tai geirate prakalta savo, 
broleliai,

Tai darba ant svetimo lauko, 
vargus.

O kaip asz ežia geiseziau, kad 
jums tik galeeziau

Ne tokia, gražesne linksmybe 
inteikt:

Asz jums po knygute inbrukti 
norecziau,

Kad butu szventadienyj jums 
ka bent veikt.

Parody cziau jums asz 
gausinga szaltini,

Naudingas galėtumėt semti 
žinias,

Jis duotu linksmumo daugiaus 
už degtine:

Galėtumėt vargo draskyti 
pynes.

Bet, vargszai! Nematote szito 
jus tako

Ir leidžiat jaunyste tamsybei 
akloj

Bet ka ežia — kam reiktu, tie 
nieko nesako,

O manes klausyti, kas jums 
ežia galvoj ?!

TURTAS, LAIME IR 
TUSZCZIOS RANKOS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

sveikata nei truputi nepasige
rina ir da net lig sziol da turė
jo ir nenumirė, stebėtina!

Motina nepalaujencziai pri- 
leisdinejo szturma ant dangaus 
nuolatos melsdama Dievo susi- 
mylejimo ant ju, idant Tas ne 
imtu nuo jos brangiausio kudi-. 
kio, bet Dievas matomai kiteip 
nusprendė. Tevas-gi iszdalino 
ant isz,maldų (almu'žnu) pusė
tinais sumas pinigu tailp biednu 
pavargėliu idant ir tiejai pri- 
gel'betu savo maldomis perpra- 
szyti užrūstinta Dievą ir idant 
sugrąžytu jo dukterei sveika
ta.

Kunigas, kuris kasdien at
lankė Adele ir savo pilnais su
raminimo žodžiais stebėtinai 
sudrutinejo jos dvasia, buvogi 
dabar prie jos. Inkvepinejo in

da pasistengus isz visu savo 
pajiegu pakele savo iszdžiuvu- 
sias rankas augsztyn; ant vei
do jos gal ima buvo matyt dide
le baiinia ir iszgasti, bet nusil
pus vėlai puola žemyn jos ran
kos, o lupos sziiiabžda:

— Ach, 'žiūrėkite ant mano 
ranku!

Motina prisilenka prie duk
ters mirsztanczios ir klausė:

— Kas tau. dukrele mano ? 
Ar tau ko reikia ?

— Žiūrėkite ant ranku ma
no, atkartojo mergina, rankos 
mano tuszczios, tuszczios ma
no rankos! Per visa savo gyve
nimą nieko nepadariau del 
Dievo,"turiu stoti priesz Ji su 
tuszcziom rankom! Gyvenime 
buvo turtas ir laime, sziandien 
valandoje mirimo tuszczios 
mano raukės. Baisi baime siau- 
czia ant jos veido; pradeda 
blaszkytis.

— Bukie rami mano kūdi
ki, ramina su aszaromis tėvas, 
priėmei szveiitus sakramentus, 
o užtiesa Dievas tau viską do
vanos ir bus malonus aut tavęs.

Bet tas da nesuramino mer
ginos mirsztanczios, ji su dide
liu neramumu dairosi aplink, 
žiuri, ant kiekvieno matomo 
daigto, rodos busent jieszko 
sau pagelbės, bet niekur mato
mai jos sau neranda, nes sun
kiai dūsauja. Tuomet kunigas 

. busent isz dangaus apteiktas 
inkvepimu, greitainutvere kry
žių su paveikslu nukryžiavoto 
Iszganytojaus ir paduodamas 
in rankas mirsztanczios kalba:

— Sztai matai jau tavo 
raukos nei esą tuszczios! Kris- 
tusas Iszganytojas už nusidėji
mus tavo iržgaua padare! Jo 
ncaiprubėžintus nuopelnus gali 
perstatyti Dievui Slidžiai, Jis 
priims maloningai.

Prie tu žodžiu mirsztanti ap- 
simalszino, suprato tuosius 'žo
džius piemenio duszios savo.

Mariuką priėjo prie lovos, 
prisilenkė prie .sesers ir pasakė 
ka tokio niirsztantai in ausi.

Tas iszszaiuke stebuklinga 
atmaina ant veido mirsztanties 
iiusiszypsojo ir tarė:

— Brangi Mariuk, kokia 
tu gera sesute mano! Ir stengė
si paimt ja in savo glebi. Acziu 
tau, dekavoju isz visos savo 
szirdies!

Prispaudė da karta kryžių 
prie savo lupu, potaim prie 
szirdies, kunigas daro iszriszi- 
ma jos isz nuodėmių ir mel
džiasi už ja; Adele rainei žiuri 
in paveikslėli nukryžiavoto 
Iszganytojaus ir, po keliu mi
liutu užbaigė gyvenimą; numi
rė rainei 'pasidavus valei Die
vo, turėdama vilti nuopelnuo-

And it takes MONEY, too. The 
crippled child who is cut Ou 
from her playmates lives only 
half-a-life. The disabled 
wage-earner needs more than 
just plain guts to carry on. 
Only with expert treatment, 
good equipment and under
standing care can the stricken 
overcome crushing handicaps. 
These are the things MONEY 
can buy.

Your MARCH OF DIMES con
tributions are saving lives.’ 
More than that, they are re
building lives that are saved.

šia Iszganytęjaus.
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O, kas tai do laime mirti ant 
ranku motinos musu dvasisz- 
kos szventos katalikiszkos baž- 
nyczios, girdėti žodžius sura- 
minanezius kunigo to ja valan- 
doja, kada dvasia 'žmogaus 
baisiausioms perimta mislimis, 
rainei mir^zta ir didžiausias 
nusidėjėlis, jeigu priesz sinerti 
padaro tikra gailesti už savo 
nuodėmės ir tikrai nictavoja už 
tai.

Adele, auka puikybės ir 
geismu svietiszkū per iszdyku- 
ma likos palaidota.

įSmertis jos sugraudino kone 
visus gyventojus miesto D., vi
si tie, kurie juokėsi ir džiaugė
si isz jos nelaimes, dalbar viską 
pamirszo ir apgailestavo drau
ge su likusais gimdytojais’ ir 
giminėmis jos didelėm nubudi
me.

•Nuo laiko iiustojimo savo 
dukters ponstva K, gyveno la
bai dievobaiiningai, atsitolino 
nuo svietiszkū smagumynu ir 
linksmybių, atsidavus visisz- 
kai inlaidumui, mielaszirdys- 
tei davinedanii gausos iszmal- 
das pavargelams.

Vienkart Marinka, kuri kai
po pirmiaus teip ir dabar buvo 
aniuolu visu ligoniu ir pavar
gėliu, priėjus prie gimdytoju, 
kada tiedu sėdėjo abudu paka- 
juje, apreiszke jiems savo pa- 
stanayijima, praszydama pa
laiminimo.

— Prislėgiau Vieszpacziui 
Jėzui, kalbėjo mergina ir pri
žadėjau savo inirsztancziai se- 
serei, jog 'paaukuosiu už ja vis
ką ta, ka tik kada nors ka, gero 
padarysiu ir jog kaipo už per
maldavimą už jos nusidėjimą 
pasiliksiu seserų, mielaszirdys- 
t ees, o dėlto praszau jusu bran

virto szimtmeezio. Vien tik 
pravoslavai dar vis laikosi se
nojo kalendoriaus. Sulig seno 
Gregoriszko kalendoriaus Ka
lėdos pripuola trylika dienu po 
musu Kalėdų szvente. Po teisy
bei, galimas daigtas kad ju ka
lendorius teisingesnis už mu
su.

Sziandien net ir daug kriksz- 
czioniu ir Kataliku, Anglu kal
boje kalba apie Kalėdas kaipo 
“Yule-tide”. Tas žodis ‘Yule’ 
yra grynai pagoniszkas.

Angliszkas vardas “Christ
mas” reiszkia “Kristaus Mi- 
szios”, nes nuo vienuolikto 
szimtmeezio Kalėdų szveneziu 
svarbiausias invykis buvo tos 
trejopos Miszios kurias kiek
vienas Kunigas atnaszaudavo.

Tokia pati reikszme yra ir 
kitose kalbose, kaip Duechlan- 
diecziu žodis “Kersmis”, Vo- 
kiecziu žodis “Weihnact”, 
szventoji naktią; Italijonai Ka
lėdas vadina “II Natale”, gi
mimas; Ispaniolai taip pat va
dina “Il Navidad”; Portuga
lai ta paezia reikszme turi sa
vo žodyje “Natai”; taip pat 
ir Velszmonai, “Nadolig”; 
Graiku žodis Kalėdoms yra 
‘ ‘ Genethlia ’ ’, kuris teipgi 
reiszkia gimimą; Vengru žodis 
yra “Karacsony ”; ir visi tie 
žodžiai reiszkia ne tik gimimą, 
bet nepaprasta gimimą.

Lenkai Kalėdų diena vadina 
“Boze Narodzenie”, tai reisz
kia Dievo gimimas. Tie kurie 
Rusijoje dar prisimena Kalė
das, jas vadina “Rozhdestvo 
Khrista”. Ir tai reiszkia Kris
taus Gimimą.

Prancūzai du žadžiu vartuo- 
ja. Pietų Prancūzijos žmones 
sako “Nadal”, bet Paryžiuje 
Kalėdos yra “Noel”.

gus mano gimdytojai apie pa- 
velinima ir palaimiiiima del sa
ves ant to kelio.

Gimdytojam. toji 'žinia buvo 
laibai skausminga, bet negalėjo 
prieszintis merginos nuspren
dimams, gaila buvo jiems nu
stoti paskutinio džiaugsmo, pa
trol vt paskutini kūdiki senat- 
veja, vienok matydami teip di
dele geradaryste daryta per 
savo kūdiki per pasiszventima 
jos ant geru darbu, davė pave- 
linima ir laimino ant to jos žy- 
gio.t Dadeszkc-gi 'patys isz pa
segu sa vo dūkto r iti iszbudavo- 
jo dideli ligonbuti.

Marinka, arba kaip dabar 
vadinasi sesuo Assumpta, ir da 
dalbar yra visiems’žinoma isz 
savo mielaszirdingumo ant pa
vargėliu ir daug geradejyseziu 
daro, o vis ant intencijos: “Už 
duszia numirusios savo se
sers.”

Ant galo priduri reikia dh 
viena klausima del tavęs mie
las skaitytojau: kas geriau isz- 
kirto, ir ezion, ir ten, ar Adele? 
Ar Mariuką?

( — GALAS —

KALĖDOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vo nutarta ta diena paskirti 
Kristaus gimimui, kad kaip 
nors atitraukus krikszczionis 
nuo pagoniu szventes palaiky
mui.

Pagonys ta diena szvente 
saules szvente.

Sziandien visas krikszczio- 
niszkas pasaulis szvenezia Ka
lėdas, Kristaus Gimimo szven
te, Gruodžio dvideszimts penk
ta diena. Jie taip daro nuo ket-

Ir mes Lietuviai su Anglais 
esame nuklydę nuo pirmos 
r e i k s zm e s iszsireiszkimo 
“Linksmu Kalėdų”, “Merry 
Christmas”. Pradžioje, anglu 
kalboje žodis “Merry” ne- 
reiszke džiaugsma ar linksmy
be, bet “szventa, taikinga ir 
ramu”. Tai daug taisyklingiau 
sakyti “Szventu Kalėdų” ne
gu “Linksmu Kalėdų”.

Kalėdų giesmes teipgi ka ki
ta pirmiau reikszdavo. Pir
miau Kalėdų giesmes visados 
būdavo su szokiais. Tik vėliau 
tas giesmes pradėjo giedoti 
bažnycziose be jokiu szokiu. 
Dauguma Kalėdiniu giesmių 
sudarė, parasze ir mums pali
ko ne Katalikai, bet Protesto- 
nai.

Szventasis Pranciszkus Asi- 
žietis mums paliko Kristaus 
lopszeli ir stainele. Jis labai 
buvo prisiriszes prie visa tai 
kas buvo arti Kristaus gimimo. 
Jis Lotynu kalboje parasze ke
letą gražiu Kalėdiniu giesmių.

Isz Italijos Kalėdų giesmes 
pasiekė Ispanija ir Prancūzija 
ir paskui po visa Europa pa
plito.

Kalėdų eglele mums davė 
Vokiecziu kunigužis. Bet me
dis, nežiūrint ar jis butu egle 
ar ne, bile tik žalias, nuo pat 
krikszczionystes prasidėjimo 
vis krikszczionims primine 
Kristų. Pirmuose krikszczio
nystes metuose žmones apredy- 
davo žalius medžius su ostijo
mis, kad parodžius skirtumą 
tarp to medžio rojuje, kuris 
mums tiek nelaimes atnesze ir 
tas naujas medis, kuris per 
Kristų mums tik malones ne- 
sza.

Pirmuose krikszczionystes 
metuose būdavo rengiama te
atrai kurie atvaizdavo Kris- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Užstojus vakarui, Adele su 
motina nu važiavo ant ’baliaus, 
o Marinka paskubino in' bažny- 
cziai idant ten melst Vieszpa- 

4 ties Dievo dovanojimo už tokia 
nuodėmė sesers ir motinos.

Adele ant zobovos vėlei buvo 
karaliene! Ten-gi ei gosi teip 
linksmai teip aut nieko nepai- 
saneziai, kad ir' motina per 
pirsztus žiūrinti turėjo daryt 
del dukters (pasargas, o susi
rinkusio ir nebuvo užganėdinti 
tokiu elgimose merginos.

— Žiurekit-gi tiktai ant 
Adeles K., sznaibždeta tarp su
sirinkimo, jau per daug sau pa
vėlina. Bovintis-gi linksmai 
galima bet kas jau perdaug, tai 
szelauk!

’Szoko Adele su savo sužie
duotiniu, teminimai kone visu 
buvo1 atkreipti ant tos poros. 
Szokis baigėsi, kada lekajus 
priėjo prie pono barono ir už- 
prasze ji in prieszpakaji. Vos 
isz sales iszejo, priėjo prie jo 
komisorus policijos ir deda sa
vo ranka, ant jo peties,' kalbė
damas ramiai:

— Vardan tiesu aresztavo- 
ju poną.

Ant tu žodžiu pabalo jaunas 
žmogus ir pirmoja valaudoja 
žodžio isztart negalėjo.

Užstojo tarp susirinkimo ne- 
apraszomas nusistebėjimas ir 
susimaiszimas.

— Ka tas turi ženklinti? 
Kas czion yra? Ponas baronai 
kodėl nesiteisiiii? Tokie atsi- 
liepine jo balsai aplink.

Dabartės aresztavotas atsi
peikėjo truputi ir pasizauke su 
didžiausiu užsirustinimu:

— Mano pone, kai]) drysti 
teip nužemint mane? Esmių 
baronu Erwin B.

— Nenorėk apmuilinti akiu 
ponas, atsiliepe komisoris po
licijos, neloszk ponas komedi
jos tolinus; esi ponas Juozapu 
Oparauskiu kuris Lodzėje ap
vogei banka;, o kuris giluknin- 
gai papuolei man ir rankas. Su 
sekiau tave, sztai tavo fotogra
fija! Ir isztraukes isz kišzo- 
niaus* parode. Visi nusiminė, 
atsitraukė nuo p i k t a d a r i o 
eks-barono, o komisoris su pa- 

ifrgelba žandaro ibngesi iszvest 
vagi, kada dasižinojus Adele 
apie aresztavojima josios su
žieduotinio, persigandus su 
kliksmu iszibego isz sales.

— Erwinia, ant meiles Die
vo! Szauke su didžiausiu 
skausmu; brangus mano, kas 
atsitiko ?

Tas-gi atsigryžo in ja ir 
žvilgterejas, su skausmu ir nu

budimu tarė:
— Buk sveika, atsisveikinu 

tave, trumpai džiaugėmės lai
me, žvaigžde laimes musu už
geso! Liki sveika brangi! Ir ta
po iszvestas per žandara isz na
mo.

Akcinis pilnomis szandinan- 
czio džiaugsmo visi svecziai 
dalbar pradėjo žiūrėti in nelai- 
minga mergina, kuri negalėda
ma datvert tu pilnu nuodu del 
jos žiurejimu in ja visos drau- 
guves, suvis nesisvarstindama 
iszibego laukan paskui savo 
mylimai. Bet jau tas sėdėjo ve

žime tarpe dvieju polici jautu 
ir jau buvo vžimas pusėtinai 
atsitolinęs, o valžnyczius da vis 
priverstinojo arklius priskubi- 
neti bėgimą.

Teip Adele ir atsiskyrė su 
savo mylimu eks-baronu B, 
ant visada.

Matydama, jog jau ne pavys 
jo, pati nežinodama ka daryti 
isz baisaus rupesezio ir gailes- 
ties, busent papaikus leidosi 
būdama lengvai apsivilkus su 
gryna galva ir rankom kėlu 
tiesiok namon, neklausydama 
suvis szaukimu motinos, kuri 
su neapraszoma baime szauke 
ir melde palaukti, bet toji ro
dos suvis negirdejo nei neži
nojo, bego toliaus keliu, tada 
motina prisakė važnycziai ka
lio veikiausia užvažiuot. Sėdo 
in roges ir leidosi paskui, bet 
Adele jau buvo prie duriu, sa
vo ir staii'gai patraukus už vė
los nuo varpele, puolė ant že
mes, nes pajiegos ja jau suves
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“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

net dabar apleido.
Tuomlaik iszszoko isz rogių 

motina, kuri ir vos neapalpo 
tik ka tarnai in laika pribuvo 
iii pagelba, vieni vede pusiau 
apalpusiu motina, kiti nunesze 
in vidų apalpusiai mergina ir 
paguldė ant lovos po apgloba 
motinos.

Tasai staigus ir instabus' su- 
gryžimais moterų nuo baliaus 
nemažai pridarė sumiszimo na
mie ponstvos K., persigando ne 
tik senas tėvas ir Marinka, bet 
ir visi tarnai, nes sugryžimas 
buvo suvis nepaprastinas ir isz 
pradžių nieko nuo moterų dasi- 
žinot nebuvo galima kas atsiti
ko, kas buvo priežaste tokio' 
navatno jodvieju sugryžimo.

Ant rytojaus su smarkumu 
žaibo pasklydo po visa miestą 
žinia apie vakaryksziczio vaka
ro atsitikima, o daugumas žmo
nijos džiaugėsi isz patikimo 
nelaimes ir gėdos Adeles, ypa
tingai sandraugos džiaugėsi ir 
juokėsi isz to, o tos kurios va
dinosi pirmiaus jos prietelkom 
kalbėjo:

— Labai gerai! Ha, ha, ha, 
tegul dalbar-gi pasididžiuoja 
savo baronu ponia baroniene, 
tegul pasigyrė savo jaunikiu.

Nes žinoma, jog ant szio 
svieto tokis jau papratimas, 
jog garbina, žmogų ir lenkėsi 
priesz ji lyg tol, lyg kolei anam 
laime tarnauja, bet tik tegul 
laime apleis jau visi prietelei, 
ar prietelkos, ne tiktai pasi
džiaugs ir iszjuoks, bet da ir su 
koja spirtus gatavi!

Adele, szale kurios nuolatos 
apie prigavika eks-barona kal
bėta, gulėjo didėlėje karsztli- 
geje, negalinti pažinti nei tė
vo, kuris niekur susiraminimo 
rasti del saves negalėjo ir isz 
rupesezio lauže sau rankas, ne 
teipo-gi motinos, kuri buvo 
priežaste visos tos nelaimes, o 
kurioja dabar jau atsiliepe ir 
locna sanžine ir pradėjo daryt 
jai iszmefinejimus. Pa'kvestas 
gydintojas matomai abejojo 
jos 'pasitaisime, nes tai galima 
buvo nužvelgt ant jo veido, o 
kada paklausė gimdytojai ko
kios jis nuomonės kaslink li
gones, davė nevisiszikai pa
linksminanti atsakymu., jog 
karsztlige galima bus įprasza- 
lint bet isz to da 'sunkesne liga 
gali invykti. Jo nutarimas bu
vo teisingas, karsztis, kas tei
sybe susimažino ir mergina at
sipeikėjo, bet po dvieju dienu 
pasirodo diegai ligos tifuso ir 
grasino pavojum.

Isz pradžių mergina gulėjo 
busent nustojusi atminties ir 
žado, ant klausimu, atkreiptu 
in ja, neatsakinejo, tik žiurėjo 
ant apsiaubaneziu ja ypatų 
akomis neiszinairanczioins. Lai
kais tverdavosi nuo lovos, bu
sent norėdama 'bėgti, kad vos 
stengdavo sulaikyti, arba atsi
liepinėjo in savo sužieduotini, 
balsu pilnu nusiminimo ir di
džiausios kartybes, tai velei su 
iszmetinejimu ir skausmu.

O ir nelaimingas tėvas jaute 
iszmetinejimus sanžines, jog 
tiko ant noro moterių ir neper- 
t rauke su taikos su sa vo atei- 
naiiicziu žentu, kuri nužiuriiie- 
jo nedorylbeja ir prijautė jog 
tas susižiedavimas jo dukters 
su tuom žmogum suteiks; ju 
namui nelaime. Vienok daug 
didesne iszunetinejimai vargi
no sanžine nelaimingos moti
nos, kuri pati dabar aiszkiai 
mate jog ji yra priežaste tos 
nelaimes in vykusios po j u pa
stoge. Tiktai viena Mariuką 

,buvo truputi ramesne ir rūpi
nosi raminti savo gimdytojus.

— Praszau jusu» brangus 
gimdytojai, kalbėjo Marinka, 
nebūkite teip' nusiminia, Sal
džiausia Szipdis Jėzaus da mu
mis gali apsaldinit musu karty
bes. Todėl kreipkimės pas Ji. 
Melskimės prie Dievo, o Jis 
mus da gali suraminti melski
me 'inlaidumo (mielaszirdys- 
tes) Saldžiausios Szirdies 
Vieszpaties Jėzaus, idant Jis 
teiktųsi sugražint sveikata mu
su Adelei nes Jis yra geriausiu 
gydytojam visu ligoniu, o jei
gu Jo szventa vala paimti ja 
nuo musu, melskime, idant su
teiktu Savo szvenita. vala, kad 
Adele darytu metavone už savo 
nusidėjimą ir 'butu verta pri
imti paskutinius Szv. Sakra
mentus, idant pernielstu Die
va kuri matomai labai užrūsti
no!

— Doras kūdiki mano! Ta
re sujudintas tuom senas tė
vas, tu visados randi geriausi 
kelia gelbejimuose! t) szeme 
musu nuliūdime esi geriausia 
suraminto ja.

Motina teippat sutiko ant 
sutarimus dukters sziandien.

Nelaime privertė ja klausyt 
rodos rodos to, kuri pirmiaus, 
atsidavusi svieto žaislem su
vis buvo pamirszus ir apleidus 
suvis, apie kuri suvis nepaise- 
jo ir nenorėjo ne klausyt jo pa
sargų, palaikydavo už mažai 
iszmananti kūdiki.

Visi-gi tris pagal rodą Ma
riukes suklaupė szale lovos ir 
pradėjo melstis. Baigent jiems 
maldas, Adele atidarė akis ir 
pirmu kartu iszmanai apsidai
rė aplink, o paregėjusi gimdy
tojus ir seserį besiineldžian- 
czius szale jos lovois, tarė:

— Esmių laibai serganezia ?
— Teip mano duktė, esi la

bai serganezia ir sunkiai, atsa
ke su aszaromis tėvas, bet gal 
Vieszpats Dievas susimylės ant

ŽIEMOS NAKTELE

yYLEJO aiszki žiemos naktele,
Miegojo žeme po sniego rubais, 

Nutilo oras, ir jokis halsas 
Szventos nearde ramybes.

Virszuj, padangėj, būriai žvaigždelių 
Mirgėjo szviete, viena pro kita 
Keliais paskirtais dangaus gelmese 
Nuo amžių sukosi, plauke.

O ten, už tu j u žvaigždžių pasauliu, 
Galybių Vieszpats, isztieses ranka, 
Erdves apemes, visus pasaulius 
Palaiko, valdo ir gina.

Praszvito mano apteme akys, 
Szirdis nurimo;
Žinau dabar jau, kur yr’ ramybe, 
Kame paguodos jieszkoti.

Ir, puolės asz ten tada ant keliu, 
Pakėliau szirdi prie To, Kuris valdo, 
Palaiko, gina visus pasaulius, 
Ir savo skausmą aukojau.

Ir siuntė Didis Galybių Vieszpats 
Aniuola Savo, kad rinktu aszaras, 
Jam paaukotas, paguoda duotu 
Ir szirdžiai nesztu ramybe.

Dabar žinau jau, kai spaudžia skausmas, 
Ir temsta akys, ir gelia szirdi,
Dabar žinau jau, kur yr’ ramybe, 
Kame paguodos jieszkoti.

tavęs ir ant musu nelaimingu, i su 
gal Jis suramins mus. visus.

Mariuką, su neapraszumu 
džiaugsmu iszgirdus žodžius
sesers giliai atsiduso.

— O kaip dideliai dekavo- 
ju tau už inlaiduma (mielaszir- 
dyste) Dieviszkos tavo szirdies 
melsesi karsztai Mariuką, isz- 
klausyk o Vieszpati maldų inu-

ir suteik Savo malonia, 
idant sesuo mano sutiktu su 
Tavo szventa vale, idant pada
rytu tikra gailesti už savo nuo
dėmės ir padarytu sutaiką su 
Tavim Vieszpati Dieve per tik
ra metavonia.

Ir toji malda doros mergai
tes likos iszklausyta.

Adele, kuri gerai paminėjo'

te night before Christmas
Sleep comes slowly on that magic night. Little eyes 

bright with the wonder of Christmas-don’t want to close. Little ears 
straining for the sound of reindeer hooves don’t want to stop 

listening. Sleep comes slowly when a child’s whole world is focused 
on the shining promise of tomorrow morning.

But Mom and Dad will sleep a little more soundly tonight, knowing 
they’ve looked beyond tomorrow morning in their Christmas buying.

Like so many parents, they’ve included a U. S. Savings Bond among 
the gifts under the tree. They’ve given the gift of security that 

grows right along with the youngster who receives it.

Each Bond earns an average 3% annual 
interest, compounded every 6 months if 
held to maturity. And it goes on earn
ing interest for as long as 19 years and 
8 months! That means a return of 
up to 80% more than you originally paid. 
Think how much a Bond will grow in 
value by the time your children or your

grandchildren are ready for college.
This Christmas include the present 

that builds for the future—a U. S. Sav
ings Bond. And keep on building through 
the year with the Payroll Savings Plan 
where you work—the plan that does your 
saving and your Bond buying for you. 
Someone you love will be glad you did.

Give the gift of security... with U. S. Savings Bonds
The U.S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks, 

for their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... $

Viesz. Jėzaus ir ;!
Motinos Szvencz. ;!
Sapnas Motinos Szven- ]• 

cziausios, mieganezios ]» 
ant kalno Alyvų, žemei ]! 
Batanijos, bažnyczioj Į» 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. ]!

Knygos Did. 3%x5% col. ]!
TIKTAI, 25 Cts. <

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

paskutini atsitikima* ant ba
liaus, paminėjo ir savo sesers 
rodąs ir atkalbinėjimus nuo 
ėmimo dalyvumo žaislese ir 
aktai vos dalbar 'suprato, jog 
jos sesuo teisybe kalbėjo.

— Likausi tiktai teisingai 
■per Dieva nubausta už mano 
puikybe ir godumą garbes 
svieto. O kaip-gi dabar gailuo- 
siu jog neklausiau tėvo' ir se
sers savo persergejimu, tik 
vien to jau dabar troksztu visa 
gale savo szirdies, idant gale- 
czia permelsti Vieszlpati Dievą 
už savo nuodėmės!

Likosi tuojaus pakvestas ku
nigas ir Adele su tikra gaileste 
dare metavone; atlikus iszpa- 
žinti isz savo nusidėjimu, pri
ėmė su nuo'bažnumu szventus 
paskutinius sakramentus. Vie
nok sveikata jos nepasigerino, 
norint gydintojas gana stengė
si gelbėti. Bet Adele dabar lan
da galo gyvenimo ramei be 
baimes, sanžine ja nekankino, 
pasirenge ant valos Dievo su- 
drutinta ant dvasios per kuni
gą-

Gydintojas nustojo pagalaus 
vilties sugrąžinimo sveikatos.

— Tokios instabios ligos 
da man neteko gydinti, misti
no ne karta gydintojas ir isz- 
ties neiszmanau, ligone atrado 
visa savo atminti ir iszrodo vi- 
siszkai sveika, o tuom tarpu

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Kalėdų Szviesa

RALEDOS tai szviesa, lange 
deganti žvakele, mirkstan

ti egleleje žvaigždele, szviesa 
vaikucziu akelese Kalėdų ryte.

Bet Kalėdos reiszkia kur kas
daugiau. Kalėdos, tai szviesa 
musu szirdyse.

Szi szviesa skaiseziausiai 
spindi vaikucziu veideliuose, 
bet ji degte dega tėvo ir moti
nos szirdyje.

Szi szviesa, deganti musu 
szirdyje Kalėdų ryte, priguli 
nevien tik Kalėdoms, nevien• « » » 
tik musu vaikams.

Szi szviesa dega kiekvieno 
kareivio szirdyje. Musu bro
liai, musu vaikai pasirenge 
duoti gražiausia, puikiausia ir 
brangiausia dovana, jie pasi
renge save pasiaukoti. Jeigu 
jie tiek, tai kiek mes?

“AMŽINA ŽYDĄ” 
Istorija Apie . . . 
Jo kelione po svietą ir liūdimas 

apie Jezu Kristų. 
Per paczta, 25 Centai. 

SAULE - Mahanoy City, Pa.
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LINKSMU SZVEN C ŽIU!

Kalėdos Visur Ir Visiems. Kalėdų Egleles 
Vaikus Džiaugina Seniems Jaunatve Pri

mena. Kalėdų Diedukas Visu Draugas, 
Nes Visi Dovanu Laukia.

LINKSMU KALĖDŲ
VISIEMS!

suokalbius įpriesz valdžia, kad I 
jis Į) i n i g u s iszsiunczia isz į 
kraszto • ir priima Zisz kitu 
krasztu. Teisme Kardinolas 
Alindszenty prie visu tu intari-

sveikinti Nauja Meta.

Gilberton, Pa. —
Laidotuves a.a. Prano Pasevi- 
czio, 43 metu amžiaus, isz mieš

KALĖDOS
MIESTUOSE IR

MIESTELIUOSE

Žinios Vietines
Subato.j .pripuola Kalė

dos; Vieszpaties Jėzaus Užgi
mimas ir Szv. Anastazijos, o 
Tautiszka Vardine: Aiszkute. 
Menulio atmaina: Jaunutis. li
tą diena 1830 m., įpirmutinis 
Amerikoje traukinys “The 
Best Friend of Charleston” 'bu 
bo insteigtas.

■fa Linksmu Szvencziu vi
siems, žm sziomis Kalėdomis. 
Linkime visiems sveikatos, lai
mes, ir kad sulauktume! sveiki 
kitu metu laimingai!

Kita sanvaite: Medelio j 
pripuola Antra Kalėdų Diena. 
Szv. Steipono, o Tautiszka Var
dine: Kernius. Taipgi ta die
na: 1943 m., Naciu didis ka- 
riszkas laivas “Icharnhorst” 
buvo Anglijos nuskandintas 
netoli nuo Norvegijos.

£ Panedelyje pripuola Szv. 
Jono Evangelisto, o Tautiszka 
Vardine: Dautartas. Ir ta die
na: 1926 m., Kaune suszaudyti 
keturi darbininkai: Karolis 
Požėla, Kazys Giedrys, Juozas 
Greifenbergeris ir Rapolas 
Cziornis; 1406 m., Kryžeiviai 
sugriovė Lietuviu pili Virbali; 
1948 m., Vengrijos Kardinolas, 
Josef Mindsizenty buvo Komu- 
nistiszkos valdžios suaresztuo- 
tas. Komunistai sako, kad Kar
dinolas Mindszenty yra iszda- 
vikas ir szpiegas, kad jis veda

imi prisipažino. Bet szitokis 
p r i s ip až i n i m a s v i s i s z k a i nieko 
nereiszkia, nes Komunistai su 
velnio gudrybe moka kaip nu- 

j kankinti ir nualinti žmogų kol 
jis prie visokiu nebūtu dalyku 
prisipažinsta; 1943 m., Valdžia 
paėmė Amerikos geležinkelius 
po kariszka tvarka, ires gele
žinkeliu darbininkai grasino ir 
rengiesi iszeiti ant'straiku.

fa Mahanojaus miesto 
žmones pyksta ir reikalauja 
kad poliui jautai suimtu ir su- 
aresztuotu tuos niekszus, kurie 
vagineja. nuo ^eglelių žibuezius 
ir elektros szviesas. Žmones 
tiek laiko paszvenczia ir liek 
pinigu praleidžia., kad ju na
ujai per Kalėdų szventes butu 
gražus, o keli niekszai visa ju 
darba sunaikina tas egleles 
aplaužydami ir žibuezius nuo 
ju nutraukdami. Tokie niek
szai Įmetu būti atsakomai nu
bausti.

.£ l’tarninke pripuola Ne
kaltųjų Vaikeliu, o Tautiszka 
Vardine: Rymas. Ir ta. diena: 
1856111., gimė Prez. Woodrow 
Vilsonas, kuris stengiesi, po 
Pirmojo Pasaulinio Karo, su
tverti Tautu įSanjunga,.palai
kyti taika ant szio svieto. Jam 
nesisekė, nes Amerikos Kon
gresus jam paramos nedavė; 
1948 m., Egipto Premjeras 
Mahmoud Fahmy el-Nokrashy 
Pasha ’buvo nužudytas.

Naujas Metas (pripuola 
Su'batoje.

Už tai kad Naujas Me
tas pripuola Subatoje, miesto 
sztorai, bankai, pacztas, ka
syklos, fabrikai nedirba ta die
na, “Saules” ofisas ir spaus
tuve bus ta diena uždaryti, nes 
ir mes norime priimti ir pa

telio, kuris likos užgriautas po 
žeme mainose Lapkriczio-Nov. 
dvideszimts devinta diena, o 

i Gruodžio-Dec. asztuoniolikta 
į diena jo lavonas buvo atkastas, 
nuvyko Utarninke, Gruodžio 
dvideszimts pirma diena, su Į 
apiegomis in (Szv. Liudvikoj 
'bažnyczioje devinta valanda! 
ryte, ii- palaidotas in parapijos 
kaipinese Frackvilleje. Velionis 
gimė William Penu arti Shena- 
doro, po tam jo tėveliai ir szei- 
myna apsigyveno Gil'bertone. 
Paliko dideliame nuliūdime sa
vo paezia Ona (po tėvais Kigo- 
liute); duktere Teresa ir sunu 
Prancisžkus isz Pheonix, Ari
zona; seseri Prane Truskaus- 
kiene, Wm. Penu; tris brolius: 
Antana, isz ‘Girardville, Vaite- 
ka, Shenandoah Heights ir 
Juozą, Shenandoah. Gra'boriai 
Oravitz laidojo.

Ehenandoah, Pa. —
j Rozalija Yurkoniene nuo 14 N. 
Lehigh uly., numirė Nedelioj 
3:15 valanda po piet, in Locust 
Mt. ligonbuteje. Velione po tė
vais vadinosi Rozalija Dymsza. 
Jos tėvelis Tadeuszas Dymsza 
mirė trys meuesis atgal. Paliko 
savo vyra, Vaiteka, sunu Pra
na; dvi seserys: Sera Sarzynski 
mieste ir Zofija Lanard; du 
brolius: Edvardą ii- Joną, Phi
ladelphia. Laidojo Ketverge, 
su alpiegoinis in Szv. Jurgio 
bažnyczioje devinta valanda 
ty te ii- palaidotas in parapijos 
kapinėse. Graborius L. Czai- 
kauskas laidojo.

Nedelioj, Gruodžio-Dec. 
26-ta diena, 3:30 valanda po 
pietų, per Rottsvilles Radijo 
stoti “WPPA” Szvento Jur
gio 'parapijos Choras, vedamas

Nei per viena kita szvente 
žmones tiek nesirūpina kitais 
ir kitu dovanomis kaip per Ka
lėdas.

Per Velykas visi rūpinasi 
save gražiau pasipuoszti, pasi
dabinti, bet per Kalėdas visi' 
jau savo draugais, pažystamais 
ir giminėmis rūpinasi,

Sztorai atdari visa diena ir 
net iki devynių vakarais ar vė
liau. Žmones rodos dar vis pi
nigu turi, nes visi perka, pirki
nėją sau ir kitiems visokias 
dovanas.

Bažnyczios yra puosziamos 
su eglaitėmis ir visur yra ren
giama staineles del Kūdikėlio I 
Jėzaus.

Radijo ir televizijos progra- j 
mos dabar per visa diena ir 
nakti gražias giesmes parūpina 
apie Kalėdas, Kalėdų Dieduką 
ir Kūdikėli Jezu.

Biznieriai tikisi kad biznis 

muziko, vargonininkas J. Ma- 
cziulis, giedos- Lietuviu Kalė
dinės giesmes. Kalėdines min
tis skaitys Kunigas St. Raila.

Tamaqua, Pa —
Panele Jeanne .M. Litvinaite, 
duktė Ponu Litvinu, nuo 331. 
Schuylkill uly., pargryžo isz 
San Francisco, California, kur 
ji per du metu dirbo prie Unit
ed States Atomic Energy ko
misijos. Ji ketina (praleist i koki 
menesi su savo tėveliais ežia, 
namie, ir paskui važiuoja in 
Vaszingtona, Jtur ji yra gavus 
vieta, daiba su “Amerikos 
Balso” komisija, kaipo Lietu
viu kalbos klumocziu'S ir ver
tėja isz Anglu kalbos iii Lietu
viu kalba.

eis gerai net iki po Nauju Me
tu. Tarp Kalėdų ir Nauju Me
tu daug žmonių gryszta in szto- 
rus atmainyti ar permainyti 
savo gautas dovanas ant kitu. 
Tai tada sztorams vėl geras 
biznis, nes paprastai, moterisz- 
ke atėjus in sztora ka nors at
mainyti, randa dar ka kita sau 
nusipirkti.

Kalėdų egleles beveik visuo
se sztoruose gražiai parėdytos 
su invairiu spalvų szviesomis.

Salvation Armijos nariai, 
“Salaveisziai” visur ant uly- 
cziu zvanina ir Kalėdinės gies
mes gieda, rinkdami aukas.

Upas, per szias Kalėdas, ro
dos, visur geras ir smagus.

BURDINGIERIUS
APMUSZTAS
Szcimininkas 
Suaresztuotas

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantai Albert Wister ir 
Edward Niehenke rado sze- 
szios deszimts vieno meto am
žiaus Antana Qzernauska, apie 
pirma valanda isz ryto, ant 
Richmond ulyczios prie Victo
ria ulyczios, baisiai sumuszta, 
ir visa kruvina.

Policijantai ji greitai nuve
žė in Northeast ligonine. Jam 
buvo galva praskelta ir viena 
ranka nulaužta. Jo padėtis yra 
pavojinga.

Czernauskas sako kad jis bu
vo parėjės namo keletą minu- 
cziu priesz pirma valanda isz 
ryto. Jo tenai lauke szeiminin- 
kas, tu namu sanvininkas, Jo
nas Tkaczysyn.

Jiedu susiginezino apie ran
da ir Jonas Tkaczysyn reže 
Czernauskui per galva su kir
vio kuotu.

Szeimininkas policijai prisi-

pažinsta kad jiedu buvo susi- 
ginezine, bet jis užsigina kad 
jis butu nors ranka pakeles 
priesz Czernauska. Jis buvo 
suaresztuotas, ir jam paskirta 
penkių szimtu doleriu kaucija, 
kol ta byla bus isztirta teisme.

KALĖDOS
(Tasa Nuo 2 Puslapio)

_______________ I

taus gimimą. Tuose teatruose 
! vis būdavo medis. Kai tie te- 
' atrai užsibaigė, tas medis pasi- 
liko.

Kalėdų gele, kvietka, “poin
settia”, kuri yra žinoma kaipo 
“Szventos Nakties Gele”, bu
vo in Amerika investa vieno 
pono, Daktaro Joel Roberts 
Poinsett, kuris devynioliktame 
szimtmetyje ja invede in mada 
isz Meksikos, kur jis buvo 
Amerikos Ambasadorius. Ta 
gele primena Belliejaus žvaigž
de.

“Santa Clausas” atsirado 
isz Vyskupo Szventojo Nicho- 
lajaus, kurio szvente pripuola 

| Gruodžio szeszta diena. Szitas 
Emyruos Vyskupas eidavo po 
savo diecezija ir duodavo do
vaneles vaikucziams, vis klau- 
įsineamas ju ar jie per visus 
metus buvo geri savo tėvams. 
Jis turėjo balta barzda. Bet 
dabar musu Kalėdų Diedukas 
turi ne tik balta barzda bet di
deli ir rauduona pilvą.

Buvo laikai kada Protesto- 
nai buvo visiszkai uždraudė sa
vo žmonėms szvesti Kalėdas. 
Jie net ir privertė sztorus ir 

Į fabrikus vesti savo bizni Kale- 
| du diena ir visi mokiniai ture- 
i jo eiti in mokykla. Mat tais lai
kais Protestonai jaute kad Ka
lėdos yra grynai Kataliku 

j szvente.
Bet dabar, Amerikoje, net ir 

Žydai Kalėdų szvente szven- 
czia.

SVIETO PABAIGA 
PASIVĖLINO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pinigais daryti jeigu pasaulio 
pabaiga butu atėjus, mes nega
lime suprasti. Jeigu jie eitu 
augsztyn, ten pinigai nereika
lingi, o jeigu žemyn, ten jie su
degtu ar sutirptu.

LAKŪNAS ŽUVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tas George S. Delafield isz Up
per Montclair, New Jersey.

NORFOLK, VA. — Jūreivis ♦ 
dvideszimts trijų metu am
žiaus Kenneth R. Newman, už- 
simusze kai jis su parasziutu 
szoko isz eroplano virsz South 
Norfolk Airport. Jis pirma sy
ki szoko isz eroplano, tik isz- 
mokti kaip reiketu szokti su 
parasziutu, ir užsimusze.

Jis ketino skristi su savo 
nuosavu mažu eroplanu namo, 
in Appleton, Wisconsin, del^ 
Kalėdų szvencziu.

, f, ............. - ■......................... — —

SUSILAUKS TIKRAI 
LINKSMU IR NEPA

PRASTU KALĖDŲ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

lėta dideliu troku su dovano
mis, drabužiais ir maistu tiems 
tu miesteliu žmonėms. Jie sako 
kad jie siunezia visko gana del 
trijų szimtu szeimynu ar del 
apie tukstanezio dvieju szimtu 
žmonių.

Kai didžiųjų sztoru savinin
kai apie tai dažinojo, tai ir jie 
prisidėjo, ypatingai su maistu* 
ir su drabužiais.


