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Isz Amerikos
NORI INVESTI

KARISZKA STOVI

N. Y. Vais. Gubernato
rius T. E. Dewey Sako

Reikia Rengtis 
Prie Karo

NEW YORK, N. Y. — New 
York Valstijos Gubernatorius 
Thomas E. Dewey perspėja ir 
sako, kad mums reikia dabar 
rengtis prie “tikro karo’’ ir 
investi kariszka stovi po visa 
kraszta!

Gub. Dewey sako kad visi 
vyrai, moterys ir merginos, 
nuo septyniolikos metu am
žiaus dabar turėtu užsiraszti, 
užsiregistruoti del vaisko.

Gubernatorius teipgi sako 
kad mums dabar reikia ma
žiausia szimta divizijų vaisko 
ir reikia du sykiu tiek paga
minti eroplanu ir parengti 
daug daugiau lakunu.

Reikia paskirti visa czverti 
fabriku del gaminimo kariszku 
ginklu. Reikia suszaldyti nu
statyti kasztus ir algas, kad 
niekas negalėtu pasipiniguoti, 
kaip pasipinigavo per ana ką
rą. Jis sako, kad jau praėjo 
Politikos ar mitingu laikas, 
kad dabar jau tik viena iszeitis 
liko; “ginkluotis ir in kara 
rengtis! ’ ’

PRIESZ ACHESONA

Nori Ji Pravaryti;
Pirmutinis Tokis

Atsitikimas

WASHINGTON, D. C. — 
Kongreso Republikonai nariai 
dabar jau vieszai ir beveik 
vienbalsiai reikalauja, kad 
Amerikos Sekretorius, Dean 
Achesonas, pats pasitrauktu, 
atsisakytu, ar butu pravarytas 
iszmestas.

Nei Prezidentas Trumanas, 
nei Sekretorius Achesonas nie
ko nesako apie szita Kongres- 
monu pareikalavima.

Sekretorius Dean Achesonas 
važiuoja in Brussels del svar
baus susirinkimo, bet gandai 
jau eina, kad parvažiavęs isz 
to susirinkimo, jis pats pasi
trauks ir atsisakys.

Spėjama, kad in jo vieta bus 
paskirtas John Foster Dulles, 
Republikonu Partijos patarė
jas valdžios taryboje.
* Y ;js /T . , . . .

Jeigu szitaip invyks, tai bus 
pirmutinis sykis Amerikos is
torijoje, kad toks augsztas 
žmogus butu pravarytas isz to
kios atsakomingos vietos.

LINKSMU KALĖDŲ
VISIEMS!

KARISZKAS VADAS 
DEL GAMYBOS

Charles E. Wilson 
Paskirtas Vesti 
Kariszka Tvarka

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas pasky
rė General Electric Kompani
jos Prezidentą Charles E. Wil
son kaipo vada ar bosą viso 
kraszto fabriku gamybos. Jo 
darbas bus prižiūrėti, kad fa
brikai ir visos kompanijos ga
mintu gana kariszku ginklu.

Visi Vaszingtone dabar sten
giasi iszvengti Treczio Pasau
linio Karo bet tuo paežiu sykiu 
jau rengiasi prie to karo, kuris 
iszrodo neiszvengiamas.

Visi suvaržymai dabar bus 
po vienu bosu, Charles E. Wil
son. Nors valdžios atstovai 
dar nedrysta vieszai pasakyti, 
bet jau aiszku, kad fabrikams 
bus uždrausta gaminti tokius 
daigtus kaip automobilius, re- 
frigeratorius, radijus ir kito
kius karui nereikalingus daig
tus. Fabrikai ant trijų ‘sziptu’ 
dirbs ir gamins tik kariszkus 
ginklus.

Prezidentas Trumanas sako 
kad jis dabar drąsiai ir aisz- 
kiai pasakys ir parodys Sovie
tams, kad mes jau baiku nekre- 
cziame ir kad mes galime dar 
geriau ir greieziau prisirengti 
prie karo negu jie, ir kad mes 
dabar, nors nenorime karo, bet 
nesitijome. Jis sako, kad mu
su szitas prisirengimas bus mu-
su atsakymas visam svietui, 
kad mes galime bet kuriam 
prieszui atsakyti.

-----------o-----------
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Prisiegdintuju
Pirmininke

Mary K. O’Sullivan yra 
prisiegdintuju teismo pirmi
ninke. New York valdžios 
teisme yra teisiami Abra
ham Brothman ir Miriam 
Moskowitz. Jie yra intarti 
už tai kad jiedu stengiesi su
trukdyti valdžios tardymus 
kaslink Sovietu sznipineji- 
mo Amerikoje. Jie yra kal
tinami už savo krasztui ne- 
isztikimuma ir iszdavikyste.

“Garbe Dievui Ant Augsztybes!” SUVARŽYMAI BUS 
GRIESZTI

Fabrikai Bus Priversti
Kariszkus Ginklus

Gaminti

WASHINGTON, D. C. —
Jau ateina žinios, kad Vaszing
tone jau rengiama suvaržyti 
visus Amerikos fabrikus, ir vi
sus priversti gaminti kariszkus 
ginklus.

Pirmiausia bus suimti visi 
fabrikai kurie daro naujus au
tomobilius, ir visi bus priversti 
daryti kariszkus trokus, tan
kas ir automobilius. Reiszkia,
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Idant visus Visagalis Dievas užlaikytu 
sveikatoje, ramybia ir prailgytu 

gyvaste ant szio svieto!
---Redakcija “Saules”

ANGLAI IN
VOKIETIJA

20,000 Daugiau Anglu 
Kareiviu

AUTOMOBILIU PRE
KES SUVARŽYTOS

WASHINGTON, D. C. — , 
Del pasirengimo in pilna apsi
ginklavimą jeigu ne staeziai in 
Treczia Pasaulini Kara, Ame
rikos valdžia yra jau pradėjus 
suvaržyti ir nustatyti kiek kas 
kasztuoja ir kiek pelno galima 
imti. Už keliu dienu bus nusta
tyta ir suvaržyta darbininku 
algos ir visos straikos bus 
griesztai uždraustos.

Jau dabar iszejo isz valdžios 
Insakymas kad automobiliu 
kompanijos, fabrikantai nega
li daugiau imti už naujus auto
mobilius negu eme Gruodžio 
(December) pirma diena.

General Motors, Ford, Nash 
ir Chrysler automobiliu kom
panijos jau buvo pabranginę 
savo naujus automobilius nuo 
$60 iki $195 doleriu daugiau 
nuo pirmos Gruodžio dienos.

Sulyg Prezidento Trumano 
nauju ir kariszku ingaliojimu 
szitas suvaržymas tesis iki Ko
vo (Mar.) pirmos dienos, kad 
butu galima visus fabrikus 
peržiureti ir sutvarkyti del ga
minimo kariszku ginklu.

Devynių szimtu tukstaneziu 
darbininku tuose fabrikuose 
algos bus nustatytos ir suvar
žytos.

Dar nežinia ar tie kurie pir
kosi naujus automobilius tarp 
pirmo Gruodžio ir dabar gaus 
atgal tuos pinigus kuriuos jie 

užmokėjo per daug.
Plienas ir visokia geležis už 

kokios sanvaites bus panasziai 
sutvarkyta ir kasztai ir algos 
nustatytos.

Aiszku dabar, kad jau tikrai 
in kara rengiamies.

STRAIKOS . :
BAIGTOS

CHICAGO, ILL. — Geležiu- 
keliu darbininkai sustraikavo 
per tris dienas ir suparalyžiavo 
beveik visa kraszta. Jie taip 
nutaikė savo straikas, priesz 
pat Kalėdas, kada susisieki
mas labiausiai reikalingas.

Prezidentas Trumanas juos 
perspėjo, valdžios teismai gra
sino juos su nubaudimu teisme, 
unijos vadai pareikalavo kad 
visi darbininkai grysztu in sa
vo darbus. Po trijų dienu, be 
jokio susitaikinimo kaslink al
gų, tie straikuojantieji darbi
ninkai sugryžo in savo darbus.

Per szitas tris dienas, pacz- 
tas labiausiai nukentejo, nes 
baisiai daug visokiu dovanu 
susikrovė ant paczto, kai nebu
vo galima juos su traukiniais 
iszveszti.

Valdžios teismai iszleido In- 
sakymus Chicago, Cleveland ir 
Vaszingtone. Kai darbininkai 
nepaklausė ir rodos visai ne
paisė tu Insakymu isz valdžios: 
teismo, tai valdžios teisėjas Mi-[ 
chael L. Igoe pareikalavo kad' 

Unijos virszininkai ateitu in 
teismo ofisus Panedeli ir pasi- 
aiszkintu, kodėl jie dabar ne
gali būti nubausti už panieki
nimą teismo insakymu. O jeigu 
jie savo valia teisme nepasiro
dys, tai jie busu suaresztuoti ir 
po policijos priežiūra atgaben
ti.

Kai tik szitas Insakymas isz
ejo, darbininkai tukstaneziais 
pradėjo in savo darbus gryszti. 
Nors keli szimtai dar drysta 
straikuoti, teisindamiesi kad 
jie dabar serga ir negali in dar
bą eiti.

ŽMONA ISZ PROTO

Nužudė Du; Nusižudė

LIMA, OHIO. — Daktaras 
T. J. Talbott pranesza kad vie
na žmona, isz proto iszsikraus- 
cziusi, nuszove savo vyra ir jų
dviejų dvideszimts metu am
žiaus dukrele, ir paskui pati 
nusiszove.

Policijantai rado lavonus tė
vo, keturios deszimts penkių 
metu amžiaus Carol Davidson, 
jo žmonos, keturios deszimts 
dvieju metu amžiaus Mares, ir 
j u dukreles Marilyn, ant j u 
ūkio, apie penkios mylios nuo 
miesto.

Tėvo ir dukreles lavonai bu
vo lovose, o žmonos lavonas bu
vo surastas virtuvėje. Visi 
trys buvo nuszauti su tuo pa
ežiu karabinu in kaktas.

beveik nebus galima pirktis 
naujas automobilius.

Bus suvaržyta ar visiszkai 
sustabdyti nauju namu staty
mas. Ir eina gandai, kad ir 
darbininkams bus insakyta 
kur dirbti, ir kad darbininkai 
nebus valia viena darba mesti 
ir kita imti be valdžios paveli- 
nimo.

Isz visko iszrodo, kad jau ir 
musu ponai Vaszingtone iszsi- 
gando ir suprato, kad ežia jau 
ne baikos!

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos valdžia yra pasiuntus
dar dvideszimts tukstaneziu 
savo kareiviu in Vokietija, su
stiprinti Alijantu armijas.

Anglai teipgi siunezia daug 
kariszku vežimu, dideliu armo- 
tu, karabinu ir kariszku tanku. 
Visa tai bus Vokietijoje prista
tyta Sausio ir Vasario mene- 
siose.

Amerikos valdžia yra teipgi 
pasižadėjus daugiau savo ka
riuomenes in Vokietija pa
siusti.

Dvejopa Nelaime

Ponia Donna Wetherald, 
isz Baker, Oregon, buvo vie
na isz dvideszimts vieno žu- 
vusiuju ant eroplano kuris 
sudužo in Wyoming. Szitas 
paveikslas buvo nutrauktas 
in Miami, Birželio menesyje. 
Ji ežia buvo atskridus su sa
vo šuneliu, jieszkodama sa- į 
vo vyro, kuris žuvo kitoje 
eroplano nelaimėje, Vene- 
zueloje.

“NEBUS NAMIE
DEL KAtEDU”

Kapai, Ant Kapai,
Amerikiecziai

Nebesugrysz!

HUNGNAM, KORĖJA. —
Daug Amerikiecziu Marinu jau 
dabar amžinai guli Korėjos ka
puose! Jiems buvo prižadėta, 
kad jie tms namie del ‘Kalėdų,’ 
bet, dabar jie jau amžinai pasi
liks Korėjos kalnuose, kur jie 
kariavo ir krito!

Maži kryželiai t paženklina 
j u kapus. Jie, per savo vadu 
klaida pateko in Komunistu 
slastus ir jau nebegryžo.

Tie, kurie liko gyvi in Hung- 
nam dabar isz tenai traukiasi.

Apie deszimts Kinijos divi
zijų dabar ant szito miesto 
puolasi. Jie dabar ir su ka- 
riszkais eroplanais ir bombne- 
sziais puoliasi ant Amerikie
cziu.

Amerikos lakūnai, diena ir 
nakti puolasi ant tu Komunis
tu ir stengiasi juos sulaikyti, 
bet rodos kad tu Komunistu, 
raudonųjų randasi daugiau ne
gu Amerikiecziu.

KINIECZIAI
REIKALAUJA

Amerikiecziai Turi Isz
Korėjos Iszsikraustyti

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Raudonosios Kinijos Genero
las Wu Hsiu-chuan suardė vi
sa Tautu Sanjungos tvarka ir 
užgesino vilti del taikos, kai 
jis staeziai pasakė, kad “nega
li būti jokiu derybų kaslink 
Korėjos ir Kinijos su Ameri- 
kiecziais, jeigu Amerikiecziai 
nesutinka ant Sovietu Rusijos 
nustatytu sanlygu.”

Jis sako kad jeigu Amerikie
cziai sutiktu ant tu Rusijos 
sanlygu, tai Kinijos valdžia 
stengtųsi tuos savanorius Ki- 
nieežius parsitraukti namo.

Tos sanlygos yra:
1— Amerikiecziai turi tuo- 

jaus pasitraukti ne tik isz Ko
rėjos, bet ir isz Formosa salos.

2— Amerika turi sutikti pri
pažinti Raudonąja Kinija Tau
tu Sanjungoje.

Tas Generolas Wu Hsiu- 
chuan dabar gryszta in Kinija 
bet sako kad jis sutiktu dar de
rintis del taikos, jeigu Ameri
ka sutiks su tomis sanlygomis.

Viszinskis teipgi iszvažiavo 
isz Amerikos, linkėdamas 
Amerikiecziams “taikos.”

---------- c j----------------

Stebėtinas Laikrodis
Laikrodžiu, kurie eina me

tus vienu užsukimu, padaroma 
jau nuo senei. Olanduose yra 
laikrodis, kuris vienu užsuki
mu eina 25 metus. Bet vienas 
Anglas visus sukirto; jis pada
re laikrodi, kuris vienu užsuki
mu galėsiąs eiti 2,500 metu. 
Tas laikrodis yra radijo pagal
ba veikomas.
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! PASAULIO ŽMONES 
GALI TURĖTI

DUONOS IR LAISVE
Sako Walter Teuther 

U. A. W. of A. Prezidentas

Redaktorius apie tiek daug 
dalyku raszo, tiek daug pats 
skaito ir tiek daug rūpinasi vi
sokiais reikalais, ir taip daug 
laiko paszvenczia rinkdamas 
žinutes, kaip viszta grūdas, 
kad szventes ar kokios iszkil- 
nies maža inspudi ant jo pada
ro. Jis gal ir dabar jums norėtu 
pasakyti kaip tas tėvas savo 
vaikams buvo pasakęs: “Jums 
Kalėdos, o man bėdos; ’ ’ bet ne 
taip su mumis, a

Mes jau užsikrecziame ta 
Kalėdų dvasia kai tos Kalėdos 
artinasi. Alės apie Kalėdas im
ame mislyti ir raszyti kai Ad
ventai dar neprasidėjo, nes 
mums gera ir malonu apie szi- 
ta i&zvente raszyti.

Pas mus Kalėdos nėra tik ki
ta szvente, bet yra dvasios ir 
iszirdies jausmas ir prisirengi
mas prie didelio ir szvento in- 
vykio.

Ales jaucziamies kaip tie vai
kai, kurie jau menesis prieše 
Kalėdas ima pasielgti kaip tik
ri anioliukai,* nors iki tada jie 
buvo gyvi biesukai. Bet dabar 
jie geri ir paklusni, už tai kad 
Kalėdų Diedukas žinios ar jie 
buvo geri ar blogi. Ales redak
cijoje, kaip. ir. beveik, visose; 
bažnycziose, jau isz ankstoj 
rengiamies prie Kalėdų. Pasi
renkame tinkamus paveikslus, 
ir pritaikintus straipsnius.

Alums Kalėdosi reiszkia ta 
pati ka jos reiszkia tiems vai
kams, kurie Kalėdų Dieduko 
laukia, tai esame tikri kad jus 
mums dovanosite, jeigu mes 
apie kasdienines žinias mažiau 
raszysime, ir stengsimies pilka 
varginga gyvenimą užmirszti, 
ir daugiau vietos paskirsime 
straipsniams, kurie skelbs tik 
viena naujiena, kurie sakys, ka 
mes visiems jums norime pasa
kyti: Ir tai yra viso “Saules” 
isztabo tikri linkėjimai visiems 
musu skaitytojams: “Linksmu 
Szventu Kalėdų!” 

-
Eina gandai kad ateinan- 

cziais metais automobiliu kom
panijos visu treczdaliu mažiau 
automobiliu pagamins, nes jau 
dabar sunku gauti geležies ir 
plieno. Reiszkia, automobiliai 
dar labiau pabrangs ir bus 
daug sunkiau naujas automo
bilius nusipirkti!

Sovietai jau ima gerintis Yu- 
goslavams. Jie vieszai dar prie 
nieko neprisipažinsta, bet per 
kitu krasztu Ambasadas jie jau 
duoda žinoti, kad jie pasiren
gė viską pamirszti ir vėl drau
gais būti. Kelios sanvaites at
gal Sovietai buvo surengė ba
lių Vaszingtone ir Yugoslavi- 
jps Užsienio Alinisteris, Kar- 
delj ir Tautu Sanjungos dele
gatas Alės Bel'ber, buvo in ta 
balių užkviesti. Tai pirmutinis 
tokis pakvietimas nuo 1948 me
tu kada Yugoslavijos Tito susi- 
pesze su Rusijos Stalinu.

Darbininku unijos dabar jau 
prisipažinsta kad jos baisiai 
pralaimėjo rinkimus. Unijos 
praleido daugiau negu milijo
ną doleriu sumuszti Senatorių 
Taft, kuriam jos buvo pasiry- 
žusios atkerszinti. Unijos gi
riasi kad jos turi milijoną du

szimtu penkios deszimts tuks- 
tancziu nariu Ohio valstijoje. O 
kaip tik ežia Senatorius Taft 
laimėjo rinkimus. Czia unijos 
turėtu pasimokinti, kad rinki
mai ne ju biznis.--- O---

Nors mes vis giriamies kad 
Amerikos krasztas yra galin
giausias ir kad musu jiegonis 
nėra nei galo nei kraszto, bet 
valdžia mums pranesza ir mus 
perspėja, kad mums jau dabar 
trumpa ir trūksta spėkų del vi
su musu fabriku ir kitokiu rei
kalu. Dabar mes pagaminama 
penkiolikta nuoszimti 15% į 
daugiau «peku, jiegos, negu! 
mums reikia. Bet musu reikėt-1 
lai dauginasi, musu fabrikai j 
vis daugiau ir daugiau spėkų, 
jiegos reikalauja, ir už keliu 
metu gal mums reikes daug 
daugiau Elektros spėkų, negu 
musu krasztas -galės pagamin
ti.

--- o---
Visoš didžiausios Elektros 

kompanijos nuo dabar iki 1953 
metu praleis daugiau negu 
dvylika bilijonu doleriu, ant 
statymo nauju ir didesniu fab
riku Elektra gaminti. Jos pra
dėjo tuos fabrikus statyti kai 
tik karas užsibaigė ir dabar tas 
darbas yra inpusejes, bet dal
ims kelis metus ta darba už
baigti.

Redakcija “Saule” sudeda 
szirdinga aeziu, visiems tiems 
katrie platina laikraszti ir ra
gina kitus prie skaitymo!

Pypkes Durnai
Kelios trumpos isztraukos 

isz “Pagoniszkos Dainos,” kurio
se galima matyti daug protavi
mo ir proto net ir pagoniu tarpe, 
kurie tikėjo in savotiszka dangų 
ir pragara.

“Pagoniszkos Dainos”
Po valandėlės kits atsiliepe... 
Prastesnis už kitus: “Pajuokia 

jie
Mane, kad asz kreivai turiu 

riogsot;
Ka! Ar tai Puodžiaus ranka 

sudrebej’?”

Ant ko, pavidalas sznekus... 
manau

Apasztaliszko Puodo.. “ Vai, 
Brolau,

Pažinstu Puodą, teipgi
Puodžių, bet

Kuris yr’ Puodas... Puodžius, 
nežinau.

O kits: “Yr’ pranaszaujancziu 
seniai,

Kad Jis pasmerks in pekla 
amžinai

Nelemtus Puodus, pat 
Puodžiaus inmusztus.

Ptfu! Jis mus Draugas! Viskas 
bus gerai!

. - b ■

Kits sake: “Te jie perka, 
sutveria.

Iszdžiuvo mano molis vakare; 
Bet tik pripilk mane senu vynu 
Manau jis greit pagydytu 

mane.”
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jęALEDU Diedukas nėra 
gimęs Lietuvoje. Jis se

niems Lietuviams buvo sve
timas ir nepažystamas. Bet 
mes dabar ji pasisavinome ir 
prie savo szeimynos prisira- 
szeme, nes jis tokis malonus 
ir duosnus dede, kad mums 
malonu ir naudinga ji tarp 
savo giminiu skaityti. .

Kai kuriems dvasiszkiams . 
nepatinka kad tas Kalėdų 
Diedukas taip prisiriszo prie ! 
Kalėdų, bet mums iszrodo 
kad czia nieko blogo. Net at
bulai: Tas musu Kalėdų Die
dukas atvaizduoja visa Ka- 
du dvasia.

Per Kalėdas mes dovanas 
duodame ir dovanu susilau
kiame. O tas Kalėdų Diedu
kas kaip tik visa ta davima 
ir gavima atvaizdauja.

Jeigu mes saves pasi- 
klaustume, kodėl mes tam
pame tokie duosnus per Ka
lėdas? Gal retas kuris galėtu 
pasiaiszkinti.

Per Velykas, mes sau per- 
kamies gražesnius rubus, 
linksmesnius drabužius, sa
vimi rupinamies. Bet per 
Kalėdas, mums kiti rupi, 
mes rupinamies kitiems do
vanas suteikti.

Kodėl?
Mums rodos kad gali būti 

tik vienas paaiszkinimas: 
Mes norime daryti ta, ka tas 
Kūdikėlis Jėzus buvo pada
ręs, mes norime pasekti tu 
Trijų Karalių pavyzdi. Mes 
duodame, už tai kad kiti pir
miau davė. Mes norime, jei
gu taip valia iszsireikszti, 
susilyginti su paežiu Dievu, 
ir už tai mes darome ka Jis 
yra padaręs. Jis davė mums 
savo vienatini Sunu ir mes 
dabar norime Jam prisily- 
ginti.

Jeigu kas kitaip Kalėdų 
dovanas gali iszaiszkinti, tai

Per tiek metu nuo Kristaus 
užgimimo atsirado daug viso
kiu gražiu pasakų ir padavimu 
apie Kalėdas. Bet gal gražiau
sios •pasakos apie Kalėdas yra 
apie Kalėdų kvietkas.

Kalėdų rože, pasakos sako, 
buvo Paties Dievo sutverta. 
Vargdiene piemenėlė, grau
džiai verke kad ji neturėjo jo
kios dovaneles nuneszti naujai 
gimusiam Kūdikėliui. Tik stai
ga aniolas pasirodė ir paklausu 

mes jam busime amžinai dė
kingi, nes mes kito iszaiszki- 
nimo del-to Kalėdų duosnu- 
mo negalime surasti.

Už tai, mes dry štame pasi- 
prieszinti kad ir augsztiems 
ir mokytiems vadams kurie 
žvairiai žiuri in ta Kalėdų 
Dieduką ir in jo dovanas. į

Kalėdų Diedukas, su savo 
raudonais veidais ir su savo j 
balta barzda ir su savo to , 
prikimsztu krepsziu atvaiz
dauja visa Kalėdų dvasia, 
kuri yra duoti ir aukoti.

Mes gerai žinome ir su
prantame, kad daug žmonių 
tik mainikauja su savo Ka
lėdų dovanomiis; kad jie tik 
tiems duoda, kurie jiems 
duoda. Bet ir tai in sveikata. 
Nes mainikauti su kaimy
nais ir draugais reiszkia su 
jais draugauti. 0 ko daugiau 
mums reikia czia, ant žemes, 
jeigu ne didesnio ir sziltes- 
nio draugiszkumo?

Kai mes maži buvome, tai 
Kalėdų Diedukas ateidavo, 
atvažiuodavo su rogėmis ir 
inlysdavo in musu namus 
per kamina. Bet dabar, szio- 
mis dienomis, rodos nėra nei 
sniego ir nėra nei kaminu, 
kai žmones pradėjo vartuoti 
aliejaus ir elektros peczius. 
Gal už tai ir tas musu Kalė
dų Diedukas turėjo palikti 
savo roges namie ir pavar- 
tuoti eroplana.

Bet kaip ten nebutu, 
mums malonu ir gera, bile 
tik jis pas mus atsilanko. Ne
laimingas tas žmogus kuris 
netiki in ta Kalėdų dvasia, 
in ta Kalėdų Dieduką, kuris 
tiek džiaugsmo atnesza 
pienburniui ir žilaplaukiui!

Jei kuris, puskepto proto 
neva-mokslinczius mums pa
sakytu kad jis netiki in Ka- į 
ledu Dieduką, nes jis jo nie- i 
kados nėra jo mates, mes to

KALĖDŲ KVIETKOS :-:
tos piemenėles, kodėl ji taip 
graudžiai verkia ? Kai ji jam 
pasakė kodėl ji tokias karsztas 
aszaras lieja, aniolas tik 'palie
te žeme su lelija kuria jis turė
jo savo rankoje, ir tuojaus isz 
žemes iszdygo gražios baltos 
Kalėdų rožes, kurias ta pieme
nėle susirinko ir nuneszc Kūdi
kėliui Jėzui, kaipo savo meiles 
dovanele.

LTž tai ir sziandien, rožes 
reiszkia mciU3 už tai ir szian- 

kio mulkio užklaustume ar 
jis kada kur nors yra mates 
Motinos meile, ar jis kada 
yra regejes groži, pasiszven- 
tima; ar jis kada yra susiti
kęs su gyvastimi, su geru
mu; ar jis yra kada kur ant 
ulyczios susitikęs su moks
lu? O ar jis drystu sakyti 
kad ant szio svieto nėra mo
tinos meiles, grožio, pasi- 
szventimo, gyvasties, geru
mo ar mokslo? Ant szio svie
to randasi daug dalyku ku
riu mes negalime nei matyti, 
nei girdėti, nei apsziopti. 
Bet, mes gerai žinome, kad 
jie czia randasi.

Ar kas yra pamatęs elek- 
tos jiegas? O kas bus tokis 
kvailys sakyti kad elektros 
nėra?

Tas pats ir su musu Kalė
dų Dieduku.

Kai vaikas dažino, kad jo 
tėvas yra tas Kalėdų Diedu
kas jis nebus linksmas kol 
jis pats taps tėvu ir supras, 
kad tėvas turi būti Kalėdų 
Diedukas. Czia yra dvasios 
reikalas. Kalėdų Diedukas 
mums reiszkia geras naujie
nas, gražias dovanas ir bro- 
liszkuma. O kaip tik ta 
reiszkia Kūdikėlio Jėzaus 
atėjimas ant szios žemes. 
Mes duodame, už tai, kad 
Jis davė; mes duodame, už 
tai, kad mes norime nors 
kaip su Juo susilyginti. Ir 
visa ta musu duosnuma at
vaizduoja ir atstoja tas Ka
lėdų Diedukas, kurio mes 
taip laikiame per Kalėdas.

Mes visai nepaisome ka 
kiti kaulija; bet, mes sakysi
me kaip ir sakeme: Lai Ka
lėdų Diedukas gyvuoja visu 
žmonių szirdyse, jis yra Ka
lėdų dvasia; jis daro ka mes 
norėtume daryti, nes mes no
rime to Kūdikėlio Jėzaus pė
domis pasekti!

WASHINGTON, D. C. —
Jeigu mes norime užtikrinti 
pasauline taika ir isznaikinti 
visokiu Rusiu valdiniai ir gra
sinimai mes, Amerikiecziai 
privalome padėti žmonėms iat- 
siekti geresni draugiszki stovi. 
Yra vienintelis pagrindas pa
gal kuri galime ingyti ju iszti- 
kimumus. Be tokios pasaulio 
žmonių paramos mes negalime 
tikėti turėti galimybių pasuk
ti szaltaji kara in tikra progra
ma del taikos.

Al.es turime žinoti kad drau- 
giszku pirmeivyste yra svar
biausias ginklas kovoje priesz 
Komunizmą. Kada, asz kalbė
jau “National Study Confe
rence on Church and Economic 
Life, Detroite, praeita Vasario 
menesi, pabrėžiau ta teisybe, 
patardamas, kad Jung. Valsty- 
bes^ turi vartoti pritaikinta 
Krikszczionybe kaip ji vartojo 
mokslą, rasti moraliszka ekvi
valentu vandenilio bombai. 
Jau žinome kaip sunaikinti pa
sauli, bet neturime moralines 
atsakomybes jausmu pakreip
ti tas milžiniszkas jiegas at
siekti taikos. Stebuklus daro
me su atomine energija bet da 
nežinome kaip pavalgdinti al
kanus žmones kada pasaulyje 
yra tiek daug muisto.

Jung. Valstybes padėjo pa
saulio# laisvoms tautoms atsi
statyti. Asz dažnai pareisz- 
kiau, kad mes galime atlikti 
daug daugiau ir - atlikti tikra 
surėdymą ir veikliau. Laiszke 
Prezidentui Truman ui Liepos 
men., asz pasiūliau 9 punktu 
programa taikoj, patardamas 
kad Amerika indetu trilijonu 
doleriu in szimto-inetu progra
ma, kuri užtikrintu pasaulini 
gerbūvi ir užbaigtu Komuniz- 
ma.

Pagal toki veikimą Jung. 
Tautu Fondas, kuriam Jung. 
Valstybes kasmet aukotu, kar
tu su kitoms szaiims, padėtu 
iszvystyti ir paplatinti pasi- 
gelbejimo ineigu ir paranka
mus dalyvaujancziu tautu ir 
pagerintu gyvenimo: maitini
mą, gyvenamas patalpas, svei
kata ir apszvieta. Reiketu isz- 
teigti agentūra kuri samdytu 
mokslininkus iszvystyti ir pri
taikinti atomine enerigija tai- 
kos-meto vartojimui.

Tokis veikimas brangiai kai
nuotu, bet pasekmes to reika
lauja. Jung. Valstybes gali 
užmokėti už taika. Ales turime 
atvirai parodyti, kad mes turi
me drąsos paszalinti kainu-kor 
teles nuo savo pastangų vesti 
pasauli prie garbingos ir pa-

dien jaunas kavalierius, norė
damas savo mylimajai isz- 
reikszti savo deganezia ir am
žina .meile, siunezia jai rožes. 
Tos rožes už ji jo szirdies drau
gei pasako: “Alyliu Tave!”

Snicgaine kvietka yra Pa
neles Szvencziausios gele. Szi- 
ta kvietkele atvaizdauja tas 
žvakutes, kurias Dievo Alotina 
uždege ta Pirmąjį Kalėdų Va: 
kara.

Amerikoje, kaip ir kitose de
mokratinėse szalyse laisvaus 
darbo judėjimas vaidina svar
bia dali kovoje priesz Komu
nizmą ir kovoje del taikos. 
Laisvas darbas daugiau verka
vo negu vergu darbas po Hitlei- 
riu. Ir sziandien jis daugiau 
iszdirbystavo. Amerikos dar
bas talkuoja su laisvaus darbo 
unijoms kitose szalyse kaip su 
‘ ‘ International Confederation 
of Free Trade Unions,” insteig 
la Londone praeita Gruodžio 
menesi, ir jis pilnai insitikines 
kad clomokratinej santvarkoj 
žmones gali turėti ir duonos ir 
laisves. Laisvaus darbo unijos 
kovoje visas dalykas priesz 
Komunizmo.

AIusu pastangos invykdinti 
pasaulini progresą ir taika yra 
daug svarbiau dabar negu ka
da nors buvo praeityje. Alės 
turime visam pasauliui duoti 
tikra teisybe apie Jung. Vals
tybes ir jos politika. Ypatingai 
svarbu yra platinti teisybe 
apie Amerikos darbi judėjimą. 
Alės visi žinome, kad darbinin
ko padėtis szioje szalyje vis 
gėrėja ir darbo unijos pasiryžę 
užtikrinti da geresnius darbus. 
Laisvaus darbo judėjimas 
daug davė netik darbininkams 
bet ir visai tautai. Darbinin
kai kitose pasaulio dalyse pri
valo apsipažinti su tikra teisy
be.

Linksma man žinoti, kad mi
lijonai Amerikos piliecziu sve
timos kilmes dabar prisidėjo 
prie “Teisybes Kovos” raszy- 
clami laiszkus savo giminėms ir 
draugams Užsienyje.

Raszdami teisybe apie Jung. 
Amerikos Valstybes, kaip jie 
padeda sunaikinti neapykan
ta®, iszaiszkinti nesupratimus 
ir paveikti anti-Anierikoniszka 
propaganda. Toki žmogus in 
žmogus hriszkai turi atsiekti 

i savo tikslą jeigu tik gana žmo
nių prisidės ir per kiek laiko 
tęs tu laiszku raszyma. ‘

Svarbus klausimas yra, kaip 
mes galime sutverti, organi
zuoti žmones ekonomini saugu
mui ir nepamesti laisve ? Gali
mas daigtas, jeigu Amerikos 
žmones drąsiai paims vadovy
be. —C.

stovios taikos.

Pirkie U. S. Bonus

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

20 Centai.
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Pustelninkas Ir Szv. Ona
(Tasa)

Stebuklingas nerys paklausė 
motinos ir mėtėsi in vandeni. 
Tuojaus apspito ji baidykles 
su keturkampėms galvoms vi
sokio pavidalo; ten buvo net 
su arklio galvoms velniuku, di
deli driežai ir visokį kirminai 
jog sunku ir apraszyt ka jis 
mate.

Stebuklingas nerys nenusi
gando baidy'klu, drąsiai in vi
sas szalis plieke, o tie isz skau
dėjimo in visokias skyles slėpė
si. Visas Vandeninis svietas 
vaitojo; atrado krisztolini pa-, 
loviu, kuriame vandeniu kara
lius, atsigulęs ant puikios lovos 
snaude; tuojaus pabudo kada 
stebuklingas nerys pas ji atėjo.

— Kas tau pavelijo ežia 
ateit1? Paszauke pagriebęs auk
so lazda; bet nerys iszmusze 
isz jo ranku lazda su savo laz
dele ir tvėrė už gerkles; žale
barzdis taip riktelėjo garsiai 
kad net vandens sujudėjo, ru
salkos ir baidykles' puolei jam 
in kojas ir prasze kad dovano
tu siulindamos jam ka jis tik 
nori, bile joms tik duotu paka- 
ju.

— Nieko nuo jus nenoriu, 
tarė nerys, kaip tik kad ati- 
duotumet man mano dėdės li
tuos visus jaunikaiezius ku
riuos pas save laikot!

Atnesze tuojaus stiklinius 
puodelius; nerys atidaro, o isz 
kožno iszplauke augsztyn ant 
vandenio kvietku vainikėlis.

Rusalkos: eme. ji už pažastų 
ir gerinosi prie jo sakydamos 
kad jam pripildys aukus ir dei
mantais kiszenius, kad tik jis 
gryžtu pas savo motina.

— Nereikalauju asz nuo jus 
skarbu asz tik reikalauju to 
kas prie Dievo priguli, atiduo
kite varpa kuri paėmėt!

Sudejavo visos rusalkos, o 
žalebarzdis negalėjo ant vietos 
nusedet.

Nerys- atradeš varpa, ji nu- 
szviete ir isz krisztolinio palo- * 
ciaus isznesze.

Kaip tik iszplaukes ant vir- 
szaus ir iszejas su varpu ant 
kraszto skambtelėjo, krisztoli- 
nis palocius vandenije sugriu
vo ir tik likos gružai; antra 
karta kaip skambtelėjo, isz
plauke auksines žuvytes ir di
dele žalia varle, tai buvo rusal
kos ir žalebarzdis; o trecziu 
syk kaip suskambėjo, nuėjo 
vanduo skradžiais ir ant tos 
vietos pasidarė sausa.

Pasirodė ant galo dvylika 
balandėliu (karveliu), buvo tai 
tie jaunikaieziai kurie varpo 
jieszkodami nuskendo, palen
kė visi savo galvas priesz nery 
ir in padanges iszkilo.

Kada nerys parėjo namon, 
jau juodo jauezio nerado tik 
žmogų jo vietoj kuris buvo jau 
senas.

Jo motina akyse visu paseno 
ir pasakė kad dabar yra smer- 
telna, kaip, kožnas žemes gy
ventojas.

Pakabino vela varpa in kop- 
lyczaites bokszteli, o kada isz- 
girdo gyventojai varpo baisa, 

1 beg-o visi in koplyczaite kad 
padekavot Dievui už sugrąži
nimą varpo.

Ar tai teisybe ar ne, to ne
galima žinot, vienok Vengrai 
in ta tiki ir negalima nuo to 
juos at verst. Na, ir mes pasa
kysime kad teisybe, tegul taip 
ir bus. GALAS.

KARALISZKOS
KALĖDOS

gENOVEJE Karaliai tikrai 
karaliszkai szvesdavo Ka

lėdų szventes.
Karalius Richardas Treczia- 

sis, Anglijoje szvente Kalėdas 
Litchfield mieste, kur susirin
kusieji suvalgė du tukstaneziu 
galviju ir iszgere du szimtu to
nu vyno.

Bet žinoma, szitokie kara
liai galėjo taip karaliszkai ir 
poniszkai Kalėdas szvesti, nes 
jie baisiai daug dovanu gauda
vo isz savo tarnu, vergu ir 
baudžiauninku.

Karaliene Elžbieta gaudavo 
beveik visus savo, brangius 
drabužius isz tu kurie jai tar
naudavo. Jeigu kuris tarnas ar 
tarnaite ka prastesnio jai pa
aukodavo, tai ji tuojaus duo
davo tokiam ar tokiai žinoti 
kad dovana jai nepatiko.

Kai Karalius Henrikas Tre- 
cziasis pavaiszino tūkstanti 
karalaicziu, bajoru ir ponu, 
kurie buvo susirinkę del Kalė
diniu vestuvių karalaites Mar
garitos, jie Karaliui suiiesze, 
padovanojo daugiau negu de- 
szinits tukstaneziu doleriu, ir 
York diecezijos Vyskupas jam 
padovanojo szeszis szimtus 
galviju. (Bepigu ir baliavuoti 
su tokiomis dovanomis!)

In Westminster Hall tokis 
Kalėdų balius tesiesi visa san- 
vaite, 1218 metuose.

Karalius Henrikas Asztun- 
tasis norėdamas visus kitus 
Karalius pralenkti savo vai- 
szingumu per Kalėdas, tik del 
auksiniu staltiesių praleido 
tris tukstanezius doleriu. Jis 
buvo savo svecziams paruoszes 
padangtes, kur jie galėjo isz- 
simieigoti ir iszsipagirioti ir 
paskui vėl baliavuoti. Du tuks-. 
taneziai virėju gamino valgius 
del deszimts tukstaneziu sve- 
cziu.

K ueziu Bandukes

daug darbo,

Ogi czia niekas nepribuna 
in pagelta. 

Nei po svietą daug 
negaliu keliauti,

Nei su kūmutėms 
sueiti,

Turiu vis ant pleiso 
stovėti,

Darbelio reikia žiūrėti, 
Turiu užmirszt apie 

savo vargus, 

Kad ir tuoj bus
Kalėdos,

Ir žinueziu sziandien 
ne kas,

Ba beveik kožnas,
Szventems yra užimtas, 

Už tai nepykite 

• ant manės,

Kad mažai talpinu 
žinueziu,

Jau turiu baigti,

Da in kelis pleisas 
užeiti,

Taigi pasimatysime 
vela!

* *

Asz su Taradaiku, 

Vėliname del visu, 
Linksmu Kalėdų ir

Nauju Metu Visiems!

Aguonu bandukes del Ku
cziu vakaro, kiek mes galėjome 
isz senu knygų iszskaityti, tai 
prasidėjo Lietuvoje. Czia tai 
vienas gražus paprotys -kuris 
isz tikro priguli vien tik mums, 
Lietuviams.

Visi Lietuviai szita paproti 
žino ir užlaiko, bet tik dabar 
svetimtaueziai ima dažinoti ir 
isz Lietuviu net dyvintis.

Isz senovės padavimo yra in- 
sakyta kaip tas aguonas reikia 
sutrinti: reikia paimti geležini 
puodą; tas sėklas indeli ir pas
kui su kirvio kuotu jas sutrin
ti. Kitaip negalima, kitaip ne
valia.

KALĖDŲ :: ::
:: :: GIESMES

Priesz Kaledus turiu
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Kiekvienas krasztas turi sa
vo ypatingas Kalėdų giesmes. 
Daug tu giesmių mes gavome 
isz Europos krasztu, bet daug 
ir czia Amerikoje užgimė.

Turime prisipažinti, kad tos 
Anglu kalba musu dabar mie- 
giamiausios Kalėdų giesmes 
buvo Protcstonu kunigužiu pa- 
raszytos.

Martinas Liuteris, kuris at
siskyrė nuo Kataliku Bažny- 
czios, parasze labai gražia Ka
lėdų giesme: “Toli, staineleje, 
be lopszio ir be loveles.”

Isz Prancūzijos mes gavome 
pormaja giesme “Tyliąją Nak
tį,” kuri yra beveik visu kragz- 
tu iszversta in -beveik visas 
kalbas.

Ir Amerikos raszytojai ir 
dvasiszkiai yra prisidėję prie 
tu Kalėdiniu giesmių.

Amerikoje tas gražias gies
mes gieda -per rūdija, ant kin
tamųjų paveikslu, muving-pik- 
czieriu; gieda bažnycziose, sa
lėse ir net ant ulycziu.

Ir mums, Lietuviams ne
trūksta giesmių, dainelių ir po
ezijų del Kalėdų. Pranas Vai- 
czaitis, tas prascziokeliu dai
nius yra dainavęs:

“Atėjo laimingos snieguotos 
Kalėdos;

Szirdingai j u lauke žmoneles 
visi.

Rožancziu pąkarkine, valgyti 
■sėdos

Ir plotku užkasti laimingi, 
linksmi. ’ ’

Bet paežiam nabagui dainiui 
nebuvo nei laiminga nei links
ma. Isz szventu giesmių czia 
galima tiktai kelias paminėti:

‘ ‘ Gul sziandiena jau ant 
szieno 

Karalaitis szio svieto...”
Szita szirdi verpianti giesme 

skamba visose Lietuviu bažny
cziose. Taip pat ir giesmele:

“Sveikas Jėzau mažiausias,
Kūdikėli Brangiausias... ’ ’
Adomas Jaksztas, Kunigas 

Dambrauskas, kuris gal buvo 
geresnis mokslinczius negu 
dainius, poetą, visgi norėjo isz- 
reikszti savo jausmus per Ka
lėdas kai jis rasze:
“Ei, Kalėdos, brangi szvente, 
Broliai vargszai, jum ji

szvesti!
Ilga laika prisikentė, 
Sziandien džiaugsma galit 

rasti. ’ ’
Jis gerai pažinojo Lietuvio 

gyvenimą ir varga ir rado nors 
viena diena in tuos vargo me
tus, kada darbo žmogus gali 
džiaugsma rasti.

Kazys Incziura rasze apie 
senovės Lietuviu Kucziu va
kara ir apie senoviszka Lietu
viu szeimyna:
“Atėjo baltas Kucziu vakaras, 
Už stalo susėdo mus szeimyna: 
Keturi broliai, trys seserys 
Ir musu motinėlė mylima.”

Dabar tokiu Kuczios vakaru 
ir tokiu szeimyneliu sunku ras
ti. Liudas Gira, per Kalėdų 
szvente klausia:
“Kas Kucziu vakaro nelaukė. 
Kasmet nuo mažumes?!
Ir paskui baigia savo daina, 

sakydamas:
Viena asz giesme nūnai težinau 
“Sveikas buk, Gimusi

Kristau! ’ ’
Mes visa eile tu Kalėdiniu 

giesmių ir dainelių galėtume 
kiekvienas sudaryti ir iszskai
tyti. Nebūtu pro szali kad ku
ris raszytojas pasirūpintu jas 
surinkti ir vienoje knygoje isz- 
špauzdinti.

,___ ______ r-g.. .. ... .

/Ąarytes Kalėdų Dovana
cziA Amerikoje visi su ne-'Juk vis už vyro uždirbtus pi- 

kantrumu laukia visokiu nigus, atsake Petronėle.
szveneziu. Už vis daugiausia — Kaip tai, tai tu nieko ne- 
gal Kalėdų, nes tuomet drau- sitiki nuo vyro ? “O, mano 
gai, gimines ir artimesni at-si- brangiause, ” o ka-gi tu paro

du si savo draugėms po Kalėdų, 
kuomet užklaus: Ka gavai ant
Kalėdų? Nusistebėjo Maryte.

— Ka paisyt draugiu. Dar
bai dabar neeina. Petras dvi 
sanvaites dirba, o tris szven- 
czia. Džiaugiuosi, kad yra už 
ka duonos nusipirkti. Tegul 
drauges kalba ka nori! Jos 
man nelaimėje negelbes, pri
dūrė Petrone.

— Mano “Džanukas” ir 
nedirba jau treczias menuo. 
Bet “Asz nepaisu, jis turės 
man gauti ta ploscziu ir gana! ’ ’ 
Užsikarszcziavo Maryte.

■— Nors ir reiketu badu 
mirti, pasitycziodama pridūrė 
Petrone.

. Vakare, kuomet Jonukas pa-

Žvake: Szviesa Ir Viltis

mena mus su dovanomis.
Taip ir Maryte lauke Kalė

dų, tikėdamos gauti gera plosz- 
cziu nuo vyrelio. Visoms drau
gėms apipasakojo ta naujiena. 
Tik biednas Jonelis nežinojo. 
Mat, ka norėti, paprastai vy
rai savo gaivu nesuka apie to
kius niekniekius. Atėjo, praėjo 
Kalėdos ir tiek to. Bet kitaip 
su moterimis.

Maryte buvo užėjusi pas sa
vo drauge pasidalinti ka turi 
szirdelyje.

— O ka-gi tu, Petronėlė 
gausi Kalėdoms nuo vyrelio? 
Užklausė Maryte.

— Tai ka czia gausi! Na-gi 
ka reikia tai pati nusiperku!

Isz tikro, butu sunku insi- 
vaizdinti Kalėdas be Kalėdi
niu žvakių ir žvakucziu na
muose.

Isz senu knygų mes iszsi- 
skaiteme kad kalėdiniu žva
kių paprotys prasidėjo pas 
Airiszius, Airijoje.

Tenai Kucziu vakara dege 
didele žvake, kuria galėdavo 
užgesinti tik moteris ar mer
gaite, kurios vardas buvo 
Marija. Nes Airisziai saky
davo: “Kasgi žino, Kucziu 
vakara Jėzus, Marija ir Szv. 
Juozapas gali vėl ateiti ant 
žemes ir czia, pas mus užei
ti?”

Tikrumoje negalima pasa
kyti isz kur atsirado tas gra
žus paprotys deginti žvake 
per Kuczios vakara ir per 
Kalėdas. Bet tas paprotys ' 
yra tinkamas ir gražus. Ta 
Kalėdų žvake Kuczios vaka
ra dega, kad nuszvietus Kū
dikėlio Jėzaus kelia in musu 
namus, kad Jam parodžius 
kad mes Jo laukiame, kad 
Jam yra vietos musu namuo
se ir musu szirdyse.

• Yra ir kitu paaLszkinimu i 

del tos žvakes: deganti žva
ke atvaizduoja žmogų: Vasz- 
kas, tai žmogaus kūnas; 
Knatas, tai jo szirdis; o 
liepsnele tai jo duszia.

Dar kitas iszaiszkinimas 
tai yra: Žvake mums atvaiz
duoja Szventaja Trejybe: 
Vaszkas, tai Dievas Tėvas; 
Knatas, Dievo Sūnūs; o 
liepsnele tai Sz Ventoj i Dva
sia.

Bet, žvake visados buvo ir 
yra dvejopas ženklas: szvie- 
sos ir vilties, Žvake nuszvie- 
czia tamsumas, parodo 
mums kelia; ir ta žvake duo
da mums vilties.

Žvake teipgi yra ir žmo
gaus gyvasties ženklas. Gal 
už tai, mes užžibiname pa- 
szventinta žvake prie mirsz- 
tanezio žmogaus.

Daug žmonių saugoja ir 
cziedina Krikszto ar Dirma- 
vones žvake, kad ji degtu 
jiems kai jie bus jau ant 
mirties patalo.

Gal už tai žvakes taip tin
ka Kalėdų szventei, nes Ka
lėdos yra mums Szviesa ir 
Viltis. , 

i re jo namo tai jau Maryte ir 
' pradėjo savo giesme giedot.

Jonukas klausės ilgai, beit 
kantrybes netekes pridūrė:
—Maryte žinai, kad asz 

tave myliu, bet pati matai, kad 
nedirbu, o sutaupyti pinigai 
greitai eina! Nepamatysime, 
kaip in skola inbrisime. Dova
nok szitas Kalėdas. O kitas, jei 
sveiki Šliauksime ir gerai už
dirbsime, nupirksiu ta, ko tavo 
zirdele trokszta. Ar gerai bus, 

Maryte? Meilingai užklausė 
Jonelis.

— Ka! Tai tu szitaip kal
bi! Ar manai, kad asz rausiu 
isz gėdos priesz drauges. Juk 
“Mere” ir visos kitos mano 
drauges jau žino, kad asz gau
siu ta plo'Szicziu, o tu man liepi 
laukti kitu Kalėdų! Ne nieka
dos! Asz ta turiu gauti ir jau! 
Jeigu tu man nenupirksi, tai 
man nupirks Baltrus! Juk tu 
žinai, kad jis mane vis myli. 
Negyvensiu asz su tavim, tu 
beszirdi!

— Tavo valia, Maryte. Asz 
negaliu ta daryti. Jeig*u Balt- 
rus tave taip myli, “tai ka pa
darysi?” Pasiėmė kepure ir 
iszejo.

Ilgai dūko Maryte po kam
barius. Kaip tai, užporyt Kalė
dos, o ji neturi ploszcziaus. Ka 
daryti? Gazclino Joneli, Baltru. 
Bet Baltrus jos nemyli! Kas, 
daryti? Skolinti pinigu? ,Kas 
duos? Taip Maryte bemansty- 
dama, nuėjo in lova ir užmigo.

♦>
Kuomet Maryte atsikėlė, jau 

buvo szviesu. Matėsi ant žemes 
sniegas. Puikios bus Kalėdos, 
maustė sau. Bet, kaip bus su 
ploszczium? Ir vėl nerimastis 
kankino ja.

Jonelis, kažin kur kaip isz
ejo vakar, taip negryžo. Užpy
ko gal. Marytei nelabai rūpėjo 
Jonelis, rūpėjo tik ploszczius.

Atėjo Kalėdų rytas. Maryte 
\iena. Apie Joneli nesigirdėti 
nieko. Skambalas suskambėjo. 
Tai gal Jonelis. Nubėgo Mary
te prie duriu. Ne Jonelis, tik 
laiszkaneszys. Laiszkas Mary
tei, ir da Jono raszyta. Nu
džiugo Maryte. Gal prisiuntė 
pinigu ploszcziui. Skubinai ati- 
are ir ka iszskaite:

Czia indedu dvideszimts t *1 
penkis dolerius kelionei pas 
Baltru. Gal Baltrus nenorės 
už tave mokėti. Buk laimin
ai Gal Baltrus tau tris to

kius ploszczius nupirks! Asz 
szventes praleisiu pas drau
gus. Jonas.
Marytei sustojo szirdis pla

kus. Da karta perskaitė. 
Kraujas užvirė. Kaip jis taip 
dryso! Pinigu siunsti jos kelio
nei pas Baltru! Inžeidimas! 
Bet kas daryti? Juk ji tik norė
jo Joneli pagazdinti. O jis ne- 
iszsigando, da apsidžiaugė. 
Verke Maryte visa diena. Nie
kur neejo, nes sarmata, jeigu 
drauges- pamatytu su senu 
ploszczium.

*♦* *♦*
Ant rytojaus sugryžo Jone 

lis. Rado Maryte begulinczia 
lovoja. Nusistebėjo radęs ja 
namie. Jau mane, kad ji kur to- 
Ii su Baltrum.

Maryte pabudo. Pamaczius 
Joneli puolėsi prie jo ir melde 
atleidimo už jos užsispyrima ir 
savymeile. Jonelis vienas sau 
szirdyja linksmai juokėsi. 
Kaip nesijuoktu? Nors syki sa
vo Maryte apgalėjo. O moteri 
apgalėti, O-ho!

- Maryte prisipažino prie kal
tes ir prižadėjo su kantrumu 
laukti kitu Kalėdų, kad gavus 
nauja ploszcziu. O ka drauges 
mane, Maryte nekreipė domes.

j - G ALAIS



“ŠAULE” MAHANOY CITY, PA,

Kalėdų “Begkit, Begkit In StaineleZiniosVietines
LINKSMU KALĖDŲ

KALĖDŲ MISZIOS
VISIEMS!

— .Tik szeszios diepos ligi 
Kal.edu!H -O'.'' K'- ' ' *-— Ketverge, apie 10:30 va
landa naktyje, užsidegė inžin- 
hauzas prigulintis prie Peca 
Coal Co., kasyklos, kur randa
si tarpe Mahanoy City įr Dela
no vieszkelio. Citizens Fire Co., 
ngnagiesiai pribuvo ir in trum
pa laika užgesino ugni.

— Parapijines Mokyklos 
užsidarys Petnyczioj, 4 vai., po 
piet, Gruodžio 22 del Kalėdų 
Szvencziu ir atidarys po Nau
jam Metui, Utarninke, Sausio 
(Jan.) 2-tra diena.

— Utarninke pripuola Szv. 
Nėmežijo. Taipgi ta diena 1319 
metuose in Lietuva atplūdo 
Kryževiai, norėdami ja pa
vergti. ,

— Rūsnaku Kalėdos pri
puola'Nbdėlidj, Sausio (Jam) 
7-ta diena.

— “S a ules1” redakcijos 
ofisas per Kalėdas bus uždary
tas visa diena.

‘— Seredoj Szv. Dominin
ko., taigi pasninkas. Ir ta die
na 1880 mU,' pinna j i syki buvo 
iszmiegintos elektros szviesos 
ant Broadway, New York 
mieste.

— Ketverge Szv. Tomo ap.
— Laikraszezio “Saules“ 

nesziotojai Subatoj iszneszios 
del visu užsimokėjusiu skaity
toju mieste, Šiem Kalendorius 
del ateinanezio meto. Neszioto
jai laikraszezio tikisi nuo guo- 
dotu skaitytoju mažos dovane
les, už ju patarnavima per vi
sus metus. Todėl, mylimi skai
tytojai, bukite malonus ir szi- 
inet sziek, tiek apdovanokite 
nesziotojus, kurie jums bus už 
tai “Labai Dėkingi!“

, -— Musu tautietis Ponas 
Andrius Rėklaitis, nuo 206 W. 
Centre uly., likos iszvežtas in 
Jefferson ligonbute, Philadel
phia del operacijos. Vėliname 
Ponui Rekląicziu greito pasi- 
s veikimo,.

— . Pėtiiytezioj, Gruodžio 
(Dec.) 22-tfa diena, pinna die
na žiemos; yra trumpiausia 
metu diena; Taipgi ta diena 
yra Szv? Pranciszkos Gabriui. 
Taipgi pasninkas. 1335 m., Že
mai ežiai sudegino Kryžeiviu 
ąbaza Ragainėje.

— Linksmu Kalėdų ir Lai
mingu Nauju Metu, visiems sa
vo Draugams, Kostumeriams

Frackville, Pa. — Apreisžki- 
nio P. Marijos parapijos Kalė
dinė Pamaldų Tvarka: Iszpa- 
žintis: Subatoj, priesz Kalėdas; 
4 iki 6 valanda po piet, ir 7:30 

ir Pažinstamiems, Juozas An-! iki 9 valanda vakare; Nedelioj, 
priesz Kalėdas: Per 7:45 ir 9 
valanda Szv. Miszias. Kalėdo
se: Szv. Miszios: Pirmos Mi
szios Vidurnaktyje; 7, 9 ir 
11:30 valanda.

Ir vėl s'zvencziamc Szv. Ka
lėdas, — Kristaus gimimo die
na. Pasaulis, sziandiena kaip 
ir<kitados, besiblaszko, netvar
koje ir nuodėmių dumble; tau
tu vadai kalba apie taika, bet 
savo szirdyse mausto apie ka
re; žmones tebeklaidžioja tam
sume, bejieszkodami, palengvi
nimo "kentaneziai žmonijai. 
Musu vienintele viltis griszti 
prie Kūdikėlio Jėzaus — Musu 
Atpirkėjo — Ramybes Kuni- 
gaikszczio. Jei Kristui atvertu- 
me savo szirdis, musu tarpe at
sirastu ir ramybe ir džiaugs
mas ir pasitenkinimas. Grisz- 
kime prie Dievo ir nepasitikė
kime žmogaus szirdies apgau
liu) jimanis. Jusu Kristuje,

Kun. S. J. Norbutas

ceraviczius, 409 W. Centre uly.

Amžina Kalėdų 
Grožybe

Ir sztai žvaigžde, kuria jie 
' buvo mate rytuose, ėjo pirm 

j u, iki atėjus sustojo virszu- 
; je vietos, kur buvo vaikelis.

Pamate žvaigžde, j i e 
džiaugėsi labai dideliu 
džiaugsmu.

Ineje in namus, jie rado 
vaikeli su jo motina Marija 
ir parpuolė pagarbino ji. 
Paskui jie atidengė savo tur- 

■i tus ir davė jam dovanu: 
Aukso, Smilkalu ir Miros...

Pirkię Ų. §. Bonus Sziandien!,

Kalėdų Miszios Romoje y ra j 
labai iszkilmingos.

Kiekvienas Katalikas eina 
ant Misziu vidurnaktyje, ir vi-i 
so miesto bažnyczios būva pil-] 
nos ligi duriu. Vyrai, moterys, 
vaikai ir net kūdikiai sziu Mi
sziu iszklauso. Net tie, kurie 
tik syki in metus ateina atsi
lankyti in Bažnyczia, ateina 
ant tu Misziu.

Dvasiszkijos virsziiiinkai su
daro iszkilmingas procesijas, 
nesziodami gražiausius ir spal
vingiausius Bažnyczios ru'bus.

Juo didesne 'bažnyczia juo 
gražesnis vaizdas.

Mahanoy City, Pa.
Kalėdas Miszios Szvento Juo
zapo bažnyczioje bus laikomas 
sekaneziai: Pirmos Miszios Vi
durnaktyje 12-ta valanda; Ki-j 6 valanda, po piet ir 7 iki 9 va-

;: 8-ta, 9-ta ir 10-ta landa vakare. Kaledose: Szv.
Miszios: Pirmos Miszios vidur
naktyje
Miszios
Miszios 10:30 valanda. Sveiki
Sulaukė Szv. Kalėdų.

Jusu Kristuje,
Kun. P. P. Lamnakis.

tos Miszios 
valanda. Miszparu nebus.

Linksmu Kalėdų Visiems. 
Kun. P. C. Czesna, 
Kun. K. Rakauskas.

Girardville, Pa. — Szvcnto
Vincento parapijos Kalėdinėj
I arnaldu Iv aika. Ivucziu Die m

Kalėdų Diedukas
na — Subatoj: Iszpažintis nuo 
3 iki 6 valanda, ir Vakare nuo 
7:30, iki užbaigsim. Kaledose: 
Pirmos Miszios Vidurnaktyje; 
Berneliu Miszios 6 valanda ry
te; Skaitytos Miszios 7:30 vai., 
Skaitytos Miszios 8 vai., Jauni
mui Miszios 9 vai., Suma 10:30 
vai., Skaitytos Miszios1 11:30 
vai. Sveiki Sulaukė Szv. Kalė
dų! Lai Kūdikėlis Jėzus laimi
na jus visus, suteikdamas jums 
reikalingu maloniu. To mes 
jums linkini ir melsim Kalėdų 
Metu Szv. Misziose.

Kun. M. F. Daumantas, 
Kun. J. J. Bagdonas, 
Kun. J. Buikus.

Parapijos Metine Vakariene 
invyks Sausio (Jau.) 28 diena 
1951.

Ir, ąįszkųs dalykas, kad Szv. 
Petro Bazilikoje yra gražiau- 
sia. Czia visi vyrai del szitu 
Kalėdiniu Misziu turi neszioti 
juodus frakus, taip kaip ’kad 
jie eitu iii opera ar in karalisz- 
ka parengima. Visos moterys 
ir merginos turi juodai būti ap- 
siredusios. O sargai prie tos 
Katedros būva apsirėdė szvįe- 
siai raudonai ir baltai. Tie ku
riems kada nors teko dalyvau
ti tose Misziosc, sako kad jie 
ligi gyvos galvos nepamirsz ta 
szirdi verianti vaizda.

Saint Clair, Pa. — Szv. Kazi
miero parapijos Kalėdinė Pa
maldų Tvarka: Iszpažintis, 
Nedelioj priesz Kalėdas: 4 iki

12 valanda; Antros
9 valanda; Treczios

Užėjo draugas pas mane, 
Labai vėlai, vakare. 
Jis sake jis neturi laiko, 
Nes jis laikėsi už maiszo. 
Jis buvo Kalėdų Diedukas, 
Tas žilas, barzduotas Senukas. 
Jis prasze kad asz pakavoeziau 
Ir iki Kalėdų Ryto neduoeziau, 
Vaik'ucziams tu dovaneliu 
Ir gražiu abrozeliu.
Kalėdų Diedukas kas metai 
Aplanko ir duoda tetai 
Ir dedei, mamytei ir tėvui 
Ir visiems vaikucziams, 
Tiems mažiems spirgucziams, 
Gražiausiu dovaneliu 
Ir visokiu zaboveliu. 
Tas Diedukas, 
Kaip tėvukas, 
Nei vieno nepamirszta.
Bėdos džiaugsmu virsta, 
Kai Diedukas atsilanko 
Ir savo krepszi atsidaro.

Jeigu Kiekvienas isz 250 mi
lijonu laiszku raszytu Europos 
draugams ir giminėms in Už
sieny kiekvienais metais, turė
tu nors trumpa dali kuris ap- 
budintu nors viena ypatybe 
Amerikos gyvenimo ir Ameri
kos demokratijos, szis szaltasis 
karas butu didelis nepasiseki
mas tiems, kurie ji pradėjo.

ĮSZ kur atsirado paprotys 
ruoszti ir dabinti eglele per 

Kalėdas ?
Isz žilos praeities randasi 

daug visokiu paaiszkinimu 
kaip tas paprotys atsirado, 
ruoszti Kalėdų eglele. Mes ga
lime pasiskaityti, pasiklausyti 
ir pasirinkti kuri padavimą ir 
■paaiszkinima, kuris mums ge
riau patinka.

Szventas Vilf rėdąs, kuris sy
ki užtiko pagonis “Druids,” 
kurie *po dideliu ąžuolu renge 
savo dievaieziams žmogaus au
ka. Jie rengiesi nužudyti žmo
gų, kad patenkinus savo die- 
vaiezius.

.Szventasis insake ta medi 
nukirsti, ir, kai tas didis ąžuo
las krito, maža eglele, kaip 
koks bumburas iszsprogo. 
Szventasis, pamatęs ta stebuk
lą, tiems- pagonims pasakė kad 
ta eglele yra naujo Tikėjimo 
ženklas. Nuo szio laiko tu pa
goniu vadai ta eglele laike kai
po gimimo ir amžinystes ženk
las. Ir per Kalėdas jie surink
davo prie egleles baliavuoti ir 
pasidžiaugti kad jie nauja ir 
tikra Tikėjimą surado.

Kitas padavimas sako kai 
maža puszele priglaudę Szven- 
taja Szeimynele, kai Panele 
Szvencziausia ir Szventasis 
Juozapas su Kūdikėliu Jėzumi 
bego įn Egiptą.

Erodo kareiviai vijosi ta 
szeimynele; Marija pailso ir tu
rėjo pasilsėti. Ji prisiglaudė 
prie mažos' puszeles ir jau to
liau isz novargio nebegalėjo ei
ti. Kai Erodo kareiviai prie tos 
vietos prisiartino, ta puszele 
nuleido savo szakas ir paslėpė 
ta szeimynele. Kai pavojus pra
ėjo, kai Erodo kareiviai toliau 
nuėjo ju jieszkoti, mažutis Jė
zus palaimino tapuszele. Ir jei
gu jus iszilgai prapjausite 
szes skuja, kankorėži, jus 
matysite 
Kūdikėlio 
spauda.

pu
pa

te 
at-

jus pamatysite 
mažos rankutes

tos gražios, margos 
ant 

savotisz-

Ir visos 
ir blizganezios boliukes 
Kalėdų egleles turi 
ka paaiszkinima ir pradžia:

Florence B. Robinson, kuri 
yra surinkus labai daug tokiu 
padavimu, sako kad pirmuti
nis Kalėdų medis buvo ne egle
le, bet obelaite. Ir, nors dabar 
mes pasisavinome eglele, bet 
nepainirszome kad ji pirmiau
sia buvo obelaite, ir už tai mes 
ant tos savo egleles užkabina
me visokias margas bobutes ir 
visokius blizganezius žibuezius 
kad prisiminus tos obelaites 
vaisius. Tie blizgncziai yra tu 
vaisiu ženklas, o tie vaisiai yra 
ženklas to nelemto vaisiaus, 
obuolio, kuris pražudino mus 
per Adoma ir Jicva rojuje. Tie 
blizgncziai tai mums primena 
musu nupuolimą, o medis pri
mena mums musu atpirkima 
per kryžiaus medi.

?. .e

Nors visiems mums smagu 
ir gera laukti Kalėdų Diedu
ko ir dainuoti ta angliszka 
daina apie “Baltąsias Kalė
das, nors mums malonu Ka
lėdų dovanu laukti ir eglele 
ruoszti ir baliavuoti; bet Ka
lėdos daug daugiau reiszkia 
negu ta eglele ir tas Kalėdų 
Diedukas.

Kristaus užgimimas buvo 
didžiausias ir svarbiausias 
ant szio pasaulio invykis. 
Nežiūrint visu tu atskalunu, 
iszdaviku ir taip vadinamu 
bedieviu, krikszczionyste 
nuo tu pirmu Kalėdų ėjo ir 
eina pirmyn ir savo intaka 
palieka ant viso svieto.

Nežiūrint koks blogas ir 
piktas pasaulis yra szian-

PIRMOS KALĖDOS 
:: AMERIKOJE ::
Kalėdų szvente pirmiausia 

buvo szveneziama ir apvaiksz-l 
cziojama ta pati meta, kada 
Kristopas Kolumbas atrado szi. 
kraszta, nors buvo tokie laikai, 
kada keli pusgalviai kone be
veik panaikino szita gražia 
Kalėdų szvtnte Amerikoje.

Kalėdų szvente buvo pirmą
jį syki apvaikszcziojama Ame
rikoje, kai Kolumbas atrado 
Amerika. Vienas isz jo trijų 
laivu, Santa Ataria užkliuvo už 
pesku prie pat kranto, ir perj
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Szitomdviem merginom ne
reikia nei in laikraszti skai
tyti nei in kalendorių žiūrė
ti, kad dažinotu kad jau žie
ma atėjo.

Jodvi valo sniegą nuo sa
vo automobiliaus Vaszingto- 
ne.

Kalendorių pranaszai 
mums prižada kad sziais me
tais žiema busu beveik to- 

dien, visas svietas yra geres
nis sziandien, už tai kad ma
žas Kūdikėlis užgimė beveik 
du tukstaneziai metu atgal, 
mažame, iki tada beveik ne
žinome miestelyje.

Tas to mažo, silpnutėlio 
Kūdikėlio didelis ir sunkus 
kryžius panaikino daug 
žvieriszkumo pagonio szir- 
dyje. Ir jeigu sziandien Tau
tu Sanjungoje butu tam kry
žiui vietos, tai ir tarptauti
nis pavydas ir žvieriszku- 
mas dingtų.

Bet, kai beveik du tuks
taneziai metu atgal tam Kū
dikėliui nebuvo vietos žmo
nių namuose, taip sziandien 
jam, rodos, nėra vietos žmo
nių szirdyse.

visa Kalėdų diena Kolumbo 
darbininkai stengiesi ta laiva 
paliuosuoti. Kai jiems nepasi
seko, jie beveik viską isz to lai
vo iszkele in kita laiva “Ni
na.“ Bet laivas “Nina“ buvo 
per mažas visa tavora ir visus 
jurininkus priimti. Tai daug 
vyru turėjo pasilikti tame uos
te, kuri jie paverto in tvirtove, 
ir ta tvirtove pavadino “Le 
Navidad,” tai reiszkia “Užgi
mimas ’ \ arba Kalėdos.

kia kokia pernai buvo. Jeigu 
bus j u teisybe tai visiems 
bus gerai, nes pernai pas 

j mus žiemos kaip ir nebuvo, 
sniegas reikėjo tik kelis sy
kius kasti.

Bet vaikai to sniego lau
kia, kad galėtu su rogutėmis 
važinėti, ir ant ledo cziuži- 
neti.
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KALĖDOS
ARTINASI!

Kožnas kalba apie Dovaneles 
ant Kalėdų, del savo mylimųjų 
ir pažystamu.

Atsiminkite, mieli skaityto
jai, kad geriausia Dovanele del 
savo draugo, tėvo ar motinėlės 
yra geras ir suprantamas laik- 
rasztis kokiu yra “Saule,“ 
kasztuoja tik Penkis Dolerius 
ant meto (in Suvien. Vals.), ir 
atlanko jus du kartus ant san- 
vaites, su visokioms žinutėms, 
pasakomis ir pamokinancziais 
straipsneliais per visus metus.

Ar-gi galite surasti pigesnes 
Dovaneles, kuri jus atlankytu 
per visus metus, už Penkis Do
lerius?

LIETUVISZKASSAPNORIUS
Sv 283 Paveikslais 

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5^2 col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::
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