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KARAS AR GINCZAI?
1 f . — - "L

Isz Amerikos Gerasis Samarietis

Generolai Ir 
Geltonplaukes

WASHINGTON, D. C. — 
Komisija kurios darbas isztir- 
ti kur visi valdžios pinigai nu
ėjo per kara, surado kelias la
bai žingeidžias ir riebias žine
les. Kai szita komisija pradėjo 
isztirti milijonieriaus Howard 
Hughes bizni ir paskolas isz 
valdžios, tai keli labai augszti 
ir garbingi asmenys buvo in- 
velti ir Amerikos gražiausios 
merginos buvo intrauktos in 
ne taip malone padėti pasiaisz- 
kinti ka jos bendra turėjo su 
valdininkais ir už ka jiems bu
vo mokama po szimtine ant va
karo kad jos pavaiszintu ir pa
linksmintu valdžios didžiūnus.

Amerikos Vidaus Sekreto- , 
rius, Krug sziandien plusta ir ■ 
purina kad iszejo in virszu ir 
buvo vieszai paskelbta, kad mi- < 
lijonierius ir eroplanu kompa-. 
niju bosas Howard Hughes pa
samdydavo gražiausias mergi
nas ir joms mokėdavo po szim- 
ta doleriu ar daugiau ant va
karo, kad jos palinksmintu 
Amerikos Vidaus Sekretorių.

Jack Small, kuris buvo Isz- 
dirbimo Administracijos Pir- I 
mininkas, Gubernatorius Mon 
Walgreen isz Washingtono, 
Prezidentas Trumano senas Ir 
isztikimas draugas, Hugh Ful
ton, Elliot Rooseveltas, ir Ge- ( 
nerolas Bennett E. Meyers; vi- ; 
si szitie garbingi asmenys buvo , 
gražuolėmis vaiszinami. ,

Milijonierius Howard ■ 
Hughes tas gražuoles pasisam
dė ir papirko kad jos gražiai , 
palinksmintu visus tuos asme- ( 
nis, kurie turi intakes Wash- 
ingtone ir kurie gali patarti ar , 
paskirti milijonus doleriu del 
eroplanu kompanijų, kuriu di- ’ 
džiausiąs bosas buvo ir yra tas 
pats Howard Hughes.

Senates Komisija paėmė na- 
gan Generolą Myers. Komisija 
nori žinoti ne vien tik apie tas! 
gražuoles geltonplaukes ir vi
sas tas vakaruszkas, bet Gene
rolas Myers taipgi turi pasi- 
aiszkinti kaip jis, būdamas ge
nerolu galėjo susitaupinti 4,- 
000,000 doleriu. Jis viena bizni 
nusipirko ir pardavė ir užsidir
bo 140,000 doleriu.

O Johnny Myers, (visai ne 
gimine tam Generolui) staiga 
dingo kur ten Argentinoje del 
savo sveikatos. Bet pirm iszva- 
žiuojant jis tai Senatos Komi
sijai labai daug riebiu žinu- 
cziu suteikė. Johnny Myers ve- 
de visa pagarsinimo bizni tam 
milijonieriui Hughes ir jis sa
vo knygose kruopszcziai ir san- 
žiningai buvo suraszes ir suve-.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kunigas Clarence Golla, 
isz Szvento Judo parapijos, 
Chicago mieste, kuris tuo 
laiku važiavo pro nelaimes 
vieta, kai John Collins buvo 
automobiliaus nelaimėje isz- 
trenktas isz automobiliaus 
duoda jam paskutini patepi
mą ir meldžiasi už ji.

Maistas 
Brangsta

WASHINGTON, D. C. — 
Visokis maistas, nors jau ir 
taip per brangus, bet dabar da 
labiau brangsta. Miesa, kiau- 
sziniai, pienas ir beveik visi ki
ti valgiai brangsta dabar ir da 
labiau pabrangs.

Priežastis to pabrangimo 
yra kad lietingas metas baisiai 
daug žalos ūkininkams padare. 
Kita priežastis yra kad visu 
darbininku algos pakilo. O kai 
tik algos pakyla tai ir viskas, 
ypatingai maistas pabrangsta.

Už tai “Saules” redakcija 
visado sake ir sako, kad kai 
darbininkai pareikalauja ir 
gauna daugiau mokėti, jie nie
ko gero sau nesusilaukia, nes 
jiems kelis centus ant valandos 
pakelia, o tuo paežiu sykiu ke
lis dolerius isz kiszeniaus isz- 
traukia pabrangindami viską 
kas tam darbininkui yra reika
linga.

Karininko
Žmona
Nužudyta

Jurininkas Intartas Ir 
Suimtas

Nužudė 
Savo Vyra

Lenkai PykstaAmerika Priesz
Žmona Isz Anglijos 
Nuszove Savo Ameri

kieti Vyra

FORT WALTON, FLA. — 
Margaret Irene Poland, graži 
ir lipszni moterele, kuri apsi- 
ženijo su Amerikiecziiį karei
viu per kara, buvo suaresztuo- 
ta ir intarta už savo vyro nužu
dinima.

Ji pasiaiszkino kad ji savo 
vyra nuszove už tai kad jis ja 
iszmete ir norėjo pasisavinti, 
pasivogti ju maža vaikuti.

Porele buvo persiskyrusi ir 
jau lauke divorso, bet abudu 
peszese teisme del savo mažo 
vaikuczio.

Keli svietkai sako kad jie 
mate kai jos vyras, 
Graydon E. Poland, 
amžiaus, norėjo savo 
važinėti su armijos
liu, ir paskui jie mate kai ta jo 
juodbruve žmonele iszsitrauke 
revolveri isz savo masznos ir 
ant smert nuszove ji.

Jiedu susitiko saliune, susi- 
pesze ir paskui jos vyras iszejo 
laukan ir lauke jos. Kai ji isz
ejo jis palaido savo armijos au
tomobiliu stacziai in ja. Ji pasi
traukė in szona, ir paleido szu- 
vi in ji. Jis pasimirė in Elgin 
Field ligonbute.

Saržentas
28 metu 

žmona su- 
automobi-

Eroplano
Nelaime

CEDAR POINT, MD. — 
Dvideszimts dvieju metu juri
ninkas Joseph Daniel Brouil
lette buvo suimtas ir intartas 
už nužudinima Laivyno Leite
nanto žmonos, Mrs. Julia Kato
ną, 35 metu amžiaus, dvynuku 
motinos. Ji buvo surasta visai

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Eroplanas Užsidegė.
Du Žuvo

LYKENS, PA. — Lakūnas 
David Savidge, 29 metu am
žiaus, iszvažiavo in eroplanu 
vieta ant Gratz Field su savo 
sužieduotine, Ruth Koppenha- 
ver, 29 metu amžiaus mergina 
isz Valley View. Jos drauge 
xMary Willier, taipgi 29 metu 
amžiaus iszvažiavo sykiu su 
jais.

Lakūnas David Savidge no
rėjo iszmeginti savo maža ero- 
plana nakczia. Jis pirmiau pats 
pasikėlė in padanges ir skrido 
aplink ta vieta. Paskui, nusi
leidęs jis pasikvietė savo su
žieduotine važiuoti ant “rai
dos,” bet ji sake kad ji nenori 
to raido, tegu jos drauge, pane
le Willier sykiu su juo važiuo
ja. Jiedu insisedo in ta maža 
eroplana ir pasikėlė in padan
ges.

Eroplanas nespėjo augsztai
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerika Daro
Skriauda Lenkams,

Sako Varszava
ISZ VARSZAVOS. — Len

kijos Komunistiszka valdžia 
nustebo ir nusigando kai isz- 
girdo kad Amerika nutarė su
stabdyti kviecziu siuntimą ir 
maisto padalinima Lenkams. 
Lenkai Komunistai sako kad 
Amerika dabar baisiai nu
skriaudžia isztikima ir gera 
dranga, alijanta.

Lenkai tikėjosi kad jie ne 
vien tik kviecziu ir maisto gaus 
isz Amerikos, bet gales pasi
skolinti net 50,000,000 doleriu.

Lenkai sako kad jiems reikia 
apie viena milijoną tonu kvie
cziu.

Komunistiszka Lenku val
džia vis priesz Amerikieczius. 
stoja ir viena ranka laiko su 
Rusija, ir dabar Lozorių gieda 
kai Amerika parodo kad lazda 
turi du galu.

Tegu tie Komunistai, kurie 
valdo Lenkija ir taip isz pasalu 
puolasi ant Amerikos ir Rusi
jos atstovams cziebatus laižo, 
dabar eina ir kreipiasi in Stali
na kviecziu, maisto ir paskolos.

Szita Lenku Komunistiszka 
valdžia paseke Rusijos pavyzdi 
ir nesutiko stoti in konferenci
ja kuria Amerikos Sekretorius 
suszauke pasitarti del atstaty
mo Europos krasztu. Jeigu jie 
jau taip myli tuos Ruskius, te
gu jie dabar ir isz tu Ruskiu 
maisto gauna.

Nelaime
Kasyklose

WEST FRANKFORT, ILL.
— Dvideszimts septyni mainie- 
riai žuvo, kai gazas užsidegė ir 
susprogo mainose. Apie du 
szimtai maihieriu buvo po že
me kai gazas susprogo, bet jie 
spėjo per skyles iszlysti ir taip 
iszsigelbejo.

Nelaime atsitiko Ben Coal 
Kompanijos asztuntoje kasyk
loje, nepertoliausia nuo Centra
lia, Ill., kur keturi menesiai at
gal szimtas ir vienuolika mai- 
nieriu žuvo.

Žuvusieji mainieriai buvo 
baisiai sudeginti. Daktarai ir 
slauges greitai pribuvo su pa- 
gelba.

Vienas mainierys, tu mainu 
virszininkas ir John Lewiso 
brolis buvo tuo laiku po žeme, 
ir visi manste kad ir jis žuvo 
toje nelaimėje, bet paskui, po 
kiek laiko buvo dažinota kad 
jam pasisekė, kaip ir kitiems

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Rusija Ant 
Graikijos Žemes

Prezidento Motina Martha 
Truman Pasimirė, Palaidota 
Panedelyje Kansas City, Mo.; 
Gražuoles Palinksmina Val

dininkus, Gauna $100 Ant 
Vakaro; Valgiai Brangsta

WASHINGTON. — Graikijos valdžia ki
taip ir negalėjo pasielgti kaip investi savo krasz- 
te diktatūra, vieno žmogaus valdžia, kai su
kilėliai gresia ta valdžia nuversti ir visa krasz- 
ta pavergti.

Szita valdžia sustiprėjo kai Amerika pa
siuntė maisto ir ginklu už trisdeszimts penkis 
milijonus doleriu, ir kai paskelbė kad visu grei
tumu atkeliauja Dwight Griswold jiems patarti 
ir juos pamokinti.

Tai pirmutinis Amerikos žingsnis Graikijai 
in kariszka pagelba priesz Komunistiszkus su- 
siedus ir priesz Rusija.

Dabar Moskva gali pasirinkti ka daryti. Ji 
gali prisipažinti kad ežia Amerikiecziai jai užbė
go už akiu, ar jie gali da didesnes pastangas dė
ti ne vien tik priesz Graikus, bet ir priesz 
Amerikieczius.

Prezidento
Motina 

Pasimirė
Trumanas Eroplanu 
Nesuspėjo Pas Savo 

Motina

Senesni Moskvos ir Politbu ornariai dabar 
neretu kad Rusija pasitrauktu, patogesnio laiko 
palauktu ir savo reikalus namie, Rusijoje susi
tvarkytu.

Jaunesni Politburo nariai, kaip Molotovas, 
Zhdanovas ir įu sėbrai atkakliai reikalauja pa
skelbti žut-butini kara priesz Amerika ir visus 
kapitalistus. Jie nori valdyti ne vien tik Rusi
ja, bet ir visa svietą, kai Stalinas pasimirs.

Jeigu Rusija dabar dės didesnes pastangas 
ir pasiuns savo padupezikus priesz Graikus, 
mes turėsime pasirinkti: Ar pasitraukti, ar 
jiems su ginklais atsakyti? Mes galime stoti 
priesz Rusija dvejopu būdu: Galime daryti 
kaip Rusija daro, pasisamdyti kitus už mus ka- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

GRANDVIEW, MO. — Pre
zidentas Harry Trumanas su 
savo eroplanu skrido pas savo 
motina, Martha Truman kuri 
buvo marinama, bet nesuspėjo 
nuvažiuoti. Beskirsdamas ero
planu jis padangėse gavo žinia 
kad jo motinėlė pasimirė, Su
katoj 1:30 valanda popiet.

Prezidento brolis ir sesuo 
buvo prie motinos kai ji atsi
skyrė su sziuo pasauliu.

Pasitiko Prezidentą Truma- 
na jo žmona ir jo duktė kai jis 
su eroplanu atskrido puse po 
trijų po pietų.

Visas Kongresas pareiszke 
savo užuojauta del Prezidento 
motinos mirties. Visas Kongre
sas per puse minutos užlaikė 
tyla pagerbti atminti Preziden
to Trumano motinos. Laidotu
ves invyko Panedelyje 3-czia 
valanda popiet, kūnas palaido
tas in Forest Hill kapines, 
Kansas City.

_____________ r

Vy r as Prigi rde 
Savo Žmona

KEARNY, N. J. — Lewis 
Eliops, 23 metu veteranas, par- 
gryžes isz vaisko kareivis nu
skandino, prigirdė savo žmona 
Jean ir paskui pats stengėsi, 

(Tasa Ant 4 Puslapio) , j
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Kas Girdėt
asz jo nesamdau, jeigu ant ke
liu asz jam kad ir dvigubai mo
ku.”

Rusija dabar giriasi ir di
džiuojasi kad ji suorganizavo, 
.suvienijo in viena stipria ir 
tvirta Tauta Sąnjunga visas 
Rytines Europos tautas.

Bet kas isz to, kai visos tos 
tautos dabar biednos ir silp
nos? Rusija dabar valdo puse 
visos Vokietijos kur žmones 
yra ūkininkai ir mažesne dali 
Vokietijos kur randasi fabri
kai. Vengrija negali pati iszsi- 
maitinti. Rumunija, Bulgarija 
ir Albanija nieko negali ki- 

; ’ tiems duoti, nes paczios nieko 
*' neturi. Yugoslavijos žmones 

dabar badauja.
Tai, isz viso to užkariavimo, 

Rusija tik sau daugiau bėdos 
užsikrovė.

Bet, nors Rusija negali szi- 
tiexps krasztams duoti maisto 
ar ju žmones maitinti, Rusija 
visiems tiems vargdieniams 
duoda savotiszka ■ tikėjimą ir 
daug vilties.

Komunizmas mokina kad 
reikia atimti isz tu, kurie turi 
ir duoti tiems kurie neturi. 
Toks mokslas labai pritraukia 
tuos kurie nieko neturi. O visi 
Jluropos žmones sziandien nie
ko neturi.

Rusija sziandien per Visa 
Europa, kaip koks karabelnin- 
kas, siūlinėja ir pardavinėja 
svajones ir vilti. Svajones lygy
bes ir 'brolybes, vilti kad jiems 
teks tas kas dabar kitiems pri
guli.

Gal mums visa tai labai keis
tai skamba, gal mes tuos žmo
nes durniais pavadintume. Bet 
skėstas žmogus ir už sziaudo, 
ar kaip Lietuviai sako, už brit- 
vos stveriasi. O Europos žmo
nes sziandien skėsta.

Komunizmas jiems viską 
prižada, taip sakant, ant isz- 
mokesczio, ateityje.

Mes tiems žmonėms dabarV - i

duodame duonos, juos maitina
me ; bet ir mes turime isz Ko
munistu iszsimokinti ir tiems 
žmonėms duoti ar nors prižadė
ti vilti, kad ateityje bus geriau.

Kaip tik ta ir nori padaryti 
Amerikos Sekretorius su ta 
nauja tvarka, tuos krasztus at
statydinti ir ju pramone atgai
vinti.

Tas žmogus yra isz tikro mo
kintas, kuris moka kaip būti 
linksmas be pinigu ir kuriam 
nereikia už savo linksmumus 
brangiai mokėti.

Senesniam žmogeliui zabo- 
vos vis brangesnes ir branges
nes.

Mokytas žmogus niekados 
nesįstato savo mokytu; o dur
nas žmogelis viską žino.

Musu politikieriai labai 
daug mums szneka ir pasakoja • . . . .apie ju pastangas ir susirūpini
mą visokius daigtus atpiginti. 
Musu laikraszcziai daug mums 
raszo apie branguma automobi
liu, skalbiamųjų maszinu, radi
ju, refrigeratoriu ir kitu daig
iu. Bet jie beveik nieko nesako 
apie branguma daržovių, rugiu 
kviecziu ir visu tu kitu mums 
reikalingu dalyku, kuriuos mos 
gauname isz ūkininku.

Valdžia daug ka sako ir gar
siai bliauna apie branguma ir 
sako kad reikia viskas atpigin
ti, o tuo paežiu sykiu palaiko 
ūkininku brangias prekes, 
kasztus. Jeigu ūkininkai per 
daug bulvių turi, tai vietoj kad 
jas jie pigiau parduotu, valdžia 
visas nuperka ir paskui ar už 
dyka kam atiduoda ar ant 
“dumpo” iszmeta, o visi žmo
nes turi už bulves mokėti taip 
brangiai kad rodos visur butu 
bnlviu trumpa. Tas pats ir su 
kviecziais, rugiais ir kitais au
galais.

Jeigu mes busime galingi, 
mes galėsime su visais tarpi
ninkauti, o jeigu mes busime 
silpni, mes galėsime tik uba
gauti.

Moterėles dabar biedavoja 
kad maistas per brangus. Bet 
ežia tik baikos. Szitas metas 
buvo toks lietingas kad baisiai 
daug kviecziu, rugiu ir kitu 
augalu iszpuvo. Reiszkia visa 
tai baisiai pabrangs szi rudeni 
ir szia žiema.

Mesa bus brangesne. Ūki
ninkai neturi paszaro, negali 
savo galvijus nutukinti.

Dabar jau nauja gadyne: 
Pirmiau vaikai tėvu klausė; 
dabar tėvai vaiku klauso.

Neužilgo pargryžusieji ka
reiviai gales gauti daugiau pi
nigu isz valdžios. Tie pinigai 
ne vien tik kareiviams yra rei
kalingi: visi biznieriai tu pini
gu laukia.

Komunistas yra kapitalistas 
be turtelio.

. i ..
Viena mums pažinstame po

niute sako kad jie labai gerai 
žino kaip ir koki žmogų pasi
samdyti už'daržiiiinka: “Asz 
pateminu kur jo kelines sulo- 
įūntos, Jeigu lopai ant klyno

Dauguma žmonių sziandien 
nesupranta, netiki, ar nenori ti
kėti, kad dvi didžiausios jau 
dabar kariauja, viena priesz ki
ta. Dvi vieszpatystes, kurios 
sykiu taip drąsiai kariavo 
priesz bendra priesza per ana 
kara jau sziandien susikirto ir 
viena kitai paskelbė kara. Ru
sija ir Amerika.

Da nepradėjo viena in kita 
szaudyti ar viena1 ant kitos 
leisti sprogstanczias bombas, 
bet vis tik tiek, karas jau pa
skelbtas!

Abieju krasztu žmones dabar 
vienaip kalbą ar nors mansio: 
■■Reikia juos visai isznaikinti 
pirm negu jie mus isznaikins. * ’ 
Taip dalykai dabar stovi tarp 
Rusijos ir Amerikos. Visos 
konferencijos dabar tai tik 
monąi, tik akis mums muilina.

Daktarai ir visos ligonines 
da vis skelbia ir sako kad Ame
rikoje randasi per mažai nur- 
siu. slaugiu. Mergaites nenori 
mokintis ant nursiu už tai kad 
algos labai prastos. Ir kita 
priežastis yra kad tos mokyk
los kur slauges, nurses mokina
si yrą senoviszkos ir jau seniai 
isz mados iszejusios. Tos slau
giu mokyklos visokiu durnu ii' 
kvailu instatymu turi ir tiek 
daug reikalauja isz savo stu- 
dencziu, kad protingos mergai
tes tik ranka pamoja ir in ki
tus mokslus eina.

Mums baisiai daug kasztuo- 
ja palaikyti musu kareivius 
Japonijoje. Kiekvienas musu 
kareivis tenai mums kasztuoja 
daugiau negu tūkstanti doleriu 
ant menesio,

Jmmigracijos Ir Natū
ralizacijos Klausimai Ir

Atsakymai
Ar Gali Pakeisti Savo Varda?

Klausimas: Atvykau in Su v. 
Valstijas priesz keturis metus. 
Iszsiemiau savo pirmas pilie
tybes popieras ir sukakus pen
kiems metams praszysziu pil- 
Pt; pilietybes popieru. Ameri- 
kiecziai negali Užtarti mano 
varda, Tas man kenkia biznyje 
i” socialiame gyvenime. Kaip 
galiu pakeisti varda?

Atsakymas: Pridek aplikaci
ja pakeisti varda su savo na
tūralizacijos pl'aszymu. Natū
ralizacijos Teismas gales pa
keisti varda su natūralizacijos 
p r a s z y m u. Natūralizacijos 
Teismas gales pakeisti tavo 
varda kada ingysi pilna pilie
tybe ir gausi nauja pilietybes 
certifikata nauju vardu. Teis
mas paprastai pavėlino pakei
timą kada žmogus duoda gera 
priežastį. Jeigu pakeitimas yra 
dalis tavo naturalizavimo ne
teik mokėti pinigu už pakeiti
mą. Suprantama, kad gali bet 
kada pakeisti varda per teis
mą. Tuo budu turėsi užmokėti 
teismo iszkaszczius. Jeigu pa
keisi varda po iszeniimu natū
ralizacijos popieru ir norėsi 
gauti natūralizacijos certifika
ta nauju vardu, turėsi užmokė
ti $5.00 del naujo certifikato.

Vaiku Pilietybe
Klausimas: Mano vyras tapo 

pilietis Vąsario-Feb. 7 d. 1943. 
Asz prasziau paskutiniu po
pieru priesz keturias sanvaites. 
Mes turime du vaiku, mergai
te 12 metu ir sunu 20 m. Abudu 
gimė Lietuvoje. Kokią yra pi
lietybe musu vaiku ?

Atsakymas: Kadangi pati 
neesi Amerikos piliete, vaikai 
skaitomi ateiviai. Jeigu iszsi- 
imsi pilietybes popieras priesz 
dukters 18 m., gimtadieni, ji 
ingys pilietybe abieju tėvu, 
jeigu ji legaliai buvo inleista in 
Suv. Valstijas. Tamstos sūnūs 
kuris jau virsz 18 m., amžiaus 
pats turės prasžyti pilietybes.

Kaip Sužinoti Kada 
Atvažiavau?

Klausimas: Atvykau in szia 
szali priesz 40 metu bet nepa
menu nei diena kada atvažia
vau nei varda laivo ant kurio 
atvažiavau. Noriu prasžyti pi
lietybes popieru ir nežinau ka 
daryti ?

Atsakymas: Gali prąšzyti pi
lietybes jeigu: 1—Jeigu gali 
parodyti kad invažiavai in 
Suv. Valstijas priesz Liepos 
July 1 d., 1924 m; 2—Jeigu nuo 
to laiko gyvenai szioje szalyje; 
3--Jeigu gali parodyti kad esi 
žmogus gero budo; 4—ir jeigu 
neiszdeportuo jamas.

Jeigu gali prisilaikyti prie 
virszminetu reikalavimu, pa- 
raszyk arcziausiam District 
Office of the U. S. Immigration 
and Naturalization Service ir 
praszyk kad pasiustu “Certi
ficate of Lawful Entry, Form 
N-105. ” Jeigu bus galima pa
tikrinti szia aplikacija, “Re
cord of Registry” padarytas ir 
Tamstai iszduota “Certificate 
of Lawful Entry.” Kada gausi 
ta certifikata, galėsi prasžyti 
pirmu popieru. Reikes užmo
kėti $18.00 už toki “Certificate 
of Lawful Entry.”
Nori Iszteketi Bet Sužiedotinis 

Europoje
Klausimas: Dirbdama su US 

O Europoje, susipažinau su 
vienu jaunikaicziu. Man gry- 
žus tn Suv. Valstijas, nutariau 
už jo iszteketi. Jo szalies kvota

yra labai maža ir jau per kiek 
laiko jam nebus galima atva
žiuoti. Kaip galiu pagreitinti 
jo immigracija?

Atsakymas: Jeigu galima, 
iszvyk Europon ir tenai apsi- 
veskite. Jis tada gales gauti 
“Preference quota visa.” Ta
da, kada jau apsivesite, galėsi 
paduoti Petition No. 1-133. Pa- 
siuncziant ji in US. Immigra
tion and Naturalization Ser
vice in Philadelphia, Pa., pa
duodant visus faktus apie isz- 
tekejima ir turėsi imti atsako
mybe kad Tamstos žmogus nie
kad nebus “public charge.” 
Kada tavo praszymas bus už- 
girtas, Amerikos konsului už
sienyje bus pranęszta. Tavo 
žmogaus vardas bus uždėtas 
ant sanraszo žmonių kuriems 
reikia iszduoti “Preference 
quota visas.” Ir isz eiles, Ame
rikos Konsulas jam iszduos vi
za, jeigu jis bus tinkamas pagal 
musu immigracijos instatymu.

Kaip Ūkininkas Gali 
Atvažiuoti

Klausimas: Mano pusbrolis 
Vokietijoj nori atvykti in szia 
szali ir dirbti ant ukes czionai. 
Jis agrikulturistas. Ka turi da
ryti?

Atsakymas: Jeigu Tamstos 
pusbrolis yra iszlavintas agri- 
kulturistas, jeigu moko ukinin- 
kyste kolegijoj arba universi
tete, arba jeigu jis vede ūki, 
jis gali prasžyti “first prefer
ence quota viza.” Jeigu czjonai 
jis užims “manager’s” vieta 
ant ūkio, jis turi gauti isz san- 
vininko ūkio kontrakta ir pri
statyti ta kontrakta kaipo in- 
rodyma kad jis niekad netaps 
visuomeniszka naszta. “Con
tract Labor Law,’’ kuris drau
džia inleidima ateiviu kurie 
atvyksta in szia szali darbu 
tikslams, nelieczia tavo pus
broli, nes szis instatymo paru- 
pinimas lieczia tik asmenis ku
rie dirbtu ranku darba.

Kaip Tapti Suv. Valstijų 
Piliecziu

Common Council for Ameri
can Unity iszleido 95 puslapiu 
knygele “How to Become a Ci
tizen of the United States” 
(paruoszta Mariau Schibsby ir 
Read Lewis). Paduoda kiek
viena natūralizacijos proseso 
žygi ir turi 131 klausimu ir at
sakymą aplikantams. Paduoda 
Amerikos Konstitucija. Kaina 
yra 35 centai. Siuskite paczto 
ženklelius arba money order in 
Common Council for American 
Unity, 20 West 40th Street, 
New York 18 N. Y.

gi mums mokytojams, nes in- 
galina sudaryti pakencziames- 
nes sanlygas lietuviszkos jau
nosios kartos mokymo auklėji
mo darbui.

Jus, Broliai Amerikiecziai, 
atėjote in pagelia ir vaiku dar
želiu auklėtojams ir pradiniu 
mokyklų mokiniams ir moky
tojams. Ta parama mus tremti
nius stiprina ne tik medžiagisz- 
ąai bet ir moraliszkai.

Todėl mes mokytojai ir auk
lėtojai reiszkiame giliausia pa
dėka Jums. Mieli Broliai, ana 
pus Atlanto. Sąlygos neleidžia 
kiekvienam asmeniszkai pa- 
reikszti savo nuoszirdžia padė
ka, tat per Tamsta Pone Pirmi
ninke, mes siuneziame padėka 
ir sveikinimus visiems BALFo 
nariams, kitoms organizaci
joms su ju vadovybėmis ir pa
vieniams asmenims, suteiku
siems parama skurstaneziai 
tremtyje Lietuviszkai mokyk
lai.

Susirinkimo Ingalioti.

BALF Siuntos Tremti
niams Per Birželio ir

Liepos Menesius
Per 1947 m., Birželio ir Lie

pos menesius BALF instaigą 
Lietuviams Tremtiniams Euro
poje gelbėti, suskubo pasiunsti 
sekanezias gerybių siuntas, ku
rioms dovanas dosnioji Ameri
kos lietuviu kolonija ir Lietu
viu draugai padovanojo:

Birželio 2 d.,: Laivu S/S Ha
rold Torsvik pasiusta 20 stati
niu Cod Liver Oil vertes $1,600.

Birželio 15 d., Laivu S/S 
American Veteran pasiusta 
25,830 svaru szaldyto konden
suoto pieno $6,000.

Liepos 12 d. Laivu S/S Ame
rican Shipper iszsiunsta 45,000 
svaru szaldyto kondensuoto 
pieno $10,000.

Liepos 17 d. Laivu S/S Pio
neer Cove pasiusta gerybių 20,- 
811 svaru: Invairiu rubli 14,242 
svarai; 556 poros vyriszku ba
tu 1,570 poru moteriszku bate
liu, 483 poros vaikucziams ba
teliu, 194 poros kalioszu, Ran
kinuku, skrybėlių, diržu, siūlą 
ir kitokiu smulkmenų 75 sva
rai. Mokykloms reikmenų, pai- 
szeliu, sansiuviniu, plunksna 
40 svaru. Vaikucziams žaislu 
109 svarai 7,464 skardinukes

kūdikiams maisto. Vertes $31,; 
216.50.

Liepos 18 d. Laivu S/S Ogna 
pasiusta, 100 svaru Penicilino, 
260 svaru sacharino, 16,500 
svaru rieszutu sviesto. Vertes 
$7,074.

Liepos 25 d. Laivu S/S Ame
rican Leader pasiusta 60,000 
svaru kvietiniu miltu. Vertes 
$3,810.

Kaip isz laiszku gaunamu isz 
Europos skaitome, dabar jau 
tik BALF paramd tremtiniams 
tėra vienintele viltis. Del to 
skubėkite aukoti tiek pinigines 
dovanas, tiek rubus, avalyne ir 
knygas ir mokslo reikmenes, ju 
taip laukia musu artimieji!

Kiekviena auka brangi, 
kiekviena auka reikalinga ir 
iuvertinamą, kiekviena auka 
suteikia vilti gyventi ir kovo
ti už gyvybe su viltim sulaukti 
gražesnio lytojaus.

Amerikos vyriausybe mums 
talkininkauja, leisdama skelb
ti: “All Gifts are Deductible 
for Income Tax Purposes. — 
Donate to the United Lithua
nian Relief Fund of America, 
Inc. 105 Grand St., Brooklyn 11 
New York. Telefonas EV. 8- 
6203.”

Gelbėkime savo senosios tė
vynės1 sūnūs i;- dukras isz bado 
szalczio, alkio, skurdo ir pra
žūties. Atlikime krikszczionies 
pareiga, pagelbekime savo tau
tos ir kraujo broliui, isztieski- 
me pagelbos ranka savo gimi
nei. Mes esame jo vienintele ir 
paskutine viltis. Jušu auka isz- 
gel'bsti ji!

Tremtiniams gelbėti naudo
kime visas galimas priemones 
ir budus.

Noah Webster, Garsus 
Amerikos Žodyno

Raszytojas
Du Websteriai garbingai pri

sidėjo prie Amerikos istorijos: 
Vienas buvo Daniel Webster, 
karsztas Amerikos kalbėtojas 
ir dipliomatas, kuris drąsiai 
prestate intrigas Rusijos, Prū
sijos ir Austrijos.Szvento Su
sivienijimo; Kitas buvo Noah 
Webster, pirmas Amerikos žo
dyno raszytojas.

Gimęs Hartforde, Connecti
cut valstijoj, Spalio 16d.,1758

m. Noah Webster lanke Yale 
kolegija, norėdamas tapti ad
vokatu, bet užbaigęs mokslą 
tapo mokytoju. 1783m., jis isz
leido Anglu kalbos “Gramma
tical Institute,” trijose dalyse. , 
Pirma dalis, pagarsėjo, kaip 
‘ ‘ Webster ’io Lementorius. ’ ’

Vėliaus Webster pradėjo ra- 
szyti. Jis parasze daugeli ■ 
straipsniu apie Amerikos Kon
stitucija, ir jos istorija, bet jo 
garsiausias dalbas buvo paga
minimas “Amerikos Anglu 
Kalbos Žodynas.” Per daugeli 
metu rinko naujus žodžius. 
Pirmas leidinys turėjo 12,000 
žodžiu ir 40,000 paaiszkinimu, 
kurie nerasti kitoj panaszioj 
knygoj. Websterio žodynas ir 
sziandien stovi geriausiu žody
nu, ir padidintos kopijos isz- 
leistos Amerikoje ir Anglijoje.

:: JUOKAI ::
Kam Važiuoti In

Ocean City
Lietu vys inejas in Žydo 

kroma Skrantone užklausė 
jo:

— Szmuliau, ar tavo bo
ba buvo szimet prie pamario 
Ocean City?•

— Nu, kam jai važiuoti 
prie pamario! Jam per visa 
diena sėdi krome prie bacz- 
kos silkių, tai ji turi užtekti
nai marinio oro!

Maža Beda

BALF’UI DEKOS
Nuoszirdžiai dėkojame Tam

stoms už prisiųstus mums rū
bus. Už visas dovanas praszo- 
me P. Dievo suteikti visiems 
musu tautiecziams Amerikoje 
sveikatos ir laimes.

pas. Z. Danieliene su 
dukra ir anuku.
Wangen i. Allg., Vokie
tija.

HALF’o Pirmininkui Kun. Dr. 
J. B. Koncziui.

W uer ttembergo provincijos 
(Pietų Vokietijoje) Lietuviu 
pradiniu mokyklų mokytojai 
ir vaiku darželiu auklėtojai, 
prad. mokyklų inspektoriaus 
p. M. Vaisznio sukviesti 1947 
m. Gegužes men. 29d., in Ober- 
lenningenia Tcck savo reika
lus aptarti, konstatavo, kad 
Amerikos Lietuviai labai padė
jo ir tebepradeda musu mokyk
loms tremtyje. Broliu Ameri- 
kiecziu parama ypatingai bran-

Stojo Vaiska

Mergina — Ar apsipa- 
cziuosi Antanai su manim po 
tam!

Antanas — Kodėl ne? No
ringai su tavim apsipaeziuo- _ 
tau, bet turiu maža beda!

Mergina — O kokia?
Antanas — Ba jau turiu 

paezia ir szeszis vaikus!
------------------------ \

1ST0RIJE n“ *“ “* 
----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip ui- 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz' Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
Saule Pub. Co., Mahanoy City

Per szeszis menesius 
John R. Banta, jurininkas 
inraszinejo kitus in laivyną. 
Jis taip gražiai ir lipszniai 
kitiems vyrukams kalbėjo 
apie laivyną ir jurininko gy
venimą kad galu gale jis 
pats save intikino, ir stojo in

vaiska. Dabar jis yra saržen- 
tas armijoje. Czia jis juri
ninko drabužiuose sveikina
si su saržentu Earl Love ku
ris ji insznekejo ir intikino 
kad geriausia gyvenimas 
jaunam vyrukui yra Ameri
kos armijoje.

★ ★ i ★ * 
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Ant virszunes laivo tuszczia. 
Žmones keliaujenti susislėpė 
in vidų ir varginti nepatinka- 
mybemis ir mariu ligoms, lau
kia susimylejimo nuo Dievo, 
laukia apsimalszinimo audros 
in nutikimo bangu arba nusira
minimo insuptu vėjo juriu. Lai
vas dejuoja daužomas smar
kiomis bangomis, tai stiebėsi 
augsztyn, tai nėrėsi žemyn, tai 
persikreįpe ant szono tai vėl 
nugula ant kito, vienok kovoja 
su indukusiu gaivalu. Keliau
jantiems baimes apimtiems ro
dosi kad jau, jau indukusios 
vilnys arba tas baisulingas er
inis praris laiva su visais jame 
besirandancziais žmonėmis, bet 
ne! Jis smūgius bangu taip 
smarkiai nuo saves atmusza 
kad pabyra ore in nesuskaito
mus baltus žemcziu'ginius la
uželius, kurie vėl nukrinta že
myn ir sustiprina ateinanczia 
banga, kuria vienok ir tas pats 
likimas patinka, o laivas nors 
sunkiai, bet vis iriasi pirmyn.

Baisu! Net ir me vos, pau'ksz- 
cziai mariu, tie draugai laivo, 
dingo kur, • turbut pabūgę 
smarkios vicsulos. Apimti mir
tina baime, keleiviai glaudžia- 

■si vieni prie kitu, ramindamie- 
si maldomis, 'bei kalbomis.

Vien tik kapitonas su sUvo 
ot'icieriais ir laivoriais drąsiai 
savo pareigas pildo. Tie drąsus 
vyrai smarkiai bėgioja po besi
supanti laiva, kabinėjasi aut 
stiebu, taiso žėglius, valdo lai
va ir daboja.

Matome vienok ežia žmogų 
kuris visai jokios tarnystes ne
pildo nes sėdi ant suolelio pri
siglaudės prie storo stiebo ir 
žiuri in begalines banguojan- 
czes juras. Sėdi jis nors ne 
linksmas, bet Visai ramus, ka 
suteikė jam atkalbėjimas ka
rūnėlės Szvencziausios Marijos 
Panos, dabar jau jis nesibijo ir 
mirties, jeigu reikes mirti, ka
dangi atsidavė save Apveizd'ai 
Dievo ir globai Marijos Panos.

Kas tai do per vienas, rasi, 
paklausi mielas skaitytojau ? 
Matome, jog tai doras žmogus 
arba jaunikaitis, nes matyt 
kad da jaunas visai, nes ūseliai 
gražus da tik ka atsižymi, bet 
ūgio gražaus ir patogus vaiki
nas. Tai musu Jonas!

Žiuri jis in bangas kilnojan- 
czias laiva ir daužanezias jo 
szonus, kurios aptaszko net ir 
ji pati, bet jis visai ne apie tai 
manstina: mintis jo nulėkė toli, 
toli in rytu szalele, pasiekė net 
sena kaima, kur trio'bu stogai 
sziaudais dengti, kur tarp me
džiu szaku sziulba invairiais 
balseliais paukszteliai, kur sto
vi sena bažnytėlė su blizgan- 
cziu nuo skaisezios saules spin
duliu kryžiumi. „ Rodėsi Jonui 
buk koaiszkiausia mato tas ma
žas ukininkiszkas triobas ir 

. grinczįas, apvainikuotas ža
liais vainikais medžiu, ta siau
ra ulyczia papucszta isz abieju 
szaliu margais darželiais, pil
nais invairiausiu žiedu, mato 
jis, savo duszios akimi, ir sena 
pakumpusia grinezia, kurioje 
gimė ir augo, mintys taip-gi 
duoda jam girdėt atbalsius isz- 
einanezius isz kalyinyczios 
Martyno, kurio jis dabar ne 
mylėjo, nes jis priverto atsi
skirt nuo mylimos geltonplau
kes, gražios Anites, kurios jam 
ne apsakomai buvo gaila, ka
dangi mane, jog gal daugiau

šiai, “dan din! dan din!” nors 
jau ne taip dažnai ir ne taip 
smarkus. Už kaimo gražus lau
keliai aukso javeliais liūliuoja, 
prie kelio ant kalveles stovi 
augsztas kryžius su paveikslu 

, kanezios musu Iszganytojaus.
Stovi jis iszsketes savo rankas, 

Kaip-gi, kokiu budu jis pa-, kaip kad laimindamas ramius 
teko ant to laivo, kuris gabeno gyventojus kaimo, kaip kad 

apsaugodamas visa kaima nuo’ 
nelaimiu.

Ne karta galima vakaro lai- už kito! Ak, kaip sunku, kokia 
ke matyt po kryžiumi besimel- 
džianezia szviėsplaukia. jauna 
ir patogia mergina. Tai Ona, 
arba Anita, kaip paprastinai 
ja vadinta, kadangi negana to, 
jog nuo tėvu savo buvo mylėta, 
bet ir nuo kaimynu visu, nes 
ant to ji užsipelne savo geru
mu ir padorumu.

Žvilgtersime dabar in pavir- 
szine josios iszvaizda. Matome 
ja patarpusia, gražia augszta, 
gražaus, tiesaus, normaliszko 
liemenio, skaisti, raudona ant 
veido ant kurio galima buvo 
matyt geraduszumas, meilu
mas, o vieton linksmumo kuri 
galima buvo pirma matyt, da
bar matome nuolat liudnasti 
kurios priežasties niekas apart 
jos vienos nežinojo.

Sukino aplink ja ne tik isz fo 
paties kaimo turtingu tėvu 
ūkininku sūnūs, bet ir isz toli
mesniu apygardų nekarta lan
kėsi in namus kalvio idant gau
ti Ona už moteri, bet vis nors 
ne karta tėvas matydamas tin
kama sau žentą, labai norėjo 
idant iszleist dukteri in mar- 
czes arba paimt žentą in savo 
namus, bet Anita kasžin kodėl 
visai ne norėjo teket už vyro ir 
vis tėvui atsakydavo:

— Ei, teveli, patol asz lai-

jos niekad nepareges, neiszgirs 
jos gražaus balselio, ne meilini 
žodeliu.

ji in tolimas, nežinomas visai 
jam, szalis ?

Priverto ji keliaut jo valia i r 
žodžiai Martino kalvio, kuris 
pasakęs, jog žento nori turtin
go, o jis buvo beturuezium!

Bet jisai rankas turėjo svei
kas ir stipria valia. Nusprendė 
apleisti savo gimtini kaima, 
nusidavė in miestą, idant ten 
gauti darba kuris jam suteiktu 
gera pelną. Būdamas smarkus 
ir budrus vyrukas, nereikala
vo ilgai rūpintis apie gavima 
tinkamo sau darbo. Padirbėjęs 
koki laiko, kad buvo paezedus, 
netruko surinkt szimteli da ir 
su kaupu.

Pakalbintas draugo, taip-gi 
ne blogo vaikino, leidosi in to
limesni svietą, kadangi žinojo 
jog to turto kokio jau dasidir- 
bo permaža da, idant prilenki 
tęva mylimos Anites prie ati 
davimo jam jos už moteri.

Nutarė todėl da nukeliaut 
in Amerika idant užsidirbt 
tiek, kad ir kalvis noringai ati
duotu jam savo Anita.

Gaila ir graudu jam labai bu
vo kad iszsirenge in taip toli
ma szali isz kur gal nesugryž 
jau, ne neatsisveikinęs savo 
numylėtos, bet dare taip tik del 
to, idant nesuteikt didesnio so
pulio savo numylėtai, nes gana 
gerai žinojo apie josios meile, 
žinojo, jog žinodama, kad jis 
iszkeliauja visai isz tėvynės, 
visai in svetima nežinoma 
krauta, niekad nemisiramiutu 
ir vargiai kada liudnascziai at
sispirtu ir nusiramintu, nes ne- 
pamirszo da jis kokis graudus 
buvo juodvieju atsisveikini
mas, kuomet jis tik gimtini kai
ma apleidinejo. Jau pusantro 
meto praėjo nuo to ju dvieju 
atsisveikinimo, bet atmine sau 
gana gerai kožna jos žodi isz- 
tarta tuomet ir nesziojo juosius 
giliai paslėptus savo szirdyje. 
Ko labiaus manstino apie juo
sius dabar keliaudamas in toli
ma pasvieti, to aiszkiau mate 
savo duszios akimis ta vieta 
kur abudu atsisveikino prie 
kryžiaus už kaimo, kur ji priža
dėjo jam laukt nors ir deszimts 
metu del jo. Tuomi tik Jonas 
da save ramino, nors ir abejone 
dažnai subruzdo jame, kadangi 
pamanstino, jog nors ir ji norė
tu laukt, bet jeigu tėvas užsi
spirs, tai ji, kaipo gera duktė, 
turės klausyt tėvo.

Su tokiom mintimis važiavo 
Jonas in ta nauja pasauli, Ame
rika, tokioms mintimis mato
me ji užimta besedinti ant laivo 
supamo vilnimis juriu.

Anita
Palikime mes Joną beplau- 

kenti jūrėmis, o gryžkime iri 
musu tėvynė, in kaima kur pa
siliko jo mylima Anita.

* * *
Nuo apleidimo per Joną gim

tinio kaimo, szeimynoje kalviu 
nieko da ne matome persimai- 
nusio, o net ir kaime viskas 
taip pat kaip Jonas paliko.

Rots, seniems žmoniems gal 
vienas plaukas daugiau ant 
galvos pražibo, o jauni paaugo, 
bet taip tas viskas nežymus, 
kad sunku ir patemint!

Kaimas vis taip pat stovi, 
žaliumyne, medžiu kaip ir pir
ma buvo, vis sklysta da atbal-

Dvi merginos Czikagoje 
girtos,

Kad net isz vietos 
paeiti negalėjo,

Badai viena kaip 
negyva gulėjo, 

Spardė gulinezia kas 
norėjo, 

Kas ten daugiau buvo 
nesakysiu,

Pasigailėjau tai da 
nutylėsiu, 

Kol mergeles pasiutimas 
neiszgaruos, 

Tai tautos vardas 
nepasikels niekados 
* * *

Kur ten apie Gilbertsdale, 
Vienoj vietoj,

Keli gerdami ir susimusze, 
Ir net bobele parmusze,

Langus iszmusze, 
Už tai namie negulėjo, 

Lakupe bųyo, 
Finos užmokėjo, 

Ka ant to sakysite, 
Ar tai gerai?

Mano sakalelei pamatysite, 
Kaip sau gala 

dasigriebsite.
* * *
Apie Ohajaus 

Keletą misiukes,
Tai išztikruju kaip

minga, pakol pas jumis. NfeHi-j Prie vienos kartybes prisi
rykite manės nuo saves, ne no- dėjo pagalinus da ir kita, arba 
rokite da taip veikiai žadinti, liudnastis jos ir skausmas szir- 
niano panystes.

Tėvas, mylėdamas savo vien
turte duktere nesispyre ir ne- 
privertinejo da teket, bet Anita 
gapa gerai žinojo, jog taip vis 
būti negali ir su baime lauke 
tos valandos, kuomet tėvas pa
reikalaus idant kaipo gera 
duktė butu paklusni. Iszteketi

tai baisi mintis 'buvo Anitei? 
Pamirszt mylima ir mylinti Jo
ną, neturėt bent ir jokios vil
ties, tai da baisiau!

Nėra Jono, dingo kaip ak
muo in jūres inmestas. Jokios 
žinios, jokio gando apie ji ne
girdėt. Kad nors bent atraszy- 
tu kur randasi, ka dirba ir ka
da pargryžsz, lengviau jai butu 
laukti.

— Gal pamirszo!
Ant tokios minties skausmas 

spaude szirdi doros merginos 
lyg žnyplėmis, bet rustinosi 
vienok pati ant saves, negu ant 
jo ir atsakinėjo pati sau.

— Ne, ne! Tas negali būti! 
Jis ne pamirszo, jis sugryžsz 
vela.

Tos mintys suteikė jai pa
lengvinimą ir smagumą. Tada 
skubino prie kryžiaus už kaimo 
idant ten jiadekavot Dievui už 
inkvepima tokios minties ir 
melstis pas Dieva malones, 
idant Jis teiktųsi sugražinti jai 
vela numylėtini. Dažnai žiurė
jo in ta szali in kur Jonas nu
ėjo apleisdamas gimtini kaima, 
pasiekdavo akimis net tolima 
erdve, kur dangus jungiasi su 
žeme bet vis veltui, vis negalė
jo iszvysti savo numylėtinio su- 
gryžtant.

dies pasididino smarkiai, kada 
■ levas priėmė maloniai pirszlius 

nuo turtingo ūkininko Vinco 
isz to paties kaimo kuris, pasi
likęs naszliu, jieszkojosi sau 
antros paezios, nes mirufei pati 
paliko jam dvejetą mažu kūdi
kiu kurie da 'būtinai nįętinisz- .1 • kos globos reikalavo. Jis pažin
damas kalviu Ona, nužiūrėjo 
ja sau ir labai troszko gaut. Se
nu da nebuvo o priek tam tur
tingu žmogumi gražaus gyve- 

*■ nimo, todėl ir ne dyvai, kad 
Į Martynui kalviui tokis žentas 
labai patiko, o net ir labai no
rėjo idant tokiam vyrui ati
duot savo mylima gera dukte
rį, kuriai laimes tikrai troszko 
ir mate ja tik tokiame apsive- 
dime.

Nemate vienok laimes jame 
Ona, nes apreiszkes tėvas jai 
savo norą ji pradėjo graudžiai 
verkti.

— Nėra ežia ko verkti, su
szuko supykęs tėvas, vienok 
reikia džiaugtis, jog tokia lai
me tave patinka, nę reike jos 
stumt nuo saves, pagaliaus, 
asz taip noriu ir taip turi būti! 
Pasikalbėk su motina ir ap
svarstyk 
jungtuves 
ilgo.

gerai dalyka, nes 
nereikia atidėti aut

.. .. velniukes, 
Parte buvo,

Asz po langu stovėjau, 
Ir in viduri stubos 

žiurėjau, 
Kaip paleido savo 

burnas, 
Tai tokiu žoždžiu nepliovos 

ne durnas, 
Tai visai ne gražu, 

Ba ten buvo ir vaiku 
mažu, 

Rodos iszrodote ant 
poniueziu, 

Bet jusu burneles 
kitokios, 

Koletą ant tokiu 
misiukiu, 

Jeigu nemoka kitokiu 
juoku, 

Geriau burnas uždarykite, 
Publika aplinkiu 

nepiktinkite, 
Ba tai labai biauru,

Ir del kitiems negražu, 
Toki tai isz ten gavau 

tiligrama.
* * *

Tik guzutes karsztis 
moterėles apėmė, 

Kad jau jais velneva 
suvis apėmė, 

Kaip tai vienam viete 
Karbono bobeles 

padūko, 
! Kad net per kėlės 

dienas buvo be dūko. 
Kelios pesztynes šukele, 
Visos baisiai apsivėle, 
Biauriai susirupdziavo, 
Po tam per kėlės dienas 

dejavo, 
•Taipgi ir alutis darbe 

buvo, 
Kare puiki atsibuvo, 
Viena ant kitos ant 

ulyczios dabojo, 
O ir akmenius kaip 

katra naudojo.

Jonas
Persikelkime dabar isz musu 

tėvynės net in užmari, in ta to
lima kraszta vadinama Ameri
ka. Kėlės tolimas begalo. Ne- 
stebetina todėl kad pribusime 
in-ten vėlai nakties laike, net 
treczia adyna po pusiaunak- 
eziui.

Kur eisime jieszkot Jono ? 
Nežiūrėkime visai in kita ka to 
svetinio kraszto, nors ežia vis
kas ypatingiau^ -negu musu tė
vynėje, bet mes neturime laiko 
žvalgytis po Amerikoniszkas 
ulyczias, o tik skubinkime at
rast narna su dideliais langais 
ant kurio rasime paraszyta 
“Saloon.” Ten ji tikrai rasime, 
.[neisime iii vidų nes ežia inžen- 
ga niekam neuždrausta. Visu- 
pirmu matome ilga stala, “ba
ru” vadinama, prie jo stovi 
keliolika vyru, visi jauni, po
niszkai pasirėdė ir jeigu nesu- 
prastumiai ka kalba ir nematy- 
tumiai, jog tai ponai ir rasi, at
siliept in juosius visai neisz- 
drystumiai. Kagi jie ežia vei
kia? Lukterk truputi mano 
prieteliau o tuoj matysi.

Siena užstalyje papuoszta di
deliais veidrodžiais žemiau ku
riu prie paezios sienos taip-gi 
randasi ilgas gražus stalas, ar 
ypatingai szepa su daugeliu 
durelių, ant virszaus to stalo 
matom gražiai sustatytus in- 
vairius butelius su gerymais. 
Užstalyje stovi vienmarszkinis 
su baltu žiurstu, digtas vyras 
ir be paliovos sukinasi, vaiksz- 
ezioja isz vieno galo in kita pa
duodamas stiklus su auksinius 
spalvos skystimu kurio baltos 
putos nesutilpdamos stikle 
drimba aut stalo, tai alkoliol- 
iszkas svaiginantis gerymas 
“byru” vadinamas arba pagal 
musu kalbos, alus. Taji geryma 
czionais beesanti vyrai labiau
sia turbut mėgsta, nes szinko-’ 
rius beveik nesuspėjo padavi
me! reikalaujantiems.

Matome isztikro ežia ir mu
su Joną.

Pasirodęs taip visai ponisz
kai, bet elgiasi visai kitaip. 
Veidas raudonas akys blizgan- 
czios, vos liežuvi burnoj apver- 
czia, skrybėlė vos laikosi ant 
virszugalvio o rankoje ląiko

taipgi dideli stiklą su alum, 
kuri laisto ant grindų ir ant 
stalo, nesusivaldydamas jau 
ant kojų. Vambrina kažin ka 
Angliszkai, ka klausantieji vie
nok tik mena negu girdi ir su
pranta.

— Jau negaliu! Tarė.
Juokai ir szandai draugu ge- 

reneziu erzina ji.
— Ko juokeles? Pasząuke 

staigai kilstelejas galva. Palau
kite, asz jum parodysiu jog da 
viena ir du galiu iszgert!

Ir užvertė stiklą pridėjus 
prie lupu, bet alaus daugiau 
nuėjo pro smakra ant krutinės 
ir ant grindų negu in burna. ■

Orait! Suszuko draugai, Gud 
boj! Na-gi gadem, iszgerk da 
viena, kad sakai jog ir du da 
iszgersi. Ir vėl “saliuninkas” 
linksmai besiszypsas paduoda 
vėl pilnus stiklus. Jonas norė
damas pasirodyt didvyriu, ima 
vėl kita, bet jauezia kad neap
veiks, jauezia kad galvoje su
kasi, kad akyse dvejojasi, o ko
jos visai silpsta.

— Jau man no gut, tarę 
viena isz savo pažinstamu!

— Eik, gadem, paszok, 
tuoj iszsipagiriosi.

Ir paemes ji už pažasties nu
tempė in kita kambari.

Eisime ir mes paskui. Akinis 
musu pęrsistato aiksztus kam- 
baris su lygioms grindimis ir 
ilgais suolais aplink pasieniais 
sustatytais. Matome ežia apstu 
bareli jaunu žmonių abieju ly- 

■cziu. Ant iszkelmes insteigtos 
vienoj kerezioje sėdi penki mu
zikantai ir grajina koki ten Vo- 
kiszka valtza.

iii
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Keliolika poru szoka arba, 
geriau sakant, szvaistosi, nes 
matyt isz visu j u krutėjimu ir 
elgimosi, jog tai žmones ne 
blaivus, jog lai koki beproeziai 
kurie pamirszta jok nakti Sut
verto jas davė pasilsiui žmo
gaus, bet ne! Tai ne beproeziai, 
tai Amerikoniszka jaunuome
ne, panaites pasipuoszušios 
tikrai poniszkai, visai nesirū
pina savo pasielgimu parodyt 
inteligentnumo. Jo viliasi ir 
trankosi su vyrais kartais visai 
ne mandagiai apsieinaneziais, 
kad žiūrint blaivam žmogui isz 
paszalies net akys isz gėdos 
svyla!

—TOLIAUS BUS—

BALF’ui Kempteno 
Lietuviai Dekuoja

Už Parama
(Tasa)

Dėkoja už dovanas
Lietuviu reprezentacines 

krepszinio ekipas “Szarunas” 
kapitonas, asz turiu didele gar
be ir malonia pareiga pareiksz- 
ti Jums visos komandos vardu 
nuoszirdžiausia lietuviszka' 
“aeziu” už medžiaga, eilu
tėms. Mes ja gavome per BAL- 
Fskyriu Muencliene. Tikekite 
mums,. Amerikiecziu Lietuviu 
broliszki jausmai mums, isz-- 
bloksztiems isz tėvynės, grūdi
na, musu valia iszkesti visus 
sunkumus ir stiprina mus ko
voje už musu tautos garbe. Mes 
kaip lik turime progų aktyviai 
stovėti tos gabbes sargyboje, 
kas lieczia sportą. Anaiptol 
mes niekad nelaukėme kokio 
nors nžmokegczio ar pagyrimu 
už tai geriausias užmokestis 
mums yra žinojimas, kad kiti 
stebisi Lietuviu krepszinio eki- ■ 
pa, kuri triženkliais skaieziais 
lupo geriausias Vokiecziu ko
mandas. Jie mus vadino “lie- 
tuviszkais krepszinio meniniu-. 
kais” mums to kakako. Viepok 
jusu parama isz užjūrio mums 
užgavo jautresnes stygas, mcs 
skaitome Amerikos lietuviu 
laikraszcziuose apie musu ko
manda ir džiaugėmės, jog gal 
but, prisidėjome prie to, kad ir 
užjūrio broliai didžiavosi ir 
vieszai sakėsi esą Lietuviai.

Da karta priimkite musu 
nuoszirdžiausios pagarbos ir 
padėkos pareiszkima, visados.

Z. Puszinauskas.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

HST Knygele, Dabar $1.00 
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi

’• t’V i
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Tokis Pats
Sudžia — Ko nori gaspa- 

dor?
Plikaitis — Ponas sūdžiau 

mano kaimynas mane baisiai 
nužemino, turiu ji apskusti!

Sudžia — Ka jis jum pa
sakė?

Plikaitis — O kad tave 
szunes suėstu!

Sudžia — Juk tai nieko 
neženklina, tai ne jokis nu
žeminimas. Juk szunes tave 
ir taip nesuede!

Plikaitis — Taip! Tai ne 
nužeminimas? Tai tegul ir 
poną sudžia szunes taip-gi 
suėda!

't '
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Rodykle: U

Bažnytinis metu padalinimas. -j 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetinei.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas. ! į" '■i IApasztalu Sudėjimas. I ’-3
Deszimtis Dievo prisakymu. j 
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles’ b 
Gailesczio. t
Maldos vakarines. -į
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines.

Maldos priesz pat Iszpaiinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunija*. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo. 

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco. 
Malda su visuotiniais atlaidais. j 
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas
Malda
Malda
Malda
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos. 
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano. 
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo, 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

SzT. 
prie 
prie 
Sxv.

Szt. Sakramento 
Tamosziaus. 
Vieszpaties Jėzaus. ! 
Panos- Szvencziausios. 
Bernardo prie Ssr.

Giesme ant Procesija. 
Giesme Laba Nakt. 
Ministranturas.

Saule, Mahauoy City, Pa.
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Žinios Vietines
' — Laike Midget Auto lenk
tines Ketverge vakara, Maha
noy Township Parke, Steve 
Jars, 38 metu amžiaus, kuris 
gyvena 329 Poplar uly., Phila
delphia, Pa., likos mirtinai su
žeistas kada jo automobilus su
sitrenkė su kitu prigulintis 
prie Wally Campbell. Jars pa
liko paczia ir viena dukrele. Jo 
kūnas likos palaidotas. Phila- 
delphijoje.

— Utarninke pripuola Szv. 
Mortos.

— . Dr. Peter Kapo (Kapus- 
czinskas) kuris gyveno Chica
go, Ill., ana diena sugryžo in 
miestą ir apsigyvens ant North 
Main ulyczia.

—■ Seredoj SS. Abdoas ir 
Sennen,

, —- Daktarai Klemenas S. 
Blirke isz miesto ir jo 'brolis 
Vincas A. Burke (Lukszys) isz 
Pottsvilles, pirko dideli narna 
ant 321 West Market Uly., 
Pottsvilleje už $16,000.

— Ketverge Szvento Igna
cio Loj.
| •— Sekantieji turėjo opera
cijas Locust Mt. ligonbute 
Shenadoryje. Jonas Rutkaus
kas, Frackville; Regina Vala- 
sziunas, ir Margareta Rudiene 
-Mahanoy City.

—■ Petnyczioj pirma diena 
Rugpiuczio (Aug.).

—- Szvento Marijos Slavo- 
ku parapija parengia Bazara 
kuris invyko Liepos 27-ta die
na iki 30 diena, ant naudos pa
rapijos.

— Nedelioj 2-tra valanda 
po piet, Szvento Juozapo haž- 
nyežioje Kunigas K. Rakaus
kas suriszo mazgu moterystes 

. panele Dorota Oftuckiute, dūk 
te ponst. P. Neverriu nuo 533 
W. Mahanoy Avė., su Juozapu 
Gladskio, Jr., sūnūs ponst. Juo
zapu Gladskiu nuo 422 W. 
Lloyd Uly., Shenadoro. Svotai 
buvo Rozalija Aftuckiute ir 
William McCullough. Vestuves 
atsibuvo Miner’s svetainėje 
Shenadoryje. Jaunavedžiai ap
sigyvens Allentown, Pa.

f Vincas Kuržinskas nuo 
511 W. Maple Ulyczios, numirė 
Nedelioj 6-ta valanda ryte Lo
cust Mt. ligonbute. Velionis 
gimė Lietuvoje, prigulėjo prie 
Szvento Juozapo parapijos. Pa
liko savo paczia Rože ir pus
nim Petra Burkauska isz Ta
maqua. Laidos Seredoj, su Szv. 
Misziomis Szv. Juozapo bažny- 
czioje 9rta valanda ryte ir bus 
palaidotas in parapijos kapi
nes. Graborius Rėklaitis lai
dos.

— Szv. Magdalenos drau
gyste turėjo savo pikniką Ne
delioj Lakewood Parke.

gramoje su P-80A Jet propell
ed plane. Isz Washington, D. C. 
atvyko Kongresmenas Fred E. 
Busbey paseke tinkama kalba, 
o Daktaras F. P. LeVan, Da
riaus-Girėno Posto narys nuo
savu lėktuvu programos laike 
skraidydamas barstė gėlės ant 
Dariaus-Girėno paminklo. 
Taipgi atsibuvo didele Legio
nierių paroda.

Washington, D. 0. — Girdėt 
kad Bankinis Komitetas sutiko 
iszleist nauja 50 centu piniga- 
moneta paminėti 200 metu su
kakti nuo Generolo Casimir 
Pulaski gimimo, Generolas Pu ■ 
laski, Lenkas yra Revoliucinio 
karo didvyris.

JAUNAS TĖVAS 
SUIMTAS

Nužudė Savo Maža 
Sūneli

CUMBERLAND, MD. — 
Mervin C. Wills, dvideszimts 
metu amžiaus veteranas, par- 
gryžes isz vaisko kareivis buvo 
policijos suimtas ir be jokios 
kaucijos in kalėjimą.

Jis yra intartas ir kaltina
mas už nužudinima savo asz- 
tuoniolikos menesiu sūnelio, 
kuris pasimirė in Allegany li
gonbute. Sūnelis buvo baisiai 
apdaužintas, jo galvele buvo 
praskelta ir sprandas nusuk
tas. Valstijos advokatas Mor
gan C. Harris insake tęva suim
ti, kai tu vaikelio szesziolikos 
metu motina ji atnesze in li
gonbute ir pasiaiszkino kad j u 
vaikelis kelis kartus trepais 
nusirito.

Moku Lietuviu, Lenku, R u-j 
su, Francuzu, Vokiecziu ir dali
nai Anglu kalbas.

Da syki malones praszau 
Tamstos padėti man surasti 
tautieti, kuris galėtu prisiųsti 
man afidavita. Labai Tamstos 
atsipraszau kad kreipiuosi in j 
Tamsta tokiu nelengvu reika
lu. Mano adresas:

V. Maciūnas,
D. P. Camp SS Kaserne, 

Munich, Freimann,
Germany.

Jeigu kas isz musu skaityto
ju norėtu szitam tautiecziui at
eiti in pagelba, raszykite sta- 
cziai jam tuo adresu, ar para- 
szykite redakcijai kad jus nori
te szita mielaszirdystes darba 
padaryti ir redakcija tam tau
tiecziui pranesz ir jis su jumis 
susiraszys.

KARAS AR
GINCZAI?

Kareiviai Kaip Sniegas Krinta j ko prisipažino, ponai Krug vi
sai neponiszkai iszsireiszke;
“Tas prakeiktas toks ir toks 
veidmainingas vyliugis! ’ ’

Eroplano Nelaime
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

iszkilti kai jis paskendo lieps
nose ir nukrito ant žemes. 
Daug žmonių subėgo in pagel
ba bet negalėjo prieiti del 
karszczio ir gaisro. Abudu bai
siai sudege.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

St. Olair, Pa. — Apie 75 mai- 
nieriu nedirba St. Clair kasyk- 
olse isz priežasties kad mainos 
likos užlieti.

y.'Chicago, Ill. — Nedelioj, Lie
pos 27 diena, invyko Dariaus- 
Girėno tragiszko žuvimo 14 me
tu sukakties minėjimas. Mine- 
jimąs buvo surengta per Da- 
riausrGireno Postas Nr. 271, 
American Legion, taipgi daly
vavus ir Don Varnas Postas 
Nr. 986. U. S. Army Air Corps 
vadovybe in paminejima at
siuntė isz Riverside, California 
stovyklų du lakunu, Colonel P. 
Hillman ir Leit. Tom Blazina. 
Pastarasis yra lietuvis ir Pos- 
įp narys. Jie daly vavo oro pro

ATSISZAUKIMAS

Lietuvis Praszo 
Pagelbos

Vienas Lietuvis isz Vokieti
jos kreipiasi in Amerikos Lie
tuvius pagelbos. Jis ežia, ma
tyt nieko nepažinsta ir už tai iii 
‘‘Saules” redakcija kreipiasi. 
Jis szitaip raszo:

“Esu Tamstai visiszkai ne- 
pažinstamas tautietis, baisaus 
karo at’bloksztas in Vokietija, 
gyvenantis taip vadinamuose 
D. P. lageriuose ir laukiantis 
Amerikos pagelbos kad isz- 
trukus isz to sunkaus gyveni
mo!

Norecziau Tamstos praszyti 
surasti man Lietuvi Amerikieti 
norinti man ir mano szeimai 
padėti iszvažiuoti isz Vokieti
jos in Amerika. Mums reikia 
kad kas parūpintu mums afi- 
davitus; be kuriu negalima nei 
krusti isz ežia.

Asz Visvaldas Macziunas, 
gimiau Sziauliuose, 1907 me
tuose, Kovo (March) deszimta 
diena. Ten pat 1926 metuose 
baigiau gimnazija. 1931 metuo
se Belgijoje baigiau technikos 
fakulteta ir gavau civilio inži
nieriaus diploma. Nuo to laiko 
dirbau statybos inžinieriaus 
darba.

Mano szeimyna: žmona Ona 
Baniute. Ona Grigaityte —-Gri- 
galiunaite, gimusi 1907 metuo
se Rugsėjo menesyje, dvide
szimts penkta diena, Rigoje 
advokate. Duktė Guoda-Mari- 
ja gimusi 1934 metuose, Birže
lio-June devyniolikta diena, 
Kaune, mokine; ir sūnūs Jonas 
Arūnas, gimęs 1938 metuose, 
Liepos-July menesyje septy
niolikta diena, Kaune, moki- 
ny.£-______ _______
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riauti. Daug žmonių saky
tu kad taip ir reikia da
ryti. “Kam mums kariauti, 
jeigu kitus galime pasisamdy
ti!” Kai kurie jau dabar pata
ria pasiunsti in Graikija Lenku 
armijos pirmininką Generolą 
Anders ir kitus generolus ir ka
rininkus kurie galėtu suorga
nizuoti Graikijos kariuomenes 
ir duoti tiems sukilėliams para
gauti isz kito bliudo.

Kai Rusija pamatytu kad 
mes tokia paezias priemones 
tokius paežius ginklus pavar- 
tuojame, kaip ir Sovietai, tada 
jie galėtu pasirinkti. Ar viską 
mesti in szali ir pasitraukti ar 
pasiunsti savo Raudonąja ar
mija in viesza kova priesz 
Amerika. Katra būda jie pasi
rinks pareis nuo to, ar jie jau- 
cziasi pilnai prisirengė susi
kirsti su Amerika.

Jeigu Stalinas turėtu nusi
leisti Molotovui ir paskelbtu 
viesza susikirtima su Amerika, 
tikėdamasis kad Amerikiecziai 
nenori antru kartu stoti in ką
rą toje paežioje gadynėje, tada 
Prezidentas Trumanas su Sek
retoriumi Marshallu turėtu 
galvatrukcziomis prirengti vi
sus Amerikieczius prie karo. 
Tada visi laikraszcziai ir radi
jai vėl pradėtu skelbti ir ra- 
szyti apie krasztui isztikimybe, 
apie savo tėvynei pasiaukoji
mą. Tokis darbas buvo laik- 
raszcziams užduotas kai Ame
rika rengėsi stoti in kara priesz 
Vokieczius.

Bet szita syki butu daug sun
kiau. Szita pati valdžia su Trn- 
manu tik keli menesiai atgal 
mums patarė pasibueziuoti su 
Rusija laikyti Komunistus už 
draugus. Tik pasiskaitykite 
pernykszcziu metu laikrasz- 
czius kurie taip gražiai rasze 
apie musu draugus, brolius 
Ruskius.

Reiszkia, dabar reiketu ko
kios baisios nelaimes, kokio ne
tikėto užpuolimo isz Sovietu 
puses, kad visus mus baisiai in- 
pykintu.

Tokios “nelaimes” sąvaimi 
neatsitinka, bet jos tankiai bu
vo prirengtos ir paruosztos.

Laivas ‘ ‘ Lusitania ’ ’ buvo 
paskandintas 1916 metuose ir 
keli kiti Amerikos laivai buvo 
nuskandinti ir tik po szitu 
“nelaimiu” Amerikiecziai taip 
inpyko ir pasipiktino kad val
džia galėjo Pirmutini Pasauli
ni Kara paskelbti.

Prezidentas Rooseveltas su 
savo taryba jau veda nepa-

Oro armijos 82-tra divi
zija sudarė didinga ir inspu- 
dinga paroda, parodyti 
Amerikos lakunu galybe. 
82-tra divizija susijungė su 
316-ta divizija ir laike paro

das. Czia lakūnai, kurie yra 
lavinami isz eroplanu nusi
leisti, leidžiasi isz Fairchild 
C-82 eroplanu ir pripildo pa
danges kaip žiema snaiges.

Jie kitus manksztymus.,

manevras sudarys szia žiema 
in Pine Camp, New York
valstijoje. Jie nori priprasti 
prie visokio oro ir iszmokti
kaip nusileisti per lietu,
sniegą ar audras.

skelbta kara priesz Vokieczius 
antru sykiu, bet vieszai paskel
bė kara tik po tos “nelaimes” 
kai Japonai užpuolė musu ka
reivius ir jurininkus ant Pearl 
Harbor, 1941 metuose.

Amerikos Sekretorius Mar
shall tuo laiku buvo Generolas. 
Jis Prezidentui Rooseveltui pa
rode kaip galima vesti nepa
skelbta kara priesz priesza, 
priesz Vokietija, nors karas 
nebuvo da paskelbtas. Genero
las Marshall, dabar Sekreto
riaus vietoje yra intakingesnis 
ir daugiau gali padaryti ir ki
tus pamokinti to kariszko 
mokslo.

Kataliku Vyskupas, 
Latvijos Prezidentas
VOKIETIJA. — Latvijos 

Vyriausioji Taryba (Latvijas 
Centrala Radome) pranesza vi
siems Latvijos piliecziams, kad 
mirus Latvijos Respublikos 
Saeimos pirmininkui Dr. Pau
liui Kalniniui (1945 m. Rugp. 
27 d.) ir vice-pirmininkui adv. 
Kailiui Pauliukui (1945 m. 
Sausio 21 d.) szioji Taryba, 
kuria sudaro penkios didžio
sios Saeimos partijos (Latga- 
les krikszcz. ūkininku Social
demokratu darbininku, ūkinin
ką sanjunga, jaunuju ūkininko 
partija ir demokratiszkas cen
tras), konstatavo, kad pagal 
Latvijos Respublikos Konsti
tucijos 16 ir 52 skirsnius, Vals
tybes Prezidento pareigas eina 
antrasis Saeimos vice-pirmi- 
ninkas, vyskupas Jazeps Ran- 
cans.

Akta pasirasze LCP prezidi- 
jumas: J. Rancans, V. Bastija- 
nis, A. Klyve, A. Bliodnieks ir 
B. Kruka Vokietijoje; taipgi 
Bruno Kalninsz, V. Tepfers ir 
V. Teikmanis Szvedijoje.

Vyras Prigirdė Savo 
* Žmona
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nusiskandinti, už tai kad jis ne
galėjo darbo rasti.

Jis su savo žmona susiginezi- 
no už kazyras, bet paskui sten
gėsi vėl susitaikinti. Jis pame
lavo savo žmonai, sakydamas 
kad jos brolis koja iszsisuko ir 
reikalauja pagelbos. Jiedu in- 
sisedo in “taxi-cab” apie vi
durnakti, nuvažiavo prie tilto, 
iszlipo ir paleido taksės drai- 
veri. Paskui jis per giria nusi
veda savo žmona prie upes 
kranto, ja visai nuoga nurengė 
ir insitrauke in upe, kur jis ja 
paskandino. Paskui norėjo sa
ve nusiskandinti, bet nepasise- 
ke.

Kai policija pribuvo jis pa
rode kur jo žmonos lavonas ir 
pats policijai pasidavė.

Karininko Žmona 
Nužudyta
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Generolai Ir
Geltonplaukes

Nelaime Kasyklose

nuoga, vienoje užeigoje kur yra 
samdoma kambariai ant nak
vynes. Szitas jurininkas buvo 
sveczias pas Katona szeimyna 
kur jie kazyravo ir kelis sznap- 
selius iszsigere. Jos vyras sako 
jis negali iszaiszkinti kaip jo 
žmona atsidūrė tame kambary
je užeigoje. Vakaruszkos jo na
muose užsibaigė apie vienuo
likta valanda vakare, o jo žmo
na buvo ant smert pasmaugta 
apie penkta valanda isz ryto.

Jurininkas Joseph Daniel 
Brouillette buvo suimtas, už tai 
kad tame kambaryje kur gulė
jo nuoga ir pasmaugta ponia 
Katona jie rado jurininko žie
dą. O tik vienas jurininkas ta 
vakara pas juos kazyravo.
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dės. Jo sanskaitose buvo para- 
szyta kiek jis iszmokejo ant 
gražuoliu, suknelių, paneziaku 
ir kitu reikmeneliu 
kad tuos valdžios didžiūnus 
pilnai patenkinus.

Senatorius Brewster, Repub- 
likonas isz Maine valstijos, 
tarp kita ko rado szitokias isz- 
laidas inraszytas in tas san- 
skaitu knygas.

Vidaus Sekretorius J. A. 
Krug, kuris tuo laiku buvo 
pirmininkas Kariszkos Iszdir- 
bystes Komisijos, buvo tan- 
kiaušiai vaiszinamas. Po jo 
vardu buvo inraszyta gražuoliu 
vardai, kurioms buvo iszmoke- 
ta po szimta doleriu ant vaka
ro. Ir paskui kitos sanskaitos 
parodo kad toms gražuolėms 
buvo perkama po deszimts po
ru geriausiu paneziaku, kurios 
kasztavo po deszimts doleriu 
už pora. Kasztai del saliunu, 
kliubu ir kitu pasilinksminimu 
buvo visi suraszyti. Net ir vie
nas tikietas ant arkliuku lenk
tynių už szimta doleriu.

Jack Meyers buvo isz tikro 
geras ir isztikimas darbinin
kas, nes savo sanraszu knygoje 
jis turėjo inraszes net ir tu gra
žuoliu telefono numerius, kad 
butu galima jas pasiszaukti, 
reikalui ar norui kilus.

Tame sanrasze buvo ir bran
giausiu kliubu vardai, kaip tai 
“Stork Club,” “El Morocco,” 
ir “21” kuriuose Armijos La
kūnai Generolai buvo vaiszina- 
mi.
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iszlysti per skyles kurios yra 
padarytos del szviežio oro.

Nežinia kas ten po žeme atsi
tiko ir kaip tas gazas susprogo 
ir užsidegė. Daug nuodingu 
gazu dabar tenai randasi ir ne
galima gerai isztirti ar peržiū
rėti.

SKAITYKIT 
®^“SAULE”^

Ir visos szitos vakaruszkos, 
vįsi szitie papirkimai ir vaiszi- 
■nimai buvo pilnai užmokėti isz 
pinigu kuriuos milijonierius 
Howard Hughes pasiskolino 
isz valdžios. Jis gavo kontrak
tą isz valdžios del' 40,000,000 
doleriu kad jis pastatytu dide
li medini prekybini eroplana.

Ant Pardavimo
Maudyne (Bath-Tub), ge

riam padėjime. Parsiduoda pi
giai. Atsisząukite in:

“Saules” Ofisą,
Mahanoy City, Pa. - i

Kai Senatos Komisija pa
klausė Vidaus Sekretoriaus J. 
A. Krug, ar jis pažinsta ta 
Johnny Meyers, jis greitai ir j 
su mielu noru prisipažino ir j 
labai ji iszgyre kad tai yra tik-! 
ras džentelmonas. Bet kai ta 
komisija ponui Krug parode ir 
pasakė ka tas džentelmonas . i 
Johnny Meyers pasakė ir prie

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

________________

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Enrike 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Pirkie U. S. Bonus

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.




