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SOVIETU TŪZAS
RENGIASI
ATVAŽIUOTI

LINKSMU KALĖDŲ VISIEMS APIE KALĖDOS

WASHINGTON. D. C.—
Amerikos valdžia greitai davė 
visiems žinoti kad ji mielu no
ru priims' viena isz Sovietu Ru- 

I sijos tuzu, Anastas I. Mikoyan, 
kuris ketina ežia atsilankyti 
del dvieju sanvaieziu. .

Apsukrus ir nagingas Miko- 
ya n ketina ežia atvažiuoti ka- 

w * da po Nauju Metu. Oficialiai
IQ7 atvažiuos in Sovietu Ambasa-rili!vi lllvV fia pas Sovietu Ambasadorių 

Mikhail Menszikova.
Bet Amerikos valdžia grsi- 

. _ _ „ tai da've žinoti kad jam bus va- 
i su bet kuriuo 

musu virszininku, su musu 
CHICAGO, ILL. — Tuks- Sekretorių John Foster Dulles 

tantis penki szimtai lakunu ant ir su paežiu Prezidentu Eisen- 
American Airlines sustraikavo howeriu.
kaip tik priesz Kalėdas. Lincoln White, spaudos szta-

Szitos straikos patupdino bo virszininkas, laikrasztinin- 
,szimta devynios deszimts pen-I kams pasakė kad szitam Niki- 
kis didelius eroplanus. Tu ero- i tos-Chruszczevo paigelbininkui 
planu kompanija dabar atsako 
visiems keleiviams kad jie ne
gali užtikrinti kad tiems ke
leiviams bus galima keliauti 
ant tu eroplanu per Kalėdas.

Eastern Airlines eroplanu 
kompanija jau kelios sanvaites 
kaip.vra suparalyžiuotu pgy 
panaszias straikas. Czia inži
nieriai ir mechanikai yra susi
kūlė su lakūnais kaslink tu 
nauju Jet eroplanu ir kaslink 
didesniu algų.

United Air Lines ir

1,500 LAKUNU
SUSTRAIKAVO lia pasikalbėti

Premierui bus valia pasikalbė
ti su kuo tik jis norės, ir jam 
bus valia važinėti po visa mu
su kraszta, iszimant tokias vie
tas, kaip musu kariszkus uos
tus, atomines jiegos fabrikus ir 
panasziai.

.Pats Mikoyanas nėra dar 
nieko aiszkiai pasakęs apie sa
vo atsilankyma ir musu val
džia tik tiek žino kad jis atva
žiuoja pas savo kraszto Amba-

I sadoriu. Bet kai jis panasziai 
Trans ■ in kitus krasztūs buvo atsilan- 

World Air Lines kompanijos kės, tai jis su tut krasztu vir- 
sako kad jis stengsis per Kale-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Vieno Žmogaus Intaka

SZTAI, jaunas Vyras, kuris į in kuri did/i je

Musu giesme ar dainele ‘ ‘ Ty- j 
lioji Naktis” buvo paraszyta 
vieno Kunigo, Mohr, 1818 me
tuose. Jis atsiminė kad vienas iI „

į muzikantas Franz Gruber, bu-1 
vo padaręs pastaba kad iki ta
da nebuvo paraszyta tikra Ka-

j ledu giesme. Jis atsisėdo savo
■ kambaryje ir parasze ta gies
me, kuria mes dabar giedame 
“Tyliąją Nakti”, ir nunesze 
tos giesmes žodžius muzikan
tui Gruber kuris pritaikė tiems 
žodžiams gaidas, ir isz to mes 
turime ta gražia giesme “Ty
liąją Nakti. ’ ’

i Per asztuonis szimtus ar 
daugiau metu Kalėdos buvo 

' szvencziamos be jokiu Kalėdi
niu giesmių. Kalėdiniu giesmių 

j pradžia prasidėjo su Szventu 
Franciszku Asiziecziu, Italijo
je.

zininkais pasikalbėjo.

GAL TRAUKINIAI
VISISZKAI DINGS

AMERIKOJE

KALĖDOS
UŽDRAUSTOS

NEW YORK, N. Y — 
Lehigh Valley Railroad gele
žinkelis pranesza kad jie ren
giasi visus sa$o traukinius pa-; 
naikinti, New York ir New Jer- 
sey valstijose, kur jie važiuoja i 
apie tūkstanti szimta trisde- i 
szimts myliu.

Kelios kitos geležinkeliu j 
kompanijos jau dabar pradėjo j 
sustabdinti savo traukinius ir 
sako kad ir visus kitus iszkasa- 
vos, jeigu valdžia joms nepa
dės su mažesnėmis taksomis ir 
su priedais kaip daroma ero- 
planu kompanijoms.

1643 metuose Anglijoje buvo 
uždrausta Kalėdas szvesti, nes 
buvo manomai kad tai pago- 
niszkas paprotys linksmintis.

Turbut panasziai ir buvo pas 
mus Naujoje Anglijoje, kai pir
mieji tie Anglai ežia atvyko.

Pirmutine Kalėdų Eglele del 
viso miesto buvo pastatyta ir 

’ papuoszta 1850 metuose in San 
Francisco, California. Ja pa
state ir papuosze Vokietis bra- 
vorininkas.

buvo gimęs iki tada vargiai 
kam žinomame miestelyje, 
biednai moteriszkei.

Jis užaugo kitame miestely
je.

Jis dirbo karpinerio, staty
tojo darbe, iki jis buvo trisde
szimts metu amžiaus, ir po tam 
jis per tris metus vaiksztinejo 
toje apylinkėje ir žmones mo
kino.

Jis nei vienos knygos nepa- 
rasze; tik syki, kelis žodžius 
peskose iszraiže.

Jis niekados jokios atsako- 
mingos vietos nei valdžioje, nei 
moksle nelaikė.

Jis niekados neturėjo savųjų 
namu.

Jis neturėjo szeimynos.
Jis niekados neejo mokslus 

kolegijoje ar kurioje kitoje 
mokslo instaigoje.

Jis nebuvo nei kojos inkeles

: laiku miestą.
Jis niekados nebuvo nuke

liavęs toliau kaip du szimtu 
myliu nuo savo gimtines.

Jis neturėjo jokiu paliudini- 
mu apart saves.

Kai jis dar buvo jaunas be
veik visi kurie ji pažino nusi
statė priesz ji.

Intakingi išmokinti žmones 
kaip Fariziejai, bagoeziai, kaip 
muitininkai nieko bendra, su 
juo nenorėjo turėti iszskiriant 
viena, kita.

Jo draugai ji apleido.
Jis buvo pavestas savo prie- 

szams.
Jis buvo patrauktas in pal- 

szyva teismą kur buvo vieszai 
iszjuoktas.

Jis buvo prie kryžiaus pri
kaltas tarp dvieju latru.

Kai jis ant to kryžiaus mer
dėjo, jo prieszai peszesi del jo 
drabužiu ir del jo jupos mete

kurta.
Kai jis pasimirė, jis buvo 

palaidotas in svetima kapa, ku
ri jo vienas likes draugas jam 
pavede.

Devyniolika szimtmecziu jau 
praėjo, ir sziandien ir intakin- 
gesnio asmenio nerasime ant 
viso svieto kaip to Jaunikai- 
czio intaka ant vsios žmonijos.

Visos armijos kurios kada 
marsziavo ar dabar marsziuo- 
ja, visi laivynai kurie buvo ar 
dabar randasi, visos tarybos 
kurios nuo pasaulio pradžios 
laike ir dabar laiko posėdžius, 
visi karaliai kurie karaliavo ar 
valde — visi szitie sykiu taip 

i nėra paveikė žmogaus gyveni
mą ir žmonijos eiga ant szio 
svieto kaip szitas Jaunikaitis, 
Kurio Gimtadieni mes szven
eziame Kalėdų Ryta. *

Santa Clausas, Kalėdų Die
dukas prasidėjo ketvirtame 
szimtmetyje. Szventas Nicho- 
lojus, bagotas Vyskupas duo
davo dovanas biednoms mergi- 

i noms del ju kraiezio.
Jis syki norėjo duoti dovana 

vienam nubiednejusiam bajo- 
Į rui, bet nenorėjo kad tas bajo- 
i ras žinotu. Už tai jis užsilipo 
ant to bajoro kambario stogo 
ir pinigus numėtė in jo kamba- 
ro kamina. Tuo laiku, ta nakti 
to bajoro duktė buvo padžio
vus savo tėvo paneziakas prie 
krosnies, iszdžiuti. Tie pinigai 
kuriuos tas geras Szventas Ni- 
cholajus, Vyskupas inmete in 
jo namu krosnį pataikė in to 
bajoro paneziakas, ir taip mes 
iki sziai dienai turime paprotį 
pakabinti savo paneziakas, kad 
Kalėdų Diedukas jas pripildin- 
tu dovanomis.

Žvaigždes ir žvakes per Ka
lėdas atstovauja ta Betliejaus 
žvaigžde, kuri parode tiems 
Trims Karaliams kur eiti.

PRANESZIMAS
SKAITYTOJAMS!

Iszpriežasties ka Viesz. Jė
zaus Užgimimo diena, Kalėdos 
pripuola Ketverge, Gruodžio' 
25-ta diena, tai Petnyczios nu
meris neiszeis kad ir musu dar
bininkai galėtu apvaiksztinete 
Kalėdų Szvente.

Dovanokite mums. Acziu!
— “Saules” Redakcija.

Žmones pradėjo giedoti Ka
lėdų giesmes Italijoje, trylikta
me szimtmetyje.

Meksikoje, žmones per devy
nias dienas priesz Kalėdas su
daro procesijas ir eina po uly- 
czias su žvakėmis, prisiminti 
Szventas Szeimynos kelione in 
Betliejų.

Yra nustatyta tvarka, pa
protys: tie kurie eina in ta pro
cesija, stengiasi ineiti ir Susie
du namus, kurie ju neinsilei- 
džia, kaip kad Marija ir Juo
zapas vietos nerado. Bet pas
kui jie juos insileidžia ir visi 
linksminasi ir baliavuoja.

Szventes, kada jie daugiau do
vanu susilaukia negu per Ka
lėdas.

Jie savo laiszkuczius pra- 
szant dovano raszo ne Kalėdų 
Diedukui, bet Kūdikėliui Jė
zui, priežiūrai Szvento Petro.

mes dvideszimts penkta diena 
Gruodžio, ir nuo to laiko mes 
Kalėdas szveneziame ta aezia ♦
menesio diena kas metai.

Pietų Amerikoje visi vaiku
čiai laukia Trijų Karalių

Ne visados Kalėdos buvo 
szvencziamos 25-ta diena, Gruo
džio; bet buvo kilniojama, kaip 
Velykos.

337 metuose, Szventas Giri- i 
liūs, Jeruzalės Vyskupas, su 
Popiežiaus Juniaus Pirmojo 
pavelinimu, paskyrė komisija 
mokslincziu isztirti ar nebutu 
galima nustatyta Kristaus Gi
mimo diena, taip kad ta szven
te kas metai pultu ta paezia 
diena.

Tie mokslincziai galutinai 
nutarė kad Kristus buvo gi-

Pirmojo “Klaedu Dieduko” 
Santa Claus arba Szvento Ni- 
chalojaus kaulai randasi mu
ziejuje, Antyla mieste, Turki
joje.

Jis nuklojo grindas su szie- 
nu, invilko gyva asila ir jauti 
ir pakvietė viena motina ssza- 
lia ju atsisėsti su savo naujai 
gimusiu šuneliu.

Dvasiszkai sake kad jis isz 
proto iszsikrauste; o žmones 
sake kad jis Szventas.

Dvyliktoji Naktis
PIRMUTINIS

KALĖDŲ LOPSZELIS

gULYG kai kuriu raszytoju, 
tai Szventas Pranciszkus

Asizietis pavartuojo pirmutini 
Kalėdų Lopszeli septyni szim- 
tai trisdeszimts penki metai at
gal. Jis savo bažnytėlė paver
tė in gyva Lopszeli.

Yra paprotys sudeginti visas 
Kalėdų egleles dvylikta nakti 
po Kalėdų.

Kai kuriuose miesteliuose 
visi, gyventojai sunesze savo 
jau iszdžiuvusias ir aprėpusias 
egleles in viena vieta ir jas su
degina.

Tai daroma prisiminti Bet- 
liejiaus žvaigžde kuri Betliejų 
buvo nuszvietus.

70 METAS

niu Szventu Kalėdų, kurias at- 
nesz ne kas kitas kaip tik Ka
lėdų Diedukas.

BULGANINAS 
PRISIPAŽINO .
SAVO GRIEKUS

Jeigu kas nors staiga jus už- Į 
klaustu Kas yra Kalėdos? Ar j 
jus galėtumėte atsakyti? Ar j 
jus iszdrystumete tokiam žmo-: 
(gui pasakyti kad tai yra Kudi-, 
kelio Jėzaus Gimtadienis, ir į 
kad mes ta gimtadieni per Ka-; 
ledas szveneziame.

MASKVA, RUSIJA. — 
Buvęs Sovietu Rusijos Pretnie- 
ras Nikolai Bulganinas staiga 
pasirodė Komunistu Centro 
Komisijos posėdyje ir prisipa
žino prie savo pilitiniu grieku.

Sovietu naujienų sztabas 
“Tass” sako kad jis prisipaži
no kad jis buvo vadas tu kurie 
ėjo priesz partija. Ta suokalbi 
sudarė buvęs Premieras ir bu
vęs Užsienio Ministeris Vya
cheslav Molotovas, buvęs Pre
mieras Georgi Malenkovas, Di
mitri Shepilovas ir Lazar Ka
ganovich.

Visi jie buvo isz augsztu vie
tų iszmesti pernai, kaipo savo 
partijos iszdavikai.

Premieras Nikitai Uhruszcze- 
vas intare Bulganina ana me
nesi kaipo tu iszdaviku vada.

Bulganinas buvo pravarytas 
isz savo augsztos vietos ir bu
vo paskirtas valdžios bankos 
pirmininku, bet vėliau ir isz 
szitos vietos jis buvo iszmestas.

Dabar Bulganinas vieszai tai 
centro komisijai prisipažino, 
įsakydamas: “Viskas ka drau
gas Chruszczevas sako apie 
mane yra teisybe; jis taip pat 
teisybe sake pasmerkdamas 
Malenkova, Molotova, Kagana- 
vieziu ir Shepilova.”

Jis toliau prisipažino kad ils
(Tasa Ant 4 Puslapio)

84 ŽUVO GAISRE
BOGOTA, COLUMBIA. —

Asztuonios deszimts keturi 
žmones žuvo kai gaisras isztiko 
dideli “Vida” sztora, kai szto- 
ras buvo pilnas žmonių, kurie

Jeigu kas musu staiga už
klaustu: Ar mes tikime in Ka
lėdų Dieduką, ka mes atsaky
tume? Gal mes pažinstame ta j buvo ateje apsipirkti del Kale- 
Kaledu Dieduką, bet jo dvasia 
nėra mums pažinstama, ir ji 
vieszpataus Kalėdų diena, kaip 
Szventa Dvasia vieszpatauja 
Kataliku Bažnyczia. Kalėdų 
Diedukas yra gyvas ir tikras, 
taip kaip bažnyczios dvasia 
yra tikra ir gyva; mes nei vie
nos ar kitos negalime pamaty
ti savo akimis, bet mes gerai 
žinome kad ji randasi ir kad ji 
tvarko musu gyvenimą.

Mes visiems savo skaityto
jams linkime kuo geriausiu 
Nauju Metu ir dar Linksmes-

du.
Tai didžiausia nelaime del 

sztoro. Lapkriczio 18-ta diena, 
1947 metuose keturios deszimts 
vienas žmogus žuvo gaisre in 
Christchurch, New Zealand.

Szitai nelaime tiek gyvaseziu 
paėmė gal už tai kad to sztoro 
.savininkai buvo tyczia užraki
nę pryszakines duris, kad va
giai daigtu neiszsinesztu.

Dauguma žuvo ne nuo gaisro 
ugnies, kiek nuo durnu; o kiti 
buvo sumindžioti ir sutrinti 
prie langu, sienų ir duriu. Keli 
szimtai buvo sužeisti.

i



1

LINKSMU KALĖDŲ
VISIEMS!

jos pavalinti medžioti kurapat- 
kas Ponia R. W. Lind nuszove 
viena kurapatka po savo duk- 
teres lova.

Kas Girdėt

Su szioms szventems Kalėdų, 
“Saules” Redakcija vėlina vi
siems Musu mylimiams Skaity
tojams ir visiems Lietuviams 
Amerike, Kanadoje, ir Lietu
voje, Linksmu ir Pasekmingu 
Kalėdų. Lai visus Dievas užlai
ko sveikatoje, apsaugoje nuo 
visokiu .nelaimiu ir kad su
lauktu sveiki ir gyvi kitu Ka
lėdų.

To viso vėlina isz szirdies, 
“Saules” Redakcija.

Geriausia dovana moterisz- 
kei yra tokia, kuria ji gali ant 
rytojaus nuneszti atgabin szto- 
ra ir atmainyti ant ko kito.

Kur kas lengviau žulikui ir 
raz'baininkui iszsisukti isz mo
kėjimo taksu negu geram pilie- 
cziui, teisingam žmogui.

Frank Cammarata, savinin
kas keliu vietų kur isz pinigu 
loszia, gemblina, in Youngstwn 
Ohio, kuris buvo asztuoniolikai 
sykiu suaresztuotas ir kuris du 
sykiu buvo in kalėjimą patup- 
dintas, kai jis buvo inlindes in 
Amerika be paszporto. Jis bu 
vo iszvarytas isz Amerikos 
1936 metuose ir slaptomis ežia 
sugryžo 1939 metuose. Jis jo
kiu taksu nebuvo mokejes nuo 
1939 iki 1946 metu.

Jis nebuvo patrauktas in 
teismą ir nebuvo priverstas už
simokėti takas, nors, valdžia 
dabar vėl stengiasi ji isž Ame
rikos iszmesti kaipo nepagei
daujama asmeni.

Sen. McClellan dabar reika
lauja kad Iždo sztabas ir Teis
mo Taryba pasiaiszkintu kodėl 
tokie žulikai ir razbaininkai 
yra taip glamonėjami, kad ju 
nei valdžia negali pasiekti.

------.
Kai tie buntai iszkilo pieti

nėse valstijose ka,slink juoduku 
mokiniu lankant mokyklas sy
kiu su baltaisiais mokiniais, 
tai trylika .mokyklų užsidarė, 
ir dar yra uždarytos po szeszios. 
deszimts trijų dienu. 16,400 
studentu neteko mokyklų.

13,000 mokiniai buvo in ki
tas mokyklas pasiunsti, bet 
3,400 niekur kitur neejo ir dar 
dabar niekur nesimokina.

—£----
In Fort Worth, Texas in 

Shorty’s Cafe, saliunai staiga 
pasigirdo daug szuviu isz re
volverio. Visi kostumeriai 
galvatrakcziais iszsinesze. Sa
vininkas Shorty paskui atsimi
nė ka(d jis buvo savo revolveri 
indejes in paežiu ir pamirszes- 
apie ji, ir kai užkure p-ecziu, 
staiga, pasigjrdo, . .bum. .bum 
bum!

—------
In Baton Rouge, Louisiana, 

policijantai suaresztavo Wm. 
Brady, kai policija isz New Or
leans tai pareikalavo, bet vė
liau ji paleido' kai New Orleans 
policija: pranesze kad ji neturi 
gana pinigu pasiunsti polici- 
janta tenai ta prasikaltėli par-, 
siveszti.

-- >---
In Apleton, Austria, sava

noris ugniėgesis buvo suaresz
tuotas už tai, kad jis buvo pa
degęs dvidesžimts septynias 
namus. Savanoris ugniagesis 
Friedrich Preines pripsipažino 
prie to, bet pasiaiszkino kad 
jis taip dare už tai, ,kad prie 
kiekvieno- gaisro ugniagesiams 
būva užpundinama sznapso ir 
alaus.

—a—
In Kennett Square, Pa., Ken

nett News air,d Advertiser laik- 
rasztis paskelbė kad vietine 
baižnyczia turėjo pasekmingas 
vakaruszkas, bet kad Ponia 
Clifford Lee ir Kunigužis R'. B. 
Hardin dingo su visu pelnu.

----- %— •'
In Seattle, kai Australijos 

Ambasadorius Howard Beale 
invažiavo- in miestą ir buvo- ly
dimas policijantu garbes kom
panijos, vienas draiverys pri
važiavo prie jo automobiliaus 
ii- jam draugiszkai pasakė: Asz 
mariau jus norėtumėte žinoti 
kad policijantai jusu automo
biliu seka! -- >--

In Louisville, Ohio, vyras in- 
ejo in Paskolos Kompanijos 
ofisus ir prasze penktuko kad1 
galėtu indeti in “Parking Me
ter” kur jo automobilius sto
vėjo. Jis gavo ta penktuką, 
iszejo, ir už keliu minucziu su
gryžo su revolveriu ir pasiėmė 
devynis szimtus dolerius be jo
kios paskolos.

In Neosho, Missouri vienas 
laikrodėliu sztoras szitoki pa- 
garsinima buvo indejes in vie
tini laikraszti: Laikrodėliai už 
$2.95 ir $.1.50, tikrai verti $1.25.

Visi pranaszauja kasling1 atei 
nancziu Prezidento Rinkimu, 
1960 metuose ir -kalba apie New 
York valstijos Gubernatorių 
Nelson Rockefelleri ir Vice- 
Prezidenta Richard Nixona. 
Bet galimas daigtas kad Sena
torius Hribert Humphery gąli 
visiems sudaryti baisu galvo
sūki.

Pypkes Durnai
—a—

Linksmu Kalėdų 
Visiems!

In Copenhagen, Inspektorius 
Povl Brondt, penkios deszimts 
vieno meto amžiaus, važiavimo 
automobiliais' policijantu vir- 
szininkas neteko savo laisniu 
del visu metu ir buvo nuteistas 
ant keturiolikos dienu in kalė
jimą, už tai, kad jis savo auto
mobiliu, kai iis buvo pasigėrės.

—a—
'In Laurens, Iowa, viena va

landa po tai, kada buvo valsti-

SZVENTAS KŪDIKIS
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

kada Tėvas paprastai su savo 
vaikucziais kalbėdavo rytme
tines maldas. Jo numylėtas 
Vieszpats paszauke savo isz'ti- 
kima tania, atsiimti amžina 
užmokesiii. —JGALAS.

S A U L B 11 MAHANQY CITY, FA.
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siutinėti laikraszti

Nutruko Agnės žodžiai. Krū
tinė bangavo, iszėpausdama isz 
szirdies užkimusi alsavima.

Jurgonis paleido- jos ranka. 
Palenkė galva ir sukniubęs 
szaile jos ant žemes gailiai apsi
verkė.

Czia. ji pasvelge iu Jurgoni 
ir pamaeziusi jo aszaras, pra
dėjo ji raminti:

— Jautria szirdi turi, Prai-

K*.ujKire zemiaus 
konverta prisiunsda

Pacztim, Bankini ar Ek^ • 
Centu prie paskirtos snmos't“ Moni’ 
™^ima02ekiulrm--«u

neli! Netokia, kaip kiti, kieta, 
akmenine. Bet neverk! Asz ne- 
sisiulau būti tavo, nes tu, gal 
kita, myli?! Tuomet asz ne no
riu būti tau sunkenybe. Asz 
tik taip kalbu. Man -graudu da
rosi matant moteris, gyvenimo 
aplinkybėms pasikeitus, savo 
paszaukima. nenoriumant. Taip 
ir noris joms suszukti:

— Susipib,skite! Jus tauta 
-prie iszsigimimo vedate! O ko
kiai kitai, kai-pnemuš, dar taip 
neseniai vergijos nusikraicziu- 
siai tautai, reikalingos gero 
auklėjimo motinos ?

Jurgonis nieko, jai neatsake. 
Tik paemes- jo-s rankas nesu
skaitomus sykius bueziavo. Iu 
nors riedėjo -dar jam per vei
dus aszaros, -drąsius jau žvilgs
nius jo akys mete, draisa ištar
tuose -žodžiuose skambėjo:

— Tik sziandien asz tave 
mylimoji Agnyte, supratau. 
Supratau ir dar labiau pamy
lėjau ! Da bar žinau, ka man da
ryti reikia. Einam namon. Asz 
žemai palenksiu galva matu- 
szei. Tikiu, kad ji palaimins: 
mus, naujam gyvenimui.

Ir palszoko jis nuo žemes. 
Lengvai pakeie Agne ir, laiky
damas ja už rankos, linksmai

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus rriiestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitalip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

—“Saules Redakcija.’’

-k-tti gį Katriute? Jos nie
kur nematyti? Apsistojus ste
bėjos Agne.

J»goni8 patraukė peniais 
P P-at reikszdatmas nusiste

bėjimą ir, pasistiepęs ant galu 
sutraukęs antakius, 

pradėjo- žvalgytis in visas -pu
ses. -Greitai jo veidas nuszvito.

— Va, kokia szelmis! Ir ne
bijo viena, taip toli eiti.

— Kur ji, Praneli, kur? 
Klause Agne.

—- Tenai Agnyte, tenai toli 
parode pirsztu Jurgonis. Net 
už rugiu nuėjusi. Kaip priguls 
rugiai nuo vėjo ligi emes, ipa- 
liiaty si ja.

— Ji neras mus. Dar ko 
nors persigas. Einam jos pa
tikti.

Isztairus sziuos žodžius Agne 
pasileido eiti prie sesutes ir 
skambiai paszauke:

— Katriute!
Jurgoniš. stovėjo’ vietoje ir 

vienas sau szypsojosi. Gera ir 
lengva jautėsi szirdyije jausmu 
audrai nutilus. Linksma ir 
smagu jam paliko, ir norėjo jis 
juoktis, kvatotis. Bet susilaikė. 
Kryžmai vakaru padangėje su
žaibavo ir kiek palaukus- kur 
tai toli trenke perkūnas.

— Bus audra. .Gal ir ledu 
bus, pamanė Jurgonis vienas 
sau ir susirūpino, kad ju per
kūnija laukuose- neužkluptu.

Agnei-gi eiti prie Katriutės-

kalbėjo:
— Einam Agnyte. Einami pirsztu, 

tiesiog per pieva. Arcziau na-į 
mo pareiti bus.

Reikia gėlės paimti.
Žinoma paimsim. Karn

oj jas palikti, tokios gražios.
— O kur-gi sesutė?
—- Nepaliksiin nei sesutes.

Visi kartu namolei trauksim, 
kalbėjo Jurgonis s rinkdamas 
gėlės nuo- žemes ir tvarkyda
mas jais, įu bukietus, pridūrė:

-Sesute ne-ražus. Ji gal 
kur nors: toliau -gėlės del mud
viejų skina.

Agne- tylėjo-. Kuomet gi Jur
ginis užbaigė gėlės tvarkyti, 
jiedu pradėjo eiti namu linkui.

Saule jau, in pavakarius slin-
°-1 akilp vejas ir -drumste orą 

pranaszaudamas didele audra, 
vur nekur padangių skliaus
tose tykojo, kaip vagys, pilki 
debesėliai.

Senas, gluoksnis suuže, la
pais susznarejo. Sulingavo jis 
savo sena nudžiuvusia virszu-

Padeta Blanks, < indekite in 
užmokesti per:

banliJ kaipgi pridekite De«zimts 
Busirn Tei a^auja deszimts centu už 
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Siuncziame Szirdinga Acziu 
visiems tiems kurie prisiuntė 
in Redakcija gerus velinimus 
ir atmintis Redakciją “Sau
lei” kaipo ir atnaujinio pre
numerata už laikraszti, nes tas 
mums suteikia didžiausia 
džiaugsmą kad Skaitytojai ne
užmirszta atsilyginti už laik
raszti, nes tai yra mums di
džiausia dovana ant Kalėdų! 
Szirdingai Acziu!

— Redakcija.

toli nereikejo. Vos paszauke- jai 
vardu, neilgai trakus pasirodė 
ji sziapus rugiu, neszina dideli 
glėbi geliu ir, greitai bėgdama, 
artinosi prie jos. Pribėgusi ta
re:

— Pliimk mano g;eles. Asz 
taip pavalgau.

Agne paėmė nuo jos. gėlės, o 
szi, plaukelius pasitaisiusi, vėl 
leidosi bėgti pirmyn isžaukdai- 
ma:

— Dede-, dede. Neszk mano 
skrybbele, vejas plaukus taiso.

Jurgonis patiko ja ir intei-ke 
jai skrybėlė.

— Koks tu geląs esi, -dede, 
'džiaugėsi Katriute. Paėmė 
mano sklybele ri geliu neuzmil- 
sai.

Bet “dede” tylėjo- ir sziypso- 
jos. Katriute lauke kad ka nors 
jis atsakytu, bet nesulaukdama 
pažiurėjo- jam in szypsojanti 
veidą ir pati pagarsiai nusi
kvatojus nubėgo namu link 
Jurgonis jai juokingu pasiro
dė.

Tuo laiku prie Jurgonio pri
siartino Agne ir jiedu susiėmė 
už ranku, pradėjo eiti.

Dangus niaukęs. Gauruoti 
tirszti -debesys kėlėsi isz. visu 
szaliu, glausjamies prie -didžiu 
lio juodo- debesio, slenkanczio' 
isz vakaru sząlies, tarsi prie 
savo vyresniojo brolio. Greitai 
visas -dangus tapo jais užklo
tas. Diena., buvusi tokia kaitri 
ir aisz-ki, pasijdare nejauki.

Jurgonis su Agne s-pareziai 
ėjo. Vejas, kartais audra virs
damas, kauke apie juos, purtė 
ju. drabužius, kedeno plaukus. 
Vakaru padangėje tolydžio žai
bavo ir griovė perkūnas.’Ėjo 
jie tylėdami, -bet džiaugės jiedu 
savo szirdyse. Jurgonis džiau
gės, kad jo meiles jausmai pa
ėmė virszu ant visu kitu jaus
mu ir iszsklaide bujojusias gel
mėje sielos abejones. Džiaugs
mas kuteno jam szirdi, leisda
mas jai ramiai, tuksenti kruti
nėję. Aiszkus pasidarė slaptin
gas gyvenimas. Suprantama® 
paliko žmogui skirto, sunkaus 
vargo tikslas.

Agne-gi džiauues pamaeziu
si pas mylimąjį atmaina. Tuo 
labiau jai buvo linksma, kad 
toji atmina artima iszrode jos 
jaunos siekiams ir nežinomai, 
laukiamai laimei.

Taip jie džiaugdamiesi savo 
szirdyse, prisiartino prie Ag
nės namu. Katriute atidarė 
vartelius in maža sodneli ir 
neszdama rajikoje savo- skry
bėlė, nubėgo vidun prie matu- 
■žes. Agne su Jurgoniu inejo 
sodneliu ir, lyg -pavargę, susė
do ant suolelio esanezio- szale 
gyvenamojo namo. - z

Atgavės kvapa Jurgonis at
sistojo, iszsįtiese ir szypsojan- 
cziai, tarė Agnei:

— Dabar asz eisiu prie tavo 
matuszes.

— Kartu - eisim, atsilie-pe 
szi ir padavė jam -savo ranka.

Einant takeliu prie duru pro 
namo kampa papūtė sziurkšz- 
tus vejas, ir tuo paežiu laik de
besys rodos, dar labiau Susi- 
spauide, pradėjo, laszuoti. Pa
dangėse be paliovos žaibavo ir 
griovė. Bet jaunuju porele 
linksma buvo! -Nepabūgo ju 
szirdys paskendę meilėje nei 
tuomet, kaip jiems darant du
ris perkūnas padangėse sumo
javo savo mirties vilyczia, kad 
net visas dangus ir žeme isz 
baimes nuszvito ir, insmagines 
ja, taip trenke in sena, Agnesl 
numylėta gluoksni, kad net 
žeme sudrėbėjo.
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9 SZVENTAS KŪDIKIS ?

gANTA AI a, r i a Maggiore 
bažnyczioje Rytine yra musu 

Atpirkėjo stovyla, iszreisz- 
kianti Jezu, kaipo maža apleis
ta kūdiki. Ta stovyla visi krik- 
szczionis laiko didžioje pagar
boje. Daug maloniu apturėjo 
žmones, kurie szaukesi prie 
Vieszpaties toje vietoje. La
biausia tenai pritirdavo Dievo 
palaimos ligoniai silpni ir ma
ži vargszu vaikai, kurie taip, 
kaip Jis “neturi, kur savo gal
va priglaustu. ’ ’

Kas metai per Kalėdas Kūdi
kėlis Jėzus yra pagerbiamas te
nai procesijoms, pamaldomis, 
ir aukomis. 0 kad Jis szaukia 
mažus vaikelius leisti ateiti 
prie Jo ir laimino juos del savo 
kūdikystes garbes, tai .tenai 
maži vaikai per szventes prie 
Kūdikėlio Jėzaus altoriaus sa
ko Jo garbei kalbu ir eilių.

Kaimynai žmones nuo toli 
isz Rymo apylinkių, myli ger
bia ta pamaOduma. Per Kalė
das jie renkasi Ryman in minė
tąją 'bažnyczia, kad apturėtu 
maloniu ir palaiminima nuo 
Kūdikėlio Jėzaus.

Mažam kaimelyje toli nuo 
Rymo vaidinamam San t ’Anto
nio dell’ Allermonte gyveno, 
vienas vaikelis su savo mocziu
te. Jis buvo labai geras manda
gus, pamaldus, be jokio savy- 
meiles ženklo. Jo vardas buvo. 
Italiszkai Todo. Vargszas ma- 

• žūtis Todo. Daug, labai daug 
kartu, jis iszsižadedavo žaidi
mu su kitais vaikais, kad kame 
nors pavaduotu savo mocziute. 
Jis bėgiodavo in giria parinkti 
sausu szakucziu ugniai prakur- 

» ti, eidavo* in szaltini vandens 
• ( parneszti, arba vaikszcziodavo 

pas turtingus kaimynus rūpin
damasis gauti viena kita solda 
(mažas pinigas), kuriuo szelpe 
savo, mocziute. Jis nei vienos 
dienos nepraleisdavo neisz- 
klauses Szv. Misziu ir neaplan
kęs koplycz-ioje Dievo Motinos. 
Jis buvo labai malonus kuklus 
ir szvelnus. Visi mylėjo mažuti 
Todo.

Viena žiema Todo labai ap
sirgo. Tada jis buvo devynių 
metu. Mocziute priversta buvo 
paguldyti ji in lova ir pakvies- • ti gydytoja. Vaikutis baisiai 
drebėjo, net kratėsi, nors dek- 
te dege karszcziu. Jis su dide
liu vargu įgalėjo kvėpuoti, nuo
latinis skaudus kosulyfe neduo
davo. jam atsilsėti. Gydytojas 
užrasze jam vaistu, o mocziute 
isz paskutiniosios stengėsi jam 
pagelbėti ir prie sveikatos pri
vesti. Bet visa tai nieką, negel
bėjo. Todo ėjo blogyn. Kuczio- 
je jis užmerkė akis ir gulėjo, 
susitraukęs, lyg mažas peliu
kas. Mocziute ir gydytojas ma
ne, kad jis užmigo, o. Todo ne
miegojo. Jis girdėjo kaip g.ydy 
tojas kalbėjo vargszei senutei, 
kad jis nesijauozia galingas 
iszgelbeti nuo mirties josiosi 
myletinio. Jis, girdi, neisztures 
daugiai!, kaip diena kita. Senu
te verke ir melde Kūdikio Jė
zaus užlaikyti jai mylima arni
ka. Valandos slinko, kita po ki
tos, o. pasigerinimo kokio nors

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra
škykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.
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nebuvo, matyti. Jau ir ji pradė
jo netekti vilties, kad Todo pa
sveiktu.

Todo, gulėdamas lovoje da. 
Sziek tiek maustė. Jis buvo la 
bai nulindęs. Jis mylėjo savo, 
mocziute, kiek tiktai nesze jo 
szirdis. Jis buvo manės, kad 
kaip užaugs tai dirbs, nors ir 
sunkiausius darbus, kad galėtu 
insitaityti gražu nameli, kuria
me galėtu ramiai gyventi su 
savo mocziute. Jis tikėjosi ap
rūpinti save ir mocziute gra
žiais paredais ir geru maistu.

“Nonna, tare jis maloniai, 
kuomet mocziute atsistojo- sza
le jo prie lovos, ko tu verki? 
Argi, tiesa, kad asz jau taip 
menkas ?'

O Jėzau! Marija! Susmuko, ji 
giliai verkdama. Gydytojas sai
ke kad įu esi isztikruju silpnas 
labai silpnas, mano Todo.

Nonna, tare jis atsikvepės 
giliai po ilgo, skaudaus kosėji
mo, argi gerasis Jėzus neisz- 
klausys mus maldų ir nesugrą
žins man sveikatos? Argi ne
kalbėjai man, apie Kūdikėli Je
zu d'ell‘ Arą Coeli? Papasakok 
vėl apie tai, brangioji mocziu
te!

O taip; tas Kūdikėlis Jėzus 
gali> viską padaryti, suszuko 
senute, bet kaip, tu nukeliausi 
in Ryma ? O nuo to laiko., kaip 
viena bloga moteris bandė pa
vogti ta Santo Bambino, Jis 
daugiau jau neneszio-jamas pas 
ligonis in namus.

O jai mes labai praszytume, 
gal Jis ateitu in mus namus, 
tarė Todo su aszaromis akyse. 
Brangoji Nonna, juk Jis myli 
mus, taigi pasimelsime isz vi
sos mus szirdies, o kas žino, kas 
gali atsitikti?

Senele karcziai verke. Mažu
lis Todo buvo jos visas turtas, 
jos visa paguoda. Ji turėjo vie
nui viena dukteri ir ta mirda
ma paliko jai ta maža juod- 
akuti kūdiki. Jis turėjo būti 
josios parama senatvėje. Sene
le mylėjo savo anuka labiau už 
viską, kas yra mylimo pasau
lyje. Dabar sztai baisi liga 
graužia jos numylėtai ir žiau
ri mirtis rengiasi jai ji iszplesz- 
ti. Mintis, kad gal alsais jai 
likti vienai pasaulyje, kaip 
asztrus kardas varste jos szir- 
di. Argi jos ifiažulis Todo-, ku
ris taip ja myli, kurie ja, kaip 
galėdamas, szelpe, -dabar apleis 
ja? Argi ji turės žiūrėti in tai, 
kaip ji nesz in kapus, kaipj leis

,in žeme, kaip paskui parėjus 
yas tuszczius namelius ir turės 
viena vargsze baigti savo die
nas? Skaudu buvo apie tai 
maustyti. Buvo Kuczios. Ji tu
rėjo; eiti iszpažinties ir prie. 
Komunijos, kad tinkamai pra
tęstu taip brangiai ir gražia 
szvente. Nusiszluoste ji aszaras 
aptaise mažuli Todo ko pato
giausia ir prižadėjus skubiai 
sugryžti isz bažnyczios, ji isz- 
ejo. in szaltos nakties orą.

Kaip tiktai ji iszejo, Todo 
atsisėdo savo lovoje. Jis sukal
bėjo karsztai ir szirdingai mal
da ir pamaži iszszliauže isz- lo
vos. Kosėdamas sunkiai ir gau
dydamas in save orą, jis apsi
rengė. Kad mocziute parėjus 
nepastebetu jo- iszejimo, jis su
tvarkė savo -guoli. Viduje jis 
padare augszcziaiu, kad iszrd- 
dytu, kad jis tenai susitraukęs 
guli, prisidengęs savo drabu
žiais. Dabar is paėmė avinius 
kailinius, insisuko in juos, o- po 
to atidarė duris ir pažvelgė 
laukan.

Lauke buvo- snige. Žeme bu
vo pabalus- ir blizgėjo- nuo me
nulio szviesos. Daug žvaigždu- 
cziu spindėjo dangaus melytne- 
je. Jos szypsoso man, kaip. Die
vo aniuolai, pamanste sau To
do. Gavės in plauczius szaltb 
žiemos nakties oro, jis baisiau
siai pradėjo, kosėti. Tas kosulis 
rodėsi, jam gyvastį atims. Ne- 
kuri laika stovėjo prie duriu 
laiptu, kaip ir svyruodamas ir 
svarstydamas, ar pajiegs in- 
vykdinti savo sumanymą.

Bet tolumoje jis mate bažny- 
cziai ir szviesa, kuri spindėjo 
per spalvuotus langus; jis atsi
minė vieno lang-o virszui alto
riaus priveiksią, kuris rodo- V. 
Jezu, laiminanti mažus vaike
lius. Atsiminimas mocziutes 
davė jam antprigimta dvasia ir 
jis pradėjo žingsniuoti szalto- 
je naktyje in Ryma pas Kūdi
kėli Jezu de-11’ Arą 'Coeli.

Sniego buvo nepergiliausia; 
bet jis buvo vietomis trapus, 
vietomis laibai slidus. Kam. kur 
jis buvo lygus ir kietas, kaip 
ledas, nes laibai szalo. Todo ži
nojo kelia labai gerai, nes vasa
ra jis dažnai vaikszcziojo Ry
man pardavinėti kviėtkais ir 
vaisius isz savo mocziutes sodo. 
Jo gražus apsiejimas, malonus 
veidas ir dideles meilios akis 
traukdavo prie jo žmonių szir
dis jis turėjo- daug pirkėju.

Kas kita buvo vaikszczioti 
vasara, kas kita dabar žiema. 
Sunku buvo eiti kietu, slidžiu 
sniegu. Sziauriu vejas pute 
prieszais ji ir verte ji kosėti 
beveik kas žingsnys.

O Jėzau, verke mažulis To
do, tu buvai taippat vargszas 
vaikelis. Brangiausias Jėzau, 
pargražink mane sveika namon 
pas mano Nonna, praszau Ta
vęs szirdingai!

Todo dažnai sėdo szale ke
lio ir lauke, kolei jo kosulys ap
sistodavo. Po dvieju ar trijų 
valandų keliones pajuto, kad jo 
jiegos ima ji apleisti. Jau jis 
mate priesz save didiji miestą, 
szviesos spindėjo visoje platu
moje, ir rodos juokavo isz jo 
silpnumo. Jis vela atsisėdo ant 
žemes ii- kone alpdamas nuo 
graudumo ir kancziu, prabilo :

O Jėzau! Ar isztikruju jau

asz turiu mirti ir palikti mo
cziute vienui viena? O Jėzau, o 
Marija! Del meiles, kuria juo
du mylėjote vienas antrai, gel
bėkite vargsza Toda!

Valandėlė jis repliote rėplio
jo tolyn, bet paskui puolės 
veidu iii žeme, visiszkai nete
kės jiegu eiti tolyn. Rodėsi jam 
kad jo kvėpavimas ima silpnė
ti, uždare jis akis, szaltas dre
bulys perejo per visa. Jam pa
sirodė kad tai jau mirtis.

Teesie tavo valia, bandė jis 
kalbėti. Vieszpatie Jėzau, pri
imk mano- duszia. Bet sztai, 
meilios rankos pakelia ji szvel- 
niai, o malonus kvapas atgaivi
na vaikuti. Jis pajiege atida
ryti savo akis ir pažvelgti in 
savo gelbėtoja.

O, mieliausias Jėzau, atsidu
so jis. Tu iszklausei mano mal
dos. Alano aniuole, dėka,vo j u 
tau szirdingai!

Jis mat, pamate save ranko
se gražaus aniuolo, kurio- rūbai 
blizgėjo neapsakomu baltumu, 
ant kurio- veido žaidė dangiszr 
ko- malonumo- susiszypsojimas 
ir užuojauta, kuri sustiprino 
vaikuti.

Greitai ir ramiai ėjo aniuolas 
didžiojo miesto gatvepiis. Var
pai gaude, szaukdami naktiniu 
Alisziu. Per visu bažnycziu lan
gus blizgėjo szviesos. Tikintie
ji bego skubiai apvaikszezioti 
su džiaugsmu ir dėkingumu 
pasaulio Iszganytojo- gimimą 
Aniuolas s usavo naszta ėjo- in 
Santa Alariai Maggiore bažny- 
czia ir, inejes jis padėjo ser
ganti vaikuti in vieta, kur ne
karta dangiszkas palaiminimas 
apsireiszke, tai yra, tiesiai 
priesz Dievisz-ko Kūdikėlio sto
vyla. i

Afažutis Todo isz gilumos, 
savo szirdies dėkojo Vieszpa- 
cziui, kuis iszklause jo maldos 
ir prasze, kad jam suteiktu 
sveikata del jo mocziutes gero.

0 stebuklu, stebuklai! Jis 
jauczia, kaip naujos pajiegos 
eina in jo silpna, sumenkusi, 
maža kuna ir in nesivaldan- 
czias kojas; Todo atsistojo, 
taip jau jis yra užtektinai stip
rus. Jau jis negirdi daugiau 
gargaliavimo savo krutinėję 
laike atsikvėpimo. Jo- vargsze, 
skaudanti galva, jau lengva, 
karsztis daugiau nedega jo- gis- 
lose.

Kuomet jis dabar atsiklau
pęs pradėjo karsztai dekavoti 
gailestingajam Vieszpac-ziui, 
aniuolas paėmė ji už rankos, 
privedė prie vieno kunigo, ku
riam, mažas, vaikas atpasakojo 
savo iszsigelbejima, o- aniuolas 
stovėjo szale- kaipo liudinin
kas, kad pasakojimas yra tei
singas. Kunigas patarė jam 
prisiartinti prie Dievo stalo 
per Aliszias. Kuomet atsiklau
pė priesz didiji altorių, o kuni
gas prisiartino su Sžventai Ko
munija, pasirodė mažam vaike
liui, kad jis mato Vieszpati,

Kalėdiniai Pasveikinimai Nuo 
Baltruvienės Ir Taradaikos

Kaip visos moteres, taip ir 
asz norėjau viskas apžioti del 
saves ir turėti unara, kad tai 
asz padaina vau, o kūma palikti 
užpakalyje, bet kad drauge su 
savo kurnu trankomes po svie
tą ir renkame del jus naujiene- 
les, todėl ir drauge czion stove’- 
sime, o kad mano kūnas paga
vo szalti, arba geriau sakant, 
szaltis, ji pagavo, tai drauge 
su manim* nedainuos, tik sto
ves prie manes, del kompanijos 
kad kas nenustumtu mane in 
szali nuo to puslapio —na ,tai 
ir pradesu:

apsupta aniuolu būriais. Tada 
ka tik neplyszo jo szirdis del 
didžios meiles ir dėkingumo.

Kuomet jis priėmė- Vieszpa
ti in savo szirdi, buvo pagau
tais dieviszkos meiles. Jis pra- 
klupojo- dvasios pagavime ilga 
laika, sujungęs savo szirdi su 
Jėzaus Szirdimi.

Bet kada eme szvisti, o var
pų linksmi -balsai augsztyn 
dangun ir szauke visa miestą 
apvaikszezioti diena Jėzaus gi
mimo, Todo atsiminė savo- mo
cziute, jis apleido balžnyc-zia ir 
skubėjo namon. Jis buvo jau 
taip stiprus, o jo szirdis leng
va ir pilna gyvumo, kad dasie- 
ke namus tada, kada mocziute 
ėjo klausyti-Szv. Alisziu, laiko
mu szeszta valanda. Ji buvo 
apgautai. Ne-pastdbejo jo nebu
vimo namieje. Afatydama. dra
bužius ir kupsteli viduryje 
guolio ji insivaizdino, kad jis 
užmigo; ir gydytojas jai pasa
kė, kad ilgas gaivinantis mie
gas yrri labai reikalingais ser- 
gancziam vaikucziui. Kada ji 
pamate ji pareinanti ir szoki- 
nejanti kaimo ulyczia, ji suri
ko ir ka tik neapalpo.

Sztai jau ir Kalėdos, 
Del jusu norime 

padainuoti, 
Tiktai teisybia ir nieko 

nemeluoti.
Juk žinote kad mes 

teisybe vis sakome, 
Jokio melo in “Saule“ 

nestatom, 
Dabar turime pradėt:

Idant Dievas sveikatoje 
užlaikytu kožna, 

O ka jums moterėles 
Padainuoti ir kad 

nepameluoti?
Kad savo vyrelius 

myletumet,
Szvariai grinczeles 

užlaikytume!,
Apskuria paczios 

nebūtumėt, 
Tada vyras jus 

szirdingai mylės, 
Kiek tik savo duszia 

ingales.
Juk ir jums, musu 

vaikeliai, 
Jus nekalti aniuoleliai.
Juk Dievulis pasakė: 
Mylėk tete ir mamele 

Nepasake kitiems tiktai 
Tau sūneli ir dukrele 
Klausykit tėvelio ir 

mamos,
O geras Dievulis jus 

mylės, 
Visame jus pasigailės. 
Tuom kart baliavokite, 
Gražiai visi apsieikite, 

Vyrams gaivu nedaužykite.
Tai daugiau negiedosim, 

Ant to ir užbaigsim, 
Linkėdami Linksmu 

Kalėdų visiems. 
Baltruviene su Kurnu 

Taradaika

Todo! Suriko ji, ar tu nori 
save užmuszti? Kaip gali szo- 
kineti sziandien, kuris vakar 
buvai marinantis?

Mano- mocziute, riktelėjo jis 
skamban-eziu balsu, pilnu 
džiaugsmo, asz buvau prie Kū
dikėlio Jėzaus ir žiūrėk, jau 
asz visiszkai sveikas, asz isz- 
gydytas, mano brangioji mo
cziute.

Kaimynai susispietė aplin
kui ir Todo papasakojo, kaip 
Dievo aniuolas nunesze ji in 
miestą padėjo prie Kūdikėlio 
Jėzaus kojų bažnyežioje Santa 
Maria Maggiore.

O Jėzau, atsiduso mocziute 
ir verke isz džiaugsmo, kaip 
Tu neapsakomai myli mažus 
vaikelius, kurie pasitiki Ta
vim!

Tarp szauksmu, riksmu ir 
aiszaru Todo buvo nunesztas in 
bažnyczia apsakyti visa atsiti
kima broliui Antonio, vienuo
liui Dominikonui, kuris mažus 
kaimo vaikus mokino raszyti ir 
skaityti.

' Ir asz priėmiau pirmąją Ko
munija, kalbėjo Todo su dide
liu rimtumu, laikydamas ran

koje medini kryželi, ir asz pri
žadėjau, taip, asz prižadėjau 
muą brangiausiam Vieszpa- 
cziui, kad kaip užaugsiu, pasi
liksiu kunigu ir mokysiu kitus 
mažus vaikelius mylėti Ji, tu
rėti Jame vilti ir pasitikėjimą.

Todo iszpilde savo prižada. 
Nuo tu Kalėdų visa liuosa lai
ka-, kurioj reikėjo paszvensti. 
Prakilniai jis dare visa, kas- 
tiktai galėjo patikti Dievui iy 
neszti nauda artymui. Vienok 
jis sulaukė vėdandos, kad isz
tikruju buvo paszvestas in ku
nigus ir gavo savo syresniuju 
leidimą pradėti darba, kris jam 
rūpėjo nuo jo pirmosios Komu
nijos dienos. Jis nusisamdę 
mieste narna ir tenai darė Re
kolekcijas neturtingiausiems 
miesto vaikams. Tenai jie pra
leisdavo po kokius tris mene
sius, rengdamiesi prie Pirmos 
Komunijos ir drauge mokyda
miesi sziokiu tokiu darbu. 
Kuomet prisieidavo jam neku- 
riuos vaikus iszsiunsti isz na
mu kad butu vietos naujiems, 
mažesniems, jis tada susirasdai- 
vo kokius nors dievotus amat- 
ninkus ir jiems inteikdavo in 
darbininkus savo mokinius. 
Jis niekuomet neiszleisdavo isz 
akiu nei vieno vaiko, kuris ka
da nors buvo jo globoje. Jis bu
vo tėvas ir prietelius tukstan- 
cziu vaiku, kurie niekuomet isz 
niekur nebuvo girdeje malo
naus žodelio. Nežiūrint rupes- 
cziu ir sunkaus daibo, kuriuo 
jis buvo apsikrovęs, jis gyveno 
ilgai. Sulaukė žilos senatvės ir 
visi, kurie ji pažinojo, gerbe 
kaip szventaji. Dėkui tam 
szventam kunigui, tam neturtė
liu tėvui, kaip ji dažniausia va
dindavo, daugybe rado savo 
augszta paszaukima. Daugybė 
apleistu, paniekintu per to ne
turtėliu tėvo rūpesti pastatytu 
ant tikro savo paszaukimo ke
lio, pasiekė gerbūvi ir pagarba 
pas kitus žmones.

Vienok prislėgtas skaitlin
gais rupeseziais apie daugybe 
dusziu, neturtėliu tėvas, pats 
apsirgo. Ir ipo to da jis dirbo, 
kolei trivojo. Kucziu vakare 
visi vaikai susirinko koplyczio
je, kuri jungėsi su jo- namu. Vi
si kurie tiktai galėjo, atėjo isz 
namu ir Tėvas renge juos tin
kamai priimti Komunija tokio
je didelėj szventeje, paskutinė
je Kalėdų Vigilioje, kuria jis 
leido ant žemes, buvo- labai 
silpnas, bet jis surinko savo- 
vaikus aplink save ir kalbėjo 
jiems karsztais žodžiais apie 
meile prie Jezauis. Galop, vi
siszkai pavargęs, jis sudribo- 
įsakykloje. Jaunas kunigas ku
ris buvo atėjės jam padėti, pra
sze kad eitu valandėlė atilsėti, 
kad negiedotu • vidurnaktyje 
Misziu.
) Bet, tarė jis, asz turiu padai
linti mano vaikucziams pasku
tine Szventaja Komunija.

Jaunais kunigas prasze jo su 
aszaromis akyse paklausyti jo> 
patarimo del gero tu, kuriu jis 
yra Tėvu.

‘'‘Viskas jau pabaigta, tarė 
neturtėliu tėvas, szypsodama- 
masis. Szianakt eina namon.’’

Jis atėjo vidurnakytje in ma
žute koplyiczia, atgiedojo Szv. 
Aliszias, padalino Komunija 
savo numylėtiems vaikams ir 
po to atsiklaupė chore atlikti 
karszta už viską padekavone. 
Kelios valandas praslinko. Ku
nigai, kurie žinojo, kad jis dai- 
žnai isztisas naktis praleisdavo 
besimelsdamas, neatkreipe’ ant 
jo atydbs iki szėsztai valandai,
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Žinios Vietines
A Poniai Elzbieta Vosiliene, 

žentas ir duktė Leonardai Mar
kauskai ir szeimyna isz Nanti
coke', Pa., lankėsi mieste pas 
savo žentą ir duktere Vinca 
Svirskiui nuo W. South uly., 
taipgi pas giminus ir pažins- 
tamus, ir prie tos progos 'ponia 
Vosiliene atlankė ‘Saules’ Re
dakcija del atnaujinimo savo 
prenumerata už laikraszti. — 
Acziu už atsilankyma, taipgi 
tariame visiems Linksmu Ka
lėdų ir Laimingu Nauju Metu.

Jėzaus Užgimimo diena, Kalė
dos pripuola Ketverge, Gruo
džio 25-ta diena, tai Petnyczios 
numeris neiszeis, kad ir musu 
darbininkai galėtu apvaikszti- 
įiete Kalėdų Szvente.

Dovanokite mums. Acziu!
—“Saules” Redakcija.
Žinios praneszta in mies

tą buk buvus miesto gyventoja 
Magdalena Mock (Morka it le
ne), po levais Magdalena. Pan- 
goniute, nuo 5115 Plainfield 
avė., Baltimore, Maryland, pa
simirė pareita, sanvaite, Utar- 
uinke, Gruodžio 16-ta diena, in 
Baltimore ligonbute. Velione 
gimė Malianojuje. Vedus du 
syk, pirmas vyras vadinosi 
Antanas Grigeliunas, mire Phi
ladelphia, Pa. Paliko savo an
tra vyra Joną Mockaiti, ir su- 
uu Viktorą Grigaliumi isz Bal
timore, taipgi broli Antana 
Pangoni nuo 305 E. Centre u! v!, 
mieste, keletą brolienu ir sese
rėnu. Laidotuves invyko Pet
nyczios ryta, su bažnytinoms 
apiegomi.s ir palaidota Balti
more. Amžina atilsi.

.-jįjį. įPublikinęs ir Parapines 
mokyklos užsidarys L tarninke 
Gruodžio (Dec.) 23-ezia diena, 
ketvirta valanda po piet del 
Kalėdų Szvencziu, o atidarys 
po Naujam Metui, Panedelyje, 
Sausio (Jau.) 5-ta.diena 1959.

Per Kalėdas, Szv. Juo
zapo bažnyežioje bus laikomos 
Vidurnaktyje Miszios 12-ta va
landa, o kitos Miszios bus: 8, 9 
ir 10 valanda ryte. Miszipa.ru 
nebus.

A iSeredoj pripuola Ado
mo ir Jievos. Kuczios. Pasnin
kas, o Tautiszka. Vardine: Gi
rėne.

Ketverge pripuola Ka- 
Viesz. Jėzaus Užgimimo 

o Tautiszka Vardine :
Menulio atmaina:

ledos; 
diena, 
Aiszkute. 
Pilnatis.

%. Petnyezioj pripuola Szv. 
Stepono, o Tautiszka Vardine’: 
Kelinius. Petnyezioj pasninko 
neira.

jį Subaltoj pripuola Szv. 
Jono Evangelisto, o Tautiszka 
Vardine: Dautartas. Ir ta die
na 1948 metuose Vengrijos Kar 
dinolas Jozef Miiidszenty buvo 
.Ępinunistiszkos valdžios sua- 
įesztudtas. Komunistai sako, 

-.kad Kardinolas Miiidszenty 
yra iszdavikas ir szpiegas, kad 
jis vedai suokalbius priesz val
džia kad jis pinigus iszsiunczia. 
isz kraszto ir priima isz kitu 
kraszta; 1943m., Valdžia paė
mė Amerikis geležinkelius po 
kariszką tvarka, nes geležinke
liu darbininkai grasino ir ren
giasi iszeiti ant stiaiku; 1939

m., baisus tvanas ir drebejimasd yjsu RazanCZlflUS 
isztiko Turku kraszta, penkios į
deszimts takštancbziii žmonių iPaslapcziu Maldos 
žuvo; 1926m., Kaune Lietuve-' 
je likos suszaudyti ketini dar
bininkai.

o Tautiszka Vardine: Rymas. 
Ir ta diena: 1948 m.', Egipto 
Priemieras Maihmond Ealmyd 
Nokrashy Pasha, buvo nužudy
tas; 1856 m., gimė. Amerikon 
Prezidentas" Woodrow M ’ilso

Pasaulinio Kai’o

ant svieto, bet jam

paramos liedavo. JOJE paežio j e szalyje buvo į 
piemenų, kurie budėjo ir 

sergėjo per nakti savo banda.
ros, o tautiszka \ a r d i n e: Sztai Vieszpaties aniuolas 
Linksmuolis. Ir ta diena: W47 atsistojo prie ju, ir Dievo skals
iu., Henry A. Wallace stojo in tumas apszviete juos.
Prezidento rinkimus ant Irę-; jįe iabai nusigando; bet 
ežios partijos tikieto; 193!) m., aniuolas jiems tarė: “Nebijo- 
Harry Bridges, gyvas Komu- jęįte!”
nistas yra teismo iszteisintas ir ■ “Sztai asz skelbiu jums di- 
ipaleistas; 1940 m., I’rez. F. D. deiį džiaugsmu, kuris bus visai 
Rooseveltas pranesze kad, tautai, kad sziandien jums gi- 
Amerikai visomis galiomis ■ nie Dovįdo mieste Iszganyto- 
renis Anglija priesz Nacius. Į jas, kurjs yra Kristus; Viesz-i 

pats.
Ir tas bus jums ženklas: ra

site kūdiki suvystyta vystyk- j 
lais ir paguldyta prakarte..

Sztai atsirado prie aniuolo 
daugybe' dangiszkosios kariuo-, 
menes, kurie garbino Dieva ir 
sake:

‘‘Garbe Dievui augsztybeje 
ir žemeje ramybe geros valios 
žmonėms! ’ ’

Aniuolas pasiszalinus nuo 
piemenų in dangų, jie sake vie
nas kitame‘‘Nueikime lig Bet-

Tautiszka Vardine: 
Ir ta dienia: 1948 m., 
Bažnyczia Vatikano

Bažn vežios; 1903 m., gaisras iii 
Iroquois teatrą, Uhicagoje, 602 
žmonių žuvo: 1947 m., Rtumini-

Kalėdų Dieduk o Sekretorka

Gayle Wilson, prižiūrėto
ja Pennsylvania Baby Vill
age in Mooseheart, užraszo 
mažycziu praszymus in Ka
lėdų Dieduką, ka jis turi 
tiems mažucziams atneszti 
Kalėdų ryta. Szitie mažu
cziams namai randasi in Au
rora, Illinois.

Kacziukai Laukia Kalėdų Dieduko

Visi jie tikisi kad Kalėdų ( atnesz jiems daug pienuko. 
Diedukas juos nepamirsz, ir j _ a □ o

Del Ražancziaus Draugijos į 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant į 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Platinkit “Saule”

’TIEMENELIAI,
VARGDIENĖLIAI”

Audrone

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS 

FOUNTAIN — MICHIGAN A

Kalėdų Korteles Pirkite U. S. Bonus Pirkie U. S. Bonus • Pirkite U. S. Bonus
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Czia, Kalėdų Diedukui no
ri paraszyti laiszkus szitie 

j mažycziai: Sharia Jarvis, isz 
Benton Harbor, Michigan; 
Frances Bailey, isz Rock Is
land, Illinois ir Jerry Vogt, 

■ isz Villa Grove, Illinois. Visi 
' jie tikisi kad Kalėdų Diedu- 
i kas juos nepamirsz.

SAUL8 " MAHANO Y CUT,
i
liejui ir pažiūrėkime to, kas in
vyko, ka Vieszpats yra mums 
apskelbęs.”

Jie atėjo skubindamies ir ra
do Marija, Juozapa ir kūdiki 
paaguldyta prakarte. /

Pamate-gi, jie skelbe tai, kas 
i jiems buvo pasakyta apie ta 
kūdiki.

Visi, kurie tai girdėjo, ste
bėjosi tais dalykais, kurie bu
vo jiems piemenų papasakoti.

Marija-.gi dėmėjosi sau visus 
szituos dalykus ir svarstė savo 
szirdyje.

Piemenys sugryžo atgal, gar
bindami ir szlovindami Dieva 
del viso, ka buvo girde j e ir 
mate, taip kaip jiems buvo pa
sakyta.

Kalėdų Diedukas Sako Linksmu Kalėdų Visiems Lietuviams

Nazareto Miestelis

Kalėdų Dovanos

Pirmosios Kalėdų Dovanos 
buvo Trijų Karalių suteiktos, 
Kūdikėliui Jėzui: auksas, smil
kalą ir mira, tai buvo bran
giausi tu laiku daigtai. S

.... /.

. .NUO. .

Nazareto miestelio vardas 
visai nerandame Szvento Rasz- 
to Sename Testamente.

Kristaus laikais, szitas mies
telis buvo taip neinomas, kacĮ 
kai žmones Kristų pavadino 
“Nazarenu” tai buvo ant pa
juokimo.

O dabar tas miestelis yra vie
nas isz szveneziausiu ir nar
siausiu miestu.

Give a gift of peace this Christmas

tas 
vi- 
tu-

Henry Cole, Anglas, buvo 
pirmutinis pasiunsti Kalėdų 
kortele, 1846 metuose. Ant kor
teles jis buvo paraszes: ‘Links- 

’fhu Kalėdų ir Laimingu Nauju 
Metu!” Kitiems tai patiko ir 

Į jie pradėjo tokias korteles sa
vo draugams siuntinėti.

Sziandien Kalėdiniu Korte
liu biznis yra milijoniszkas.

1,500 LAKUNU 
SUSTRAIKAVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

das patatrnauti visiems kiek 
tik jos gali. Bet abi szitos kom
panijos jau dabar turi daugiau 
kostumeriu negu jos gali pa
tarnauti.

Lakūnai reikalauja didesniu 
algų. Jie dabar'ga una tarp ke- 
turiu szimtu ir tukstanezio 
szesziu szimtu dvieju doleriu 
ant menesio. Bet jie sako kad 
kai jie dabar turi vairuoti tuos 

i baisiai greitus eroplanus, jie 
turi gauti daugiau mokėti. Jie 
teipgi reikalauja kad ant kiek
vieno tokio greito Jet eropla
no butu du lakūnai, nes 

' igreitumas sudaro pavojgi 
i siems, ir už tai reikalinga 
I reti lakuna pagelbininka.

Daddy took this picture. He’s with his family 
this Christmas. And he will be as long as the 
world’s at peace.

But peace costs money. Money for strength 
to keep the peace. Money for science and edu
cation to help make peace lasting. Money saved
by individuals — which keeps our economy 
strong. Every Bond you give this Christmas 
helps strengthen America’s Peace Power.BULGANINAS

I PRISIPAŽINO

SAVO GRIEKUS

< . .S. Savings Bonds come 
'’gift-wrapped?' Buy them 
where you bank or work. 
Or buy new gift books 
of U. S. Savings Stamps—$2.50 and 
$5.00 at all Post Offices.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
The U. 8. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks, 

for their patriotic donation. The Advertising Council and

i prisidėjo prie tu iszdaviku, 
i 1957 metuose ir tapo ju vadas.
Jis sako kad jie buvo nusista
tė priesz Komunistu partijos 
vadus ir nesutiko su partijos 
nusistatymu kaslink vidaus ar 
Užsienio reikalu.
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