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275 ŽUVO PER

KALĖDAS

WASHINGTON, D. C. — 
Apie 195 žmonių žuvo automo
biliu nelaimes, o 80 kituose ne
laimėse, 43 žuvo gaisruose. 
Daug automobiliu nelaimiu at
sitiko kai žmones skubinasi in 
sveczius ar namo, ir likos už- 
muszti, taipgi daug nelaimiu 
atsitiko kurie buvo insigere.

DU TRAUKINIAI
SUSIMUSZE

LANCASTER, PA. — Du 
Pennsylvanijos Kompanijos 
traukiniai susimusze stotyje 
ir penki žmones buvo sužeisti 
ir daug kitu buvo sukriesti.

Didis, puosznus ir labai grei
tas Red Arrow traukinis suisi- 
musze su vietiniu traukiniu, 
kai važiavo in stoti iszleisti 
žmones.

“Red Arrow” traukinys bu
vo atvažiavęs isz Detroit, Mich, 
ir kaip ten pasitaikė kad jis in- 
važiavo in traukini kuris ka 
tik buvo sustojęs toje paežio j e 
stotyj.e Inžinas buvo biski ap
daužytas, bet darbinnikai grei
tai ji pataisė ir jis iszvažiavo.

Laime kad tas greitas trau- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Intartas, Nesibijo

Alger Hiss, kuris yra in
tartas už iszdavyste, kaipo 
žmogus kuris laiko augszta 
vista valdžioje ir tuo paežiu 
sykiu yra Komunistas ir sa
vo kraszto iszdavikas, visai, 
rodos nėra susirupines. Jis 
linksmai nusiszypsojo kai 
pribuvo teisme, kur jis buvo 
patrauktas pasiaiszkinti ar 
pasiteisinti.

Buvęs Komunistas Whit
taker Chambers po prisieka 
sako kad jis daug svarbiu 
paslapcziu buvo gavės nuo 
Hiss, o Hiss, teipgi po pri
sieka užsigina kad jis visai 
nei nepažinsta to buvusio 
Komunisto. Czia jau aisz- 
ku kad ar vienas ar kitas po 
prisieka meluoja.

PORT CLINTON, OHIO. — 
Trijų metu amžiaus vaikas pa
simirė ligonbuteje tik keliomis 
valandomis po to kai penki ki
ti isz jo szeimynos žuvo auto
mobilio nelaimėje, per Kuczias. 
Penki kiti buvo labai sužeisti 
tuo paežiu sykiu.

Trys automobiliai susikūlė 
apie trys mylios nuo Port Clin
ton miestelio. Policijantai sako 
kad tie automobiliai taip labai 
susimusze kad nebuvo galima 
pasakyti kas buvo kaltas ar 
kaip ten ta nelaime atsitiko.

Nauji Nežinomi Metai!

KA!P szitas vaikutis isž lė
to artinasi prie vandens 

ir nedrysta isz sykio bristi, 
taip ir mes nedrystame ant 
sykio priimti ar žiūrėti in 
tuos naujuosius metus, kurie 
tiek daug mums žada ir tiek' 
daug mums grasina.

Per Naujus Metus mes no
rime užmirszti kas buvo ir 
laukti geresnio rytojaus, 
szviesesniu dienu ir laimin
gesnio gyvenimo.

Kai mes metus jau imame 
skaityti desietkais, mes tada 
jau ne tiek rupinamies pa
gundomis, kiek kad galėtu
me tas pagundas prie saves 
kaip nors prisitraukti.

Kai jau pasiekėme ta žmo
gaus laikotarpi, kai pradė
jome augti daugiau per lie
menį negu in diduti, mes pra
dėjome daugiau su pasiilge-

ST. JOHNS, NEWFOUND
LAND. — Vienuolika Ameri- 
kiecziu lakunu nusileido ant 
Greenland Salos, kur jie dabar 
randasi ir negali isz tenai jokiu 
budu iszvažiuoti ar iszeiti. Du 
kiti lakūnai stengiesi jiems pa
gelbėti, bet jie patys dabar te
nai turėjo pasilikti.. Per Kalė
das, tie du lakūnai nusileido 
pas tuos kitus ir tenai turėjo 
pasilikti, nes sniegas, pūgos ir 
ledai visus kelius užkirto. Sep
tyni lakūnai ežia jau randasi 
per asztuoniolika dienu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

jimu žiūrėti in praszvilptas 
progas negu in ateinanezias 
malonybes. Tada, mes pra
dėjome girtis, kad mes pa
gundas ir nuodėmės apleido
me, o tikrenybėje tos pagun
dos ir tos in nuodėmė pro
gos mus apeijo. Tada mes • 
pradėjome save skaitytis 
szventaisiais ir pradėjome 
prakeikti visus tuos kurie 
dryso ar pajiege daryti ta, ka 
mes norėjome daryti, bet jau 
nepajiegeme.

Kai mes pradėjome jau 
nuo nusileisti, žemyn eiti, 
mes pradėjome bijotis saves 
ir nenorėjome pasilikti vieni 
per Naujus Metus. Už tai 
mes dabar rengiame visokius 
vakarėlius, visokius pasi
linksminimus per Naujus 
Metus, nepaisindami kiek 
mums kasztuos, nes mes bi-

BERLYNAS, VOK. — Wal
ter Bedell Smith, Amerikos 
Ambasadorius Moskvoje, ap
leido Rusija ir dabar parva
žiuoja su savo žmona. Jis pa
siuntė Amerikos valdžiai savo 
atsisakyma ir su eroplanu isz- 
važiavo isz Moskvos in Tem- 
plehof eroplanu vieta Berlyne.

Jo žmona buvo susiradus 
daug brangiu draugiu Rusijo
je ir už tai ji net aszaruodama 
iszvažiavo. Amerikos Karo 
Sztabas parūpino eroplana 
Ambasadoriui ir jb žmonai.

(Tasa Ant 4 puslapio)

jomies pasilikti vieni. Mes 
dabar vis labiau ir lakiau no
rioje pasirinkti savo malonu
mus, bet su metais mes jau 
mažiau ir mažiau esame pa
geidaujami.

Bet, nors ateinantieji me
tai jau mus visiszkai paseni- 
na, v mes visgi linkime vi
siems Kuo Pasekmingiausiu 
ir Laimingiausiu Nauju Me
tu; Mes stengsimės pajiegti 
jeigu jaunimas stengsis isz- 
drysti. Bet Nauju Metu lai
ku ne laikas pamokslus drož
ti, ir už tai visiems savo skai
tytoj ame, mes linkime Kuo 
Laimingiausiu Metu, ir tiki
mės, kad musu skaitytojai 
bris in ateiti ir in savo malo
numus drąsiau negu szitas 
vaikutis in vandeni.

—REDAKCIJA.

Green-
land

Amerikos Ambasadorius Smith 
Pasitraukia Isz Rusijos; Trau
kiniai Susimusze Penki Žmones 
Sužeisti Arti Lancaster, Pa., 
Vyras Susitarė Su Žmona Nu
sižudyti Per Kalėdas Phila., Pa.

BATAVIA, JAVA. — Nederlandiecziai j 
užkariavo visi Java kraszta ir užėmė di
džiausia miestą Madioen. Jie dabar sako 
kad visas krasztas yra ju rankose.

Tautu Sanjunga buvo insakius Neder- 
landiecziams liautis ir nekariauti, bet Ne- 
derlandiecziu Karo Sztabas ir Taryba visai’ 
nepaiso tor Tautu Sanjungos.

Per szeszias dienas Nederlandiecziu ka
riuomene visa szita kraszta užkariavo. Vi
si szito kraszto vadai ir valdininkai buvo! 
suimti, ir už tai dabar yra kitas, laikinis 
Ministeris paskirtas, Sjarafoeddin Prawira- 
nenara.—

Nederlandiecziai sako kad jie neklauso 
ir neklausys Tautu Sanjungos, nes jeigu 
szita kraszta nebutu su savo kariuomene 
užėmė, tai Komunistai butu tenai savotisz-
ka tvarka invede. Czia Komunistai jau 
buvo pradeje savo darba ir pamažu jau 
savo valdžia buvo pradeje investi. Da
bar Komunistams kelias užkirstas. Tautu 
Sanjungos atstovai labai pyksta, bet pri- 
sipažinsta kad jie nieko negali padaryti.

Mes jau keli metai kai sakome ir ra- 
szome kad ta Tautu Sanjunga nieko ne- 
reiszkia ir nieko negali padaryti.

NUSIŽUDĖ
PER KALĖDAS

_____
PHILADELPHIA, PA. — 

Bayard B. Leary, keturios de- 
szimts asztuoniu metu žmogus 
susitarė su savo žmona ketu
rios deszimts vieno meto am
žiaus Ethel, nusižudyti per Ka- 

ledas. Jiedu taip susitarė, taip 
ir padare.

Jo žmona jau ilga laika sirgo 
ir buvo nervuota ir nerami; ji 
pasisakė savo vyrui kad ji nori 
nusižudyti. Jis sutiko su ja ir 
pasakė kad ir jis nusižudys tuo 
paežiu sykiu. Jiedu parasze ke
lis laiszkus, paaiszkindami

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PAKORĖ JAPONU
VADUS

TOKYO, JAPONIJA. — 
Visi Amerikos laikraszcziai 
daug rasze apie ta teismą kuris 
nusprendė kad Japonijos kari
ninkai turi būti nubausti už ką
rą.

Buvęs Japonijos Premieras 
Hideki Tojo su szesziais kitais 
karininkais buvo pakartas. 
Taip vadinamas tarptautinis 
kariszkas teismas juos nuteisė.

Kai to teismo nusprendimas 
buvo paskelbtas, advokatai 
kreipėsi prie Amerikos augsz- 
cziausio teismo, bet musu teisė
jai staeziai pasakė kad jie in ta 
klausima visai nesikisz. Musu 
augszcziausias teismas pripa
žino kad czia nėra jokios tei
sybes, ir už tai visai nesikiszo.

Mums gal rodos kad tas tarp
tautinis teismas gerai padare, 
pasmerkdamas tuos Japonus 
už j u prasikaltimus per kara, 
bet jie nei biski daugiau nepra
sikalto kaip musu augszti kari
ninkai.

Tu Japonu didžiausias pra
sikaltimas yra kad jie kara 
pralaimėjo. Jeigu mes norime 
nubausti visus kurie kariavo

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MOTERIS INTARTA

Vyras Nudurtas
PHILADELPHIA, PA. — 

Policijantai suėmė Ponia Marie 
Hurst, dvideszimts keturiu me
tu amžiaus moteriszke už savo 
vyro nužudymą. Policija sako 
kad ji nudure savo dvideszimts 
asztuoniu metu amžiaus vyra 
Alvin, kai jiedu susipesze na
mie. Jos vyras pasimirė in Szv. 
Luko ligonbute, kur gydytojai 
pripažinsta kad jis peiliu suba
dytas.
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Kas Girdėt

LAIMINGU
NAUJU METU!———

Mirszta 1948 metas, o prasi
dės naujas!

Ka mums davė tasai 1948 
metas, apie tai visi mes jau ži
nome ir viską turime atminty
je, bet, ka atnesz mums naujas? 
Mes ta nežinome!

Taigi, turėkime vilti, kad ta
sai Naujas Metas bus laimin
gesnis, gyvenkime su vilczia, 
kad Dievas mus užlaikys gyvus 
ir sveikus, to visko vėlina del 
musu mylimu skaitytoju,

—REDAKCIJA.

Ta Berlyno dalis kuri yra po 
[Rusijos valdžia sziandien su
daro tikra galvosūki Sovietams 
nes jie nieko gero isz ežia ne
gauna. Žmones, Vokiecziai ne
dirba ir tik po prievarta klau
so gavo raudonu valdovu. Jie 
prie kiekvienos progos sten
giasi Komunistams koja pa- 
kiszti, dauba sutrukdyti.

Sovietai buvo pasakė kad jie 
trumpu laiku užims visa Vokie
tijos kraszta. Bet iki sziol jiems 
nesiseka.

--- s--- .
Daugiau negu visas tūkstan

tis Vokiecziu kasdien pabėga 
isz to kraszto Vokietijos kur 
Sovietai valdo, ir stengiasi pri
siglausti prie Anglijos ar Ame
rikos valdžios.

--- o---
Rusijos užkariauti krasztai, 

Stalino padupczninkai dabar 
jau ne taip labai bijosi Stalino 
ar Kremlino, kaip pirmiau. 
Czekoslovakijos Komunistisz- 
ki valdovai jau kelis sykius tu
rėjo kreiptis in Moskva pagel
bės kad jie galėtu savo žmones 
suvaldyti ir sutaikinti.--- O---

Vengrijos Komunistai nusi
skundžia kad didžiausias ir 
stipriausias ju prieszas yra Ka
taliku Bažnyczia, ir mužikai 
politikieriai, kurie prieszinasi 
ir nepasiduoda.

-- - O---
Yugoslavijos valdovas Mar

shall Tito nenusilenkia Stali
nui, ir drysta visam Kremlinui 
pasiprieszinti. Ir Rusija su sa
vo galingomis armijomis ne- 
drysta ta pesztuka, Marshall 
Tito, pamokinti ir nubausti.

--- O7--
Rusijos atstovai dabar jau 

negali iszuaudoti Tautu San- 
junga, negali dabar prie taikos 
stalo susisėdę, per daug reika
lauti ar per drąsiai bliauti, nes 
jau ir mažosios tautos ima atsi
kirsti.r —s---

Paczioje Rusijoje ne viskas 
tvarkoj. Komunistai dabar tu
ri senus Bolszevikus pamokin
ti, uniju bosus suvaldyti ir 
mokslincziams pasakyti, kad 
tik vienas bosas randasi Rusi
joje: “Stalinas.”

--- s—-
Sovietams beda ir Berlyne, 

kur jie valdo. Kai jie užkirto 
Amerikai kelius in Berlyną, 
tai Amerika, savo žarų, užkirto 
ir Rusijai. Dabar Berlynie- 
cziams po Rusijos valdžia pri

trūksta ir stoka geležies, plieno 
ir maszinu, visa kas labai rei
kalinga jeigu Sovietai nori 
Berlyniecziu pramone ir fabri
kus atstatyti, kad Berlyniecziai 
galėtu Sovietams visko prista
tyti. ————■UI

Kai Tautu Sanjungos atsto
vai susirinko Paryžiuje, jie da
vė Sovietu atstovams paragau
ti savo paežiu propagandos. Vi
si, kaip susitarė, užsipuolė ant 
Sovietu Rusijos atstovu, ku
riems nebuvo progos nei iszsi- 
žioti.

Sovietu Rusija dabar gerina- 
si Žydąms naujame Israelio 
kraszte. Bet ir Amerikiecziai 
ežia nemiega. Amerikos val
džia su savo taryba ir su Prezi
dentu Trumann remia Žydus, 
o Amerikos Karo Sztalbas su 
savo augszcziausiais karinin
kais Generolais, siunczia pirsz- 
lius pas Arabus, ir jiems geri- 
nasi.

—-- S--- -
Anglijos valdininkai jau su

prato kad jie negali prisitrauk
ti prie saves Žydus, ir u'ž tai da
bar remia Arabus, kad Arabai 
Žydams kelia pastotu ir kad ta 
jauna Žydu tauta per daug ne- 
insigaletu toje Szventoje Žeme-

Isz szitokios suraizgytos 
ir sumazgytos tarptautines po
litikos gali pasidaryti taika, 
bet mums labai sunku suprasti 
kaip tai galėtu būti.

- ;- O—--
Gal skerstai skamba kai mes 

sakome kad per vienerius me
tus žmones szvenczia szeszis 
naujus metus; taip tikrai yra.

Musu Nauji Metai yra Sau
sio Pirma Diena.

Pravoslavai apvaikszczioja 
savo Naujus Metus Sausio try
likta diena.

Kiniecziu Naujieji Metai 
prasideda Vasario asztunta 
diena ir tęsiasi iki tryliktos 
dienos.

Siam kraszte Naujieji Metai 
pripuola Balandžio pirma die
na, ir Siam kraszto gyventojai 
apvaikszczioja tuos savo Nau
jus Metus taip pat kaip mes.

A rabi j o j e M o 11 a m m e don a i 
apvaikszczioja savo Naujus 
Metus Rugsėjo ketvirta diena.

Abysiuijos žmones szvenczia 
Rugsėjo deszimta diena.

Skaityti metus, yra tikrai 
sunkus ir keblus dalykas, nes 
reikia nuo kokios dienos pra
dėti. Krikszczionys Katalikai 
pradeda skaityti savo metu 
dienas nuo Kristaus užgimi
mo. Bet jeigu žmogus netiki 
in Dieva, netiki, jam gyva be
da su metais ir su metu skai- 
cziavimu. Bedievio tikrai din
gės, nes jis negali szvesti nei 
Kalėdų, nei Nauju Metu. Jis 
negali kitam linkėti Linksmu 
Kalėdų ar Laimingu Nauja 
Metu, nes tokiu pasveikinimu 
jis turėtu pripažinti kad per 
Kalėdas gimė Dievo Simus, 
ir per Naujus Metus jis turėtu 
pripažinti kad Nauji Metai 
prasideda nuo Kristaus užgi
mimo.

HSir* Neužmirszkit atnau 
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
prąnesseme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai lai k 
raszczio, kuris sureikalaujb 
kožna doleri. ACZIU!

“Saules” Redyste.

SKAITYKITE “SAULE”

ACZIU VISIEMS!
glUNCZIAME Szirdinga Acziu visiems tiems 

kurie prisiuntė in redakcija geras velini- 
mus ir atmintis redakcijai “SAULEI” kaipo ir 
atnaujino prenumerata už laikraszti, nes tas mums 
suteikia didžiausia džiaugsma, kad skaitytojai 
neužmirszta atsilyginti už laikraszti, nes tai yra 
mums didžiausia dovana ant Kalėdų!

Szirdingai Acziu!

—REDAKCIJA.

PARINKTINES TAR
NYBOS ĮSTATY
MAS ISZ 1948 M.

Bendrai žinoma, kad, su ke
liais iszskyrimais, vyrai atei
viai (nepiliecziai) tarpe 18 ir 
26 metu, gyvenantieji Suvien. 
Valstybes papuola po militari- 
ne ir lavinimo tarnyba pagal 
Selective Service Act of 1948 
m. Sulaukė 18 m., amžiaus, bet 
da neturėdami 26 m., praeita 
Rugp. 30 d., vyrai turėjo užsi
registruoti, tarpe Rugp. 30 d., 
ir Rugsėjo 18 d. Bet kiti Pa
ri aktines Tarnybos patvarky
mai lieczia vyrus ateivius tar
pe 18 ir 26 m.

Vyrai, kurie atvyko in Su
vien. Valstybes 'po registraci
jos laiku, turi užsiregistruoti 
in szeszis menesius po atvyki
mu. Tie, kurie turėjo gyvenimo 
vietas Suvien. Valstybėse, bet' 
negalėjo užsiregistruoti todėl 
kad laikinai buvo iszvažiave 
isz Suvien. Valstybių, turi už
siregistruoti in penkias dienas 
po sugry’žimui in szia szali. As
menys gimė ant arba po Rug
sėjo 19 d., 1930 m., turi užsire
gistruoti in penkias dienas po 
18 gimtadienio. Visuose atsiti
kimuose, ateivis turi užsiregis
truoti su vietiniu draft taryba 
areziausia jo gyvenimo vietos.

Nekurie vyrai ateiviai, ku
rie nepareiszke savo norą tapti 
piliecziais nereikalaujami užsi
registruoti militarinei tarny
bai ir tarnavimui. .Jie yra seka- 
m i:

1—Ateiviai, kurie atvyko in 
Suvien. Valstybes laikinei kai
po nekvotiniai immigrantai

kuris parodo, kad jiems nerei- 
k i a užsi'regi struoti.

Turi būti aiszkiai supranta
ma, kad kiekvienas ateivis tar
pe 18 ir 26 m., kuris gyvena 
Suvien. Valstybėse privalomas 
užsiregistruoti tik jeigu pri
klauso prie vienos isz virszmi- 
netu paliuosuotu kliasu. Seka
mieji ateiviai automatiszkai 
paliuosuoti nuo miiitarinio la
vinimo ir tarnybos kada jie jau 
užsiregistravo:

1— Visi tie, kurie nepareisz
ke intencija tapti piliecziais ii' 
kurie inleisti iii Suvien. Vals
tybes nekuriems specifiniams 
laikinams biznio arba darbo 
tikslams, kuriuos normaliai jie 
užbaigtu in vieno meto laika ir 
kurie per iszbuvima Suvien. 
Valstybėse neprisidėjo prie ki
to biznio arba uarlbo tik prie to 
kuriam buvo inleisti.

2— Tie, kurie nepareiszke 
intencijos tapti piliecziais ir 
yra. tautiecziai szaliu su kuriu 
valdžioms Suvien. Valstybes 
užbaigė sutarti paliuosuojant 
tautieczius tos szalies nuo mili- 
tariniu pareigu kol jie gyvena 
Suvien. Valstybėse ir del kuriu 
ju šzalis padare paliuosavimo 
aplikacija kuri buvo Valstybes 
Departamento užgirta.

3— Tie, kurie del tautybes, 
negali buit priimti in ginkluo
tas jiegas del lavinimo ir tar
nybos.

Ateiviai paliuosuoti pagal 
sziu patvarkymu yra padėti in 
Class 4-C kada klasifikuoti 
drafto tarybos. Ju atidėjimas 
nejokiu budu nekenks ju tinka
mumą natūralizacijai jeigu
prisilaikys prie visu kitu natū
ralizacijos instatymu reikala-

v imu.
Piliecziai svetimu szaliu, in-, 

imant virszminetus, bus pa
liuosuoti nuo lavinimo ir tar
nybos jeigu prie instojima in 
Suvien. Valstybių ginkluotas 

i jiegas, jie padare aplikacija Im
li paliuosuoti pasiuneziant vie
tiniai tarybai “Application by 
Alien for Relief from Military 
Service.” (SSS form No. 130). 
Bet’Ateivis Turi Suprasti Ko
kios Rimtos Pasekmes Gali Isz- 
eiti Isz Tokio Žingsnio: Jeigu 
jis praszys paliuosavima nuo 
militarines tarnybos.

Selective Service Instatymas 
isz 1948 m., parūpina, kad as
muo “kuris padaro tokia apli
kacija negales tapti Suvien. 
Valstybių piliecziu.” Ir pagal 
parupinimus Immigration Act 
of 1924, tok i s asmuo taps netin
kamu immigracijai. Ateivis ku
ris paduoda SSS Form No. 130 
bus padėtas in Class 4-C.

Pirm negu ateivis paduoda 
SSS Form 130, jis turi atsar
giai peržiureti ar jis negalėtu 
būti paliuosuotas pagal kokiu 
kitu patvarkymu. — C.

LIETUVOS
JAUNIMO KOVA

IR LIKIMAS
------------------- i

Raszo Antanas Klimas, Isz 
University Of Pennsylvania

Kiekviena, tauta brangina sa- 
vo jaunimą, savo jaunuosius 
pagalbininkus, kurie, po metu 
kitu perims visa darbo ir atsa-
komybes naszta ant savo pe- 
cziu. Jaunimas yra tautos žie

das, jos tolimesnio gyvenimo' 
laidas, garantija, užtikrinimas. 
Koks jaunimas, tokia bus ir 
tauta ir toks jos likimas.

Szita. dalyka suprato ir Lie
tuviu tauta ir viską dare savo 
jaunimo iszauklejimui, iszmo- 
kinimui, paruoszimui jo gyve
nimo grumtynėms, kurios žmo
gui augant ir bręstant vis la
biau pradeda ji slėgti.

Juk tai jaunimas buvo, ku
rie savo pasiszventimu ir pasi
ryžimu, aukodami savo jaunas 
gyvybes iszkovojo musu tėvy
nei nepriklausomybe 1918-1919 
metais. Tai jie buvo pirmieji, 
kurie nežiūrėdami vargo ir di
deliu sunkenybių- bei daug 
skaitlingesnio prieszo, iszejo 
klumpėti ir rudinaitemis apsi
siautė isz samanotu pirkelių, 
neszdamiesi tik didele nepalau
žiama meile savom krasztui ir 
norėdami matyti ji laisva.

Tai ir buvo tie musu broliai 
artojėliai, tie beveik vaikai 
mėlynakiai gimnazistai ir ne
palaužiami visu jaunimo kovu 
vadai, studentai, 'kurie sudarė 
pirmuosius savanoriu pulkus, 
kurie apgynė tuomet tokia dar 
tik besikurianezia valstybe nuo 
besi veržianeziu Bolszeviku, 
bermontininku ir kitu prieszu.

Kaip drąsiai ir nesvyruoda
mi jie ėjo iii kovos lauka, taip 
pat su tokia energija jie ėmėsi. 
Lietuvos statymo, pagerinimo, 
sumoderninimo darbo. Juk po 
pirmojo pasaulinio karo Lietu
va buvo kelis kartus besikei- 
ezianeziu užpuolimu baisiai su
niokota., miestai sugriauti, ke- 
liai suardyti, sodybos iszdegin- 
tos, nebuvo pastatu mokykloms 
ligoninėms ir taip toliau. Rei
kėjo mokintis, neatsilikti nuo 
kitu kaimyniniu tautu, reikėjo 
mokinti žmonių, kurie atsto
vautu Lietuviu tauta ir naujai 
atgimusia Lietuvos valstybe 
tarptautiniuose reikaluose. Ma
terialiai ežia reikia paminėti 
nepaprastus Amerikos Lietu
viu nuopelnus, kurie niekuo
met Lietuvos ir savo tenai pa
liktu broliu nepamirszo ir vi
suomet vargo pagelbėdavo, 
kai]) ir dabar kad gelbsti trem
tyje vargstanezius Lietuvius. 
Taip ir tuomet Amerikiecziai 
Lietuviai buvo pirmieji, kurie 
padėjo savo pinigais, savo pra- 
szymais pas Amerikos Prezi
dentą, pripažinti Lietuvai ne
priklausomybe.

Tacziau, ir Lietuvoje Lietu-

viai nesnaudė, ypatingai jau
nimas. Ir kas lankosi Lietuvoje 
priesz szito karo pradžia, ga
lėjo pastebėti, kokia pažanga 
buvo apdariusi LietuVa.

Lietuvoje jaunimui szviesti 
jau veike du universitetai, 
daug kitu augsztuju mokyklų 
in vairioms mokslo szakoms. 
(Kai mes Lietuvoje kalbame 
apie Universitetus ar Kolegi
jas, tai mes turime omenyje tas 
mokslo vietas kur jau kitus 
mokslus u ž'b a i g e studentai 
moksleiviai mokinasi). Veike 
daug kolegijų, kurios Lietuvo
je vadinasi gimnazijomis, vei
ke visur pradžios ir vidurines 
mokyklos, kaip czia Ameriko
je “High Schools.” Pradžios 
mokykla buvo privaloma vi
siems vaikams, taip pat ir to
limesnis mokslas nebuvo per 
brangus, boto, neturtingi moki
niai buvo atleidžiami nuo mo- 
kesezio ir augsztesnese mokyk
lose.

Nereikejo važiuoti svetur 
mokintis, nes savame kraszto 
visi mokinosi ir jau beveik už
teko savo daktaru ir inžinierių 
ir kitokiu specialistu. Amatu 
mokyklos ruosze Lietuvos jau
nimu amatininkais, specialis
tais, o savo Karo Akademija 
kasmet iszleisdavo szimtus pui
kiai parsuosztu karininku.

Kaimo ir miesto jaunimas tu
rėjo invairiu draugyseziu, ku
rios organizavo kulturingus 
vaidinimus ir kitus darbus, ge
gužines, parodas, 'dainų szven- 
tes, ruoszdavo visokius kur
sus. Kiekvienas žinojo ir jaute, 
kad gyvena, sau ir savo žmo
nėms ir dirbo su noru ir upu.

Sulaukės dvideszimts pirmu 
metu kiekvienas vyrukas stojo 
in vaiska, eidavo in armija ati 
tarnauti savam krasztui. Jeigu 
seniau prie Caro dar Lietuviai 
jaunuoliai labai norėdavo ir 
bijodavo kariuomenes, nes rei
kėdavo iszvykti in svetimus 
krasztus tarp svetimu žmonių, 
tai dabar visi jaunuoliai veržė
si in kariuomene ir baisiai nu
siminė vaiksztinejo tie, kurie 
nebūdavo priimami. Malonu 
buvo savoje kariuomeneje, ku 
ri buvo puikiai aprūpinta, tu
rėjo savus puikius karininkus 
ir vadus. Tai irgi buvo puiki 
Lietuviszkumo ir Patriotiszku- < »
mo mokykla.

— BUS DAUGIAU —

studentai pagal Skyriaus 4 (e) 
Immigracijos Instatymo ir ku
rie atvyko tik lankyti mokyk
la, universitetą, arba seminari
ja Generalinio Prokuroro už
girta Suvien. Valstybėse. Toki 
studentai nereikalaujami užsi
registruoti tol kol seks savo 
mokslą Suvien. Valstybėse.

2— Ateiviai, kurie laikinai' 
inleisti in Suvien. Valstybes I 
pagal 'sutikima su valdžia sza-1 
lies, kurios jie yra tautiecziai j 
arba su tinkama agentūra tos 
valdžios, del sezoninio arba lai
kino darbo, bet privalo dirbti 
tik ta darba.

3— Dipliomat iriai atstovai, 
pareigūnai, ir uarbininkai sve
timu valdžių, vieszu tarptauti
niu organizacijų, nariai ju 
szeimynu ir nekurie ateiviai 
prie Suvien. Tautu.

Tie ateiviai studentai, kurie 
nereikalaujami 11 ž s i regi si r u o t i 
turi visuomet neszioti paspor- 
tus kurie turi Section 4(e) vi
sa. Visi kiti ateiviai turi visuo
met turėti aficialu dokumentą, 
iszleista pagal insakyma “Di
rector of Selective Service,” , c

Gavo Piliety bes Popieras Pirkie U. S. Bonus

Czia musu mokslincziai ir 
valdininkai visokiu kvailys- 
cziu iszsimislina. Viena isz 
tokiu kvailyscziu yra kad jie 
reikalauja kad ateivis žmo
gus turi mokėti kaip raszyti 
ir skaityti, ir turi žinoti daug 
apie Amerikos praeiti, pirm 
negu jis gali iszsiimti savo 
pilietybes popieras. Tai, 
mums iszrodo kad tai kvai
liausias dalykas.

Ar tokie mokslincziai mis

tiną kad mokėjimas raszyti 
padarys žmogų geresniu pi
liecziu? Ar praeities žinoji
mas užtikrins geresne ateiti? 
Bet tokie jau tie musu moks
lincziai.

Szita moteris, Lizzie Mo- 
gorno, penkios deszimts ke- 
turiu metu amžiaus mote- 
riszke isz Oakland, Califor
nia, visai negalėjo in tokius 
durnus klausimus atsakyti,

kai ji norėjo gauti szito 
kraszto pilietybes ęopieras, 
bet teisėjas, matyti nebuvo 
mokintas žmogus, nes jis jai 
vistiek jszdave pilnas pilie
tes popieras, už tai kad jos 
penki vaikai yra veteranai, 
buvusieji kareiviai. Jos vai
kai czia ja sveikina kad ji 
dabar yra Amerikos piliete. 
Vaiku vardai: Antanas, Juo
zas, Albertas, Raimundas ir 
Mykolas.

Uncle Sam Says >

Many of iny nieces anti nephews are 
going to wake up the day after Christ
mas and realize they are broke. Many
thousands of others will awaken to find 
they are well on the way to financial se
curity. And the difference will be found 
in the regular automatic purchase of 
U. S. Savings Bonds. And the nice part 
of this is that it can happen to you. If 
you’re not saving money as you’d like 
to, and you know you ought, get on the 
Payroll Savings Plan where you work. 
You’ll have $4 for every $3 you invest, 
in only ten years. If self-employed, 
your bank will enroll you for the Bond- 
a-Month Plan. Sign • now and part of 
your pay check is put into safe, sure, 
profitable U. S. Savings Bonds before 
you get a chance to spend it.

V.S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

| Iszvytas Sūnūs |
pi, Stepai, kelkis! Jau saule 

visa rasa nuo pievos nugė
rė, dalgio nepatrauksi, budino 
Pirmadienio ryta tėvas savo 
sunu.

Stepas kėlėsi greit, nors mie
gas ir merkė akis, rėdėsi vik
riai, nors raumens buvo nuvar
gę. Žodžiu, Stepas buvo neisz- 
miegojas. Gyveno da vaka- 
rykseziais inspudžiais. Ernes in 
lanka dalgi, skubėjo in žalią
ja pieva, in platųjį lauka, bal- 
tažiedžiu dobilėliu piauti, pra- 
dalgeliu guldyti, veverseliu 
giesmelių klausyti.

Buvo gražus, ramus, tylus 
rytas. Saulute jau meiliai, lyg 
pirmosios pavasario žibuokles 
žiedas, szypsojos. Tik ka isz gi
laus nakties paslaptingo sapno 
pabudusi lanka buvo pasipuo- 
szusi gražiomis, kvepianezio- 
mis gelelemis. Visa pieva atro
dė lyg brangus, deimantais nu
sodintas, brangiais akmenimis 
nusėtas, Lietuvaicziu sesueziu 
rasztais padabintas, kilimas.

— Valio, dalgele, pakol ra
sele, valio! Nutęsdamas pa
baiga, uždainavo Stepas, iszva- 
res, suguldes keletą pradalgiu.

Skambios veverseliu daine
les gandro klegenimas, szyp- 
sanezios saules saldus spindu
lėliai buczkiai, visa tai verte 
džiaugtis drauge su linksmu 
rytmecziu. Džiaugės ir Stepas 
todėl ir be daineles neapsiejo. 
Juk nei jis, nei kas kitas nekal
tas, kad Lietuvio tokia szirdis. 
Jei skausmas jo szirdi spau
džia, liūdna gaida važioja, 
jei linksmybe krutinę kutena, 
smagia, linksma dainele už
traukia.

Saule auksztokai pakilo. Kas 
kart mažiau ir mažiau žiedeliu 
lenke galvas po dalgio aszme- 
nimis. Prakaito iszpiltas Ste
pas iszsitiese minksztoj žolėj 
poilsio. Malonus vėjelis draike 
jo plaukus ir džiovino nuo kak
tos darbo aszaras. Invairios 
mintys uže, maiszesi, pynėsi jo 
galvoje. Sziuo laiku jis nie
ko nežinojo, kaip tik tai, kad 
Onutės vaizdas nenyko isz at
minties ir vaizduotes. Bet kas 
isz to? Nors ir suaugės buvo, 
tėvas da pats ūki valde, o jis 
turėjo taip elgtis, kaip tėvas 
insakydavo. Bet vis tik jis 
sziuo atveju buvo pasiryžęs no 
paklausyti tėvo, jo draudimas 
atmesti in szali ir draugauti su 
ja, kaip draugavęs, nes sziuose 
dalykuose, anot jo, tėvas netu
rįs valios, negalįs jo varžyti. 
Svarbiausia isz levo puses bu
vo ta užsispyrimo priežastis,• 
kad Onute buvo kampininko 
duktė.

— Ne, taip Imti negali! Asz 
vesiu žmona sau, no tėvui, To
dėl ir vesiu ne ta, kuri levui 
tinka, bet ta, kuria mano szir
dis sau iszsirinko, kalbėjo kel
damasis ir imdamas in rankas

minimo, savo virszunes, glaudė 
lapelius, o brilijautu laszeliai 
vis didėjo ir didėjo žaliu lapu 
prieglobsty j. Jau paukszteliai 
cziulboneliai, užbaigė savo die
nos dainele, ilsėjosi sziltuose 
lizdeleiuose, tik laksztingala 
nerimuole savo dainele pradė
jus tenutraukdavo ja szvel- 
nia<m pietų vėjeliui prasznabž- 
dejus paslaptingus ilgesnio žo
delius. Ir liejosi jos dainele isz 
mažos, karsztos, pilnos meiles 
krutinės, aidėjo skambėjo har
moningais akordais ir liūliavo, j 
siūbavo ežero vilnis, kuriose 
nardė krykszte raibųjų aneziu 
poreles, o tolėliau dailios, siau
rutes, smailios vienairkles val
teles.

Jau mažai raudonavo saulu
tes palydovas, pažaras, bet ir 
tas, lyg pabūgęs pertoli nuo jos 
atsilikti, tuojau isznyko, nusi- 
neszdanias su savim Vakarine 
Malda. Ant dangaus sumirgė
jo sidabrines akutes, o in ju 
tarpa naujai iszsimaudes in- 
slinko menulis. Jo linksmos 
akys rode gera nuotaika, o pra- 
sisziepusios lupos, teviszka lai
me vaikueziu tarpe.

Kaimas nuties lauke nakties 
angelo a.tneszanezio • jam nak
ties sapna, balta, kaip puta, ra
mu, kaip mylimos daina. Tro
bose ramiai ilsėjosi po dienos 
darbu iszvarginti žmoneliai. 
Tik vienoj troboj nebuvo poil
sio. Lyg griausmas ten griaudė 
lyg perkūnai trankėsi, lyg in- 
tužes audros siaubūnas viską 
vartė, griovė namus, lauže me
džiu kamienus. Ne griausmas 
ten griaudė, ne perkūnai tran
kėsi ir ne intužes audros siau
būnas medžiu kamienus lauže, 
tai bare tėvas jauna 
sz iu i • k s zc z i a i s žo de 1 i a i s 
Įlodamas.

— Lauk isz mano

su nekeneziamu asmeniu? Juk 
tada visi turtai, visi malonu
mai pavirstu kartybėmis. Ne- 
apkeseziau jos ir pats saves, o 
tave keikeziau visa amželi.

— Kiauszinis viszta pamo
kys! Jis man dar inrodines, kad 
elgeta laimingesnis už turtuo
li. Jei nori laimes1 jieszkoti, 
tai eik pasiėmęs su savim in ta 
valkata.

— Teve koliok mane, bet
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Per Kalėdas,

Kaip kur linksma 
buvo,

Nes viena ir gargala

sūneli, 
užgau-

gavo,

Žinoma nuo gėry mo,

Ir dainavimo.
Žinau viena moterele,

Kaip baczkute stora,
Gert szirdeles galėjo,

Gere, ant niek 
nežiūrėjo,

Kada jau nusilakė,

Paskui su akmeniu

Važiavimas Pavojingas Žiemos Laiku

JI u z

neliesk kilniaszirdies mergai
tes, už ka asz ja pamykiu. Asz 
savo rankomis pelnysiu duona 
ir busiu laimingas, nes 
meile, meile užmokės.

Pakilo ir iszejo. Sugirgždėjo 
gal paskutini syki veriamos 
sziezia jo durys ir žingsniu 
dundesys isznyko nakties glū
dumoje. Tik sziltas pietų vėje
lis pajudino medžiu szakeles, 
Ivg atkartodamas “už meile 
meile užmokės.”

Praslinko keletas motu. 
Daug kas pasaulyj atsimaino. 
Atsimainė ir graudu jam buvo 
kad iszvare isz namu savo vie
natini sunu, sunu, kuris visame 
isztikimas jam buvo. Ir grauže 
savo tėvas, norėjo gražinti savo 
Stepuką, norėjo priglausti ji 
prie savo senos krutinės, palai
minti ji ir jo iszsirinktojo žmo
na n ari jame gyvenime, bet ne
žinojo, nei kur jis yra, nei kur 
ji galėtu rasti. O gal jau ir gy
vo nėra? Ir isztisas dienas 
vaikszcziodavo tylėdamas, nu
siminęs.

Karta isz vieno, parvažiavu
sio isz Amerikos, asmens, suži
nojo, kad jo suims gyveno 
drauge su sziuo viename mies-

niszkai. Jo iszmintinga žmona 
mokanti gerai narnu tvarka pa
laikyti, o jis, gerai uždirbda
mas ir, niekur be reikalo ne
praleisdamas, gražiai, pasitu- 
rineziai gyvenos. Isz szito Ame
rikono ir gavo sūnaus antrasza. 
It ilgai nelaukdamas, nusiuntė 
jam laiszka.

25 FT. 50 FT 75 FT. 100 FT. 125 FT. 150 FT. 175 FT.

CAN YOU

STOP

WET CONCRETE/

DRY CONCRETE \

ft.
NO CHAINS

4© FT.
CHAINS ON

REAR WHEELS

Braking Distances 
on Various Road 
Surfaces at 20 mph

_________ 169 FT.
NATURAL RUBBER TIRES-NO CHAINS I

SYNTHETIC RUBBER TIRES-NO CHAINS 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 88 FT. 

CHAINS ON REAR WHEELS

Valdžia perspėja visus 
atsargiai važiuoti su auto
mobiliu žiemos laiku, nes vi
sados daug daugiau nelai
miu atsitinka ant sniego ir 
ledo, kai vieszkeliai buvo 
slidus.

Langai tankiai paszala ir 
negalima kelios gerai maty
ti; ratai paslysta ar kitas 
automobilius isz prieszais at
važiuodamas neduoda gana 
vietos prasilenkti.

Vieszkeliu prižiūrėtojai 
pataria visiems patikrinti 
savo automobiliu stabdžius, 
“briekus,” vartuoti lenciū
gus ant ratu, prižiūrėti kad 
sziluma automobilyje butu 
gera, kad langai neužszaltu. 
Jie duoda szeszis patarimus:

1—Gerai susipažink su ke
liu ant kurio ketini važiuoti, 
stengkis prie to kelio pri
prasti, pirm negu pradeda 
važiuoti.

Senis pradžiugo.

197 ft.

> ’ė

2— Pritaikink savo važia
vimo greitumą su vieszkeliu, 
su oru ir su kitais automobi
liais; jeigu slidu isz lėto va
žiuok, jeigu daug automobi
liu važiuoja, atsargiai va
žiuok.

3— Užsidek lenciūgus ant 
ratu kai yra sniego ar ledo 
ant vieszkelio.

4— Prižiūrėk kad langai 
nebutu apszale.

5— Niekados nespausk 
smarkiai stabdžius, “brie- 
kas” kai automobilius ant 
ledo ar sniego, bet isz lėto pa
spausk ir vėl paleisk.

6— Niekados per arti ne
sek paskui kita automobiliu, 
kad galėtai laiku sustoti jei
gu tas pirma tavęs del kokios 
priežasties netikėtai.sustotu.

Atsimykite, kad automo
biliui reikia dvylika sykiu 
daugiau vietos sustoti ant le
do negu ant sauso kelio.

(Dec.) men.- 21 d., laivu “Ma
rine Flasher” atvyko in New 
York uosta szie Lietuviai D. P.:

Olga ir Juozas Audėnai su 
dukrelėm Daiva ir Indre-Judi- 
la, Irene ir Algirdas Budrec- 
kai, Veronika Bulviczięne, Ire
na II. ir Kristupas Daugirdai 
ir. sūnūs Tomas, Aldona ir Al
girdas Dvsai ir dukrele Asta, 
Maria ir Valteris Freimanas su 
sūnumis Eduardas, Povilas ir 
Arnoldas, Saliomeja ir Hendri- 
kas Idzeleviczius, sūnūs Au
gustinas ir dukrele Terese, Joa
na ir Jonas Karys-Kareckas, 
Eugenijus Kazanecka, Aldona 
ir Dr. Pranas Mažeika ir duk
rele Marija, Eleonora Navic
kaite ir Juozas Navickas, Kle
mensas Praleika, Elena ir Ka
zimieras Scesnuleviezius, Prof. 
Balys Vtikus, Vladislava ir 
Vincas Vitkus, sūnūs Eduar
das, Gražina Vokietaityte, 
Anela. ir Antanas Szimkus su 
sūnumis Algimantas, Rimgau
das, Kęstutis ir Vytautas, Ste
fania Skučas, Elena, ir Antanas 
Stanczius ir dukreeles Veroni
ka ir Manija, Vladas Sudmalis, 
Antonia, ir Simas Sužiedėlis, 
suims Aloyzas, Antanas, Euge

namu, 
lauk isz mano pastoges, kad 
daugiau tavo koja numindžiotu 
mano namu slenkscziu, jei ne 
nori manes klausyti. Patinka 
ji tau, eik pas ja, eik ir ne- 
gryžk! Neragaus ji mano už- 
prakaituotos duonos, nesinau
dos mano turtais ir gėrybėmis.

— Teve, tavo nusistatymas 
vienoks, o mano kitoks. Mes in 
gyvenimą turime kitaip žiūrė
ti. Juk ne turtai daro žmogų 
laimingu. Kas isz to, jei asz ve
siu turtinga, bet ne mylima. 
Koks tai gali būti gyvenimas

durys iszmusze,

Nes ir paezia kipszas 
nuo trepu nunesze. 

Kad už valandos

Mayoras Plaukikas

atsikėlė,

Pasamonus pasikėlė, 
Nei sarmatos neturėjo, 

Norint ant kvailes visi 
žiurėjo.

Paskui norėjo peiliu 
užklupt,

Vyrams kailius lupt, 
Ant galo net 

teismą turėjo, 

Pati skunde ir

Jau treczia diena slinko, o 
smulkus, inkyrus lietus vis da. 
nesiliovc. Dangus visa laika 
buvo apsiniaukęs. Lauke nebu
vo girdėti ezyruojanezio vei- 
verselio, kelianeziu triukszma
krekždžius, žodžiu, buvo nyku lyg szventenybe prispaudė prie 
ir nejauku. Laukuose bandos 
vaikszcziojo nuleidusios gal
vas, avinėliai neszokinejo, ne
dainavo, bet prisigūžė prie že
mes sėdėjo, piemeneliai.

Jau buvo po pietų, kaip in 
kalina, injojo pusbernis ir pa
suko in Stepo tėvo kiemą. Isz 
grinezios beveik tuo pat metu 
iszejo jau apysenis žmogus. 
Matyt jis jau senai susirūpinės, 
nekantraudamas lauke.

— Na? Paklausė bernaiti.
— Yra! Atsake tas, isz- 

traukdamas isz kiszeniaus di
deli, su daugeliu antspaudu, ir 
paszto ženklu, laiszka.

krutines ir su paskubiu nuėjo 
pas kaimyną, kad tas paskai-
lytu.

laiminimu, kuri mums atsiun
tei.

Mudu su Onute gražiai ir lai
mingai gyvenam, augindami

pora mėnesiu sukako jau jam 
dvieji metai.

Jusu kvietimą važiuoti na
mo priimam. Dabar artinasi

Koliekos Szoka

žiema, tai da mieste pabūsim, 
bet pavasari Imtinai parva
žiuosim.

AI ana u, kad ūkio reikalai eis 
kuogeriausiai, nes parsiveszim 
namo da ir szick tiek skatiko.

Linkime Tau, mielas Teveli, 
ilgiausiu dieneliu, lai Auksz- 
cziausiaš Jus palaimina, ko isz 
szirdies troksztame.

Sudiev! Bucziuojam Jusu 
rankas, Stepas, žmona ir su
ims.”

— GALAS —
Lietuviu Sanrašzas

Naujai Atvykstancziu

Saulute jau leidos. Savo 
szvelnucziais, rausvais spindu
lėliais Imcziavo, lyg jauna, ne
kalta Lietuvaite savo gėlės, 
glamonėjo medžiu virszunes. 
Maži debesėliai, paauksuotais, 
lyg senovės Lietuviu kareiviu 
skydai, krasztais, palengva 
plauke lyg ir žmonių darbinin
ku vargus nuneszadmi in toli, 
in dausas, kur gėris, malonu
mas, taika ir ramumas vieszpa- 
ta.uja. Medžiai kilo in aukszti, 
kcle kaip ir praszydarni isz 
Aukszcziausiojo rankos palai-

New Orleans miesto Mayo
ras, de Lesseps Morrison pa
rodo kad jis moka daugiau 
negu tik politikuoti. Jis ežia 
parodo kaip jis moka plauk
ti ir nertis. Kai jis buvo stu
dentas in Louisiana Univer
sitetą, jis buvo geriausias ir 
greieziausias plaukikas visa
me Universitete.

kasztus užmokėjo.
* * *

O dabar asz ir Taradaika,

Sveikiname visus- Rūteles, 
Ir del jusu vaikeliu ir vyreliu, 

Su Nauju Meteliu,.
Kuris pribus už keliu dienu.

Kad Dievas užlaikytu visas

gyvas,

Ir padarytu visas sveikas.
Po Nauju Metu vela

pasimatysime,

Ir isz naujo gyvensim.

LAIMINGU 
NAUJU METU!

nas; Albertas Svisclauskas, Ja
nina Tumasonyte, Mykolas Un
tulis, Adele'ir Vladas Varnec- 
kas,. suims Vitalis ir dukrele 
Judita, Vytautas Zenkeviczius.

Gruodžio 23 d., laivu “Ma- 
rine Marlin” atvyko in New, 
Yorko uosta szie Lietuviai:

Rostislavas ir Irena Bedrzis- 
kiai, Emilija Brasatiene, Ona 
ir Juozas Kaszuba, su sūnumis ■ 
Romualdu ir Jonu, Operos di
rigentas Vytautas Marijoszius, 
žmona Kotryna Steponžiityte- 
Marijosziene, ir vaikucziai Ele
na, Marijus ir Gražina. Eleono- • * ra ir Vytautas Mazoliauskas ir 
dukreles Mirga ir Giedra, Au
gustinas Mikszys, Elena ir Bro
nius Pernaravicziai ir dukra 
Gražina, Elena ir Jurgis Straz
das ir suims Vingilius, dukre
les Regina ir Palmira; Myko
las Žemaitis.

Atvykstanczius pasitiko ir 
suteiks' jiems patarnavimus 
BALE’o atstovai: Reikalu Ve
dėjas Petras Minkunas, Ona 
Valaitiene ir Jonas Kruze.

Price $2.00 s“,e po1"* *'rl"

2284 OiAoad

1555

1550

Gal niekados negirdejote 
kad raiszieji ir koliekos ga
li szokti ir szoka. Czia tokis 
szokis yra kas sanvaite lai
komas iii Santa Monica, Ca
lifornia. Isz kaires in deszi-

ne yra: H. G. VZood, Alliena 
Pellett ir Phyllis Steiner. Be
veik pusantras szimtas tokiu 
kolieku, raiszuju laiko savo- 
tiszkus szokius, ir deda pini
gus in fondą, isz kurio jie ke

tina insteigti kliuba, kur 
daugiau tokiu nelaimingu 
g ales pasilinksminti. Tas j u 
naujas kliubas bus inrengtas 
Los Angeles mieste.

2442 Vjm, ‘iVAr

U_.į
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LAIMINGU NAUJU METU!
Žinios Vietines tikro nežinia. Garsus

S Kalėdos prdejo 
malsziai.

Metu, su vilczia, kad jis ’uis’ 
maloningas ir atnesz daugiau 
ramybes musu gyvenime.

LAKŪNAI ANT
GREENLAND SALOS I

• / j I

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Mažas eroplanas atskrido 
prie tos vietos kur tie septyni 
lakūnai buvo ir taikėsi nusi
leisti, bet jis pats inklimpo in 
sniegą.

Dabar isz Amerikos iszskri- 
ryta visa diena, nes ir mes no- eroplanai, kurie gali pa- 
rim priimti ir pasveikinti Nan- dangese stovėti ar nusileisti m 

į visai maža vieta. Szitie eropla-
’ Q Seredoj Szv. Tamoszio nai nusileis P“tuos lakunus ir 
a Beckto visus Paims ir Parvesz namo.

g? Nesziotojai laikraszczio 
“Saules“ geidžia iszreikszti 
szirdinga aeziu visiems skai
tytojams už atminti su pini- 
giszka dovaneliu ant Kalėdų, 
bet buvo toki kurie užmirszo 
apdovanoti tuos nesziotojus 
laikraszczio, kurie visokio oro, 
lietaus ir szalczio, atnesza jums 
laikraszti in namus. Neužmirsz- 
kite juos apdovanoti per Nau
jus Alėtus. Szirdingai Aeziu!

Q Ketverge Szv. Sabino.
UV Su'batoje, Szv. Miszios 

Szvento Juozapo bažnyczioje 
atsibus: 7, 8 ir 9 valanda ryte.

neliai.
Q Su'batoje, “Saules“ re

dakcija ir spaustuve bus užda-

DU TRAUKINIAI 
SUSIMUSZE

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

kinys važiavo visai isz lėto, nes 
ir jis jau rengėsi sustoti ir už 
tai tik keli buvo sužeisti. Ant 
szito didžio ir greito traukinio 
nei vienas nebuvo sužeistas. Vi
si sužeistieji buvo ant to mažo 
vietinio traukinio.

NUSIŽUDĖ PER KALĖDAS

$&s .

KAS SUSKAITYS 
METUS?

Amžiaus Amžina Pink
ie Ir Kalendoriaus, 

Suktybes

Shenandoah, Pa. — Jonas 
Povilaitis, nuo 3251/ž W.

rytos ir nuo automobiliaus du- 
kasyklose. ju, durnu, jie užduso.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
kaip jiedu nori būti pakavoti, 
paskui nuėjo in savo garadžiu, 

Alt. i prastardavo automobiliu kai
Vernon Ulyczios likos sužeistas garadžiaus durys buvo užda- 
in veidą per nupuolimą ang
lies Packer Nr. 2 
Gydosi namie. Taipgi Frank j
Shotolsy, nuo 310 W. Chester! 
Uly., likos sužeistas in tiesa] 
ranka laike darbo Packer Nr. 3 
Locust kasyklose. Gydosi Lo
cust Alt. ligonbute. Joseph 
Dungerta isz Turkey Run turė
jo operacija Locust Alt. ligon
bute. i

PAKORĖ JAPONU VADUS

' (Tasa Nuo 1 Puslapio)
per ana kara, mums reiketu 
pradėti su Stalinu.

Japonijos augszcziausias ir 
galingiausias valdininkas, Hi-

AMBASADORIUS
APLEIDŽIA RUSIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ambasadorius Bedell Smith 
buvo Generolo Eisenhower’io 
patarėjas del viso Karo Sztabo 
per Antra Pasaulini Kara, sa- j 
ko, kad jis jau nebegrysz in Ru
sija. Jis pasiuntė laiszka Pre
zidentui Trumanui sakydamas 
kad jis atsisako nuo tos garbes 
ir vietos kaipo Amerikos Am
basadorius Rusijoje. Jis su 
eroplanu skris staeziai in Wa- 
shingtona, o jo žmona parva
žiuos ant laivo.

Kinijos, Anglijos, ir Italijos 
ir Graikijos ambasadoriai pri
buvo ant tu iszleistuviu, kai 
Amerikos Ambasadorius su sa
vo žmona atsisveiknio su visais 
ir iszvažiavo.

Dabar visokie gandai eina a- 
pie ka Prezidentas Trumanas 
paskirs in Ambasadoriaus 
Smith vieta, bet kol kas nieko

fe 8 i 

fe 8
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Laikrasztininkas, Wilson 
Auld, parodo ta maža arbū
zą, apie kuri mes dabar tiek 
daug skaitome ir girdime. 
Szitame mažame arbūze, 
buvęs Komunistas Whitta
ker Chambers buvo paslėpęs 
daug slaptu rasztu, 
buvo isz Amerikos 
Sztabo pavogti.

Kongreso komisija
kad daug kitu panasziu ži
nių buvo perduota Komunis
tams ir Rusijai.

. Buvęs Komunistas, Whit
taker Chambers aiszkinasi, 
kad jis tas žinias buvo pa
slėpęs ant savo ūkio, kad Ko
munistai neiszdrystu prie jo 
kabintis, nes jis visiems bu
vo davės žinoti, kad jeigu 
Konfunistai ji nugalabintu, 
jis visas tas žinias perduotu 
Amerikos valdžiai ir taip

daug augsztu žmonių intar- 
tu ir iszduotu.

Dabar szitos žinios yra su
rastos, dabar mes apie kelis 
iszdavikus nors biski iszgir- 
dome, bet galime būti tikri 
kad ežia tik maža dalele, kad 
tukstaneziai kitu iszdaviku 
dirbo ir dirba toki darba 
sziandien.

Mums ne taip jau svarbu 
ar žingeidu dažinoti daugiau 
apie tokus iszdavikus, nors 
gerai sužinoti kas yra musu 
prieszas; bet kas mums daug 
svarbiau, tai dažinoti kaip 
szitie iszdavikai inlindo in 
tas valdžios vietas, kas kal
tas kad svarbiausios musu 
kraszto apsaugos paslaptys 
buvo taip lengvai pavogtos; 
kas paskyrė tokius iszdavi
kus in augsztas valdžios vie
tas.

rohito yra sziandien gerbiamas, su Prezidentas Rooseveltas. Tie 
kai mes jo pavaduotojus smer
kiame ir kariame.

Buvęs Japonijos Premieras
Te j o tiek buvo kaltas kiek mu-

Nepaprasta Karve

Szita karve sveria tūks
tanti ir du szimtu svaru ir 
yra verta dvylika tukstan- 
cziu ir devynis šzimtus dole
riu. Jos sanvininkas Cleo 
Yoder, trisdeszimts metu 
amžiaus ūkininkas isz Mus
catine, Iowa savo ta karvute 
pavadino “Old Gold’’ tai 
reiszkia “Senas Auksas“ ir 
isz tikro tikios karves svaras

yra tikrai kaip senas auksas.
Ūkininko žmona, Marrga- 

rita savo vyra kukliai ant 
veido pabueziuoja ir sveiki
na kad jam teko tokia laime 
kad jo karve laimėjo augsz- 
cziausia garbe Tarptautinia
me Galviju Jomarke, kuris 
buvo laikomas Chicagos 
mieste.

teisėjai, kurie taip moksliszkai 
ir drąsiai nuteisė tuos Japonus, 
turėtu saves pasiklausti, kas 
butu buvę jeigu Japonai butu 
kara laimėje. Czia buvo ne tei
sybes bet kerszto klausimas. 
Mes tiems Japonams atkerszi- 
neme bet teisybes neparodeme.

Buvęs Premieras Tojo sta- 
cziai pasakė kad jis nesiteisina 
ir nesigina, bet tik pasiduoda 
svetimo kraszto žmonėms, ku
rie vien tik kerszina ir pagieža 
lieja. Jis pasakė kad visa tai 
kas jis per kara dare, Amerikos 
karininkai ir valdovai dare, ir 
jo didžiausias prasižengimas 
ar nusidėjimas buvo kad jis ta 
kara pralaimėjo. Jis pasirodė 
tikras didvyris, kai musu ad
vokatai ir teisėjai ant jo užsi
puolė.

Kai buvęs Premieras Tojo 
buvo pakartas, jo žmona su sa
vo dukrele meldiesi prie savo 
altoriaus namie ir savo dievai- 
eziams dare apiera už savo vy
ro ir tėvo duszia. Per visa teis
mą ir per visus tardymus, jo 
žmona Katsuko Tojo ir jo duk
rele Machie isztikimai stovėjo 
prie savo tėvo ir vyro, vis tikė
damos kad krikszczionys 
krikszczioniszkai pasielgs.

Didžiausias ir painiausias 
darbas per amžius buvo ir yra 
susekti ir suskaityti gyvenimo 
metus. Didžiausi mokslincziai 
savo galvas suko ir rankas lau
že, bet to klausimo neiszriszo.

Septyni szimtai metu priesz 
Kristaus užgimimą, gudrus ir 
mokintas Romietis, Pompilius 
naktimis nemiegojo, besisteng 
damas iszmislinti ar iszgalvoti 
kalendorių? Jis kalendorių su
statė, bet tame kalendoriuje ne
užilgo atsirado baisiai daug 
klaidu. Už keliu szimtu metu 

Į tas kalendorius taip isz mados 
iszejo, kad nebuvo galima isz 
to kalendoriaus dienas suskai
tyti.

Po to Romieczio ar Rymie- 
czio pribuvo galingas karinin
kas ir valdovas Julius Cieso
rius, kuris buvo baisiai užimtas 
kariszkais dalykais. Bet nežiū
rint visu jo užsiėmimu, jis su
sirūpino kalendoriaus pataisy
mu. Jis susiszauke visus tu 
laiku mokslinczius ir pradėjo 
konferencija ar pasitarimus 
kaslink kalendoriaus ir tuo- 
jaus mes susilaukėme naujo ka
lendoriaus. Bet ir szitas naujas 
kalendorius nebuvo daug ver
tas. Žmones szita kalendorių 
vartuojo tik per penkiolika 
szimtu metu.

Popiežius Gregorijus Try
liktasis stengėsi ta kalendorių 
pataisyti ir isz jo pastangų mes 
gavome Gregoriszka kalendo
rių, kuri mes ir sziandien var
tojame.

Bet ir szitas kalendorius nė
ra tikras. 2500 metais musu 
anuku anūkai pamatys kad ir 
szitas kalendorius nėra teisin
gas, kai jie norės szesti Naujus 
Alėtus. O kai kalendorius ne
parodo teisingai dienas ir me
tus, tai žiema, vasara ir rude 
nis eina atbulai.

Ir visa tai eina kojomis 
augsztyn, už tai, kad musu ka
lendorius neteisingai seka sau
les užtekėjimą ir nusileidimą.

Kai Ciesorius Julius norėjo 
pavartoti to senio Ponpiliaus 
kalendorių, jis rado kad to ka
lendoriaus dienos skyrėsi pil
nais menesiais nuo saules ir 
menulio. Popiežius Gregorijus 
Dvyliktasis pradėjo ta kalen
dorių taisyti 1582 metais, kai 
tas kalendorius jau buvo per 
deszimts dienu atsilikęs nuo 
saules tekėjimo ir nusileidimo.

Popiežius Gregorius invede

ta viena diena daugiau kas ket- ' 
virtas metas Vasario mėnesyje, ■ 
kad suderinus savo kalendorių 
su saules ir menulio pasikeiti
mais.

1582 metais sulyg to Popie
žiaus nauju kalendorių, mes 
praradome deszimts dienu, ku
rios buvo staeziai iszmestos isz 
metu skaieziaus. Kad suderi
nus žmogaus sudaryta . kalen
dorių su gamtos tvarka, Popie
žius Gregorijus iszbrauke vi
sas dienas nuo Spalio penktos 
iki Spalio penkioliktos dienos. 
Reiszkia, tos dienos dingo ant 
visados.

Nuo tos dienos kada szitas 
naujas kalendorius buvo inves- 
tas daug visokiu naujenybių ir 
praszmatnybiu buvo investa ir 
mėginta. Syki visas metas tu
rėjo tik deszimts menesiu, kita 
syki Kovo menesis buvo pir
mutinis metu menesis, paskui 
sugryžo prie Sausio menesio 
kaipo pirmutinio metu menesio 
o po tam Vasario menesis buvo 
paskutinis metu menesis.

Dar ir, sziandien moksliu - 
cziai savo galvas kasosi ir lau 
žo, kad kaip nors iszrokavus 
nauja ir geresni kalendorių. 
Vieni sziandien sako kad rei
kia palaikyti dvylikos mene
siu metus, bet pridėti kas me
tai viena diena kad susiderinus 
su saule ir menuliu, ir dvi die
nas pridėti kas ketvirti metai, 
kaip dabar mes pr įdedame vie
na diena Vasario menesyje.

Szitokia tvarka szitaip isz- 
eitu: Paprastuose metuose po 
Gruodžio trisdeszimtos dienos 
mes turėtume diena kuri butu 
vadinama Metu Diena, ir po tos 
dienos butu Nauji Metai. Kas 
Ketvirtas metas butu pridėta 
dar viena diena, Su'batoj tris- 
deszimta Birželio, kuri butu 
pavadinta Ketvirtameczio Die
na. Tada turėtume dvi Subatas 
ir po tam Nedele Liepos pirma 
diena.

Bet tos permainos turės pa
laukti, nes dabar mums labiau 
rupi vidaus ir užsienio reikalai, 
kurie nepaiso ir nelaukia ka
lendoriaus dienu.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

G RABORTUS 
Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokioms 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

*
i

h

«•

fe a
4

fe

1949 AUGUST 1949
fe 

fe

fe 

fe 1949 SEPTEMBER 1949
SUN MON TUE WEO THUR FBI SAT $ SUN MON TUE WED THUR FRI SAT

1 2 3 4 5 6 fe
fe 
fe 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13
fe 

■fe

fe 

$ 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
28 *29 30 31

fe 25 26 27 28 29 30

fe

8

8
1949 OCTOBER 1949

fe 

fe 8 1949 NOVEMBER 1949
SUN MON TUE WED TKtlii fu SAT

fe

SUN MON TUE WED THUK FRI SAT

1 1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 8 20 21 22 23 24 25 26
23

30
24

31 1 25 26 27 28 29 88 27 28 29 30

fe

fe

M

KALENDORIAI
1949 M.

15 coliu ploczio x 23« col. J 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 $

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., J 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A. J

1949 DECEMBER 1949
SUN MON TUE [ WED THUR FRI SAT

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

J 1 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

M

fe 

fe


