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Isz Amerikos
PREZIDENTO

AMERIKOS
BALSO KALĖDŲ

PROGRAMOS
I t KALĖDOS t f JTMKOS

KALĖDINĖ EGLELE
WASHINGTON, D. C. — 

Kai skaitysite laikraszcziuose, 
kad Prezidentas Trumanas isz- 
kihningai paspaudžia guzikeli 
ir uždega visas tos Kalėdinės 
Egleles szviesas priesz savo 
puosznius ofisus.... Netikėkite!

Kad ir paveiksią pamatysite 
ar per televizija savo akimis 
matysite kai jis ta guzikeli pa
spaus ir szviesos užsidegs... Ne
tikėkite !

Kad ir iszgirsite pati Prezi
dentą Trumana sakant, “Na, 
dabar asz paspaudžiu szita gu
zikeli ir uždegu visas szviesas“ 
Ir jam, kad ir jis yra musu 
garbingas Prezidentas... Neti
kėkite !

Nes nei jis, nei vienas kitas 
Prezidentas nieko panaszaus 
niekados nėra padaręs, nedaro 
ir nedarys.

Mat tokios jau aplinkybes, 
kad Prezidentas Amerikos ne
gali nei szviesu uždegti ant eg
leles!

Kai Prezidentas Trumanas, 
■per radija ir televizija, gra
žiai besiszypsodamas sakys: 
“Dabar asz uždegu Vaszingto- 
no Kalėdinės Egleles szviesas, 
tai radijo stoties darbininkas 
paskambins su mažu skambu- 
cziu. Tas skambutis bus ženk
las Elektros Kompanijos inži
nieriui lauke, paspausti tikra 
guzika, kuris visas tas szviesas 
uždegs.

Prezidentui yra ant stalo pa
rūpintas mažas guzikelis, kuris 
visai, nieko nereiszkia, nes 
prie jo nėra nei vieno drato 
prisukta. Jis visiszkai palszy- 
vas.

Pirmiau būdavo intaisyta 
prie to guzikeli o mažas skam
butis kuri Prezidentas pa
skambindavo, ir taip duodavo 
ženklą tam inžinieriui tas 
szviesas užžibinti. Bet dabar ir

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Balsas, Valstybes 
Departamento svarbiausia sve
timu informacijų programa pa- 
ruosze keletą Specialiu Kalėdi
niu Programų. Jos perduos ži
nių apžvalga, kuri nu vaizduos 
viso meto svarbiausius invy- 
kius, perduos garsiųjų Ameri- 
kiecziu szvencziu Linkėjimus 
viso pasaulio žmonėms ir dar 
Specialias Dramos ir Muzikos 
Programas. Trumpesnis bango
mis 46 kalbose.

Sziuo kudu žmones vienos 
szalies gali tiesioginiai prabil
ti in didelius skaiezius žmonių 
kitose szalyse. Reikalinga tu
rėti tinkama stipru siustuvu 
tink’a ir klausytoju tose szaly
se. Lygiai kaip radijo progra
mos czionai, taip ir Balsas pa
geidauja ir stengia pasiekti 
daugiausia, klausytoju krasz- 
tuose už Geležines Uždangos. 
Tarptautines radijo programos 
gali būti pasekmingos jeigu pa
siekia ir tik maža skaieziu 
klausytoju.

Amerikos Balso paskelbtos 
Speciales Programos bus siun- 
cziamos Jusu kalboje ir 45 ki
tose kalbose Kalėdų sanvaiteje 
nuo Gruodžio (Dec.) 24 diena 
ligi Sausio (Jan.) 1 dienai.

Atskleidžia
Žveriszkumas

tas skambutis dingo.
Prezidentas Calvin Coolidge 

szita mada pradėjo Vaszingto- 
ne, kai jam kas ten prisiuntė 
gražia Kalėdinė Eglele.

Viena gera priežastis, kodėl 
Prezidentas neužžibina tu 
szviesu yra tai, kad del tiek 
szviesu reikia jau geroko guzi
kelio, kuri paspausti jau reikia

Pulkininkas James Han
ley, Seattle, Washington, ku
ris paskelbė vieszai laikrasz- 
tininkams apie Komunistu 
žvieriszkumus Korėjoje; 
pirm negu Vaszingtonas ar 
Tautu Sanjunga pavėlino, 
dabar pasitaria su kitais ka
rininkais apie tuos Komu
nistu žvieriszkumus.

gero vyro.
Bet dar svarbesne priežastis 

yra tai, kad slaptos policijos 
agentai jam nepavelina prisi
artinti prie tokios elektros jie- 
gos. Slaptos policijos agentai 
ir ta maža skambuti panaikino, 
nes jiems per kaip tik tokia isz- 
kilme blusos numirė.

Kai Prezidentas Rooseveltas 
syki ta guzikeli paspaude, 
skambutis nesuskambejo. Slap
tos policijos agentai tuoj aus 
mislino kad ežia kas dratus ty- 
czia sumaisze ir norėjo Roose- 
velta nužudyti. Nuo to laiko 
FBI slaptos policijos agentai 
nepavelina nei palszyvu dratu

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jis paskelbė kad Komu
nistai yra nukankinę tuks- 
tanezius Amerikiecziu be
laisviu.
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Praneszimas
Skaitytojams!
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Iszpriežasties ka Viesz. 
Jėzaus Užgimimo diena, Ka
lėdos, tai ateinantis Utar- 
ninko “Saules“ numeris ne- 
iszeis, kad ir musu darbinin
kai galėtu apvaiksztinete 
Kalėdų Szvente. Dovanokite 
mums. Acziu!

— “Saules“ Redakcija.

“Garbe Dievui Augsztybese”
i Si Si Si. Si Si Si Si Si Si Si S i Si Si Si Si Si Si St

Vargingas žmogau! Pakelk sirodys Karalius, kurio

Gresia Po Nauju Me
tu; Unija Reikalauja
Penkiolika Centu

Ant Valandos
Daugiau

I I

i
PITTSBURGH, PA. —

Plieno darbininku unija dabar 
yra paskelbus vieszai kad ji 
iszszauks visus savo narius, 
darbininkus ant straiku, jeigu 
kompanija nesutiks pakelti vi
siems tiems darbininkams al
gas penkiolika centu ant va
landos.

“Mes nedirbsime be kon
trakto,“ sako tos unijos Prezi
dentas, Philip Murray, kai jis 
susitiko su laikrasztininkais, 
po susirinkimo ir posėdžio su 
kompanijos atstovais.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
_______o___ _

ARKIVYSKUPAS

skep- pamokinti, kaip turime apsiei-
tras spindi erdves skliaustuo
se, o žeme jo sosto papedis.

Bet, kaip visada, lietingasis 
ruduo negailestingai vėl nuvy- 
rindavo visas puoszmenas nuo 
žemes pavirsziaus ir szaltoji

žmo- 
Grai-

san-

ti su dievais ir su žmonėmis.
Poetai, dainiai, skelbe 

nijai nauja aukso amžių, 
ku Virgilijaus laikais.

Kiti be prasmiszkomis
vokomis ir visokiais spėjimais 

žiema, vėl žmones m beviltisz- reįszięįa savo ta ilgėsi ir lauki- 
ka lūkėsi invedus, slėpdavo ju 
mintis.

Guosdavosi dar žmonija pra- 
naszu gražiais ir lipszniais isz- 
sireiszkimais; vilti žadanezio- 
mis pranaszystemis.

Ir taip, jeigu pažvelgsime in 
Rytus, arka in Egiptą, kur glu
di visos žmonijos lopszys, ten

akis in Dangų!
Antais, sužibo Nauja Žvaigž

dele, taip spinduliojanti 
žvaigždele!

Palaimintos akys, kurios tu
ri laimes regeti ta dieviszka 
vilti neszanczia žvaigždele! Pa
laimintos ausys, kurios turi 
progos klausytis aniuolu gies
mes aidu! Palaimintos lupos, 
kurios turi garbes tarti tuos ne 
szios žemes žodžius: “Garbe 
Dievui Augsztybese!“

Kaip turi jaustis szirdis, ku
ri turi malones tos žvaigždeles 
szviesa džiaugtis, jos spindu
liais guostis, tos žvaigždeles rasime daug padavimu apie 
szviesa gyventi!

Kiek daug žmonių ir kaip la
bai lauke tos szventos žvaigž
deles, prie kurios turėjo gimti 
viso svieto Galingasis, tu pa
ežiu žvaigždynu Kūrėjas!

Tacziau slinko metai po me
tu, szimtmecziai po szimtme
cziu, vien tik varga ir veido 
prakalta neszdami.

Niekur sielai paguodos, nie
kur suraminimo nesimatė.

Tu szimtmecziu pavasariai 
sziek tiek nuskaidrindavo žmo
nijos viltimi plakanczias szir
dis visokiais nebūtais spėji
mais: Gal kaip pražydės szim- 
taspalves gėlės, gal tada pasi
rodys Pažadėtasis. Gal kaip su
sprogs kvapieji žiedai, gal ta
da ateis, tais žiedais pasipuo- 
szes, Tas, Kuris turi ateiti.

Atėjus vasarai, pasipylus 
dangiszkam grožiui ant žemes, 
vėl žmonija maustydavo, spei- 
davo: Gal jau dabar tikrai pa

Iszganytojo laukimą. Anot ju, 
žaltys Tifonas pripildęs žeme 
invairiomis nedorybėmis; bet 
isz moteriszkes Izos gims kūdi
kis, vardu Orus, pergalėsiąs 
žalti, ir tada gražinsas žmo
nėms laime ir ramybe.

O pranaszas Mikejas Žy
dams net ir vieta pranaszauja, 
kur gims tas žmonijos laukia
masis: “Ir tu, Efratos Betlie- X.
jau, mažutėlis esi tarpe Judos 
tukstaneziu, bet iąz Tavęs isz- 
eis, Kuris bus Valdovu Izrae- 
liuje.“

Ta Iszganytojo lūkima skel
bė ir senovės kunigai apgiedo
jo dainiai; taip tvirtino*ir mo
kinti žmones.

Graiku mokslininkas Sokra
tas karta savo mokiniui szitaip 
prasitarė ir szitaip ji pamoki
no:

“Alcikiade, nieko nepraszyk 
isz dievu. Laukime, kol dan
gaus pasiuntinys ateis musu

PHILADELPHIJAI

Bus Invesdintas Sausio

ima. Laukimą to, kurio nei pa
tys nežinojo ir nepažino.

Žydai, beveik vilties neteke, 
szauke yranaszo lupomis:

“Rasok, Dangau, isz auksz- 
tybes, o debesys tegul iszlyja 
Teisingąjį....!“

Bet miniu minioms ta-s 
szauksmas pasiliko be jokio at
garsio. Milijonai su tuo kur- 
cziu balsu sieloje ir su skau
džiu ilgesios jausmu ženge nuo 
žemes pavirsziaus in tamsią
sias atkalnes.

O mes? Ir isz kur mums to
kia didele laime? Juk jau de
vyniolika szimtmecziu kaip 
džiaugiamės spindanezia Bet
liejaus žvaigždele. Kaip malo
nu guostis jos spinduliais! 
Ypacz žmogui, vargu nukan
kintam, nuo darbu nuvargu
siam toji szimtmecziais laukta, 
Iszganytojo szviesa, tai lyg ty
raus vandens szaltinis, tekan
tis paguodos, suraminimo ir 
vilties srovėmis.

Tik, deja, daugelis sziandien 
nesupranta tos laimes, kuria 
atnesza užgimusio Kūdikėlio 
Žvaigždele.

Toji Žvaigždele szvieczia vi
sam pasauliui. Bet isztisos tau
tos dar tebeslankioja, lyg tam
sus szeszeliai, netikėjimo ru- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Devinta Diena
PHILADELPHIA, PA. —

Jo Augsztenyke, Arkivyskupas
John F. O’Hara bus invezdin-

Arkivyskupas
JOHN F. O’HARA

tas kaipo Philadelphijos Diece
zijos Arkivyskupas, Sausio 
(Jan.) devinta diena.

Ji iszkilmingai invezdins Po
piežiaus asmeninis delegatas, 
Amleto G. Cicognani Szventuju 
Petro ir Povilo katedroje, Phi- 
ladelphijoje.

Arkivyskupas Amleto Cicog
nani atnaszaus iszkilmingas, 
vyskupiszkas Miszias prie tos 
progos. 

Arkivyskupas O’Hara yra 
k u ves garsiojo Notre
Universiteto Prezidentas, 
dabar yra Kardinolo Dennis 
Cardinal Dougherty inpedinis.

Tikimasi susilaukti daug ki
tu augsztu dvasiszkiu del szitu 
iszkilmiu.

Arkivyskupas O’Hara yra 
gimęs Ann Arbor miestelyje, 
Michigan ir daug savo jaunys
tes metu praleido Pietų Ameri
koje, kur jo tėvas buvo Ameri
kos Ministeriui Urugvajoje 
s dėvėto tiu s^^^£SiSi'^S£S£S£SiS£Si.'Si,Si'^S£:SiS^.S^S£S£S£SiS£S£S£SiSiSiSiS&S£S£SiS£SiSiSi:SiSi':i’iiSiSiSiSiS£S£S£:S£S£.S£S£.‘Si'^ 
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3,198 BELAISVIU

Generolas Wm. Dean 
Ju Tarpe

TOKYO, JAPONIJA. — 
Alijantu Karo Sztabas sako 
kad Komunistu nelaisvėje ran
dasi trys tukstaneziai vienas 
szimtas ir devynios deszimts 
asztuoni žmones. Ju tarpe yra 
ir Generolas William F. Dean.

Komunistai sako kad isz vi
so jie laiko nelaisvėje vienuoli
ka tukstaneziu penkis szimtus 
penkios deszimts devynis žmo
nes, in vienuolika kalėjimu.

Bet tai baisiai mažas skai
ezius, nes Alijantu Karo Szta
bas skaito net szimta tukstan
eziu dingusiu, kurie turėtu bu- 
ti Komunistu nelaisvėje.

Keli Amerikiecziai laikrasz- 
tininkai yra nelaisvėje. Bet 
daug daugiau tu laikrasztinin- 
ku yra dinge, negu Komunistai 
dabar sako randasi ju nelaisvė
je.

■ g----------- —

PREZ. TRUMANAS
GAVO KALAKUTA
WASHINGTON, D. C. — 

Prezidentas Trumanas gavo 
trisdeszimts penkių svaru ka
lakutą, kaipo Kalėdų dovana.

Kalakutu kompanijos atsto
vas R. M. Calbert pasiuntė 
Trumanui ta kalakuta net isz 
Missouri valstijos. Daug tokiu 
kalakutu farmu randasi apie 
Springfield miestą, Missouri 
valstijoje. Szitie ūkininkai kas 
metai Prezidentui pasiunezia 
savo gražiausia ir didžiausia 
kalakuta, kaipo dovana.

____ ___ O._______

ATSARGIAI ANT 
VIESZKELIU

WASHINGTON, D. C. — 
Nelaimes ant slidu vieszkeliu 
ir ulycziu per pastarąsias ke
lias dienas turėtu visiems drai- 
veriams būti perspėjimas at
sargiai važiuoti.

Geriausia ir saugiausia butu 
visai nevažiuoti, bet jeigu jau 
tikrai reikia, tai jau be lenciū
gu nevažiuokite. Bet kad ir su 
lenciūgais, tai nereiszkia kad 
jau galima dūkti, kaip ir pir
miau.

Kas metai, deja, iszrodo, kad 
vis daugiau ir daugiau nelai
miu atsitinka ant slidžiu viesz
keliu. Nepaprastai gražios 
szios žiemos dienos iki dabar 
mus gal per daug indrasino, ir 
mes dabar tinkamai neprisiren-

Dame ge tam szalcziui ir tiems slidu- 
Jis mams.

Būtinai reikia sutaikinti sa
vo važiavima su vieszkelio ir 
kelio aplinkybėmis. Kai viesz- 
kelis sausas, automobilius va
žiuodamas keturios deszimts 
myliu ant valandos, gali būti 
sustabdytas in asztuonios de
szimts keturias pėdas. Bet ant 
ledo, ta pati automobiliu taip 
pat greitai važiuojant jau ant 
ledo reikia mažiausia septynis 

(Tasa Ant 4 Puslapio)



“ š Au lė ’' mahAnoy City, pa.

Kas Girdėt
i vaite. O jis gauna apie penkio- ‘ 
i lika doleriu algos. Tai matote ' 
. kiek jam lieka.

Szpiegai Susekti

LINKSMU KALEDU 
VISIEMS!____o___

(ly ven imas, maž-daug, kaip 
Kalėdos: tankiausiai mes ta 
gauname ka tikėjomės gauti, 
bet no ka norėjome gauti.

Vienas laikrasztininkas syki
' baikomis paklausė garsaus ra-1 
szytojo: “ Kagi mes darytume 
jeigu nebūt u Kalėdų?” Tas

I garsus raszytojas labai greitai
i atsake:

“Mes turėtume iszmislyti
I Kalėdas, ar isz proto iszsi- 
kraustytume. Kalėdos tai musu 

j dvasiai, sielai ir protui liekars-
. , i tos, vaistai, be kuriu gyvenimu - 7

rimas nebūtu nmanomas. Už tai 
kad Kalėdos duoda mums pro
ga jieszkoti ko gero kituose,

Tic Kalėdiniai klinbai, 
rinos bankos veda per motus, ir ' 
in kuriuos apie deszimts mili
jonu Amerikiecziu dėjo po bis- ° 
ki kas sanvaite dabar iszmoko- i 
jo $952 milijonus doleriu. Tai 
daugiausia, sziais .metais taip 
žmonių susita.upinta ir banku 
i szmoketa.

Visi mes pikfinamies kai 
skaitome ar iszgirstame kaip 
baltieji žmones stumia nuo sa
ves juodukus, ir kaip juodu
kams uždrausta maiszytis su ' 
baltaisiais. Mes tuojaus susmun
kame kad tai nekrikszczionisz- 
ka. taip daryti, juk Dievas vi
sus sutvėrė lygius. Bet ar mes 
kada prisimename kad Ameri
koje devynios deszimts szesz- 
tas nuoszimtis juoduku ir bal-: 
tujų 'žmonių meldžiasi atskiro
se bažnycziose ? Jeigu mes sa
kome kad juodukams reikia.; 
atskira bažnžy'czia, tai koks 
ežia prasikaltimas jeigu mes 
priversime ji vartuoti ir at
skira saliuna, atskira traukini, 
atskira, mokykla, ir net atskira 
miesto dali?

lime kitiems padaryti. Ber Ka- 
ledas mes save ir savo rapes- 
czius pamirsztamo ir apie ki

ltus rupinamies. Kalėdos tai 
musu dvasines sanskaitos. 
Alums nereikėtu tiek daug dak
taru ir beproeziu namu, jeigu 
mes galėtume ta Kalėdų upa ir 

i dvasia pratęsti per isztisus me- 
Įtus!”

KALEDU :: :: 
:: :: PASAKOS

sprogsta, ir bujoja, per Kalėdas 
negu kitu kokiu laiku.

Pajieszkojimas

Policijantas inspektorius 
inlenda per siaura skyle in 
maža kambarėli, kur vienas 
Komunistas szpiegas turėjo 
savo “ofisus” in Glyfada, 
Graikijoje. Szita jo slapta 
vieta buvo Amerikiecziu la
kūnu užtikta isz padangių.

Kalėdų Diedukas gauna in-Į 
vairiu in vairiausiu laiszku ir 
dar iii vairesni u praszymu del 
Kalėdų dovanu. Viena mergai- 
tuko savo laiszke Kalėdų Die-’KALĖDŲ DIEDUKAS
dukui, prasze: “Asz noriu’ --------
daug- zabovu ir saldainiu, ir $anfa QlausaS; SzVCfl- 
mano teta nori bagota vyra.”

—---- ---------tas, Nicholas; Myros
Vyskupas

Amerikiecziai lakūnai buvo 
nuo vieno Asztunto Laivyno 
laivo pakilę ir skrido virsz 
Graikija, kai jie užtiko szito 
spiego slapta vieta. Jis ežia 
turėjo insitaises radijo, su 
kurio jis gaudavo žinių ir 
pats siunsdavo.

Kai jis buvo apsuptas, jis 
nepasidavė, bet nusiszove. 
Bet jis nesuspėjo sudeginti 
visus savo rasztus, kuriuos 
Graikijos slapta policija 
pasiėmė. Per tuos rasztus gal 
ir kiti tokie Komunistai bus 
sueziupti.

DANDASI gal tiek pasakų 
apie Kalėdas kiek yra Ka- j

■ ledu atszvesta. Daug visokiu ; 
paproeziu ir pasakų musu žmo- 
nes yra atsivožė isz Europos, 
kaip Lietuviai isz Lietuvos. 
Daug ju jau mes pamirszome, 
bet kai kurios yra užsilikusios 
musu paproeziuose.

Kanados Indijonai tiki kad 
visi briedžiai, Kalėdų nakti 
priklaupia pagarbinti naujai 
Gimusi Kūdikėli. Czia gal koks! 
misijonierius jiems taip buvo ; 
papasakojęs, bet net iki sziai i 
dienai tie Indijonai vis sten- ; 
giasi užtikti tuos briedžius be- ■ 
klupojant.

Anglijoje žmones tiki kad 
biteles savo aviliuose gieda Ka
lėdų giesmes Kalėdų nakti. Už 

. tai jie ant visu aviliu pakabina, 
i Kalėdinius vainikus.

If You Have United States Series E Bonds 
Yla turine This Mon th

Viena moteriszke du mene
siu priesz Kalėdas apsipirko ir 
savo susietkai pasigyrė: “Asz 
visiems savo draugams jau nu- 
pirkau ju Kalėdinės dovanas!”

Susietka labai gražiai nusi-
. szypsodama. jos paklausė: 
“Bet, dukrele, kaip tu žinai 

daugiau ]<as jlus favo (]raUgaj (]u mene-Kalėdos yra daug 
negu tik szvente ar apvaiksz- 
cziojimas gimimo dienos. Kale- j 
dos yra t iltas tarp žemes ir : 
dangaus, yra Dievo ranka, iszr j 
tiesta žmogui suteikti iszgany- 
ma. Kalėdos visur. Nėra nei 
palociaus nei praseziausios ba
kūžes, nei didžiausio miesto, Į 
nei mažiausio kaimelio kur Ka- - 
ledos nebūtu atjaueziamos. 
Dievo meile atnesze žmonėms 
Kalėdas. Nei vienas kuris tikė
jimas, nei baltas nei juodas 
žmogus ežia, neturi pirmenybes, 
nei viena tauta negali sau pasi
savinti Kalėdas. Nes Kalėdos 
tai kūdikiu szvente, o kūdikiu 
randasi kiekvienoje tautoje, 
kiekviename tikėjime, kiekvie
noje žmogaus spalvoje, ar jis 
butu rudas, juodas raudonas ar 
baltas. 'I

gZVENTAS Nicholas, • My
ros Vyskupas buvo didžios 

tobulybes ir maldingumo szven 
tasis.

Yra sakoma kad jis tapo mo
kiniu globėjas, kai jis isz numi
rusiu prikėlė vieno bagoeziaus 
abudu sunu, kurie buvo razbai- j 
ninku užmuszti. Jiedu tuo lai
ku ėjo in mokykla in Athens 
miestą, kai razbaininkai juodu 
užtiko ir užklupo.

Padavimas sako kad jis buvo 
per sapna perspėtas kad tie 
razbaininkai laukia tu vaiku, į 
bet jis nesuspėjo pribūti ir juos 
perspėti. Jis per savo maldas j 
tuos vaikus atgaivino ir per tas 
paezias maldas privertė tuos 

* razbaininkus, žmogžudžius pri-
Kaip žmogus praleidžia, pi- i sipažinti;

nigus, taip jis praleidžia ir sa- , jy[yros Vyskupas, Szventas 
v o g\genima. Nicholas buvo dievobaimingas

žmogus, kuris tiek pasninkavo,
i kad buvo plonas, liesas kaip 
kuolas

Tai matome kaip toli mes nu-1 
_ _ ejome nuo to pirmojo Kalėdų

------------------------------------------------- - j i geradario, Myros Vyskupo, 
Szventojo Nichole prie Santa 

--------- Clauso ir Kalėdų Dieduko, ku
ris sziandien yra linksmas, sto
ras ir raudonas.

Kalinys Sugautas

šiai nuo sziandien?”

Eina gandai, kad Rumunijos 
: Komunistai dabar ima valyti ir 
czystyti savo kraszto žmones, 
taip kaip Naciai dare: jie su- 
szaudo tuos, kurie nėra jiems

Ales turėtume gyventi, ir mo
kintis; bet kai mes iszmoksta- 
me, tai jau per vėlu gyventi.

Pajieszkau savo broli, Anta
nu. Sumbarauska. Gimęs Lietu
voje: Isz Kauno Redybos, Tel- 
sziu Apskriczio ir Grudžiu 
Kaimo. Jisai kitados gyveno 
arti Mahanoy City, Pa.., ir dir
bo Buck Mountain anglia,ka
syklose. Malonėkite raszyt ant 
szio adreso:

C. Scharep,
7948 So. Prairie Ave.

Chicago 19, Ill.

KALĖDOS
ARTINASI!

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

Atsiminkite, mieli skaityto
jai, kad geriausia Dovanele del

Kaikuriuose Europos krasz- į - ■ .. ,
į tuose yra. paprotys jaunai mer- į 
Į gaitei iszeiti -in lauka ir pasi- 
i imti pirmutini pagali kuri jos 
i ranka dalytes. Jeigu pagalys 
! tiesus; ir negumbotas tai ji gaus

savo draugo, tėvo ar motinėlės 
yra geras ir suprantamas laik- 
rasztis kokiu yra “Saule,” 
kasztuoja tik Szeszis Dolerius 
ant meto (in Suvien. Vals.), ir 
atlanko jus du kartus ant san- 
vaites, su visokioms žinutėms, 
pasakomis ir pamokinaneziais 
straipsneliais per visus metus.

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

Ūkininkai Europoje d uodą,- 
i vo sa vo vaikams deganezias 
Į lazdas, su kuriomis vaikai ei- 
! davo per. mis'zkus ir laukus.
Žiurkes, peles ir visokie vaba
lai traukdavosi nuo tu vaiku.

k

Vokietijoje žmones tikėdavo 
kad Kalėdų Nakti vanduo 
plaukia priesz kaina.

Jeigu Kalėdinė Žvakute už
gestu priesz vidurnakti, tai jau 
bus kokia nors nelaime.

has a Christinas Grft

KALĖDŲ ROŽE

Žiemos Dienos
Szaltis didys pyszka tvoros, 
Supustytas pusnys storas, 
Vejas sniegą neszdams kankia 
Tarsi mariu vilnis plaukia, 
Apie burna szaltis graibo 
Nbsi laužina, žandus gnaibo, 
Ne iszeiti, nei iszlipti, 
Reiks in skranda insikibti. 
Laukas lygus, nėra kelio, 
Niekur nematyti tabelio, 
Tarsi jau nustot negali, 
Ak, apsaugok, Visagali! 
Rytas po audros nuszvito, 
Szviesi saule iszsirito, 
Žmones eina, važinėjas, 
Pas viens kita kieminejas.

_______o_______

Kai Kūdikėlis Jėzus užgimė 
mažame Betliejaus miestelyje, 
atkeliavo isz Rytu Trys Kara
liai, kurie Jam atnesze aukso, 
smilkalu ir miros.

Maža, biedna piemenaite, 
žiu rodama isz tolo, gr a udžiai 
verke, kad ji neturėjo jokios- 
dovaneles tam Kūdikėliui.

Jos jaunoms, karezioms asz- 
aroms byrant ant žemes, gėlės 
staiga, iszdygo toje vietoje kur 
jos aszaro,s mirkino žeme. Ji 
greitai prisiskynė tu gėlėliu ir 
skubinosi jas atneszti Kūdikė
liui Jėzui.

'Garbindama, ji atsiklaupė 
prie lopszelio, kad Kūdikėlis 
galėtu pamatyti jos geliu dova
nele.

Kai Kūdikėlis Jėzus palytė
jo tas jos baltas gėlėles, ju žie
du vidurys gražiai paraudona
vo.

Ir taip atsirado nauja gėlo’, 
kurios iki tol visai nebuvo bu
vę..., Kalėdų Rože.

Ir net iki sziai dienai ta Ka
lėdų Rože gražiausiai isz-

Pypkes Durnai
Jeigu mes kada norėtume I 

pasziepti Žydus ir sakyti kadi 
jie szvenezia musu Kalėdas už 
tai kad jiems geras; geszeftas, 
atsiminkime, kad ne kas kitas, 
kaip tik Žydas ta. szvente 
mums davė.

Žiema

Those Bonds Can
For You For

Now Continue Earning
Ten Years Longer!

Jurgis Vaszingtonas sidabri
ni doleri permėtė skersai upe. 
Bet tai vaikiszkas darbas pri
lyginus prie Prezidento Tru
mam), kuris visa musu kraszto 
iždą permetė skersai mares in 
Europa.

Niekados nepraszyk. isz 
draugo to, ka gali gauti isz sve- 
t imo.

, —----V----- . I
Anglijoje paprastas darbi

ninkas, su žmona, ir dvejais vai
kais szitiek turi kas sąnvaite 
isz savo algos valdžiai atiduo
ti: $2.65 del apdraudos; $1.60 
dėl maisto priedu; $2.15 del 
sveikatos; $1.50 del mokslo; 
keturios deszimts penkis cen
tus de] nauju namu statymo p 
Visa tai pareina $8.35 in sąn-!

Tarp suvytusiu
Žiedu
Szalnos numyluotu,
Tai stovėjome
Mudu,
Vargu nubueziuotu...
Mintys inkirios
Ratu
Sukos, szokinejo...
Mirtis gestanezius 
Mudu
Ramiai glamonėjo...
Lupos stingo...
Akyse kibirksztys
Priblėso
Ir jaunyste
Pamažu szalo, 
Stingo, geso... 
Ir stovėjome
Mudu
Tarp žiedu
Spalvotu
Liudnu, liudnu,
Neramiu,
Žiemos pabueziuotu...

Raymond Young, vienas 
isz deszimts tu, kuriu FBI 
labiausiai jieszko, buvo su
gautas Denver mieste. Jis 
ežia yra gyvenęs nuo 1948 
metu, kada jis buvo pabėgės 
isz Calif ornijos kalėjimo. 
Kai FBI policija ji užklupo, 
jis visai nesiprieszino.

Congress has passed a law which makes it possible, now, for 
your Defense Bonds to earn interest ten years longer than 

originally planned—with no effort on your part.
E'er example, a Series E Bond which cost $18.75 in 1941 

will pay $25 in 1951. But if you hold it ten extra years, it will 
pay you $33.33, an average of 2.9%.

And there is nothing for you to do. You simply keep your 
bonds as you have been keeping them..

You may still redeem any Series E Bond at any time after 
you’ve owned it for 60 days. But holding your bonds is the 
smart thing.

So if you have bonds which are coming due this month, 
remember the new money-making chance your Government 
is giving you. Just hold onto your bonds and they’ll go on 
earning for you. In the meantime keep up your regular sav
ing with more U. S. Defense Bonds — through the Payroll 
Savings Plan where you work or the Bond-A-Month Plan 
where you bank.
If you want to be paid your interest as current income — 
The new law also allows you to exchange your Series E Bonds, in blocks 
of $500 or more, for Special Series G Bonds which pay interest semi- 
amtually at the rate of 2*4% per year. For full details, ask at any Federal 
Reserve Bank or Branch.

look how your maturing bonds go on earning under the new law!
(This table shows $25. $50. and $100 bonds as examples of how ALL Series E Bonds grow.)

Original maturity (or
$25.00

18.75
$50.00

37.50
$100.00

75.00Issue price...................................................

Period after issue date Redemption values during each year

11 years................................................. $25.31 $50.62 $101.25
1 2 years................................ ..................... 25.94 51.87 103.75
I 3 years....................................... 26.56 53.12 106.25
1 4 years.............................. .. 27.19 54.37 108.75
15 years.......................... 27.81 55.62 111.25
1 6 years........................ .. 28.44 56.87 113.75
17 ytars. .............................................. .. ............ 29.06 58.12 116.25
1 8 years................................................. .. 30.00 60.00 120.00
19 years................. ............................. .. 31.33 62.67 125.33
20 years 32.67 65.33 130.67
Extended maturity value (20 years from

issue date)............................................... 33.33 66.67 133.33

Buy U. S. Defense Bonds today 
Now they earn interest 10 years longer!

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury 
Department thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

^Pirkie U. S. Bonus!

s L. TRASKAUSKAS Ji __ *
į LIETUVISZKAS $
* GRABORIŲS *
★ Laidoja Kunus Numirėliu. $ 
$ Pasamdo Automobilius Del $
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Vestuvių Ir Kitokiams £ 

:: Reikalams :: *

★

WEST CENTRE STREET
Telefoną# Nr. 78

★
★
* 535
★

★ MAHANOY CITY, PENNA.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
----- Viesz. Jėzaus ir

X . . . MALDA . . .
/ \ Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5*4 col.
TIKTAI, 25 Cts.

_____  t
SAULE PUBLISHING CO., į
MAHANOY CITY, PA. U.S.A. į
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MARIJOS GĖLĖS

o
CLINKO szalin naktis. Isz 

tamsios erdves kėlėsi aukso 
rūbais apsisiautusi ryto įpirm- 
takune anszra. Rytai puoszesi 
raudonu purpuru ruoszdami 
saulei vieszpatei sostą. Miego 
aniuolas rengėsi apleisti pasau
li, bet dar visus jis glostė, ma
lonėjo savo szvelniais spar
nais, žodžiu, da visi miegojo. 
Tik ve veršeliai, auszros pa
siuntiniai, papurtino savo 
plunksneles pakilo in padan
ges ir pyne tekancziai saulei 
giesmių vainiką.

Ponas Edvardas nesenai bai- 
bes universitetą parvažiavo in 
savo gimta ji miesteli pasisve- 
cziuoti. Kaip didelis gamtos 
mėgėjas jis sziandien kele 
anksti ir iszejo pasivaiszczioti 
in sena kapinyną kad galėtu 
niekelio nekliudomas tyrinėti 
invairius gamtos apsireiszki- 
mus. Jis taip buvo insigilines 
in savo dalyka, kad nežinojo 
nei kada kokia diena. Taigi ir 
dabar jam nei in galva neatėjo, 
kad tai Nedeldienis. Daug jis 
galvojo, daug klausymu iszri- 
szo, bet da daugiau jam galvoj 
kilo pauju mincziu. Matyda
mas neiszsipainios isz tos keb
lios padėties, nuėjo bažnyežios 
link. Atėjės in szventoriu su
stoję. Būriai žmonių trauke in 
bažnyczia pagarbinti geraji 
Dievuli ir papraszyti Jo malo
niu. Ponas Edvardas irgi nuėjo 
taip sakant, del indomumo pa
sižiūrėti “tamsiu žmonių ipsi- 
tikinimu.” Žengdamas per 
slenksti nusiėmė kepure ir at
sistojęs “bobineziuje” pradėjo 
“tikrai filosofiszkai” in szalis 
žvalkytis. Bažnyczioje tuoni 
tarpu kunigas dalijo Szven- 
cziausiaji ir'kadangi tai buvo 
pirmas Gegužes menesio Nedel
dienis, tai daug jaunu skais- 
cziu, kaip pirmos pavasario gė
lės, Marijos garbintoju artino
si prie Dievo stalo. Szis laikas 
patraukė Edvardo dėmėsi; jis 
dabar nesulenkc savo keliu ir 
niekur kitus nenukreipc akiu.

Pasibaigė pamaldos. Bažny- 
czioj pasidarė tylu, bet p. Ed
vardas to ne pastebėjo. Ir ne
žinia kol jis butu stovėjęs, jei 
jo draugas Antanas-, filosofijos 
studentas, nebūta pakvietęs su 
juo iszeiti.

laužta. Juk argi ilgai jos žydes 
—suvys ir tiek sidejes žiurė
jau; maeziau, kaip gražiai jos 
lingavo; girdėjau, kaip szlanie- 
jo ju lapeliai, nors nebuvo jo
kio vėjo.

— Isztikruju stebėtina! Na 
ir galu gale, kad iszsiaiszkinus 
dalyka nueikime patikrinti tik
rumus.

Edvardas sutiko. Po trum
pos valandėlės juodu vėl sugry- 
žo isz bažnyczios szventoriun.

— Argi, drauge, netiesa, 
ka asz sakiau? Pradėjo Edvar
das.

— A! Dabar suprantu, at
sake Antanas. Asz draugui da
bar visa iszaiszkinsiu. Matai 
sziandien Gegužes menesio pir
mas Nedeldienis — t ui but ir 
pats tai žinai. Tos tamstos ta-! 
riamos lelijos tai yra Atari jos 
garbintojos. Jos sziandien. vi
sos bendrai priima Szv. Ko
munija. Tik insivaizdink, drau-! 
gas, koki nepaprasta dalyka 
žmogaus sieloje padaro Szv. 
Komunija. Ji daro žmones pa- 
nasziais in an i uolus, in gražias 
baltas lelijas.' Taigi tos lelijos 
tai yra ‘‘Marijos gėlės. ’ ’

Edvardas szio paaiszkinimo 
lyg nesuprato, bet vis tik jis 
szia minti pradėjo giliau svars i
tyli. Ilgai dar jis su savim ko
vojo, bet su draugo Antano pa- 
gelba jis instojo *in tikrojo gy
venimo vėžės. — P.

—GADAS-^
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KALĖDŲ DIEDUKAS

Kalėdos Pirmiau Ir Dabar
Kaimuose, po Kucziu Vaka- Kaimuose po Kucziu vaka

rienes jaunieji bėga in kiemą rienes, merginos iszejusios in 
apkabinti tvora ar apsupti me- lauka klausosi, kuriame krasz- 
džius sziaudais. Jei kuriam pa- j te szunes loja, tai isz ten atva- 

samąota šiuos pirszliai. Bet sziandien,

TIKĖJIMAS

— Sveikas gyvas, drauge, 
pasveikino szventoriuje Anta
nas, Edvardą. — Kokiu tikslu 
gerbiamas ežia taip anksti at- 
s Jankiai?

Taradaikos!

— O ir pats nežinau, lyg 
sumiszes atsake Edvardas. — 
Bet sakyk, drauge, del ko?

— Na ir kas tau ežia dabar 
vaidenas! Matyt jau taip per-’ 
siemes savo mokslomis ir tyri
nėjimu augalu, kad net tokioj 
vietoj, kaip bažnyczia, stovi 
tau tas viskas priesz akis.

— Atsipraszau, d r a u g e! 
Man rodo, kad asz sziandien 
visai sveikai protauju ir esu in- 
sitikines, kad mano akys mane 
nepavila. Be to asz galiu tams
tai pasakyti, kad asz sziandie- 
na tiek daug prineszta lelijų in 
bažnyczia? Arbuskeno nors 
iszkilmingos jungtuves? Asz 
kaipo gamtininkas tiesiog ne
galėjau atsistebėti ju gražumu. 
Ir man kilo mintis, kad tikrai 
bereikalingai ju tiek daug pri-

PLATINKI!! 
i^=“SAULE”=®S

J£ALEDOS, kaip žinote, pra-, 
sideda Kucziu dienoje. Per 

visa diena gaspadines, mergos 
ir mergeles triūsia, žuvi spir
gina, silkes kepa, kisielių mai- vyksta apkabinti 
szo, aguonas mala, kleckus vo- j tvora, tai rokuoja, kad per'vi- deklatuota, iszpudrota ir isz- 
lioja, mieszima daro ir kitokiu sus metus bus bagotas. Dabar, raikyta mergiszczia namie tu- 
patrovu Kucziu Vakarui gami- jeigu kam prisieina kabintis-už pi. Szunu staugimo vieta užima 

tvoros, tai jau reiszkia, kad jis automobiliaus bliovimas. Czia 
jau nebegali savo kojomis pa- merginai nereikia nei in lauka 
eiti. i iszeiti, nes prie namu privažią-

i ves Boy-Frentas, kaip su
staugs su savo automobiliu kad 
net langai subraszkes. Ir pas 
merginas sziandien neatvažiuo 
ja pirszliai bet pats jaunikis, 
kuris'ta savo “Girl-Frenta” 
iszsivesz kažin kur ant visos 
nakties, ant “Good-Time.”

Lietuvoje, pirma Kalėdų die
na jokiu pramogų nebūdavo. 
Žmones namuose szvemtas 
giesmes giedodavo. Sziandien 
Kalėdų pirma diena giesmių 
nėra, nes visi pagiriojusi nuo 
Kucziu Vakaro, kuri jie pra
leido saliunuose.

Kalėdų Antra Diena Lietu
voj’ buvo svecziavimosi diena. 
Žmones vieni pas kitus vaiszin- 
davesi ir pagiedodavę kalėdi
niu giesmių. Szis paprotys yra 
užsilikęs, ir dabar, tik dabar 
einama pas kaimyną ne vai- 
szintis, bet atsipigirioti ar pi
nigėliu pasižiezinti.

Kalėdų Antra Diena Lietu
voje vyrai varžydavosi savo 
sveikata: kilniodavo sunkius 
daigtus, girnų akmenis ir taip 
toliau. Amerikoje, jeigu Kalė
dų antra diena nebūna szvente, 
tai daugelis visai be sveikatos 
ir darbe negali sulaukti vaka
ro, kad galėtu nors viena kita 
sznapseli iszmesti, “Ant Svei
katos.”

Bendrai imant, Kucziu ir 
Kalėdų prasme daugelyje vie-

i tu visiszkai pasikeitė, persi
mainė. Seniau Szvesta kaipo 
Kristaus Gimimo Szvente, o 
dabar, daugelyje vietų Kalėdos 
yra didesne, negu paprastos 
Nedėlios szvente už tai kad di
desni “Gud-Taim” visi turi.

na.
Kucziu Vakara, susėdus prie 

stalo, atsimenama visokie nuo 
senovės paproeziai, burtai ir 
prietarai.

Lietuvoje, kaimuose, gal, tie 
paproeziai, burtai ir prietarai 
dar nebuvo pasikeitė priesz 
Diedes Stalino atsilankyma, i 
bet miestuose, kaip Lietuvoje, 
taip ir Amerikoje, dabar tie pa- 
proeziai jau labai pasikeitė, 
persimainė ir jie visai ka kita i 
tebereiszkia.

Sakysime kad ir tas szienas. 
Szienas seniau primindavo, 
kad Kristus gimė ant szieno ir 
buvo už tai dedamas ant Ku
cziu stalo. Dabar kai kuriose 
vietose sziena dedamas po sta
lu, kad žmogeliui, insikauszu- j 
šiam, nuvirtus nuo krieslo bu- į 
tu minkszcziau miegoti.

Dzūkijoje, sakoma, 
Kucziu Vakara vyras 
laukan apeina tris syk
ir paskui beldžia in duris. Gas- 
padine paklausia: “Kas ežia?’’ 
Vyras atsako: “Czia praszo 
Ponas Dzievulis insileisti in sa
vo grincizli.’’ Dabar daugely 
vietų, Kucziu Nakti, vyrui pa
rėjus, pabeldus duris ir žmo- ' 
nai paklausus: “Kas czia?’’ jis 
atrėžia: “ Greicziau atidaryk, i 
O jei ne, tai asz tau kaili isz- į 
dirbsiu.’’ Mat sziandien gaspa- 
dorius eina tris sykiu aplinkui 
savo namus, kol atranda duris, 
nes yra buvęs pas Moszki ar 
Joszki ir tenai Kucziu Vakara 
praleidęs.

Kucziu Vakara kaimuose sa-' 
koma, kad dvylikta valanda, 
nakties gūdumoje, gyvuliai 
žmogaus balsu prakalba. Bet 
sziandien, apie ta valanda žmo
nes ima gyvuliu balsais staugti į 
ir bliauti.

Mažas Turtelis

seniau 
iszejes 
namus

Jaunas Brian Perrow, 
New York mieste, dažinojo 
kad valdžia praszo visu ne
laikyti, netaupinti penu cen
tu, nes vario trūksta fabri
kams. Tai, kai jo bažnyczia 
buvo surengus penu vaka- 
ruszkas, jis visus savo susi- 
taupintus centus susikrovė 
in krūva, paskui insipyle in 
kelis maiszelius ir nusinesze 
in tas vakaruszkas ir visus 
juos iszmaine ant popieriniu 
pinigu. GALAS-

Besiskubindami, besirūpin
dami apie savo prisirnoszima 
del Kalėdų — pirkdami dova
nas, besiriūkdami Kalėdų Eg
lele, Jaukdami svecziu ar patys 
besirengdami in sveczius iszva- 
žiuoti, — mes kartais taip pa
skęstame tuose prisiruoszimuo- 
se tai szventei, kad visai pa- 
mirsztame ka ta szvente reisz
kia, kode! mes szveneziame ir 
kodėl mes tos ar kitos dienos 
laukiame.

Sakykite ka norite, aiszkin- 
kite kaip jums patinka, ar kaip 
jusu protas isznesza, szita 
szvente yra isz tikrųjų szventa, 
yra iszkilmingąs laikas, yra 
laikas Paežiam Dievui paskir
tas. Sžita szvente nepriguli nei 
Kalėdų Diedukui nei Santa 
Clauzui, nei Eglelei, nei dova
noms, bet Bažnyęziai, dorovei 
ir dorybei.

Tie, kurio nepažinsta Dievo 
ar pasziepia Bažnyczia negali 
teisingai szvesti Kalėdas.

Nežiūrint kokio tikėjimo ar 
insitikimo butu žmogus, Kalė
dų laikas yra laikas tam žmo
gui paskelbti kitiems ir sau 
paežiam patvirtinti ta tikėji
mą ar insitikinima. Bedieviui 
negali būti Kalėdų.

Ypatingai sziais 
mums verktinai reikia amžinos 
pagelbos, mums reikia tikėjimo 
paramos, mums reikia dvasinio 
patarimo.

Ir czia ne pamokslą mes no
rime iszdrožti. Tegu kiti pa
mokslus drožia. Bet mes ir jus. 
sykiu su mumis galite ir turite 
sziandien paklausti: Kodėl 
mums reikia virszgamtiszkos, 
isz tikėjimo pagelbos? Už tai 
kad mes sziandien, viename 
m ažam e pa sau 1 i o k ampol y j e 
kovojame su jiega, kuri sta- 
cziai nepr i pažinsi a. ir užsigina 
Dieva ir nepripažinsta jo 
mokslia.

Komunistu mokslas ir tikėji
mas mokina, ir laiko kad valsti
ja, valdžia yra augsztesne, rei
kalingesne už viską, net ir už 
Pati Dieva. Ir tokiai proto 
szventavagystei mes niekados 
negalime pritarti. Nes mes, 
Amerikiecziai esame pasistatė 
savo kraszta, esame užaugę, es
ame savo vaikus užauginę kaip 
tik ant to pamato, kuri Pats 
Dievas mums pavede, paliko. 
Net ir musu laisve pareina isz 
Dievo Insakymu.

Kas yra musu kraszto Kons
titucija jeigu no atnaujinimas 
ir pripažinimas žmogaus .pir
menybes pasaulyje, kaip yra 
Szventame Raszte paraszyta ?

Ir, sztai, užsienyje, per szias 
Kalėdas mes esame paskendę 
in žut-butine kova su prieszu 
kuris, jeigu galėtu, panaikintu 
visus pasaulio tikėjimus. Visi 
mes, Protestonai, Katalikai., 
Žydai, Tautininkai, Socialis
tai, Biblistai, Liuteronai, Lais
vamaniai, Cicilikai, Kapitalis
tai, Ubagai, Mokslincziai ir be
moksliai — visi mes, būdami 
Amerikiecziai, dabar esame 
tikrame pavojuje, nes vienas 
prieszas stoja priesz visus mus.

Bet ir ežia, namie mums gre
sia pavojus: Razbain inkai, 
sukeziai, politikieriai, valdi
ninkai — tai vieno plauko ne
vidonai kurie mums jokios ra
mybes ar taikos nežada.

Atsispirti, savuosius apsau
goti nuo visu szitu pavoju mes 
veltui jieszkome kur nors ant 

' szios žemes užtarėjo ar iszgel- 
betojd. Bet mes turime/n kur 
nors kreiptis, ko nors praszytis

metais

pagelbos. Kur mes rasime stip
rybes, isztvermes, o svarbiau
sia, kur mes rasime sau ir sa
viesiems vilties?

Savo Bažnycziose! Juk isz 
kur ir gimė, isz kur prasidėjo 
tos Kalėdos?! <

Nežiūrint kuri tikėjimą mes 
ūszpažinstame, sakykla, kozel- 
nyczia, pamokslas 'bažnyczioje 
dar ir sziandien randasi viena
tinis ramstis ir vienatine jiega 
priesz ta Komunizmo ir isz- 
tvirkimo banga, kuri gresia vi
sus mus užsemti ir paskandinti.

Pamoksluose ir Szventame 
Raszte mes ir sziandien galime 
rasti atsakymus visiems tiems 
musu prieszu klausimams ir 
pareikalavimams.

Komunistu ir Komunizmo 
metus mes galime laibai lengvai 
suskaityti praeityje ir, Dieve 
duok, galėsimo ir tuos ju me
tus suskaityti ant vienos ran
kos pirsztu ateityje.... Bet Die
vo pradžios mes negalime nu
statyti ar Jo metus sustaityti.

Kalėdų Szvente turėtu ir ga
lėtu būti tikrai Szventa Szven- 
te. Ir tokia ji turi visiems bū
ti, jeigu mes su protu ja ap- 
vaikszcziojame.

Taip ir padarykime. Sugra
žinkime Kalėdoms ju tikra 
prasme, eidami fa. diena in baž
nyczia.... nesvarbu kokia, ar ku
ria bažnyczia, tai priguli nuo 
jusu insitikinimu, bet bile baž
nyczia.... eikime in ta savo baž
nyczia ne tik Kalėdų ryta, bet 
dar syki ir dar tankiau.

Galingiausias priesz Komu
nizmą ginklas tai tikėjimas. 
Stalinas bijosi bažnyczios, kaip 
velnias Szvente Vandens'.

Pilnos žmonių bažnyczios pa
rodys tikras Kalėdas ir paro
dys Komunistams ir Komuniz
mui bendra frunta.

Taigi, eiti in bažnyczia ir, 
kaip tie Trys Karaliai, atneszti 
savo dovanas: Darba, prakalta 
ir pasiaukojima. Juk Kalėdos 
be dovanu, tai ne Kalėdos; Ka
lėdos be Kūdikėlio Jėzaus, tai 
ne Kalėdos. O jeigu mes Ta 
Kūdikėli sveikiname, tai svei
kas protas mus verste priver- 
czia sveikinti ir Visagali Die
vą, Kuris Ta Kūdikėli mums 
pasiuntė.

Kiekvienas įsulyg savo insi
tikinimu, praszant Visagalio 
Dievo pasauliui taikos, Suvie
nytoms Valstijoms sėkmingo 
apsigynimo nuo prieszu, karo 
tarnyboje esantiems karei
viams, musu vaikams, apsau
gos nuo nelaimiu, laisves ir ne
priklausomybes musu tėvynei, 
Lietuvai.

Kodėl sziais metais, kaip ir 
anais, nėra Kalėdų Lietuvoje? 
Už tai kad isz tos musu tėvynės 
Dievas buvo isztremtas ir tas 
Mažutis Kūdikėlis nerado vie
tos tenai.

Už tai, mes, “Saules” szta- 
bas savo geriems skaitytojams 
linkime ne vien tik Linksmu, 
bet ir Szventu Kalėdų. Nes kai 
tos Kalėdos bus szventos, jos 
bus ir linksmos, o kai tos Ka
lėdos musu tėvynėje buu links
mos ir szventos, tai jos bus ir 
laisvos ne tik czia, bet ir Lietu
voje.

LINKSMU KALĖDŲ 
VISIEMS!



LINKSMU KALĖDŲ 
VISIEMS!

■_WĮ_

ZiniosVietines
g| Tik 4 dienas ligi Kale-

du!
Daug sniego ir daugiau 

szalczio.
Linksmu Szvencziu vi

siems Vietiniams gyventojams 
su sziomis Kalėdomis. Linkime 
visiems laimes, 
kad sulauktume!• ■ ■metu laimingai.

p| “Saules”

laikraszti “Saule” del savo te-1 teje. Velionis gimė Lietuvoje. Ir EDI N F 
velio p. Jonas Petuszka isz Dirbo angliakasyklose per dau- x J
Shenadoro. — 
lankymą.

O Visi angliakasvklos ne- 
dirbs Utarninke ir Seredoj, 
Gruodžio (Dec.) 25 ir 26 d.d. 

O Ketverge pripuola Szv. 
Jono Evangelisto, o Tautines 
vardines: Vaideliotas, Egle. 
Taipgi ta diena 1943 m., Val
džia paėmė-----------  o------
kelius po kariszka tvarka, nes no 
geležinkeliu darbininkai gra
sino 
straiku; 
Kardinolas, 
tv buvo Komunistiszkos va. . 
džios suaresztuotas, Komunis
tai sako, kad Kardinolas Mind-I . . . . — . . i
szenty yra iszdavrkas ir szpie- j Taukalaviczio nuo 20 S. Grant tai ko Vieszpats reikalavo ir 

sveikatos, ir s gas, kad jis veda .suokalbius u],y 
sveiki, kitu priesz valdžia, kad jis pinigus sanvaite, Ketvergo ryta 4:30

j iszsiunczia isz kraszto ir pri- i valanda, savo namuose. Gimė 
redakcijos jura isz kitu krasztu. Teisme į Lietuvoje, atvyko in Amerika 

1901 met uose. Buto an gi i a ka
sis ir kitados dirbo Maple Hili 
kasyklose. Paliko trys dukte- 
rvs; snnu, 9 anukus ir broli. 
Likos palaidotas Panedelyje su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny
czioje 9 valanda ryte ir palai
dota in parapijos kapines. 

------------------ 1-----

Acziu už atsi-'gelis metu, po tam užsidėjo biz
ni cigaru sztora, 24 E. Centre 
uly., Shenadoryje. Paliko dide
liame nuliudime savo motinėlė, 
ponia Margareta Polukoniene, 
keturis brolius: Antana, na
mie; Joną, isz Win. Penn; Pra
na, Shenandoah ir Vinca, Phi- 
ladelphia. Dvi seserys: Ona, 

Amerikos geležiu-namie ir Marijona, pati Anta- 
Ma ta 1 a viezio, M ahanoy

Cit y. .Laidotuves in vy ko Serc- 
ir rengiesi iszeiti ant ,^os U ta, su Sz\. Misziomis į 

1948 m Xreno-riios švento Jurgio bažnyczioje 9 j 
Joseph MindszenW'yda- ■>’ palaidotas in Szv.

EGLAITE
RANDASI daug visokiu gra

žiu pasakų apie Kalėdinė 
Eglaite, ir kaip ji atsirado 
Kalėdų szventese.

Viena tokia pasaka sako 
kad tai buvo eglaite, kuri pri
dengė Marija, Juozapa ir Ku 
dikeli Jezu, kad Erodo karei
viai ju nepamatytu.

( Kita pasaka sako kad Viesz- 
pats Dievas pasiuntė savo 
Aniuolus ant žemes surasti me- 

i,r .. , . . v ... di kuris butu “Augsztas kaip
" mzina •* 1 Tikėjimas, Amžinas kaip Vii-į 

S1 ’ tis, ir Platus kaip Meile.” Jie
Juozo iszrinko egle, kuri buvo visaO Laidotuves

kuris (pasimirė pereita

redakcijos ima isz kitu krasztu. 
ofisas per Kalėdas bus uždary- Kardinolas Mindszenty prie 
tas visa diena. 1 visu tu intarimu prisipažino,

Q Mirszta senas 1951 me-Į bet szitokis prisipažinimas vi- 
telis, nes turi gyventi da. tik į siszkai nieko nereiszkia, nes 
kėlės dienas ir užstos po juom Komunistai, su velnio gudrybe, 
naujas inpedinis “1952” m. įmoka kaip nukankinti ir nua-

|E| Sukatoj (pripuola Szv. lint i žmogų kol jis prie visokiu
Pranciszkos Cabrini, o Tauti
nes. vardines: Gedvidas, Dobile. 
Pasninkas. Taipgi pirma die
na žiemos. Ir ta diena, 1335 me
tuose Žemaicziai sudegino 1 
Kryžeiviu tvirtove Ragainėje. 
Pasninkas.

Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Ketvirta Adventu Ne- 
dele.- Taipgi Szvento Servulio, 
iszpasintojo, o Tautines vardi
nes: Vėl butas, Žibut e. Ir ta 
diena: 1814 metuose Taikos 
sutartis tarp Anglijos ir Ame
ricas pasiraszyta, Ghent mies
te, Belgijoje; 1933 m., Armėnu 
Ąrkivyskupas buvo ant smert 
nudurtas, kai jis ėjo prie alto
riaus New York mi este; 1205 
m., Žemaicziai, Augsztaicziai 
ir Latviai, iszvijo isz savo, tė
vynės Kryžeivius; 1865 m., Ru
sai. uždraudė Lietuvos bajo
rams ir kitiems apsiszvietu- 
siems Lietuviams pirktis že
mes^. ■ ' .

Panedelyje p r i p u o 1 a 
Adomo ir Jievos. Kuczios. Ka
talikams. griesztas pasninkas, 
o Tautines Vardines: Jogaila, 
Minvyde,

gi^ -Ir-mes aipvaikszcziosime 
ta. linksma szvente, Užgimimo 
Kristaus su savo szeimynelems 
todėl Įaikraszlis Utarninke ne- 
iszeis, Dovanokite mums! Vi
siems linkime Linksmu Kalė
dų!’;’ — ‘‘Saules” Redakcija.-

g|. Linksmu Kalėdų Vi- 
sięms!..

g| Utarninke pripuola Ka
lėdos—.Viesz. Jėzaus Užgimi 
md dienaLo Tautines vardines:

. f’L ' 7; .
Grdzywdas,’ Aiszkute.

O . Seredoj pripuola Antra 
Dįeną; Kalėdų. Taipgi Szvento 
Stepono, ^irmd&^knnkniio, o 
Tautines vardines: Grynotas, 
Klovile. rL-..... .

g| -Gerai žinomas ūkinin
kas, ponas Pranas Petuszka isz 
Catawisspi, Pa., ląnkesi mieste 
su reikalais ir prie tos progos 
dtlhnke ‘1 Saules“ redakcija, 
atnaujinti prenumerata už

nebutu dalyku prisiipažinsta; 
1939 m., baisus tvanas ir dre
bėjimas isztiko Turku kraszta, 
penkios deszimts tukstaneziu 
žmonių žuvo; 1406 m., Kryžei
viai sugriovė Lietuviu pili 
Virbali; 1926 m., Kaune su- 
szaudyti keturi darbininkai: 
Karolis Požėla, Kazys Giedrys, 
Juozas: Grėifenbergeris ir Ra
polas Cziornis.
g Petnyczioj pripuola Ne

kaltųjų. Vaikeliu, o Tautines 
vardines: Rymas, Perme. Me
nulio atmaina, Jaunutis. Ir ta 
diena: 1856 m., gimė Preziden
tas Woodrow W ii son as, kuris 
stengiesi po Pirmojo Pasauli
nio Karo sutverti Tautu San- 
junga, palaikyti taika ant szio 
svieto. Jam nesiseke, nes Ame
rikos Kongresas jam paramos 
nedavė.

Ana diena, ponia M. Stal- 
gaitiene isz McAdoo, Pa., lan
kėsi mieste pas savo sesute po
nia Pr. Urboniene ant Catawis
sa uly., ir prie tos progos at
lankė “Saules1” redakcija, at
naujinti savo prenumerata už 
laikras'zti “Saule,” nes ponia 
Stalgaitiene yra musu sena 
skaitytoja ir myli skaityt 
“Saule.” Acziu už atsilanky- 
ma.

Frackville, Pa. Helena 
Petrauskiene, nuo 207 S. lane 
uly., kuri nesveikavo per kele
tą metu, numirė pereita Petny- 
nyczios vakara, Ashland ligon- 
buteje. Po tėvais’ vadinosi He
lena įSabuliute. Gimė Lietuvo
je. Kitados gyveno Shenadory
je, o 1928 metuose apsigyveno 
Frackvilleje. Paliko tris sunus: 
Juozą, isz Boundbrook, N. J.,; 
Vinca, Philadelphia, ir Jurgi, 
mieste. Taipgi duktere, Ona, 
pati Sam Oliva, miesto, ir vie
nuolika anūkus. Likos palaido
ta Utarninko ryta su apiego- 
mis Apreiszkimo P. M. bažny
czioje 9 valanda ir palaidota iri 
parapijos kapines.

:-----------------C i-----------------

2 VYRAI SUSZALO
Labiau Szals; Daugiau 

Sniego

■R-
Shenandoah, Pa. Keturi 

namai sudege ir keli buvo ap
deginti Ketverge ryta apie an
tra valanda. Sniego pūgos bu
vo tokios dideles ir gilios kad 
ugniagesiams buvo beda -prie 
to deganeziu namu prieiti. Ir 
szaltis buvo tokis 'baisus, kad 
vanduo kelis sykius užszalo ug
niagesiams.. Iszkados padaryta 
ant keliu tukstaneziu doleriu. 
Tame gaisre sudege namai 
Antano Urbono ir Komuczins- 
hn. . ’ j

Sirgdamas tik trumpa 
laika, genai žinomas gyvento
jas isz William Penn kaimelio, 
Juozas Polukas, numirė Suba- 
tos vakara Locust Mt. ligonbu-

PHILADELPHIA, PA. — 
Iszrodo, kad mes dabar jau 
tikrai turėsime baltas ir szal- 
tas Kalėdas, nes yra prana- 
szaujama daugiau sniego ir da 
daugiau szalczio.

Du vyrai Philadelphijoje 
suszalo, pasimirė nuo szalczio. 
Vienas buvo surastas netoli 
Reading, Pa., miesto ant kapi
niu, kur jis buvo sau pasistatęs 
lauža, o kitas pasimirė Phila- 
delphijos mieste.

Jau dabar randasi apie pėda 
sniego, bet oro prižiūrėtojai sa
ko kad dar daugiau snigs ir 
bus szalcziau.

Tokios szaltos žiemos ir tiek 
sniego mes szioje apylinkėje 
neesame tureje per keletą me
tu.

Valstijos policija dar vis 
perspėja kad žmones niekur 
nevažiuotu jeigu nėra tikro 
reikalo, nes vieškeliai ir uly- 
czios yra dabar pavojingos.

VAGIAI GAVO 16CK
intartas, bet valdžia nieko ne- 
darė iki dabar.

___„ ... O________ :

BAISI EROPLANO
NELAIME

dar turėjo daug kryželiu ant 
kiekvienos szakeles.

Niekas, rodos nebežino kaip 
ta eglele tikrai in mada atėjo 
del Kalėdų papuoszimo. Viena 
tokia pasaka sako, kad Marti
nas Liuteris, kuris buvo pamė
tės savo kunigyste ir sutveręs 
kita tikėjimą, viena Kalėdų 
nakti iszejo in miszka pasi- į 
vaikszczioti, ir patemijo kaip i 
ledais barzduota eglele spinde-' 
jo nakezia. Jis pasikirto viena 
tokia eglele ir parsinesze na
mo. Namie, jis su žvakutėmis 
stengėsi toki pat vaizda suda
ryti. Jo vaikucziams taip pati
ko kad jis tip padare ir per; 
kitas Kalėdas, ir taip’ tas pa
protys prasidėjo.■

Amerikoje jau ne taip gra
žiai tas paprotys buvo inves-1 
tas. Yrą sakoma kad vienas 
Vokietis, atvažiavęs isz Vokie-j 
tijos norėjo taip pat Kalėdų 
szventes papuoszti su Kalėdi
nė Eglele. Bet žmones, pamate 
per jo namu langus ta eglele 
baisiai pasipiktino ir jam lan
gus iszdauže, sakydami kad tai 
pagoniszkas paprotys. Jie sten
gies priversti ta žmogų ta savo 
eglele sudeginti, bet jiems ne- 
pasiseke.

Nežiūrint szitokio nemalo
naus pasielgimo tu žmonių, po 
dvideszimts metu nuo to atsiti
kimo, jau ir Amerikoje buvo 
pardavinėjamos Kalėdinės Eg
leles. Dabar tas paprotys taip 
susiriszo su Kalėdomis, kad 
vaikams be Egleles nėra Kalė
dų.

PHILADELPHIA, PA. — ' 
Du vagiai labai daug darbavo
si- pasivogti szesziolika centu.

Jiedu inszoko in Frank Heim 
automobiliu, kai draiverys bu
vo sustojęs del raudonos szvie
šos kryžkelyje prie szesztos ir 

’ Master ulycziu, mieste. Jiedu 
privertė draiveri Frank Heim 
važiuoti in Delaware Ave., kur 
jiedu pareikalavo jo pinigus. 
Frank Heim jiemdviem prisi
pažino kad jis pinigu visai ne
turi.

Vienas isz tu vagiu apdraskė 
jam veidą, o kitas iszkrate jam 
kiszenius ir rado tik szeszioli- 
ka centu. Vagiai tada iszszoko 
isz automobiliaus ir pabėgo.

ATSARGIAI ANT 
VIESZKELIU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szimtus ir trisdeszimts dvi pė
das.

Geriausias apsisaugojimas 
. tai yra važiuoti isz lėto. Taip, 
isz lėto bevažiuojant, tai kad ir 

i automobilius paslys, tai nieko 
tokio baisaus neatsitiks: gal 
sparna sulenksi ar pryszaki in- 
stumsi, bet pats liksi gyvas ir 
sveikas, ir galėsi ta savo auto
mobiliu pasitaisyti ar kita nu
sipirkti. Bet kito sprando ar 
kitos galvos jau nebenusipirk- 
si.

Tie kurie tokias nelaimes se
ka ir skaiezioja, mums staeziai 
sako, kad priesz Kalėdas jau 
visas milijonas bus žuvusiu 
nuo automobiliu. Nei vienas isz 
musu nenori tos garbes būti tas 
milijontinis.

_____O—
VALDININKAS

PASZALINTAS

PLIENO STRAIKOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Prezidentas Murray sako 
kad jis yra pasikalbėjęs su uni
jos virszininkais, kurie jam in- 
sake taip pasakyti. Jis salto 
kad seimas yra inpareigotas 

penkios de- ar atmesti kompanijos
pakildamas PasiuMnimus.

Jis toliau sako kad fabrikan
tu atstovai nesutinka su juo 
derintis, ir už tai iszrodo kad 
reikes paskelbti straikas per 
Naujus Metus. Jis sako kad 
kompanijos atstovai tik delsia 

' ir stengiasi visa ta algų klausi- 
į ma atidėti.

Kompanijos atstovai pasakė 
laikrasztirilnkams kad jie da
bar, kol kas neturi nieko paša-

POPIEŽIAUS 
MISZIOS

Per Radija Bus 
Siuncziamos

VATIKANAS, ITALIJA. — 
Szventas Tėvas, Popiežius Pi
jus atnaszaus Kalėdų Miszias, 
kuries bus ant radijo, kad viso 
svieto žmones galėtu j u pasi
klausyti. Dar nėra pasakyta, 
bet spėjama kad tos Popie
žiaus Miszios bus laikomos 
Matildos koplyczioje. Augszti 
kitu krasztu dipliomatai szitu 
Misziu iszklausys sykiu su ki
tais augsztais Italijos ir Vati
kano valdininkais.

savo 
kuri1

ELIZABETH, N. J. — Dide
lis eroplanas su 
szimts žmonėmis, 
isz Newark miesto aerodromo, 
staiga užsidegė ir nukrito, pa
taikindamas in upes kranta.

Tai buvo viena isz didžiau
siu eroplanu nelaimiu Ameri
koje.

Szitas dvieju inžinu prekybi-' 
nis eroplanas skrido in Florida 
ir veže daug žmonių, kurie ke- 
tino Kalėdų szventes praleisti 
tuose sziltuose krasztuose.

Eroplanas nukrito visai arli Kv1i. Jie sako kad jie tiKisi kad 
miesto kur tukstaneziai žmo-;
niu stumdiesi po sztorus ir uly- 
czias. Kad tik biski tai tas ero
planas butu nukritęs paeziame 
miesto viduryje ir tada butu 
gal ir tukstaneziai žuvę.

Ant eroplano buvo keturios 
deszimts asztuoni suaugusieji 
žmones, du vaikai ii* du kūdi
kiai, lakūnas, du lakūnai pa- 
gelbininkai ir patarnautoja.

J. P. Ward, automobiliu pri
žiūrėtojas, kuris mate kaip tas 
eroplanas nukrito, sako kad 
tas lakūnas yra vertas augsz- 
tos vietos danguje, nes jis isz 
paskutinuju stengiesi savo ta “GARBE DIEVUI 
eroplana suvaldyti ir 
nusileisti.

Kiti, kurie mate ta 
sako kad buvo matyti kad tas 
eroplanas jau bėdoj e, kai tik 
jis nusirito nuo savo vietos ir 
pradėjo važiuoti dar ant žemes 

' pirm negu jis pakilo in padan
ges.

Szitas eroplanas, kaip ir ki
ti tokie kasdien nevažiuoja, bet 
tik tada, kada jau turi gana 
keliautoju. Szitokiems eropla- 
nams pirma tokia nelaime in 
dvideszimts szeszis menesius.

Lakūnas buvo Kapitonas A.
C. Lyon, isz Miami, Florida.

Eroplanas taip susidaužė, 
kad beveik buvo galima jo lie
kanas ir tu žmonių liekanas su 
szluota suszluoti.

Kai tik Kapitonas A. G. Ly
on, lakūnas pakilo in padanges 
su savo to nelemtu eroplanu, jis 
tuojaus nujautė kad ne viskas 
tvarkoj. Jis greitai savo dideli 
eroplana pasuko atgal ir sten
giesi sugryszti in ta vieta isz 
kurios jis buvo pakilęs. Bet ne
suspėjo.

Kai kurie isz tu kurie mate

bus galima iszvengti straiku, 
bet jie nieko nesako apie dar
bininku pareikalavima del di
desnes algos. Bet, kol kas, fab
rikantu atstovai nesutinka ant 
darbininku pareikalavimu ir 
neduoda savo pasiulinimu. Jie, 
rodos, laukia pažiūrėti ka val
džia apie visa tai pasakys. Bet 
valdžia, po Trumanu, dabar 
bijosi iszsižioti, nes rinkimai 
per arti. Tai iszrodo kad darbi
ninku unija turės susitaikinti 
su kompanijos atstovais ar isz- 
eiti ant kitu straiku.

saugiai

nelaime

WASHINGTON, D. C. — 
John Stewart Service, kuris 
jau seniai buvo intartas kaipo 
Komunistu bendradarbis jeigu 
ne staeziai Komunistas, yra da
bar isz valdžios paszalintas.

Valdžios tardomoji komisija 
darado kad ant jo negalima pa
sitikėti ir už tai ji paszalino.

Jis buvo intartas 1945 me
tuose, kai jis iszdave daug mu
su valdžios paslapcziu 
laikrasztyje “Amerasia’ 
jis redagavo.

Bet szita komisija ar neno
rėjo ar bijojo staeziai ji pa-1 
smerkti ir staeziai pasakyti, įa neiaįme sako kad tas eropla- 
kad jis buvo ir yra Komunistu nas SUSprogo, pirm negu jis pa- 
bendradarbis. Komisija tik sįek-e žeme, bet tai gal buvo jo 
tiek parake, kad ant jo negali- gazolino tankos ar inžinai. 
ma pasitikėti. ;o_

1945 metuose toje redakcijo- jjįj r'/7ir\l7MTT/Y 
j e buvo sueziupta daug vai- 1 V7
džios slaptu rasztu. Vyriausias KALĖDINĖ EGLELE 
redaktorius su keliais kitais 
buvo tuojaus suaresztuotas, bet 
John Stewart Service iszsisu- 
ko.

Jis tuo laiku tarnavo, dirbo
Užsienio Reikalu komisijoje, nimas ne koks. Jam’nevalia nei 
kurioje vietoje jis ir pasiliko, j szviesos ant Kalėdinės Egleles 
kai teismas nesutiko ji pa- uždegti.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

prikabinti prie to guzikelio.
Reiszkia, Prezidento gyve-

AUGSZTYBESE!”
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kais apsiautė.
O, ir tikineziuju szirdžiu tiek 

daug be meiles, be skaiseziu do
rybių.

Sziandien daugelio tikėjimo 
iszpažinimas yra vien politisz- 
kas, kaip buo Piloto, ar pini- 
giszkas, kaip buvo Judosziaus.

Kas tai yra tiesa? Kur ji 
randasi? Kaip ir ka ežia pasi
rinkti? Ka man tikėjimas duos, 
kiek asz isz jo pasipiniguosiu?

Tenka susimanstyti ir pagal
voti, ar nereiktu apleisti toli
mieji krasztai kur musu misi- 
jonieriai darbuojasi ir kur mes 
savo pinigus siuneziame, ir su 
trimis Karaliais keliauti in 
Betliejaus Žvaigždeles ap- 
szviesta szali ir ten nusilenkti 
tik ka gimusiam Kūdikėliui.

Nejaugi musu prarastu žmo
nių szirdys butu kietesnes už 
anų iszmincziu, kurie net bran
giu dovanu atnesze gimusiam 
Kristui.

Tikėjimo Žvaigždele tebūna 
musu gyvenimo vadove, o mu
su meiles darbai tebūna szir- 
dingos dovanos užgimusiam 
Kūdikėliui.
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