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Rumunij a
Isz Amerikos Komunistai Berlyne

KARISZKOS ŽINIOS
RUSIJAI

WASHINGTON, D. C. —
Rusija gavo daug labai svarbiu 
ir slaptu žinių apie musu ka- 
riszkus ginklus stacziai isz tos 
vietos kur armija tuos ginklus 
renge ir state.

Kongreso Komisija sako, 
kad vienas tokis vagis, iszda- 
vikas yra jau žinomas ir kitu 
vardai ne už ilgo bus paskelb
ti.

Ponia Marian Bachrach, ra
ižytoja Komunistu Partijos 
Centro Valdyboje Amerikoje 
buvo paszaukta, bet ji neprisi
pažino kad ji yra Komuniste. 
Bet vėliau ji laikrasztininkams 
sake,, kad ji su pasididžiavimu 
gali visiems pasakyti, kad ji už 
didele garbe laiko skaitytis sa
ve Komuniste.

Dabar mes kasdien skaitome 
kaip tas Kongreso Komitetas 
vis daugiau ir daugiau Komu
nistu ar szpiegu daranda val
džioje ir kaip tie iszdavikai isz- 
dave daug visokiu valdžios 
paslapcziu Rusijai.

Gerai kad nors dabar mes da- 
žinome apie tos iszdavikus, bet

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Rusija Gavo Daug
Kariszku Slapcziu

Isz Amerikos

ŽMOGUS
NUŽUDYTAS

Stojo Policijantams In 
Pagelba

Czia, Berlyno mieste su
sirinko tarp dvieju ar trijų 
szimtu tukstancziu žmonių 
ant Unter den Linden uly- 
czios pagerbti Berlyno Ma- 
yora, Friedrich Ebert, kuris

buvo paskelbtas Mayoru, pa
rodyti raudonųjų pasiprie- 
szinima rinkimams, kur tik
ras Mayoras buvo iszrinktas. 
Susirinkimas buvo suszauk- • 
tas prie Berlyno Universite-

to kambariu.
Tas paskirtas Mayoras yra 

pirmutinio Vokietijos Res
publikos Prezidento sūnūs. 
Komunistams rinkimai nie
kur nepatinka ir czia nepati
ko.

ARMOTAI
BETLIEJAUS

MIESTELYJE

žulika.
Jauna gražuole turėjo ka-

Kinijos Valdžia Derinasi Su 
Komunistais; Rumunijos Val
džia Isz Amerikos Ir Anglijos 
Pareikalavo Kad Atstovai Butu 
Atszaukti; Nederlandija Už

ėmė Vietas Indonezijoje 
__________ *------------ -- ---- - -• 

WASHINGTON, D. C. — Amerikos vai- INDONEZIJA 
džianeiper nago juoduma nenusilenkia ir ne- UZKAR1AU 1A 
pasitraukia isz susikirtimo su Rumunijos Nederlandijos Valdžia

YORK, PA. — Vienas drai- 
verys, kuris padėjo policijan
tams sustabdyti kitus automo
bilius, kai jo automobilius bis- 
ki susimusze ant vieszkelio, bu
vo ant smert užmusztas, kai 
trokas paslydo ir ji suvažinėjo.

Clement L. Sigwald, penkios 
deszimts dvieju metu amžiaus 
žuvo szitoje nepaprastoje ne
laimėje. Jis pareina isz Balti
more, Maryland. Jis važiavo 
isz Baltimore in York miestą 
ant Susquehanna vieszkelio kai 
jo paties automobilius paslydo, 
atsimusze in tvora ir paskui at
sidūrė vėl ant vieszkelio kur jis 
susimusze su kitu automobiliu. 
Bet niekas czia nebuvo nei ne
sužeistas.

Sigwald su kitais vairavais 
stojo policijantams in pagelba 
sustabdyti kitus automobilius 
kad ir kiti nesusimusztu. Di
delis trokas isz Baltimores, ku
ris variavo Paul Cross priva
žiavo. Kai tas draiverys norė
jo savo troka sustabdyti, tas 
trokas atsimusze in tvora ir ap
sivertė, sutrindamas Clement 
L. Sigwald galva, kuris stovėjo 
ant vieszkelio norėdamas kitus

GRAŽUOLE
NUŽUDYTA riszka maža “jeej” automobi- 

 ' liti, kuris buvo surastas prie to
sztoro.

Du szimtai kareiviu ir apie iij krasztu atstovai butu atszaukti 
szimtas marinu dabar jiesžko!
to žmogžudžio. Pelkese, kur ji 
buvo surasta buvo matyti kad 
ji labai isz pat paskutinuju gy-

GUAM. — Ruth Farnsworth niesi nuo savo užpuoliko, pirm 
dvideszimts septynių metu gra- negu ji buvo primuszta. 
žuole, buvo užpulta ir isznie ■ Leitenantas Komandorius
kinta ir taip apdaužyta, sužeis
ta, kad ji pasimirė Armijos li- 
gonbuteje.

Kai ja rado ji buvo be sąmo
nes, ir ji neatgavo sąmone pa
sakytinas ja taip baisiai už
puolė ir taip nieksziszkai isz
niekino.

Rudaplauke gražuole, kuri 
dirbo prie Laivyno Sztabo bu
vo pavogta ir priversto pane- 
valia iszeiti isz sztoro, kur ji 
buvo nuejos ko ten apsipirkti. 
Ji buvo suraszta už keliu dienu 
pelkese, kur ji buvo iszniekinta 
apdaužyta ir nužudyta.

Armijos ir Laivyno Sztabas 
pasiuntė savo kariszkus polici- 
jantus jieszkcti to žuliko, nevi
dono kuris taip padare. Dak
tarai visomis galiomis stengie
si jos gyvastį iszgelbeti, bet 
jiems nepasiseke.

Laivyno Sztabas pranesze a-

Pasimirė Pirm Negu j 
Galėjo Paskyti Kas

Ja Nužudė

BETHLEHEM. — Dideli 
kariszki armotai, kurie yra in- 
taisyti atsiginti nuo kariszku 
tanku, per Kalėdas, buvo at
kreipti ir atprovinti stacziai in 
Betliejaus miesteli, kur Taikos 
Karalius, Kalėdų Kūdikėlis 
buvo užgimęs. Tik keli mastai 
nuo tos vietos kur Kristus gi
mė, dabar stūkso baisios ka- 
riszkos armotos.

Ta penkių myliu kelione isz 
Jeruzolimo, kur Szventas Juo
zapas su Marija keliavo, dabar 
yra ginklais nusėtas, visur 
sprogstanczios minos, bombos 
intaisytos. Kiekviena pėda szi- 
tos keliones yra apginkluota ir 
apszarvuota ir sergstama Žydu 
ir Arabu karabinais.

Arabu ir Žydu armijos, isz 
savo tvirtovių gali matyti ta; 
garsia Užgimimo Bažnyczia.

Szituo keliu keleivia isz visu 
pasaulio krasztu, keliaudavo 
aplankyti Kristaus Gimimo 
vietas. Jie dabar, sziais metais 
rado tuos kelius ir takelius už
kirstus.

Žydai kareiviai sako, kad jie 
pavėlins žmonėms eiti in baž
nyczia, Arabai nieko nesako, pie ta nelaime jos motinai, Po- 
Let niekam ir nedraudžia, bet niai L. B. Farnsworth, kuri gy- 
reikes tikro drąsuolio sziais vena San Francisco, Californi- 
metais eiti tuo keliu, ant kurio joje.
keliavo Szventas Juozapas su 
Marija.

Pirma syki trisdeszimts me
tu szitame miestelyje nesimaty
ti Anglijos kareiviu. Bet ka
reiviai szitam miesteliui visai 
ne naujiena. Czia drąsiai mar-

Visas Karo Sztabas stengiasi 
surasti ta nevidoną, kuris taip 
ta gražuole iszniekino ir nužu
dė. Sztorninkas isz kurio szto- 
10 ta mergina buvo iszvesta da
bar sako, kad jis duos tūkstan
ti doleriu tam kuris pranesz

valdžia. . Nepaiso Tautu San
Rumunijos valdžia ne tik isz Amerikos jung0S) Amerikos 

pareikalavo bet ir isz. Anglijos kad abie- ------
BATAVIA, JAVA.

tai kad jie nėra pageidaujami tame kraszte.
Rumunijos valdžios tarybos atstovas pa

siuntė trumpa laiszka Amerikos Ministeriui, 
Rudolj E. Schoenfield, Bucharest mieste, ir 

Leitenantas Komandorius . ..... i
James P. Hackett, pagelbinin- pareikalavo kad kuo greicziausiai butu atszauk- 
kas Guam policijos pareiszke j paSįlintetlvbeS Pulkininkas John R Lo- 
kad Laivynas paskirs garbes * . ,
dovana ir daug pinigu tam ku- veli ir Amerikos Konsulato patarėjas Alexan- 
ns nors kokias žinutes apie ta 
gražuole ar apie jos užpuoliką.

Iki dvieju metu atgal, visos 
mergaites ir merginos ant szi-, 
tos Guam Salos nebuvo pave- 
imtos vienas niekur eiti vaka.. i Anglijos laikrasztiniiikii Sekretorius su William 

(raoa An. 4 puslapio) ^yaĮSon, Anglijos Prekybos atstovu butu pa

szalinti ir pasiunsti namo.
Rumunijos valdžia szitus pareikalavimus 

paskelbė, po intarimu teisme, kur, anot Ru
munijos Komunistiszko teismo: “Daug buvo 

Tokyo. — Amerikos Gene dažinota, per szita iszdaviku ir szpiegu teismą 
pranesza, kad Japonijos Pre ; apie kitus, kurie trems iszdavikams padėjo ar 
mieras Hidekei Tojo ir szeszi jjems prjtare ” per fa teismą KomUnistlSzka 
kiti jo tarnai: Generolas Kenji , , . ...
Doihara, 65 metu amžiaus; Pre- valdžia stengėsi intarti Amerikos pasiuntinius 
mieras Koko Hiroto, to metu įr atS(0VUS kad buk jie prisidėjo prie viso to 
amz., Generolas Seishiro Itaga- 7 v. ..
ki, 63 metu amž., Generolas suokalbio priesz valdžia. Anglijos atstovai 
Heitaro Kimura, 59 metu amž., 
Generolas Iwane Matsui, 70 
metu amž., ir Lt. Generolas Ai- 
kira Muto, 56 metu amžiaus 
visi likos pakarti Ketverge, 
Sugamo kalėjime, už kankini
mus, skerdynes ir žvieriszku- 
mus ant nekaltu žmonių.

JAPONIJOS PREM 
TOJO IR SZESZI

KITI PAKARTI

perspėti. (Tasa Ant 4 Puslapio) nor3 kokias žinias apie a

v ' BATAVIA, JAVA. — Ne- 
derlandijos kariuomenes užėmė 
ir užkariavo Java, Sumatra ir 
kitas vietas Indonezijos Res
publikoje. Nederlandijos mari
nai kareiviai jau prisiartino ir 
prie kitu miestu, kurie jokiu 
budu negales atsilaikyti. Jie 
užėmė net ir sostine Jogjakar
ta.

Indonezijos kraszto atstovai 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

der Lazareanu.
Isz Anglijos valdžios tarybos buvo pareika

lauta kad jos atstovai, Charles Robinson,

buvo panasziai intarti.
Amerikos Ministeris Schoenfeld trumpai 

atsake, kad sulyg tarptautinio nusistatymo, 
jis sutinka paszalinti tuos intartus žmones, ir 
dabar jis visiems jiems parūpins pasus, vizas ir

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KARININKAS
APMUSZTAS

Amerikos Karininkas
Perdurtas, Apdaužytas

VIENNA. — Amerikos Ar
mijos Kapitonas, Raymond. 
Miller, buvo surastas viename 
sugriautame name. Jis buvo 
kelis sykius perdurtas ir bai
siai sumusztas. Daktarai sako 
kad jis yra per silpnas paaisz- 
kinti kas ten atsitiko?

Kapitonas Miller, kuris, jo 
draugai sako, pareina isz 
Carlisle, Pa., buvo surastas vie
no sugriauto namo skiepe. Jis 
buvo be sąmones; jo žandas bu
vo sulaužytas, galva praskelta 
ir labai sumusztas. Daktarai 
sako kad nėra pavojaus del jo 
gyvasties, bet kad jis yra labai 
silpnas.

Jis turėjo savo kiszeniuose 
apie pusantro szimto doleriu. 
Tai parodo kad czia ne vagiai 
ji apdaužė, bet kad kas del ko
kios kitos priežasties ant jo už-
sipuole.
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Kas Girdėt
tai, jeigu Amerikos valdžia da
bar nebutu stojus in-fabrikan
tu bizni. Valdžia bilijonus do
leriu paskirs apsiginklavimui,

KALĖDŲ DIEDUKAS :: KALĖDOM mokratijos teorija džiaugėsi 
sulaukė Aukszcziausio Teismo

Nors darbininkai dabar jau- 
cziasi kaip kokie galiūnai nes 
ju unijos dabar Amerikos pra
mone valdo ir net valdžia nori 
valdyti; bet darbininkas nie
kados negali pamirszti kad 
vien tik biznierius ar fabrikan
tas jam dauba gali parūpinti. 
Be kapitalisto, darbininkas yra ■ 
žuvęs.

—:------ --
■ Darbininkui baisiai nepatin- /
ka jeigu kas jam sziandien pri
mena kad jo darbas, jo pragy
venimas, net ir jo pati gyvastis 
pareina nuo to kapitalisto kuri 
jis dabar taip gardžiai prakei
kia. 

---
Mes ta labai gerai pamatėme 

Philadelphijos mieste, kai laik- 
rasztininkai ir redakcijos dar
bininkai susti-.ūkavo kelis sy
kius priesz.savo laikt aszti ir to 
laikraszczio sanvininka. Tas 
“Philadelphia Record” laik
raszczio sanvininkas visiems 
savo darbininkams stacziai pa
sakė; “Jeigu jie nesusitaikins 
ir nepames savo kvailas strai- 
kas jis savo laikraszti sustato- 

' dys ir visiems jiems darbo ne
bus!” Visi tie darbininkai gar
džiai nusijuokė ir sake -kad jis 
nedrystu taip padaryti.

Jis kaip tik taip ir padare; 
savo laikraszti parda ve kitam 
laikraszcziui ir visi jo laikrasz- 

• liniukai, redaktoriai ir darbi
ninkai pasiliko be darbo!

Beveik visi dar ir sziandien 
be darbo, nes kiti laikraszcziai 
bijojo ir bijosi juos pasisam
dyti. O tas to laikraszczio san- 
vininkas, gavės pustreczio mi- 

' lijono doleriu už savo laikrasz
ti. sau iszvažiavo ant’ ilgu ato
stogų, vakaciju kai jo buvu
sieji darbininkai isz redakcijos 
in redakcija klampojo, darbo 
bt jieszkodami.

;- - - - - - - O- - - - - - -
Kaip Jurgis be kepures, taip 

darbininkas be darbdavio. O 
dartodavis, tai tas fabrikantas, 
ta kompanija, tas biznierius, 
tas kapitalistas, kuri Amerikos 
darbininkas ir Rusija nepraus
taburnis Komunistas lygiai 
prakeikia.

_________ O_________
KEZ

Biznieriai ir fabrikantai da
bar daug atsargiau samdysis 
darbininkus, daug sargiau di
dins savo fabrikus. Jie steng
sis daugiau maszimi insideti ir 
mažiau darbiniu k u samdytis, 
nes mas/dnos nesi ra‘kuo ja.

' ■ ---------S---------
Dabar kai valdžia su Truma- 

nu ir unijos su savo bosais ima 
savotiszkai sz< imininkauti, tai 
biznieriai ir fabrikantai ne taip 
greitai savo fabrikus stato ar 
didina ir ne taip greitai darbi
ninkus samdosi.

—S- — /
Nors dabar randasi daugiau 

darbu neigeu darbininku, bet 
geras darbas jau sunkiau susi- 
jieszkoti. Darbininkai gaus pa
kelti algas, bet ne visi, nes da
bar net ir unijos supranta kad 
pavojinga viską dar labiau pa
branginti.

1 ----- w----- ■
Bet per ateinanczius metus 

biznis bus geras, nors gal bus 
bėdos mažesniems biznieriams, 
kurie jau dabar skundžiasi kad 
biznis ne koks.

~ O- - - - - - —
Beveik visiems biznieriams 

;i.' ir darbininkams jau butu ries

del užsienio paszelpos, ir dar 
kitus kelis bilijonus paskiria ’ 
del pataisymo ar intaisymo vie-; 
szu ofisu, vieszkeliu ir kitu I 
panasziu daigtu.

----- s----- . Į
Veteranai, pargryžusieji ka-j 

reiviai gaus tarp vieno ir dvie-; 
ju bilijonu doleriu isz savo ap- 
draudos, insurance. Jie gaus 
szitus pinigus po Liepos mene
sio ateinancziais metais.

Valdžia vis primokės ūkinin
kams ir palaikys visa ta ūkio 
vaisiu branguma. Reiszkia vai-: 
džia visomis galiomis stengsis 
bizni palaikyti, kad biznie
riams butu pinigu o darbinin
kams butu darbu.

Buvo daug gandu kad Amo- 
rikos Sekretorius George AI ar- Į 
shall pasitrauks isz savo vie- į 
tos, bet dabar matyti kad jis! 
dar pasiliks, ir Robert Lovett 
pasiliks vesti valdžios taryba.

Isz visu tu žinių ir pasakų 
apie tuos iszdavikus, sžpiegus 
ir sznipus Komunistus kurio 
buvo in valdžios vietas inlinde, 
dabar nors tiek bus visiems 
aiszku, kad nuo szio laiko Ko
munistams bus daug sunkiau 
in tokias vietas inlysti, ir valdi
ninkai atsargiau apsižiuręs.

-- - - - - - O-- - - - -
Naujas ir galingas Rusijos

K remtinas sutvėrė, per trisde- 
sziints metu užėmė ir dabar 
valdo ketvirta, dali visu žmonių 
ant szio svieto ir penkta dali 
visos žemes ant szio pasaulio. 
Ir ežia tik pradžia, nes jie pa
tys prisipažinsta ir pasigiria I 
kad neužilgo jie dar daugiau 
žemes užkariaus.

- - - - - - - S- - - - - - -
Kinijoje Komunistams labai 

gražiai sekasi. Kinijos valdžia 
dabar jau derinasi su Komu
nistais. 0 kai tik Komunistai 
apsidirbs su Kinija, tai Azijos 
Pietrytine dalis jau bus ju ran
kose.

_______ o_____ss —
Graikijoje Komunistai gera 

darba savo Kremlinui atlieka. 
Czia Amerika su visais savo 
milijonais tiek nenuveikia kiek 
Komunistai su savo melagys
tėmis ir propaganda.

——jBH—
Francuzija su Italija dar nė

ra tokios stiprios tvirtoves 
priesz Komunistus. Komunis
tai ežia tik. laukia progos vėl 
pasirodyti.

- - - - - - - S”- - - - - -
Amerika, nors galinga ir 

laisva, bet visi Amerikiecziai 
dabar yra kaip užkerėti tos 
Komunistu baimes. Amerikoje 
Komunistia veda savo darba ir 
stengiasi nuslopinti musu val
džia. Visi tie szpiegai ir iszda- j 
vikai kurie dabar buvo ir yra 
suimti, tai tik laszas jurose. Del 
kiekvieno sugauto tokios isz- 
daviko, randasi keli tukstan- 
cziai kitu to plauko Komunistu 
kurie ir sziandien toki pati 
darba dirba.——o——

Iki sziol Komunistams ne 
kaip sekasi Berlyno mieste, 
kur Berlyniecziai, su Amerikos 
pagelba atsikerta Komunis
tams.

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKI!!

Kas Kucziu Vakaro nalauke 
Kasmet nuo mažumes?! 
Veidmainio nusimetęs kauke. 
Kas Kucziu Vakaro nalauke?!
Kam i s z szirdies gaida 

neplaukė
Kalėdinės giesmes?!
Kas Kucziu Vakaro nelaukė 
Kasmet nuo mažumes?!
Ei, mylimas seneli Gruodi,
Snieguotasai svety!
Kiek tyro džiaugsmo tujen 

duodi
Mum, mylimas seneli Gruodi,
Kad magiszka tari ta žodi:
— Kalėdos jau arti!
Buk sveikas mum, seneli 

Gruodi,
Snieguotasai svety!

sprendiniu, kurie sunaikino 
mažesniu teismu sprendinius.

Teismai irgi kreipia dėmėsi
in atemima balsavimo teisiu
del rases arba spalvos. Viena 
tokia akcija buvo Suvien. Vals
tybių Aukszcziausio Teismo 
nutarimas nesvarstyti žemes
nio teismo nusprendimą duoti 
Negrams teise balsuoti demo- 
kratiszkuose “baltu rinkimuo
se” Pietų Carolina.

Kiti teismo . nusprendimai 
davė balsavimo teise Amerikos 
Indi jonam New Mexico ir Ari
zonoj, vieninteles valstijos kur 
Negrai negalėjo balsuoti. Szi- 
mot pirma karta. Amerikos is
torijoj visi Indijonai turėjo 
teise balsuoti prezidentiniuose

Viena asz giesme nūnai 
težinau:

Sveikas buk, gimusis Kristau!
Sveikas bus Didžiosios Meiles

Sunau—
Viena ta giesme nūnai težinau, 
Viena ta džiaugsma, nes nūdien 

žinau: ;
Meiles karoliai nukris tau!
Viena asz giesme nūnai 

težinau:
Sveikas buk, gimusis Kristau!

Puerto Ricans, ir bendrai “ne-; 
kaukazu.” Paprastai ta atsky
rimas randasi pat gale kon
trakto ir mažomis raidėmis, 
naujas savininkas arba nuo- jU
muotojas visai nepastebi jos ir

rinkimuose.
Praeitais metais, teismai: fe

deraliai ir valstiju-svarste 
daug atsitikimu kurie liete ki
tas, Amerikiecziu grupes. Že
mesni federaliai teismai sugra
žino pilietybe 5,500 Japonu- 
Amerikiecziu. Karo metu jie 
buvo priversti atsižadėti Ame
rikos pilietybe. Žemesnio fede- 
ralio teismo nusprendimas pa
vėlina Meksikieczius vaikus 
lankyti Texas ankstesnes mo
kyklas. California buvo pirma 
valstija priimti toki instatyma.

Bet galime būti tikri kad Su
vien. Valstybių Aukszcziausias 
Teismas tikrai saugoja žmonių 
civilies teises. .— C.

Kalėdos nebutu Kalėdos 
jeigu visur nematytume ta 
linksma seni, Kalėdų Diedu
ką, kuris vaikams tiek daug 
prižada ir tiek bėdos ir var
go užkrauna ant kiekvieno 
tėvo sprando.

Žilas, linksmas, storas ir 
pilvuotas Diedukas daug lai
mes atnesza vaikams, kurie 
in ji tiki ir jo klauso.

Liūdniausia musu diena 
buvo kada mes dažinojome 
kad tas Diedukas yra musu 
tėvelis, bet paskui mes nm= 
ilgo dažinojome kad musu 
tėvelis yra labai panaszus in 
ta Kalėdų Dieduką, nežiū

rint to kad jo plaukai nėra 
tokie tankus ar balti, ir ne
paisant kad jis tokios baltos 
barzdos neturi, „bet visgi jo 
szirdis buvo tokia kaip ir to 
Kalėdų Dieduko. Kaip mums 
mažucziams Kalėdų Diedu
kas visko atneszdavo, taip 
paskui ir musu tėvelis mums 
visko duodavo.

Tie gudragalviai ir neva- 
mokslincziai kurie netiki in 
Kalėdų Dieduką, negali nei 
in Kalėdas tikėti. Jeigu jie 
moksliškai sako kad jie nie
kados neinate Kalėdų Diedu
ką nusirieglinant isz kamino 
ir už tai in ji netiki, mes to

kiam mandrapypkiui pasa
kytume kad jis niekados ne
matė motinos meiles beei
nant ant ulyczios ir už tai ga
lima tikrinti kad nėra nieko 
panaszaus in motinos meile. 
Tokis bukaprotis niekados 
nėra mates meiles atgarsio, 
mylimos atsidusavimo ar pa
siaukojimo, tai jis turi saky
ti kad tokiu dorybių ar jaus
mu nėra ant szio svieto.

Bet mes sakome ir raszome 
kad tol kol žmones szves Ka
lėdas jie gerbs ir lauks to
Kalėdų Dieduko, kaip lau
kia pavasario ar rytojaus.-- s--

FEDERALIAI
teismai saugoja

ŽMONIŲ TEISES

WASHINGTON, D. C. —

Nors 80tas Kongresas nepra- kiecziu taip vadinamu ma’žu- 
vede jokiu civiliu teisiu insta- mu grupiu, praeitais metais, 
tymu, Kaip Suvien. Valstybių ! American Civil Liberties 
prezidentas patvirtino, bet Union sav0 nesenei iszleistoj 

, .. , metine knvgoj mini svarbes-kiek nors progreso buvo pada- . „ , ■ ti mus iederaliu teismu sprendi- 
rvta pagerinti padėti Ameri- , r t * • • -i; , •1 ° 1 mus kaslmk zmomu civiliu tei-

KUCZIU VAKARAS
Atėjo baltas Kucziu Vakaras, 
Už stalo susėdo mus szeima:
Keturi broliai, trys seserys
Ir musu motinėlė mylima.
Gal paskutiniu Kucziu czia visi susirenkam:
Pradėjo malda motina:
—O Vieszpatie! Te Tavo Duona
Musu gyvenimo vargus pasotina!
Juokiausi asz, visu savųjų mylimas, 
Kaip juokiasi mergaite mylima,— 
Ir su manim skambėjo baltos tylumos, '
Klegėjo musu nusiteikusi szeima:
—Kalėdos! Ak, tos laukiamosios szventes! 
Nuo užlu traukit, vyrai, važi nauja.
Eažnyczion ryt! Pasibaigė Adventas— 
Vėl linksmosios dieneles atkeliauja!... 
Praėjo metai jau devyni.
Ir vėl tas baltas Kucziu vakaras.
Tik kodėl mus keliai taip susipynė, 
Kaip isztremtuju Vieszpaties vaiku?
Man rodos; dar ir sziandien kaip tada, 
Ten sedime visi sustingę.
Sugyja ne viena ten žaizda
Ir iszsitiesina, keliu klaidžių j u vingiai.
Ir, rodos, szimtus metu ten sėdėsim, 
Asz kryksztausiu laimingas ir buklus.
Juk visi laukiame ateinanezio pavėsio, 
Ir nugyvename tik ilgus Advento metus....

siu. Ta organizacija pabrėžia, 
kad federaliai teismai turi savo 
civiliu teisiu “programa.” Yra 
programa pagrista ant Konsti- 
tucijonaliszku garantijų musu 
tradicijonaliszku laisvių ir ant 
egzistuojaneziu civiliu teisiu 
instatymu — instatymus, ku
riuos prezidento civiliu teisia 
programa papgeidauja sustip
rinti ir paplatinti.

Vienas isz svarbiausiu tu 
teismu sprendimu liete Araeri- 
kieczio teise •gyventi kur jis no
ri. Dalykas buvo pa vestas Su
vien. Valstybių Aukszcziau- 
siam Teismui ir liete legale ga
lia apribuojaneziu sutarezin 
kaslink privataus turto. Apri- 
buojanti sutartis sulaikė žmo
nes nuo nuomavimo arba pirki
mo butu del rases, tikybos ar 
spalvos. Tankiai randame var
žanti patvarkyma nuomos su
tartyje. Pritaikinti Negrams, 
toki patvarkymai vartojami 
priesz milijonus kitu, Žydu, 
Lotynu, Amerikiecziu, Kinie- 
cziu, Indėnu, Japonu, Graiku, 
Armėnu, Asyriecziu, Filipinų, 
Korėjų, Arabu, Meksikiecziu,

pasiraszo sutarti.
Sprendimu 0-0 (trys isz de

vynių Aukszcziausio Teismo 
i teisėjai save praszalino) auksz- 
Į cziausias szalies teismas pa- 
! reiszke kad tokia apribuojan- 
ti sutartis yra nelegale. Szis 
sprendimas sulaikė iszmetima 
isz butu, Negru, Žydu, Japonie- 
cziu-Amerikiecziu ir kitu kurie 
nežinodami apie toki punktą 
sutartyje insikrauste in butus. 
Szis sprendimas nelieczia ’žmo
gaus teise atsakyti parduoti 

‘ arba nūomuoti hutą Negrui, 
'Žydui arba Japonui-Amerikie- 
i ežiui. Bet tas nesutinka su žo
džiu ir dvasia nmsu Suvien. 
Vals. Konstitucijos. Czia pami
nėsime tik kelis pavyzdžius. 
Maryland praeitais metais Ka
talike žmona buvo nekuriu sa
vo apylinkes žmonių papraszy- 
ta iszvaryti savo Žydą vyra, ir 
tris mažuczius vaikus isz savo 
namu; Ohio valstijoj, vietinis 
teismas insake Negrui minis- 
teriui apleisti jo parapija to
dėl, kad buvo baltųjų apylinke, 
Amerikiecziai, kurie tiki in de-

Ka Raszo
Musu Skaitytojas

N©kurie musu skaitytojai no
rėdami persitikrint geruma, ki
tu laikraszcziu užsiraszo sau 
būdami prikalbinti per agen
tus. Bet greitai nubosta, skaity
mas kitu laikraszcziu kaip pa
sirodo isz laiszko prisiunstos 
iii “Saules” redakcija. “Pirm 
ilgus metus buvau “Saules” 
skaityto jum, gal apie dvide1- 
szimts metu, bet nuo kada pri
viso visokiu laikraszcziu, kaip 
grybu po lietu, tai norėjau isz- 
bandyti kitus skaityt. Bet ir 
vėl gryžtu in jusu milžiniszka 
szeimyna skaitytoju “Saules,” 
nes kiti laikraszcziai tik pjudo 
žmonis, o man tas labai nepa
tinka asz geidžiu vienybes ir 
sutikimo, o ne pjoviniu laik- 
raszcziuosia. Todėl, isz naujo 
užsiraszau “Saules” ir nepa
liausiu būti josios skaitytojum 
nes tai geriausias laikrasztis.” 
Taip tvirtina kiti musu skaity
toju.

Karaliene

Ūkininko dukrerle, Patsy 
Miller, septyniolikos metu 
gražuole, buvo iszrinkta kai
po gražiausia mergaite ir 
Karaliene Tautinio Ūkinin
ko Jomarko Chicago j e. Ji 
pareina isz Osceola, Iowa. 
Szita gražimergaite gerai 
moka kaip kepti, siūti, arti, 
akėti, karves melžti ir gražu 
darželi aprūpinti.

Pirkie U. S. Bonus

This Christmas, join the Payroll Sav
ings Plan where you work and start your : 
regular, automatic purchase of U. S. 
Savings Bonds. Or, if self-employed, 
join the Bond-a-Month plan where 
you bank. You should start filling those 
1948 Christmas stockings now, so that; 
ten Christmases from now you can fill! 
your whole family’s stockings, including! 
your own. And you will be facing the’, 
future with security and confidence.* 
U. S. Savings Bonds will open the door 
to future security and happiness. '

U.S. Treasury Department
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Nupirko tuojaus puiku na
rna, kuri gražiai papuosze. Pir
ko puiku fartapijona del Onu
tės, dideli arkluka del Prano ir 
didele lėliukai del Katriukės 
kuria buvo mates ta ji vakara 
Irome, o kurios taip geide.

Viską parengė kanuopui- 
kiause, o priek tani ir eglele, o 
kada visi pribuvo prie namo, 
senelis negalėjo ilgiaus dalai- 
kyti isz susigraudinimo, kuris 
buvo pasislepas už lango, ir at- 
sitolinias verke isz džiaugsmo 
jog vela, neužilgio paregės savo 
sunu. Buvo tai del jo links- 
miause diena jo gy venime kada 
Fredas pamojus su ranka, lie
pė pasveikint ju dieduką.

Seneliui rodėsi jog anūkėlio 
bueziavimai buvo saldžiausi 
ka jo lupos kada norints raga
vo, o ju linksmi veideliai pui
kiausi paveikslai ka regėjo.

Czionaiis negalime apraszyt 
visko kas ten atsibuvo ta. diena 
pas senelio. Po puikiu pietų, 
senelis apvadžiodamas sunu su j 
marezia ir anukelais, tarė:

ant kuriuos buvo iszmaliavota: 
‘‘‘Del paneles Onos Szeldoniu- 
tes, nuo Tamosziaus Szeldono, 
su gerais vėlini m a i s ant 
Kalėdų.”

N ela ūkdamas ] jadekavones, 
senelis sulinksmu veidu paėmė 
ranka Katriukės ir mažo Pra
nuko parode ant teles ir didelio 
arkliuko.

Vaikai negalėjo per džiaugs
mo isztart, tik bueziava sene
liui rankas.

Senukas po tam nukabino 
dvi dideles konventas nuo egle
les ir padavė del sedinezio sū
naus ir marezios.

Ponios Szeldonienes konven
te radosi puikus deimantinis 
apykaiklis, o sumaus konvente 
radosi užraszas ant namo, su 
visokais ra kandai s.

Neapsakinesiu tolinus 
džiaugsmo kokis radosi po taja 
pastoge. Ant medžio kabojo 
visokios dovanos, o vaikai pri
pažino jog da tokio linksmaus 
“Kalėdų Dieduko” nebuvo 
mate!

Szeldonu veidai žibėjo nuo 
linksmybes kokia juos taja die-

Szitas namas ateityje bus ta- na patiko ir atradimu netiketi- 
vo gyvenimas su mano palai
minimu, o invedes savo anūke- j 
le, Onute, parode ant puikaus, 
fartapijono, tardamas in ja, o 
kaip tau pasidaboję mano 
pauksztele; tai tavo.

— Ar isztikruju mielas die-. 
dūk, tai del manas, sukliko1 
mergaite su džiaugsmu.

— Taip, del tavęs. Ir pa
rode ant szepukes pilna natų,

žiu ties.
Laikrasztininkas senei ai- juoke:

Matai; iszpažinties eina!

Užklaustas žmogelis nusi

prates nuo tikėjimo praktikos, 
iieinsitikedamas sau, murmėjo;

Ka tie velniai czia daro apy
tamsėje angoje. Regis jie iszpa
žinties eina!

— Eisiu pasiklausiu pas 
ta neklaužada. Turėsiu dau
giau inspudžiu. Tai bent mano 
skaitytojai turės isz ko pasi
juokti.

Jis priseleno;
— Atsipraszau Tamistos, 

tyliai atsiliepė laikrasztinin
kas, ar negali man pasakyti ka 
daro tie žmones?

narna iszpažinties ?
— Da, nori pasakyti: Taip 

vėlai? Betgi žinoma, Tamiste- 
le. Kalėdų naktis neturi valan
dų: Szi vakara kunigai tarnau
ja tikintiems iki vidurnakezio. 
Jeigu Tamista nori uodega pa
laikyti, skubėk virtines galan.

Bedievis siuto.
— Iki vidurnakezio, ir bus 

žmonių ?!
— Žinoma. Ir ryt anksti 

durims atsidarius ateis kiti.
— Iszpažinties?
— Žinoma. Tamista! dy- 

vas?

nai tęva, o kuris ant galo' ture- 
i jo prisipažint jog, “meile yra 
daug geresne už visa ant svie
to,” o jo turtas norints ant tiek 
prisidave, jog galėjo padaryt 
linksmybe del tu, ka teip mylė
jo, o kada senelis nusidavė ant 
atilsio, sapnavo apie “Ramybe 
ant svieto ir gera vale geriems 
žmoniems ant szio svieto!”

I Nugalėtas
JIS baigė raszyti straipsni in Į laikrasztininkas jaute reikalo 
savo dienraszti, kuris per vi-j pakvėpuoti tyru oru. Jis sulen- 
sus metus su didžiausia neapy
kanta. ir pagieža juodino vie
nam dideliam tikėjimą, mieste, 
o net savo nuodais ir in apylin
ke skleidė.

Jis ji kartotinai skaitė.
— Tikrai szis man pavyko! 

Szauke jis. Tai gal geriausias 
straipsnis kuri asz kada nors 
esu paraszes. Asz neatsza.uk ia- 
mai inrodžiau, kad Kataliku 
Bažnyczia merdi, kad klerika
lai in dulkes sutrinti, kad isz- 
pažintis yra atgyventa, kvaily
be ir jau visiszkai užmirszta,

ke savo rankraszti, insidejo in 
palto iszvidini kiszeniu prie 
szirdies puses ir, griebės skry
bėlė, jis iszejo neszdamas savo 
straipsni savo laikraszczio re
dakcijom

Musze devinta valanda. Žie
mos vakaras. Pasnigo ir pusė
tinai szalo. Miesto ulyczias 
knibždo .nuo žmonių. Biznieriai 
bėginėjo isz vienos puses in ki
ta. Krautuves prikimsztos.

— Kad tave, pastebėjo laik
rasztininkas, asz nei negalvo
jau, gi sziandien Gruodžio 24

kad niekas daugiau netiki in i diena, svajotoju vakaras! 
komunija.

Laikrasztininkas buvo pasi
tenkinęs savo rasziniu. Jis tik! 
tryne rankas.

Paskui paemes plunksna ir 
stambiomis raidėmis prie pat 
galo paskutinio puslapio, para- 
szė:

— Szlyksztus klerikalizme! 
Asz smerkiu tarne mirtim

Ir, kaipo žmogus, kuris kas-' 
dien ta. paežiu minti karsztai! 
vejasi, turi palinkima manyti,! 
kad jo mintis insikunijo, ra- 
szytojas svajojo jau apie savo 
veikalo vainiką. Jis mate Kata
likybes griuvėsius, raudona 
kerszto vėliava po visa pasau
li plevėsuojant.

— Kokis mintis! Ir kokis 
laimėjimas, szukavo jis. Kokis 
džiaugsmas ir kokia, laisve! Ir 
tiesa pasakius, asz esu to gar
bingo žygio didžiausias vadas!

Karszita galva, veidas inkai- 
tes nuo sau pareiksztos garbes,

Ir lengva szypsena, jis do
miai žiūrinėjo in susirūpinu
si us gyventojus. Jis priėjo Szv. 
Jurgio bažnyczia.

Žmones skaitlingais būriais 
s k ve r be s i b ažny c z i on.

S ūdom i n t as la ikrasz tini n k as 
tare sau:

— Pažiūrėsime ka. jie ten 
daro.

Jis inejo.
Vos spėjo ineiti bažnyezion, 

pastebėjo prie klausyklos ilga 
žmonių virtine. Laikas nuo lai
ko isz juodos klausyklos angos 
rszeidavo iszpažinti atlikęs as
muo, gi jo vieta tuojaus kitas 
užimdavo. Nuostabu, virtine 
nesimažino, nes naujai atvykę 
ja papildydavo.

Daug buvo moterų, bet taip- 
pat ir vyru; taip, daug vyru, vi
sokio amžiaus, kurie turėjo 
dievobaiminga iszvaizda ir ku
riuos, niekas nebūt u intares, sa
kydamas, kad jie eina iszpa-

K *

Tai vyrueziai, 
Ir vėl atėjo Linksmos

Kalėdos, 
Reikia biski padainuote: 

“Taigi ir vėl sužiba 
žmonių linksmi veidai, 

Užmirszta savo vargus 
ir senąsias bedas, 

Ir isz naujo meiles 
girdėt visur prižadai.

Žiba szeimynos szviesi 
Kalėdų žvaigždute, 

Tėvams, vaikeliams ir 
szeimynai ramu, 

Ir tetuszelis ir mylimoj 
sena motute,

Gėrisi vaikeliu nekaltu 
džiaugsmu.

Czia dovaneliu atnesze 
gerusis senelis, 

Pabėrė tyczia,
Gražiu dovaneliu 

teip daug,
O ir knygute gavo 

paaugės geras vaikelis,
‘ M 1 T

Su dovanėlėms ir 
saldumynais podraug.

Taigi, ir vėl atėjo 
mums Linksmos Kalėdos, 

Ir vela sužiba visu 
linksmybes veidai, 

Užmirszta žmonys savo 
senąsias bedas,

Ir isz naujo meiles 
girdėt visur prižadai!” 
Taigi, tegul jus visus

Dievas sergsti, 
Nuo visokiu nelaimu,
Ir sveikus ir gyvus 

užlaiko,
Tegul toji szvente 

ant gero iszeina, 
Ant naudos dvasiszkos 

nueina.

Kita meta daugiau 
padainuosiu, 

Jeigu sveikas ir 
gyvas busiu,!

LINKSMU KALĖDŲ 
VISIEMS!

— Asz tikėjusi, kad iszpa
žinties retai kas eina, nėbent 
moterys!

Žmogelis suprato su kuo kal
basi.

— Tamista kaip ir kiti. 
Tamista pilnai tiki laikrasz- 
cziams ka jie raszo, bet nesibi
jok, jie ilgai monys žmoniems 
akis.'Veltui, be Dievo žmonisz- 
<ai negyvensi!

— Ka pliauszki ? Asz gyve
nu be tavo Dievo ir labai gerai 
.aikausi!

— Mano szuo taippat, at
kirto užgautasis ir, gal butu ju 
ginezai nusiteėe, jeigu ne 
szventa vieta. Tikintysis nusi
suko nuo jo ir nuėjo prie di
džiojo altoriaus. ?

— Asz nemaniau, kad mies
to Lietuviu tarpe jrna da tiek 
pusgalviu! Murmėjo laikrasz
tininkas, ir spruko pro duris. <

Iszejes, ženge in restauraci
ja. Nors galėjo nuvažiuoti auto- ( 
bosu, pasiryžo vienok eiti pesz- 
czias, nes jautėsi iszvarges il
ga straipsni’iberaszydamos, gi 
pusvalandi pasiyaikszczioti, 
niekuomet ne per daug.

Drąsiai žengdamas redakci
jos linkon negalėjo nusikraty
ti pasimatymo su tuo neklauža
da Szv. Jurgio bažnyczioje, ku
ris ji užgavo prie szunies pri
lyginės. Gal butu t.eszkes jam 
žanda, kad ne tu pusgalviu ilga 
virtine prie klausyklos!

Nepasijuto kaip atsidūrė 
prie savo vietos.

— Kokis ežia mitingas, su
siraukė žiūrėdamas in žmonių 
pulkus, kurie skubėjo Dievo 
Apveizdos ibažnyczion. Ar ir 
musu tvirtoves a p y i i n k e j 
sziksznosparniu g y v e n am a. 
Reikia isztirti dalykas ir tuoj 
daneszti savo sztabui. Visus! 
juos kaip niekszus iszsprogdiil
sime.

Kadangi jis savo straipsnio' 
karingu, inkaitintas buvo, ry-i 
žosi pavojinga savo idėjoms: 
padėti sužiūrėti, pasuko bažny
ezion.

Bažnyczia buvo gausiai nu- 
szviesta. Durys nuolat varstėsi. 
Vieni ineidavo, kiti ateidavo. 
Klausyklos apgultos, kaip li
pas Szv. Jurgi.

— Kaip sau norit, tie dvi-! 
kojai avinai papaiko!

Ir prisiminės savo straipsnio! 
sakinius, kartojo: “Reiketu 
fiustoti žmogaus vertybes, kad 
butu galima pasakoti savo sie
los slopinus kitam žmogui. Kul
tūros progresas ir laisvoji min
tis senei paliuosavo musu dva
sia. nuo viduramžio • tyranijos, 
iszpažinties, kuria iszrado ku
nigai savo galybes palaikymui; 
Jie valde karalių sanžine ir pa
grobė politikos valdžias in savo 
rankas, bet dabar, kuomet ka
raliai jau nepuola priesz juos 
ant keliu, kunigai neturi jokios 
intekmes I ’ ’

Kucziu “Sveika Marija”
Susėdome už Kucziu Stalo salėj veidrodine j e.... 

visur tik pompa, prakalbos ir tostai....
Dievuli! Mano motina vargioj gimtinėje 

■szivakar kieno nors ranka meiliau ar glosto?

“Arti bažnyczia — toli Dievas,” — motina pratardavo.
O taip! Prisikalem mes daug dievuku,

Ne vienas už centą jau siela pardavė—
ir Kucziu iszkilmes iszsigime kažkaip, nubluko....

O buvo, snargliukai per adventą niuruji, 
kreida dienas žymėj om, pliauskinom katu ežiu.

Tarytum, tukstanezius juodu dienu bedugnėn uriojom 
ir klykavom tarpusavy: tuoj kuczios, kuczios!....

Isztiesk; naktuže, tiltus man žmonių nematomus: 
in vargia teviszke szianakt taip rūpinuos.

Jie nesupras — asz busiu pakeleivis, svetimas— 
ir valgysiu nuo stalu byranezius tik trupinius.

Ir nuėjau. Užsiglaudžiau prie lango ties kriksztasuoliu.
Žiuriu vidun. Savieji tik. Nėra svecziu.

Taip szykszcziai maža valgiu, tartum žvirbliam lesalo.
Visi jau sėda. Dieve, vietų tiek tuszcziu.

In kapa vienus juoda viesznia nudangino jau;
kiti, sztai tapo svetimųjų inrankiu;

Treti susuko lizdą kraszte svetimo — Argentinoje....
Gi mama atdusiu visiem vienodai prirenka.

Ak, eisiu duru girgzdaneziu nebarszkines, 
tegu priims in szventaja viesznage;

Kaip broliai užsivilksiu baltus drobes marszkinius....
Staiga gi — kryžium sudreba mamos ranka nabage.

Sveiki mes. Dievui dėkui už metus praėjusius.
O jie svetur kažin ar jau prigijo?

Gal skursta, kaip žiedeliai, kur szaltuose vėjuose?
Na, isz tyros szirdies už juos po “Sveika Marija!”

Ir jis pridūrė; į
— Gerai pasakiau! Ir tik- . 

ra tiesa! Tai privalo būti tie- ! 
sa, nes asz parasziau. Asz pa- 
ra.sziau! Asz parasziau, nes asz ; 
skaieziau; nes man pasakojo. . 
O vjenok asz matau pusgalvius, 
kurie eina, iszpažint ies. Kame į 
dalykas? Czia. kas nors intar-i •/ 
tino.

Tuo paežiu laiku, tarnas isz
ejo isz zakristijos.

Laikrasztininkas priszoko 
prie jo, tyliai prabilęs:

— Tamista sziu namu?
— Kokiu namu? Bažny

czios? Taip, asz zakristijonas.
—• Taigi, noriu su Tamista 

pasikalbėti. •Ar szie žmoneliai 
eina iszpažinties ?

Zakristijonas paprasze poną 
in zakristija.

— Ar pirmu kart matai isz
pažinti einanezius? Bus gerai,

jeigu lygi* vidurnakezio kuni
gai apsidirbs.

— O užbaigė?
— Klebonas skelbė, kad 

pradedant nuo penktos valan
dos ryto kas valanda bus laiko
mos Szv. M iszios ir dalinama 
Szv. Komunija.

— Komunija?
— Taigi. O Tamista?
— O ne, asz nenoriu! Ir vi

si tie žmones tiki?
— Juokai! Manai kad kuo

lu juos ežia atvaro?

žmonių mates, szypsojos loki 
“pirmeivi” sutikės.

La ik ra sz t i nin k as n en us ilei-
do:

— Bet kasmet mažiau pa- 
naszios komedijos ?

— Kas ? Iszpažin'tis ir ko
munija? Deja, ne! Niekuomet

Beisbolininkai Dvynukai

tai]) skaitlingai neidavo prie 
Komunijos kaip dabar. Trijų 
tukstaneziu ostijų Kalėdoms 
varge! ’beužteks!

Trijų tukstaneziu?!
— Taip, Tamista. Ir musu 

parapija nedidele. Pagalvok 
kiek prieina prie Komunijos 
kituose parapijose! O ežia 
mieste baižnycziu netrūksta.

— Ir kas padaugino komu- 
iiikuojaneziu skaieziu? Nera
miai paklausė antiklerikalas.

— Kas ? Asz manau, kad 
Kataliku niekinimas sužadino 
gilesni tikėjimą, o paskui Szv. 
Tėvo dekretas apie dažna ko
munija.

— Ka kalbi?
— Popiežiaus dekretai apie 

dažna komunija labai padaugi
no žmonių dievotumą.

Laikrasztininkas suspaudė 
kumszczias, paniuro, nervinosi.

— Nurimk, Tamista, pridū
rė zakristijonas. Laikraszcziai, 
kaip ir musu kaimynai, senei 
supylė kapa Bažnycziai ir jos 
nariams. Mes aeziu Dievui, 
sziaip taip gyvuojame..

Tuo tarpu inejo zakristijon 
parapijos kitas narys. Juodu 
persiskyrė. Laikrasztininkas 
nieko nesakęs iszsineszino.

Iszejes isz zakristijos negalė
jo savo minezin tinkamai su- 
riszti. Beveik teknias perbėgo 
per bažnyczia ir prie pat duriu 
priėjės sustojo, lyg norėdamas 
ka tai pasakyti.

Neapykantos prakaitas ji 
iszmusze. Jis žiūrinėjo in asme
nis kurie tyliai sukinėjosi: Jis 
norėjo spjauti jiems iii veidą. 
Bailys, jis neiszdryso, bet savo 
szirdy burnojo.

Tikrenybe jam akyse dure.
Jis mate, kad jo paskelbtas 

Bažnycziai karas eina niekais, 
kad jo raszomPstraipsniai vien 
tuszti oran paleisti szuviai, kad 
religija, jo nepaisant yra ga
linga žmogaus duszios valdys 
toja.

Jis jaute, kad vienas jo pūs
telėjimas stiprina ir daugina 
jos sza.lininkus ir gynėjus.

Jis suprato, kad visos jo gy
venimo pastangos nyksta kaip 
durnai, kad katalikybes mer- 

. dėjimas, apie kuri jis tiek daug 
maustė ir tiek rasžalo iszliejo, 
tėra, vien svajone.

Jis iszejo, burnodamas, 
kerszto ir neapykantos pilnas.

Kuomet jis atsidūrė ulyczio- 
je, nusitolino nuo bažnyczios, 
varpai suskambėjo skelbdami 
pasauliui kad Mesijas'buvo be- 
gemas.

Laikrasztininkas pakele gal
va, tarsi norėdamas pamatyti 
isz kur tokia harmonija kyla. 
Jis iszvydo melsva dangaus 
skliautą žvaigždėms nusagsty
ta.

Jam pažvelgus in Kalėdų 
nakties dangų, piktumas stai
ga musze in galva. Sugniaužęs 
kumszti pakele ja auksztyn, 
žydrion padangėn ir suriko 
kersztingai, kartodamas szia 
senei isztarta grasiniiha:

— Tu nugalėjai, Galilejeti!
— GALAS —

SKAITYKITE “SAULE”
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Pradekite virszuje isz 
kaires ir aplink szita veidu 
rateli, ir pamatysite beisbo- 
les dvynukus: Bob, Joe, 
Ross, Dale, Jim ir Don. Visi 
yra dvynukai su pavarde 
Clark. Beisboles ratelis prie 
kurio jie priguli yra ir pava-

dintas Clark Dvynuku Rate
lis, kuris pareina isz India
na. Jie ir krepsziasvaidžio 
“basketball” sportą mėgsta 
ir per kelis metus labai in- 
spudingai pasirodė ir atsi
žymėjo.
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LINKSMU KALĖDŲ 
VISIEMS!

Linkime visiems skaityto
jams ir musu prieteliams links
mu Szvencziu Kalėdų ir kad 
Dievas duotu sulaukti laimin
gai kitu Kalėdų ir užlaikytu 
savo globeje visus musu skai
tytojus.

Taigi Subatoj, Gruodžio 25- 
ta diena apvaiksztinesime Už
gimimo Kristaus diena.

Laukdami, tosios iszkilmin- 
gos szventes da karta sudeda
me karsztus velinimus del mu
su guodotinu Skaitytoju “Sau
les” su kuriais praleidome vi-j 
sus metus draugystėje ir dali-1 
nomes su jais vargais, prispau
dimais ir kitais nuostoliais. 
Taipgi vėliname visiems Lie
tuviams Amerikoje, Kanadoje 
ir Lietuvoje sziu Linksmu 
Szvencziu Užgimimo Kristaus 
ir lai pas visus užžydi žodžiai: 
“Garbe Dievui ant Augsztybes, 
o žmoniems geros valios ir ra
mybe ant žemes. ’ ’

To viso linki jums nuoszir-| 
džiai, — Redakcija ‘ ‘Saules. ’ ’

Žinios Vietines
||| Petnyczioj Kuczia; Ado

mo ir J ievos. Pasninkas.
— Subatoj Kalėdos.
— Kita sanvaite: Nedelioj 

pripuola Szv. Stepono; Pane- 
delyje iSzv. Jono Evangelisto; 
Utarninke Nekalti Berneliai; 
Seredoj Szv. Tamoszio a Beck- 
to; Ketverge Szv. Sabino, taip
gi ta diena 1922 mete, Anglija, 
Francuzija, Italija ir Japonija 
pripažino Lietuvos Respublika 
de jure; Petnyczioj Szv. Silves
tro, taipgi ta diena 1858 mete, 
gimė Vincas Kudirka; Subatoj 
Nauji Metai arba pirma diena 
Sausio (Jan.) 1949.

— Anglinis t rokas prigu
lintis prie R. A. West nuo 
1012 E. Mahanoy Ulyczios, ap
sivertė ant vieszkelio arti Coles 
peczes, Seredoj apie 1:30 va
landa popietu. Nelaime atsitiko 
kai rato taleris truko ir trokas 
nulėkė nuo vieszkelio ir patai
kė in kaina. Bledies padaryta 
ant szimta doleriu.

— Gerai žinomas Juozapas 
Aleksynas nuo 1101 E. Maha
noy Uly., pirko narna nuo Ma
rijonos Kovalick ant 27 W. Ma
ple iUlycziois.

Shenandoah, Pa. — Utaroin-

" S X N E K ” MXHXNOY CITY, PI.

jauna mergina. Paliko didelia- > 
me nubudime, du sunu: Edvar
du, Shenandoah Heights, ir 
Vinca Norris, mieste; viena 
(lukteri Marijona Kruszinskie- 
ne, namie, taipgi du annku ir 
septynis po-vaikn. Tris pus
brolius: Prana, .Jurgi ir Matu 
Kubiliai isz New Philadelphia. 
Laidotuves inyko Seredoj, su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny- 
czioj'e 9-ta valanda ryte ir pa
laidota in parapijos kapines. 
G raib orius 11. Valu kie v i c z i n s 
laidojo.

Frackville, Pa. — Laidotu
ves'Gertrūdos (Algoms) Laka- 
viczienes, nuo 531 W. Oak Uly., 
kuri, numirė Panedelyje, Gei
si nger ligon’bute, Danvilleje; 
invyko Gruodžio 17-ta diena, 
su apiegomis Apreiszkimo P. 
M. Ražu vežioję ir palaidota, in 
parapijos kapines Frackvilleje.

Philadelphia, Pa. — Ugnis 
kylo Westminster Kotelyje, 
2040 Chestnut Uly. Penki žmo
nes likos sudeginti, tarpe ju 
radosi Mrs. M. Drost, 75 metu 
amžiaus ir Charles Make, 55 
metu amžiaus. Daug bledies 
padaryta.

Žydu Orkiestra

Washington, D. C. — Ameri
kos Prezidentas Harry Truma- 
nas, iszskrido su savo eropla- 
nu jn Independence, Mo., kuris 
praleis Kalėdos su savo szei- 
myna.

Shanghai. — Didelis eropTa- 
nas DC-4 Skymaster, prigulin
tis prie Kinu National Avia
tion kompanijos, nukrito isz 
padangių ir susprogo. Eropla- 
nas skrido isz Shanghai in 
Hong Kong. 35 žmonių radosi 
tame ęroplane, tarpe ju radosi 
ir Quentin Rooseveltas. 

___________
Catawissa, Pa. — Nedelioj, 

Gruodžio (Dec.) 26-ta diena, 
Musu Paneles Mielaszirdystes 
bažnytezioje, Slabtown, Kuni
gas V. Brožys surisz mazgu mo
terystes, panele Hazel, duktė 
pons. Bruce Whitenight isz 
Bloomsburg, Pa., su Albertu, 
sunns pons. J. Lazausku isz! 
Catawissa, Rt. 2. Vestuves at-1 
silbus pas jaunavedžio tėvus.' 
Vėlinamo viso gėrio del jauna-1 
vedžiams.

Brooklyn, N. Y. — “Adviso
ry Committee on Voluntary 
Foreign Aid of U. S. Govern
ment” parėdymu nepilieeziai 
n eg a likuti B ALF ’o d i rek to -1 
riais.

Szios priežasties, vietoje pa-! 
sutraukusio isz direktoriato 
Vinco Rastenio, tautininkai' 
pasiūlė kandidatu in direkto
rius Juozą G inkų, 495 Grand 
Street, Brooklyn 11, N. Y.

ko apie 1:45 valanda po pietų, 
nelaime atsitiko ant Lehigh 
Valley geležinkelio arti 
High Point. Lucash Vasdovicz, 
58 metu amžiaus isz Oneida, li
kos užmusztas kai jo automobi
lius užvažiavo ant geležinkelio 
ir likos pataikintas per truki. 
Nelaimingas žmogelis isz 78 
Third Ulyczios, Oneida, buvo 
angliakasis ir dirbo Park ka
syklose. Paliko paezia, 4 sūnūs 
ir 2 dukterys. Prigulėjo prie 
Szv. Marijos Rusnaku parapi
jos Shepptone.

— Margareta (Norris) As- 
tramskiene, nho 121 N. Market 
Uly., numirė Nedelioj, 1:30 
valanda ryte, Locust Mt. ligon- 
bute. Velione įsirgo per tris 
įsanvaites. Gimė Lietuvoje, at
vyko in czionais būdama da J.

BALE’o pirmininkas Kun. 
Dr. J. B. Konczius, vadovauda
masis instatu VI Skyriaus pa
ragrafu 3, krivūles keliu pa
tieks direktoriatui jo kandida
tūra balsuoti.

Pirkie U. S. Bonus

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUiS 
Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiam# 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas N r. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.
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Naujas Žydu Israelio 
krasztas nori parodyti savo 
pažanguma ir savo kultu- 
riszkuma, ir visomis galio
mis stengiasi pasirodyti kai
po tikrai didelis, bagotas ir 
kultūringas krasztas.

Czia to Israelio kraszto or
kiestra, kapelija pirmutina- 
ji syki surengė koncertą in

Beersheba miesteli, kuris 
Szventame Raszte yra labai 
garsus.

Szita miesteli Israelio Žy
du kariuomenes atėmė isz 
Egiptiecziu tik kelios san- 
vaites atgal.

Szitame koncerte dalyva
vo garsus Žydas muzikantas 
Leonard Bernstein isz New

York miesto. Jis czia prie 
pijano sėdi ir veda visa kon
certą, kurio pasiklausyti su
sirinko daug kareiviu ir to 
miestelio gyventoju. Klau
sytojai rado kur atsisėsti ant 
baksu, lentų ar taip sau ant 
kokiu baldu, ar kariszku 
ginklu.

Preoteasa, bet ir jo nebuvo ga 
Įima niekur surasti, kai musu 
tarybos laiszkas buvo pasiuns- 
tas Rumunijos, pasiuntenybei 
Washingtone.

Szitoks susikirtimas dar nis- t
ko tokio baisaus nereiszkia, nes 
abudu, krasztai. dar. palaiko 
viens kito Ambasadorius, bet 
jau tikras ženklas, kad. drau- 
giszki santykiai tarp tųdviejų 
krasztu yra inteempti, jeigu ne - i 
nutraukti.

Rumunijos Komunistiszkos 
valdžios didžiūnai baisiai nu
stebo kai Amerika taip greitai 
ir taip vieszai atsikirto ir pa
rode kad lazda turi du galu. 
Amerikos taryba niekados taip 
nepasielgdavo. Tai pirmutinis 
sykis kad taip greitai ir taip 
asztriai Amerika atsikirto. Da
bar tie Stalino padupezninkai 
gerai apsižiuręs ir dar geriau 
apsirokos, pirm negu antru sy
kiu prasiszoks.

INDONEZIJA 
UŽKARIAUTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

GRAŽUOLE
NUŽUDYTA

-
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rais. Jos vis turėjo eiti su vy
ru. Laivyno Sztabas sako kad 
tas instatymas nebus vėl inves- 
tas, nežiūrint kad szita baisi 
nelaime atsitiko, nes Guam 
mieesto gyventojai dabar nori 
parodyti savo draugiszkuma.

Ruth Farnsworth buvo Ma
rinu Saržento, Sterling McGin
nis sužieduotine. Jis ta vaka
rą dirbo, ir negali nieko pasa
kyti kur jo sužieduotine buvo, 
ėjo ar su kuo susitiko? Ji bu
vo ant szitos Guam Salos per 
dvejetą metu.

ARMOTAI
BETLIEJAUS

MIESTELYJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szavo Arabai, Egiptiecziai, 
Graikai, Romėnai, Perzai, Žy
dai, Israelitai, Assyriecziai, 
Turkai, Babylonijos galiūnai

vardai sziandien užmirszti. Ka
raliai, valdovai, karininkai ir 
imperatoriai czia savo kardais 
mosikavo, žmonija po kojomis 
mindžiojo, kardu iszkilo, kar
du ir krito, o Betliejaus mieste
lis tik viena sveczia atsimena, 
tas kuris isz Dangaus buvo pa 
sveiktintas ir Kuris atėjo at- 
neszti taika geros valios žmo
nėms.

KARISZKOS ŽINIOS
RUSIJAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

butu daug geriau jeigu mes da- 
žinotume kas tiems iszdavi- 
karns tas vietas valdžioje pa
rūpino, kas juos insileido. Mes 
žinome kad tuo laiku Preziden
tas Rooseveltas su savo taryba 
valde visa musu kraszta. Argi 
nebutu patartina kad mes tuos 
valdininkus paimtume nagan?

Mums jau insipyko skaityti 
ir raszyti apie tokius iszdavi- 
kus ir iszgamas, dabar jau lai

kas paklausti kaip tie iszdavi- 
kai inlindo in tas augsztas vie
tas ir kas už juo atsakys.

U.S. SUSIKIRTO SU 
RUMUNIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szipkortes kad jie galėtu grei
tai iszvažiuoti, bet jis staeziai 
pasakė kad visi tie intarimai 
yra neteisingi ir staeziai juo
kingi.

Kai tik Amerikos valdžioje 
buvo dažinota kad tie musu pa
siutimai yra iszvaromi isz Ru
munijos, musu valdžios taryba 
labai greitai pareiszke kad Ru
munijos pasiuntiniai Ameriko
je nėra pageidaujami, ir kad 
Amerikos noras yra kad jie 
kuo greieziausiai iszsikrausty- 
tu. Amerikos taryba visai ne- 
pasiaiszkino kodėl tie pasiun
tiniai yra nepageidaujami.

Rumunijos Ministeris Mi
chael Ralea yra kur nors iszva
žiavęs; jo vietoje buvo paliktas

Jauna Radijo Mokslinczia
ir tukstaneziai kitu kuriu ir

:: KALĖDOS ::
__ O—

Ei, Kalėdos, brangi szvente, 
Broliai vargszai, jum ji szvesti!, 
Ilga laika prisikentė 
Sziandien džiaugsma galit 

rasti.

Ant užkloto dailiai stalo 
Szventa duona vakar lauže, 
Jėzum džiaugkites begalo, 
Jei tik sanžine negriaužia.
Nežiurekit, kad sudžiūvęs 
Kūnas jus, lyg Kucziu szienas, 
Katalikas ir Lietuvis
Turi tvirtas but, kaip plienas.

Nes tik dora, nes tik tiesa 
Pamylėję gal iszkilti, 
Ir iszvysti mokslo szviesa, 
Ir atrasti laimes vilti.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:

Saule Publishing Co.,
• Mahanoy City, Pa.

Jane Bieberman, deszimts 
metu amžiaus mergaite yra 
jauniausia isz visu tu, kurie 
mėgsta savo radijus insitai- 
sytii, ir per tuos radijus szne- 
ketis su kitais tokiais moks- 
lincziais tolimuose krasztuo- 
se.

Ji gavo pavelinima, 
“Laisnius” del tokio radi
jo. Jos tėvas ja iszmokino, 
nes ir jis tokis pats mokslin-

czius. Szitokie radijo moks- 
lincziai labai myli didžiuotis, 
kad jiems pasisekė susiszne- 
keti su tolimųjų krasztu 
žmonėmis.

Vienas isz szitokiu radijo 
mokslincziu dagirdo ir da- 
žinojo pirm negu Amerikos 
valdžia ir pirm negu musu 
Karo Sztabas, kai Japonai 
užsipuolė ant Pearl Harbor, 
ir karas buvo pradėtas,

labai greitai innesze pareikala- 
vima kad Tautu Sanjunga czia 
insikisztu ir ta užkariavima su
stabdytu ir uždraustu.

Nederlandijos valdžios atsto
vai trumpai atsikirto kad czia 
nėra užsienio reikalas, bet vien 
tik vidaus reikalas ir Tautu 
Sanjunga negali kisztis.

Kai buvo aiszku kad nieko 
gero nebus isz Tautu Sanjun- 
gos, Indonezijos atstovai pra
dėjo kreiptis in Amerikos at
stovus. Jie praszo kad Amerika 
sustabdytu visa paszelpa ir pa- 
gelba Nederlandijos žmones, 
jeigu jie nesiliaus kariavę. Bet 
vargiai ir czia jie ka pesz.

Amerikos Sekretoriaus pa- 
vodotojas, Lovett beveik visa 
valanda praleido pasiszneke- 
damas su Daktaru Soemitro 
Djojhadikoesaimo, vyriausiuo
ju Indonezijos kraszto atstovu; 
bet isz viso to pasisznekejimo 
iszejo kad Amerikos Sekreto
riaus pavadotojas tik iszreisz 
ke savo užuojauta, bet visai 
nieko ne prižadėjo.

Sveikinimas Szvencziu 
BALF Pirmininko

Proga
BROOKLYN, N. Y.—Taikos 

ir Ramybes pasaulyje vis da 
nėra. Tėvynė Lietuva sveti
mųjų priespaudoje. Jos tau
rus piliecziai tukstaneziais 
kankinami kalėjimuose ir Sibi
re. Virsz 50,000 Lietuviu 
tremtyje, iszblaszkyti, Vokie
tijoje ir kitose szalyse. Ju 
skurdas ir badas, ypacz vaiku- 
cziu, yra sziurpulingas. Kalė
dų szvencziu laiku pasimelski- 
me už nelaimingus brolius ir se
ses Lietuvius. Suteikime jiems 
pagelba aukomis ir parūpinki
me juos priglausti szioje lais
ve szalyje, Amerikoje. Musu 
gailestingumas suteiks jiems 
paguodos, stiprybes kentėji
muose ir szventes jiems bus 
linksmesnes.

Isz szirdies reiszkiu linkėji
mus ir sveikinimus Kalėdų 
Szventems ir Naujiesiems Me
tams visiems musu bendradar
biams, geradariams ir tremty
je vargstantiems, kad Dievas 
leistu tremtiniams susilaukti 
laimingesnes ateities ir ramy
bes.

—Kun, Dr. J. B. Konczius.


