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Bulgarai Intaria Amerika
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SVIESTAS PIGESNIA Politikierius Žuvo. 6 

Metu Vaikas Sužeistas

ETOWAH, TENN. — Dūlio 
susprogimas suardė automobi
liu ir užmusze T. B. Ivins, bu
vusi politikierių vada in Mc
Minn apygarda.

Tas susprcgimas nuplesze 
tam politikieriui deszine koja, 
sumalė jam kaire ranka ir vi
sa kuna sudraskė su plieno ir 
geležies trupinėliais. Jo anūkas 
Danny buvo sužeistas.

Policija spėja kad ežia buvo 
darbas prieszu politikierių. 
1946 metuose szitoje apygardo
je buvo susikirtimas su karabi
nais ir revolveriais, kada par- 
gryžusieji kareiviai stengėsi 
pasiprieszinti politikieriui 
Paul Cantrell.

Politikierius T. B. Ivins, ku
ris dabar žuvo szitame sprogi
me, pernai buvo suaresztuotas 
in intartas už nuszovima Char
les Dunn, bet per politika iszsi- 
suko. Jis per savo politika daug 
prieszu pasidarė, ir buvo bai
siai neapkeneziamas. Policija 
dabar sako kad nėra jokios abe
jones kad szitas automobiliaus 
susprogdinimas ir žmogžudys
te gali būti suriszta ir iszaisz- 
kinta su 1946 žmogžudyste, ka- 
da Charles Dunn buvo nuszau- 
tas.

Szitoki szposai parodo kad 
toje apygardoje politikieriai 
vartuoja revolverius vietoje 
votu ar balsavimu.

LUPU DAŽA PAVO

JINGA VYRAMS

1 Maistas Brangesnis
;» --------

WASHINGTON, D. C. — 
Sviestas atpigo kai beveik vi
sas kitas maistas da labiau pa
brango. Galvijai pabrango ir 
dabar labiau pabrangs visokia 
mesa. Duona pabrango vienu 
centu ant bandukes.

Sviestas atpigo, už tai kad 
szeimininkes, kaip viena nuta
rė mažiau sviesto vartuoti jei
gu jis toks brangus. Kai sztor- 
ninkai ir kompanijos pamate 
kad sviesto daug mažiau žmo
nes perka, tai jie tuoj aus atpi
gino. Taip butu galima padary
ti ir su kitais daigiais. New 
York mieste per ana sanvaite 
sztorninkai pardavė net dvide
szimts nuoszimti mažiau svies
to. Tada visi jie iszsigando ir 
atpigino.

Tas pats ir su kiausziniais. 
Dvi sanvaites atgal kiausziniai 
pradėjo paszieliszkąi brangti, 
bet jau szia sanvaite ir kiauszi
niai atpigo, už tai kad žmones 
pradėjo mažiau kiausziniu 
pirktis.

Ana sanvaite žmones Ameri- 
.koje pirkosi 1,000,000 svaru 
mėsos mažiau negu paprastai. 
Priežastis to gali būti dvejopa. 
Vieni taip inpyko kad mesa to
kia brangi kad jie nutarė ma
žiau tos mėsos pirktis, o kiti 
jau neturi gana pinigu, nes pra
gyvenimas toks brangus kad 
jau po baiku.

Visokia pauksztiena atpigo, 
nes sztorninkai ir kompanijos 
tiek daug prisipirko kad dabar 
jie turi parduoti.

Szitoks prikliavimas ir mai
nikavimas su atpiginimu ir pa
branginimu parodo kad žmo
nes jau ima atsikirszti ir pa- 
reiszkia kad tam brangumui 
turi būti galas.

BOMBERIS DINGO

10 Ant Eroplano. Visi 
Jo Jieszko

LONDON, ANGLIJA —
Kariszkas eroplanas, bomber1’s 
dingo Seredoj ir nieko isz jo ar 
apie ji negirdeti. Ant jo buvo 
septyni keleiviai, Anglijos 
augszti karininkai ir trys la 
kūnai. Szitas eroplanas skrido 
isz Khormaksar, Aden ir Ri- 
yan, Saudi, Arabija.

Anglijos laivyno ir armijos 
eroplanai diena ir nakti jieszko 
to eroplano, bet da nieko nesu
rado ir nedažinojo. Oras buvo 
gražus ir geras, nebuvo nei 
ukanu nei audru, ir už tai Ang
lijos Karo Sztabas negali su
prasti kas atsitiko.

ATLANTIC, CITY, N. J. —
General Motors automobiliu 
kompanijos atstovai ir didžiū
nai turėjo susirinkimą ar sei
mą Atlantic City mieste. Szitos 
kompanijos vice-prezidentas, 
M. E. Cople staeziai visiems pa
sakė kad ims mažiausia tris me
tus pakol visi gales insigyti 
naujus automobilius. Jis sako' 
kad visos automobiliu kompa-j 
nijes dabar pagamina tiek au
tomobiliu kiek pagamino priesz 
kara, bet dabar daug daugiau 
žmonių reikalauja automobi-' 
liu, nes daug daugiau žmonių 
turi daug daugiau pinigu.

Jis taipgi pasiaiszkino: Ko
dėl automobiliai dabar taip pa
brango ? Jis sako kad dabar vi
si daugiau uždirba, ir tas di
desnis uždarbis atsiliepia ir au
tomobiliu fabrikuose, kur algos 
pakilo penkios deszimta nuo
szimti. Jis visiems primine kad 
automobiliai nors dabar labai 
brangus, nei pusiau tiek nepa
brango kiek visokis maistas.

Jis paride kad per pasta
ruosius metus automobiliu 
kompanijos iszleido 4,500,000 
nauju automobiliu. O priesz ka
ra visos kompanijos padare 3,- 
700,000 automibiliu ir visiems 
buvo gana. Szitos parietkas ir 
szitoks isz visu pusiu reikalavi
mas nauju automobiliu, jis sako 
priverezia ji, staeziai pasakyti 
kad naujas automobilius bus 
sunku gauti da per tris metus.

Didžiausia visoms kompani
joms beda tai kad negalima 
gauti gana plieni ir negalima 
su darbininku unijoms žmo- 
niszkai susitaikinti.

CINCINNATI, OHIO. — 
Dvideszimts vieno meto mergi
na Louise Sharpe buvo suimta 
ir suaresztuota kai ji paszove 
savo kavalierių, Paul J. Strei
cher. Ji paleido net tris szuvius 
in savo kavalierių ir pasiaisz- 
kino szitaip: “Asz tris sykius1 
užtiko ant jo marszkiniu lupu 
dažos demes. Ne tik ant jo 
marszkiniu, bet ir ant jo veido. 
Už tai asz ji irpaszoviau.”

Jos kavalierius, Paul J. 
Streicher yra pavojingoje pa
dėtyje, ir daktarai nežino ar 
jis iszliks gyvas ar ne.

Czia visi mes vyrueziai gali
ma pasimokinti kad nėra bai
ku su ta lupeliu daža, ypatin
gai jeigu musu moterėles užtin
ka ant musu marszkiniu.

Policija ta panele dabar lai
ko kalėjime ir laukia kaip bus 
su jos kavalieriumi ligonbute- 
je. Dabar abiem beda; ji kalė
jime, o nabagas kavalierius li- 
gonbuteje guli.

Viesulos ir audros atsisu
ko isz Atlantiko mariu ir už
ėjo ant Floridos miestu ir 
miesteliu. Buvo didžiausios 
audros nuo 1935 metu. Szitas 
paveikslas parodo kiek ble- 
dies buvo padaryta. Ne tik

15 Metu Vaikas 
Intartas

CHICAGO, ILL. — Chica- 
gos miesto teismas nusprendė 
kad penkiolikos metu amžiaus 
Jimmy Hartmann butu sulai
kytas ir suaresztuotas už žmog
žudyste. Jis pats prisipažino 
kad jis su peiliu nudure kuni- 
gužio žmona, Mrs. Gracelyn 
Bush, trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus. Jis nirejo pavogti ku- 
nigužie žmonos maszna su pi
nigais, kai jie ėjo prie savo au
tomobiliaus.

Pats policijos kapitonas, 
John Collins yra liudytojas. 
Szita žmogžudyste atsitiko 
Rugpjuczio dvideszimts ket
virta diena.

SUPJAUSTYTAS
MOTERISZKES

KŪNAS
ST. PETERSBURG, FLA.— 

Trys šamotai moteriszkes kūno 
buvo surasta, iszžvejota isz 
vandenio in Tampa Bay. Jie 
buvo invynioti in laikraszti ku
rio iszleidimo diena buvo Ge
gužio (May) penkiolikta. Poli
cija nieko nežino apie szita 
žiaura žmogžudyste, bet spėja 
kad czia butą ant tos moterisz
kes užpuolimas ir iszniekini- 
mas.

Policija tos nužudytos mo 
teriszkes rankas ir kojas sura
do. Daktarai sako kad tas ku
ris nužudė labai daug žinojo 
apie chirurgos, supjaustymo

Viešnios Ir Audros

miestiecziai nukentejo,’bet 
labiausiai nukentejo ūkinin
kai, kuriems medžius iszlau- 
že ir javus iszklojo ir iszro- 
ve. Czia paveikslas vienos 
ulyezios in West Palm 
Beach.

Prižadėjo Ne var
tuoti Kviecziu

Komunistas Hanns Eisler Bus 
Iszvarytas Isz Amerikos; Svies
tas Atpigo; Italija Su Fran- 
euzija Praszo Isz Amerikos 

$1,000,000; Angliszkas 
Kariszkas Eroplanas Dingo

bizni, nes jis stengėsi paslėpti 
to kūno lyti, kad nebutu galima 
žinoti ar tai moteriszkas ar vy- 
riszkas kūnas ir kad nebūt žy
mu kad ji buvo iszniekinta.

Daktarai spėja kad ta mote- 
riszke buvo apie penku pėdu ir 
trijų coliu augszczio ir svėrė 
apie szimta ir penkiolika sva
ru. Josios kūno szmotai buvo 
vandenyje apie penkias ar sze- 
szias dienas.

Slapta valdžios FBI policija 
tik tiek suseke kad jie rado 
pirsztu demes ar ženklus ant 
vieno laikraszčzio i rviena mo- 
teriszka pirsztine. Isz szitu ma
žu ir rodos nieko nereiszkian- 
cziu mažmožiu, slapta FBI po
licija gal neužilgo suseks ta 
žmogžudį.

Tos viesulos paskui pasi
suko in Gulf of Mexico ir pa
taikė in New Orleans, Gulf
port ir Biloxi, Mississippi. 
Bledies padaryta už milijo
ną doleriu.

- - - - - - - - ★- - - - - - - -

LAKE SUCCESS, N. Y. — Daktaras Nis- 
sim Mevorah, Bulgaru delegacijos vadas visa 
valanda kalbėjo konferencijoje ir intarinejo 
Amerikieczius, sakydamas kad Amerikos val
džia dabar tyczia visus gazdina ir stengiasi žmo
nes subuntavuoti, kad paskui Amerika turėtu 
priežaste pasiunsti savo vaiska ir savo laivyną 
in Graikija. Jis sako kad visi tie sukilimai ir 
neramumai Graikijoje yra tik vienas žingsnis in 
Amerikos suruoszta pliana arba tvarka iszsipla 
tinti ir insikiszti in kitu krasztu reikalus.

Albanijos delegatas, Theordor Heba, ku
ris kalbėjo po Daktaro Nissim Mevorah sako 
kad visas tas Balkanų klausimas ir keblumas pa
reina isz Graikijos’ nes Graikai jieszko prie
žasties kariauti priesz Albanija. Jis sako kad 
Tautu Sanjungos nusprendimai kad Albanija, 
Bulgarija ir Yugoslav!ja yra kaltos, yra klai
dingi ir melagingi. Jis staeziai užsigina kad jo 
krasztas Bulgarija ar Yugoslav!ja duoda pagel- 
bos Graikijos sukilėliams.

Szitiedu atstovai pasakė prakalbas konfe
rencijoje kai buvo iszkeltas klausimas pasmerk
ti tuos krasztus už tai kad jie prisideda prie Grai
kijos sukilėliu. Kitu prakalbu nebuvo.

Bulgarijos atstovas Daktaras Nissim Mevo
rah kad visi Amerikos priekaisztai yra tuszczias 
maiszas ir nieko panaszaus nėra. Jis sako kad 
jokio pavojaus nesiranda Balkanuose. Jeigu 
Amerika paliktu ramybėje Bulgarija ir nesikisz- 
tu in Graikijos reikalus, viskas butu gerai. 
Jis sako kad jo krasztas neduoda Graikijos su
kilėliams nei pinigu, nei maisto, nei ginklu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)



Kas Girdėt
Į nesutinkame su Senatoriaus 
Į Taft nusistatymais, bet mes

'"^ACr.r" mabįikot rr-Y fa.
......................   . .. - .-•* ■- —■ .7'1|- f-*- V'-'.............. ............................

Tegul žmogus turi pinigu už
tektinai, puikius namus, gerti 
ir valgyti, bet, jeigu turi namie 
pakramta, tai niekas jam ne
miela ir žmogus gyvas in žeme 
inlystu!

* Demokratai-nori kad Prezi
dentas Trumanas pradėtu Važi
nėti po didžiuosius miestus su 
politiszkomis prakalbomis. 
Prezidentas nenori, bet gal bus 
priverstas, jeigu Demokratu 
partijos vadai nujaus ir matys 
kad Republikonhi per daug 
ji egos turi, ar jeigu kuris Re- 
publikonas per daug ims gerin
tis ir seilintis žmonėms.

. I ..................-.........  -

Tremtinio Profesoriaus pararna ir isz balf gaunamo paveiksią
:: • maisto. Su'• szirdgela tenka —-------------------------------------- vėl greitai atsirado 1

I pripazmstame laisve kmkvie- Padėka BALI* V ajUUS konstatuoti, kad del nuolat sto- 
AllkotoiamS I v>v^ose menkejanezio maisto ir 

’ . szihip nepakankamu gyvenimo
sanlygu ligoniu skaiezius, 
ypacz džioyininku, suaugusiu 
ii- daugiausia vaiku, nuolat di
dėja ir paramos diena isz die
nos vis reikia daugiau. Jus sa
vo parama palengvinate mums 
laikytis nuo nykimo. Todėl 
kiekvienas tremtinis su 
pagarba taria BALF’o varda.

Asz visa tai raszau pilnas paveikslą.
Jums dėkingumo už Jusu ak- 1’fl paveikslą jis pats piesze 

L_ del to tiktai jis ir mokinosi ma-
liorystes, nes jam butu buvus

nam žmogui daryti ir kalbėti 
kaip jis iszmano ar kaip jam j 
patinka. Ir už tai mes sakome' 
kad tie kurie taip užsipuola ant • 
to Senatoriaus, kvailai ir dur
nai dare ir daro.

Ūkininkai Amerikoje dabar 
tyczia neparduoda ir sau laiko?,; 
si labai daug javu ir kviecziu it1 
laukia iki Nauju Metu. Jie taip Į 
daro už tai kad jie nenori . 
ti taksas sziais metais ant slavo 
uždarbio.

Amerikos* valdžia da kelis 
szimtus milijonu doleriu pa
skirs musu kariszkiems eropla - 
nams. , . ,

Eina gandai kad Molotovas 
bus Rusijos paszalintias ir kad 
Vishinsky užims jo vieta. Szi- 
tie gandai vis nėra patikrinti, 
bet taip galima suprasti, skai
tant Sovietu praneszimus ir 
Rusijos Komunistiszkus laik- 
raszczius. !

( Inžinieriai, kurie dirba prie 
kąriszku eroplanu ar prie ero
planams stoeziu ant menesi ga
vo insakymus isz valdžios, kad 
pinigai ar kasztai nieko ne- 
reiszkia. Jie dabar daug ilgiau' 
dirbo, daug daugiau gauna mo
kėti, ir jie patys daug daugiau 
darbininku samdo. Eroplanams 
stoeziu dabar visur labai grei
tai yra statoma.<. ..

Kai Prezidentas Trumanas 
pareiszke kad jis nemato jokio 
reikalo suszaukti Kongresą at
einanti menesi pasitarti apie 
Europos reikalus, keli augszti 
valdininkai nusijuokdanii pa
sakė kad Trumanas da neatbu- 
do ir nežino kas ežia darosi.

Tie Valdžios lakūnai inžinie
riai dabar stato daug nauju ka
riszkiems eroplanams vietų vi
suose Amerikos miestuose ar 
pri’ėmiescziuose.

Kai Generolas MacArthur 
sugryz in Amerika isz Kinijos 
ateinanti pavasari, jis bus pa
kviestas pasakyti prakalbas ir 
paaiszkinti Japonijos stovi vi- 
tiąih Kongresui.

Kai tik žmones dažinojo kad 
Prezidentas Trumanas su Ame
rikos Sekretorių, Marshall ir 
kitais valdininkais susirinko 
pasitarti apie maista Europos 
krasztams ir apie taupinima 
maisto ežia namie, tai pasigir
do gandai kad viskas paszie- 
liszkai pabrangs ir daug viso
kio maisto nebus galima gauti, 
tai moterėles lepetuojo in szto- 
tus ir-pradėjo pirktis cukraus 
po- szimtus svaru. Kas ten pra
dėjo gandus kad cukraus bus 
trumpa. Kaip tik tokie gandai, 
tokios pasakos viską ir pa- 
'branginia, nes sztorninkai grei
tai pabrangina tuos daigtus, 
kuriuos visi bėga pirkti.

Valdžia jau inlindo in mote
rų andarokus. Mes sakytume 
kad vien tik moterų biznis ar 
jos neszios trumpus,• '• virsz ke
liu andarokus ar nuleis jos iki 
žemes, bet dabar valdžios slap
ta policija susirūpino kas ten 
darosi už tu dandaroku. Kai ta 

!nauja mada buvo paskelbta 
kad visi andarokai bus daug il
gesni, tai Amerikos slapti poli
cija FBI susirūpino kas taip 
paskelbė ar nutarė. Dabar 
Slaptos FBI policijos atstovai 
tyrinėja ta ilgo andaroku klau
sima ir nori sužinoti kas taip 
paskelbė ir kodėl. Eina gandai 
kad keli moteriszkiu andaroku 
fabrikantai susimanstino tuos 
ilgus andarokoSj.kad jie galėtu 
;daug daugiau nauju andaroku 
ir suknelių parduoti.

Kai Senatorius Taft kalbėjo 
keliuose miestuose ir vare slavo 
darba pasigarsinti kaipo kan
didatas in Prezidento vieta, tai 
gaujos nemokszu prascziokeliu 
isz jo szidinosi, ji szmeiže, in ji 
akmenimis mete ir taip kito
kiais budais stengėsi ji panie
kinti ir pažeminti. Visa tai la
bui negardžiai atsirūgo ir atsi
liepė.1 Laikriasztininkai, kurie 
sykiu su Senatorių Taft važine- 
jū;, dabar ji ir jo partija užta
ria ir smerkia Demokratus ir 
darbininkus. Darbininkai yra 
sukurstyti unijos vadu ir rau
donųjų Komunistu, kurie viso-' 
mis galiomis stengiasi panie 1 * 
kinti Senatorių Taft. Republi- * 
kūnai dabar bijosi kad danguj} 
ma žmonių kaip tik ant kerszto ’ 
rems Senatorių Taft. Czia Ame
rika, kaip kas nori daro. Ir Se
natorius Taft yra Amerikietis 
ir gyvena Amerikoje, Mes gal

ife .A;' ... . - ■■’■t

Nors Prezidentas Trumanas 
visiems sako kad jis nemato jo
kio reikalo suszaukti Kongre
są ir Senata in specialu susi
rinkimą kita menesi, bet jis jau 
dabar rengiasi prie tokio susi
rinkimo, kuris turės būti, ne
paisant ka Prezidentas ir jo 
tarnai Sako. Prezidentas Tru
manas jau dabar paskyrp ke
lias komisijas isZtirti Europos 
reikalus ir kiek tie- reikalai 
mums kasztuos. Kai tos komi
sijos piianesz kiek tokia pagėl- 
ba, tokia paszelpa kasztuos 
Prezidentas ir Republikonams 
paskelbs ir szauksis juos in tal
ka. Republikonai vadai bus pa
kviesti pasitarti. O Republiko
nai bijosis pareįkszti kur ir 
kaip jie stovi, be viso Kongre
so ir Senates. Už: tai mes spė
jame kad bus specialus, ekstrą 
susirinkimas Kongresmenu ir 
Senatorių..

Italija su Francuzija jau da
bar praszo isz Amerikos $1,- 
000,000.

I
★

X.

i Isz kur 
vėl greitai atsirado ta aukszta 
balta kaip sniegas kakta? Gar
binti Dieva gerai atmenu, ir ži
nau, kad jos žema kakta buvo 

♦ rozine ir nuolatos, jauna, kaip

Szirdies Atmintis
| BROOKLYN,. N. Y. Szio- 
mis dienomis isz Vokietijos 
gautas tremtinio Prof. Antano 
Vasiliausko laiszkas, kuriame 
nuoszii'džiai > invertinamos 
Amerikos Lietuviu pastangos

i pagelbeti Lietuviams tremti- 
jiiiams. Prof. A^asiliauskaš pa- 

j v • ^a- g ALF atsiustos gė- 
i moke -1 , ... I. ryb.es yra reikalingos ir kaip 

jos rūpestingai skirstomos la-, 
biausiai ju reikalingiems. ' dalyvavima BALFo va- 

Sztai kaip tremtinio profeso- ūbuose ir kad Jus da gi
lius raszo:

“Ales puikiai žinome, mato
me ir jaueziame, ka reiszkia 
mums sziandien U. S. globa. 
Esame giliai dėkingi, nors kar
tais esame nesuprasti. Czia asz 
negaliu susilaikyti Jums nepa
sakęs, koki dideli vaidmenį at
liekate musu gyvenime Jus, 
broliai Amerikos Lietuviai. Jus 
esate susiorganizavę, darote 
vajus, rinkliavas daiktu ir pini
gu, neduodate pasaulio sąmo
nei užmigti ir užmirszti Lietu
va. Kai kam isz Jusu jau gal 
tikrai tie mitingai, tos prakal
bos, maldavimai ir rinkliavos 
yra nusibodę. Ne vienas jau gal 

. ir tam pagelbos szaukianeziam 
, balsui pasidaro ir nebejautrus.

Vienok manyežiau, kad tai ga
li-atsitikti tik dėlto, kad vie
nam kitam kyla klausimas, ar 
visa tai tikrai reikalinga, ar su
aukotos lesžos ir gerybes nenu
eina niekais.
Kaip Skirstomi Jusu Suaukoti 

Rubai
, Tebusman leista pora žodžiu
■ ir apie tai. Jus gerai žinote, kad 

surinktas gerybes BALF siun- 
czia savo atstovui in Vokietija, 
o szis jas perduoda Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui, kuris da
lina tremtiniams. Asz turiu

i progos isz arti matyti, kaip tos 
gerybes sunaudojamos. Vy
riausioji L. R. K. \raldyba gau
tas gerybes su dideliu rūpestin
gumu paskirsto ir iszsiuntirie- 

. ja ptoporcingai gy venaneziu  j u 
skaieziui in rajonus ir stovyk
las. Kiekvienoje stovykloje yra 
LRK skyrius,, kurio valdyba 
sudaro paežiu žmonių iszrinkti 
asmenys. Skyriai BALF atsius
ta apranga skirsto jos labiau- 

, šiai reikalingiems, o ju darba 
. prižiūri vietines ir kartais vy

riausioji LRK revizijos komi-
. sija. Negalima užmirszti, kad 

jau baigiasi tretieji metai, kai 
. ė^ame pasitrhuke isz teVynelš. 

Vokietijoj drabužiu insigyti 
, buvo beveik visisžkai neinma- 
. noma, o tlNRAos rūbais aptn- 
pinimaš taip pat buvo nepakaii'- 
kąmas. Jei-n'e Jusu parama:, 
butume jau visiszkai sūplysze. 
Sziandien Vokietijoj nerasime 
Lietuvio, kuriam Raudonasis Svecziai visi rinkosi paskirtu 
Kryžius nebotu- kuo -nors pade -1 laiku ir kiekvienas mažam Jiio- 
jes. Ales patys esame gyvai su- Žukui atnėšze sziokia tokia'do- 
interefeuoti, kad daiktai patek- vana. Atėjo kaimymo sūnūs, 
tu tik tam, kam įteikia; Ir taip Jiibzuko draitgas ir nieko Juo- 
apie 70 tukstanczlu žmonių ytft' Žukui nbatnesze. Juozukas pa- 
Vienoki ar kitokbrubeli gave'ir, žiurėjas in'sa’vo- drabga pribė- 
kiekvienas yra dėkingas savb go priė'ihdtino's ir Sako: — Ala- 
tautiecziui'geradariui Amėri- ma;-‘Atėjo ir Pauliu Petras, bet 
koje. Jusu ge-radariszkum'o dė-J nieko neatnesze, ar priimti'ji 
ka apie 2,000 studentu gali mo- ar ne? o .
kytis auksztosiose mokyklose,
o taip pat nemažas skaiezius ki- Jonuką ant keliu ir žiūrėdama 
tose mokslo instaigose. Jiems in^i klausė: 
padedama rubais ir suteikiama] 
pinigine parama.

Gelbstite Sveikatos Neteku
siems

Atskirai verta paminėti ligo-( 
nius. In jus kreipiamas y patiri- j 
gas dėmesys. Jiems teikiama

J^AS ta viską daro ’! Sudus 
nubudime, ba jaunas kara

lius, kuomet paliko naszliu, 
perstojo mantines apie kara
lystes reikalus, pradeizdamas

■ iliaį isztisas dienas ir naktis aszaro- 
se priesz savo mylimos paežiu-

liau jausumete, kokio svarbaus) lobai sunku žiūrėti, kad kas ki- 
ir didelio darbo dalyvis esate. 
Atleiskite man, kad sziomis ei
lutėmis atimu Jums keletą mi- 
nueziu laiko, nemalonumo 
Jums tikrai nenoriu daryti.’’

Prof. Antanas Vasiliauskas.
Kaip matote, Jusu dovanos 

visu labai invertinamos. Jusu 
pinigine auka, rūbas, knyga, 
vaistai, mokyklos reikmenys ar 
kitos dovanos Lietuviu trem
tiniu labai invertinamos. Tai ne 
tik dovana, bet ir moralinis su
stiprinimas tremtyje esantiems 
lietuviams. Siuskite pinigines 
aukas, rubus,- mokykloms reik
menis, vaistus, in: United Lith
uanian Relief Fund Of Ameri
ca, Inc. 105 Grand Street, 
Bj’pok^n U; N. Y^,

Nesiženyk Ant Senat
vės, Nes Ir Tau Taip

Bus

tas jo mylimiausios paezios pa
veikslą pernesztu ant audelko.

Karalius žinojo apie tai, kad 
malioriai-dailininkai ne syki 
turi papratima be jokios atsar
gos žiūrėt in savo modeli, prie 
tam ant paveikslo to visko ka 
mato nenupieszia, bet palieka 
sau ir užlaiko savo szirdyse ant 
visados, o juk karalius to vis
ko už jokius svieto turtus ne
leistu daryti niekam.

Tasai paveikslas dabar jam 
buvo visas suraminimas nuliū
dime, kada ant jo žiurėjo, apsi- 
liedavo gailingomis aszaromis, 
o Savo sopulio neatiduotu už 
visas svieto linksmybes.

Dykai ateidavo pas ji minis
terial ir sakydavo.

— Mielaszirdįngas
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Asz vyrelis pražuvau, 
Kam asz senas ženijaus.

oj, oj, oj, oj, oj,
Kam asz senas ženijaus!

Mano pati vaika turi, 
Bet su manim ji neguli.

Oj, oj pražuvau,
Kam asz jauna paėmiau!

Ana geria, uliavoja 
Ir su kitais bambiliuoja.

Oj, oj, pražuvau, ■ ■
Kad toks kvailas asz buvau!

Ana szilkais vis dabinas, — 
Man nabagui kiauras klynas,

O j, o j pražuvau!
Kad asz jaunas nevedžiau.

Pati jauna geidžia vyro, 
Prisiglausti, buczkio szczyro.

Oj, oj, pražuvau,
Kam asz meile iszgurau! 

Alano pypke, tai patieka; . 
Boba liesti bijau grieko,

Oj, oj pražuvau,
Kam asz senas ženijaus!

N ena udi f i gas S n Trfes

Nenaudingas Sveczias
K.r. •' •! ,, - - i .

‘ Petriene savo sutini Juozu
kui, parengė varduvių iszkil- 
mes ir 'susikvietę daug sVecziu.

Teta pasisodinu trijų metu

— Kas tau davė tokias- gra
ižęs akis?

— Hm.. Man jos atėjo sykiu 
su glava, atsake jis. .

l’irkie U. S. Bonus

pone, 
aplaikome nerames žinias, pra- 
neszanczias, kad paszalines 
vieszpatystes karalius ginkluo
ja milžiniszka armija, idant in- 
siverszt musu karalyste.

Karalius abejingai ministe- 
riu praneszimu klausėsi ir nėi 
ant minutos savo akiu nenu
traukė nuo mirusios paezios 
paveikslo.

Viena diena karalius inpuole 
baisiausiam piktumą ir mažai 
ko truko, kad pulti ant savo 
dvaro mylimiausio vieno mar- 
szalko, kuris savo ponui nuže
mintai dryso perstatyti, jog di
džiausias sopulis negali trauk- 
ties amžinai ir kad szviesiau- 
sias ponas privalo pamanstyti 
apie tai, kad savo pavaldinius 
apdovanoti nauja karaliene be 
skirtumo, ar tai bus isz kara- 
liszkos ar isz žmonių gimines.

— Begėdi! Suszuko kara
lius, drebėdamas isz piktumo, 
kaip drysti man tai pasakoti! 
Asz, asz turecziąu Savo myli
miausiai karalienei žodi laužy
ti! Szalin isz mano akiu, arba 
tuojaus ežia pražūsi! Bet ko- 
laik isz ežia iszeisi, žinok apie 
tai ii- visiems kitiems visur pa
sakyk, jog jokia moteriszke ne
pasidalys su manim sosto, gal 
bus visiszkai panaszi tai, kuria 
dabar matau sztai ant paveiks
lo.

Karalius žinojo gana gerai, 
kada isztare tūps žodžius, kad 
tas viskas neširisza su prisiža- 
dejimu, kadangi kur ant vieto 
rasis tokia moteriszke, panaszi 
tam paveikslui! Ji buvo per
daug patogi; gamta pati juk 
du sykiu nesutvers tokios pato
gybes.
J Ak ! Tos aksomo akys, tos di
deles akys! Tie stebuklingi 
plaukai; aukszta, balta kaip 
Sniegas kakta, gražiai isztaisy- 
tos lupos, tasai stebuklingas 
nusiszypsojimas!

O panašzia ant visos žemes 
apskriezio niekur neatsiras!

* * *
Perejo menesiai, perejo ir 

metai, o tame liūdname padeji- 
inelnebuvo permainų.

Isz paszalines karalystes ka
raliui tas visai nerūpėjo.

rožes bumbuorąs.
Patraukė kelis sykius teptu

ką pataisė plaukus ir paauksa
vo, sumažino veidą ir apdengė 
rožiniu dažu.

Žiūrėdamas in pataisyta pa
veiksią, karalius buvo labai už- 
ganadintas. Sekanczia diena 
ant paveikslo pamate vėl dide
les permainas.

— Nėra jokios abejones, 
kad czia darbas bus piktu dva
siu, nes kaipgi galima iszaisz- 

)kinti akiu ir lupu permaina!
—- Ne, niekados! Alano my

limiausia neturėjo tokiu juodu 
akiu ir taip placziu lupu, per 
kurias matyti beveik visi dan
tys!

— Prieszingai; szviesios ir 
žydraines, kaip rytmeczio de
besiai jos buvo akys, kurios ak, 
taip daug saldžiai ant manes 
žiurėjo, o luputes jos taip ma- 

’ žos, kad kuomet giedodavo, 
’ matėsi tikrai keli 'balti dantu- 
1 kai!

Karalius dege baisiausiu 
piktumu, kad butu galėjas su
gauti ta raganių, bet be abejo
nes 
tai 
tu. 
tai 
ant paveikslo. Alažai ko reikė
jo, idant paveikslas nebotu nu- 
plesztas nuo sienos ir kojom 
nesumindžiotas, kaipo koks ne- 
netikras paveikslas.

Palengva vienok susiramino 
kadangi jam atėjo minties in 
galva kad ta viską ant paveik
slo da galima pataisyti.

Taigi ėmėsi energiszkai už 
darbo maliavoje pagal savo at
siminimus ir viskas jam kuo- 
geriausiai pasisekė. Po keliu 
valandų darbo patogi moterisz
ke su szviesiai, žydrainemis a- 
kimis, auksinias plaukais ir 
mažomis luputėmis žiurėjo in 
ji nuo paveikslo.

O karalius džiaugėsi su savo 
darbo ir liūdnai dejavo.

Taip, tai ji! Tai ji iszrode, 
mano mylimiausia, nepamirsz- 
tina karaliene!

Ir kada viena diena dvaro 
marszalka, turintis blog’a pa
protį žiūrėti per rakto skylute, 
patarė karaliui paimti už pa
ezia maža piemenaite, kadangi 
kaip laszas vandeno ji panaszi 
in mirusia karaliene, o gal da 
už ana ir gražesne, karalius ta
da tam patarimui nesiprieszno.

—GALAS---- -

Alinisteriai, kas teisybe, ka-! 
raliaus vardu pakele mokestis 
kariszkiems reikalams, bet vie
toj tas mokestis sunaudoti ar
mijos apginklavimui, pinigus 
krovė sau in kiszenius ir szalis 
del visu neprieteliu likosi' at
dara.

Neužganėdintu skaitlius vis 
augo ir kiekviena diena minios 
žmonių rinkosi prieszai kara
liaus kambarius su skundais.

Bet karalius ant to visko nė-į 
atkreipdavo atydos, nuolatos 
žiūrėdavo ant karalienes pa- 
paveikslo.

Tuo tarpu viena rytmetį ka
ralius iszgirdo stebuklinga gie
dojimą.

Apimtas žingeidumo, prisi
artino prie lango ir staiga su
stojo kaip inkastas.

— Ne, panaszios grožybes 
da niekad niekur nemaeziau, 
kaip ta maža piemenaite, 
einanti paskui kaimene, tare in 
save.

Tai buvo jauna mergaite su 
szviesiais plaukais, rodėsi, kad 
jos plaukus pati saule auksavo. 
Jos žema kakta buvo taip ro 
žine, kaip pražydintis rožes 
bumburas, akis turėjo Szvie- 
sias, kaip auszrine, o luputes 
taip mažas, kad jai begiedant 
vos tik kelis dantukus galėjai 
pamatyti.

Karalius tuo apsireiszkimu 
buvo apiburtas, bet netrukus 
uždengė akis ir užsigiediho, 
kad ta laiko pamirszo savo my- 

, limiausia paezia. Atsiklaupė 
taigi priesz paveiksią, pradėjo 

, lieti gailingas aszaras ir jau 
nemanstino apie stebuklinga 
piemenaite.

— O! Suszuko jisai per
imtas didžiausiu sopuliu, tp 
žiną priguli kadangi nebuvo ir 
nebus tau panaszios moterisz- 
kes! Alano žmones reikalauja 
naujos karalienes, tiktai tuo- 

. kart sutikeziau, kad tu joja at- 
, gytum!

Kada ant rytojaus karalius 
kaip paprastai, atsistojo priesz 
karalienes paveiksią, užgimė 
nepaprastas atsitikimas.

; — Tai stebėtina! Atsilie-
. pe, argi czia butu szlapumas ir 
. drėgnumas? Rodosi, kad ta

sai kambarys paveikslams ken
kiantis. Paveikslas baisiai pa-

. juodavo. Juk kuogeriausia at
simenu, kad mano mylimiau
sios plaukai nebuvo toki juodi, 
kaip’kad dabar matau. Ne, už
tikrinu, nebuvo toki juodi, at
simenu gana aiszkiai, kad buvo 
szviesus, taip kaip paauksuoti. 
Alano mylimiausia buvo pana
szi in Szviesos Dievaite, bet ne 
in Nakties Karaliene.
Karalius tuojaus liepe paduoti 
teptuką ir viską ant paveikslo 
pataisė, ka drėgnumas buvo 
sugadinęs.

— Dėkui tau Dieve! Vėl tu
riu tuos gražius juodai-paauk- 
suotus plaukus, kurios garbinu 
beprotiszkai ir kuriuos iki gy
venimo pabaigtai neperstosiu 
garbines, suszuko ir atsiklau
pė priesz paveiksią darydamas 
amžinos isztiktimybes szliuba.
.Bet matyti pikta dvasia insi- 

maisze in karaliszkus reikalus, 
kadangi po keliu dienu kara
lius vėl turėjo pataisyti pa- I o kelione po svietą ir liudymaa 
veikslą.

— Kas ta viską daro ? Su- ] 20 centai, 
szuko piktai. Kas drysta1 SAULE PUBLISHING CO.

i szventvagiszkąi palytėti mano1 Mahar y City, Pa.

tai buvo raganiaus darbas, 
baisiai jam už tai atmony-
Bet raganiaus nesugavo, 

visa savo piktumą iszliepo

Iszmintingi Žodžiai '

—- Giliukis kaip kada buna 
kaip anas prietelis, kuris per 
visa gyvasti nuolatos pyksta 
ant mus, o valandoja mirties 
pri'buna kad mums akis užvožt.

— Geriausias laikas užbėg
ti barnius, yra asztuonios se
kundos priesz pradėjimo jo.

Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 
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Sunki Užduotis
guvo du kaimynai, o priek i geriau nebutu, jeigu jusu pa

tam da pus-brolei. Vienas jiegos ir kraujas pasiliktu del
isz ju ponas Jonas Kuczinskas, 
antras Mikola Žasinskas.

Vienas ir kitas drūti vyrai 
kaip aržuolai, tikri kareivai. 
Gyveno sutikime ir broliszkojd 
meileje. Bet sziandien abudu 
apsiniaukė, nežiūri viens ant 
kito kada sueidavo, suėjo abu
du prie girios su užrūstintais 
veidais.

Kada taip stovėjo valandėlė, 
Jonas prakalbėjo:

— Reike mums aiszkai pa
sikalbėt, ponas broli, kitaip bus 
beda.

— Ir asz taip manstinu, at
siliepė Mikas, tu manstini apie 
Mariute.

—- Tai-gi manstinu, patinka 
man, ir ne atstosiu nuo josios.

— Ir asz ne atstosiu!
— Turi būti mano.
— Mano, taip-gi.
— Tai negalimas daigtas, 

du vyrus turėti. Vienas isz mus 
turi praszalyt!

— Asz ta gana gerai žinau, 
bet ne pasiduosiu!

— Asz taip-gi!
— Tylėjo per valandėlė, o 

kožnas ka toki sau po nosia 
murmėjo.

— Ponas broli! Esame kai
mynai ir gimines, gyvenome 
sutaikoje, ar-gi dabar turėtu
mėm bartis.

— Ir asz ta pati manstinu, 
bet ka daryt?

— Pats ant to užsimansti- 
nau, kaip tam visam užbėgti, o 
nežinau. Vienas isz mus turi 
prasiszalyt. Bet katras?

Ilgai vieszpatavo tykumas. 
Jonas prisiartino, dirštelejo 
ant Miko ir tarė:

— Sztai isztrauk kardai, isz- 
bandysime juos, katras bus pa
žeistas, tas turi prasiszalyt, o 
ingaletojas paims Mariuką.

— Gerai!
— Ka nutarė ta ir padare. 

Sužibėjo kardai, suskambėjo 
abudu ir galėjimas prasidėjo. 
Vienas kitam nepasidavinejo, 
atkirtinejo vienas kitam ypus 
smarkiai, matyt, jog vienas ki
tam ne greit pasiduos.

Užimti galėjimu, ne patemi- 
no kaip prisiartino prie j u ko
kis tai ponas. Ant parodo gali
ma buvo pažinti jog paėjo isz 
augsztesnes gimines.

Stojo arti ju ir akyvai prisi- 
žiurinejo muszantiems, rodos 
buvo isz ju užganadytas, o ka
da jau prisisotino tuom regė
jimu, paszauke:

— Kaip esmių jus brolis ba
joras tai puikiai muszaties. Ant 
tu žodžiu Jonas ir Mikola at- 
szoko nusistebėja ir pažiurėjo 
ant kalbanczio.

— Tylėkite man ponai, kal
bėjo toliaus nepažinstamas, jau 
ne vienoje musztyneje davėsi 
matyt visokiu kireziu, bet to
kiu kaip jus tai ne tankai žmo
gus mato. Bet pasakykite man, 
už ka jus muszaties, ar-gi be jo
kios priežasties su kardais sau 
mosojete ant gaivu ? Ant niek 
praleidinejete savo laika, pri- 
siduotu jusu kardai kur kitur.

—Jonas ir Mikola stovėjo už- 
sisarmatinia. Nežinojo ka atsa
kyt ant jo užklausymo. Po va
landėlei Jonas atsiliepe:

— Mes muszames už pana 
Mariute!

— Už pana Mariute? Paan
trino nepažinstamas. O tai, tik
rai yra svarbus dalykas, bet ar

ko brangesnio ne kaip Marijo
na? Ar-gi ne galėtu atrasti ge
resni būda ant sutaikymo jus!

— Mes ne pykstame, ha es-. 
ame broliunai, kaimynai ir my-| 
limies, bet mums eina apie tat,1 
katras isz mudviejų turės pra-Į 
siszalyt nuo Mariutės, asz ar 
jisai, kalbėjomės, jog katras 
prasiszalins nuo pleciaus musz- 
tynes, tasai turės atsižadėti 
Mariutės.

t. Sztai asz jum duosiu ge
resni patarima iszklausykite 
tik manės su atyda.

— Jonas ir Mikola atidarė 
akis ant nepažinstami.

— Abudu mylėkite viena, 
vienas turės atstot. Katras, 
sunku pasakyt, tai. asz jums 
duosiu patarima. Sztai Inflan- 
tuosia kąra. Szvedas užėjo ant 
rubežiaus, ne kas ten su musisz- 
kais. Sztai pašiepkite jusu kar
dus in maksztis, sėskite . ant 
arkliu ir visi, ant neprieteliaus. 
Apie musztyne nesirupinkyte. 
Pirmoje ar antroje, katras isz 
jus gerai atsiženklys, tasai ap- 
laikys Mariute už paezia.

— Tegul buna kas norints, 
kalbėjo ponas Jonas, asz, einu 
pagal jusu patarima.

— Ir asz.
Nepažinstamas suspaudė ran

kas abieju o ponas Mikola tru
puti pamanstino ir ne drąsiai 
prakalbėjo:

— Bet esame akyvi dažino- 
ti, su kuom turime garbe kal
bėti?

— Esmių jusu brolis — Lie- ] 
tuviszkas bajoras, Jonas Kod- 
keviezius.

— Kodkeviczius! Hetmonas 
Lietuviszkos, bajoras žmudi- 
jos, suszuko abudu.

— Taip mano ponulėi, ap- 
laikiau žine nuo karaliaus, 
idant skubintau in Inflantus, 
sztai traukiu su savo pulku.

Diirstelekite fenais, randasi 
mano vaiskas ant atsilsio, o asz 
iszejau truputi in giria pasi- 
vaikszcziot užtikau ant jus.

* * *
Buvo tai 17 diena Rugsėjo 

1605 mete. Ponas Karelus Kod
keviczius, ant lauko po Kircz- 
kolniu parenginejo savo vaiska 
ant musztynes, o buvo tai labai 
svarbus laikas. Szvedu buvo 
milžiniszkas skaitlis o musisz- 
kiu tik saujele. Bet Kodkevi
czius nenusiminė tuom. Padali
no savo vaiska ant trijų daliu. 
Kada padare visa paredka, 
žiuri, o czionais du kareiviai 
ant szonu. Buvo tai ponas Jo
nas ir ponas Mikolas.

— Ponai brolei! Paszauke 
Kodkeviczius, jau kone metas 
kaip su manim muszaties, o ne
galiu pasakyt, katras isz jus 
yra geresnis. Sziandien turės 
būti galas ir ant tikrųjų daži- 
nosime katras nuves Marijona 

' prie altoriaus.
Mikola sudrėbėjo ant tu žo

džiu ir atsiliepe:
— Dievaž, sziandien turime 

taji dalyką užbaigti, paduosi
me taip: Tu eikie ant kaires, o 
asz eisiu ant deszines. Nežino- 
sime nieko apie viens kita ir 
kas su mumis darosi, o po 
musztynei stosime priesz poną 
Kodkevicziu ir apsakysime 
jam musu darbus, b tada ponas 
Kodkeviczius mus apsudys ir, 
pasakys, kam priguli pana Ma- Į 
rijona. Tiko ant to, sėdo ant

vienas nujojo J skaitė 8,000 užmusztuju, o kiek

PATARIMAI

puikiu arkliu, vienas nujojo1 skaitė 8,000 užmusztuju, o kiek 
ant kaires, o kitas ant deszines.' tai nuskendo upeje neprieteliu

* * * I kada bego nuo musu narsunu ?
Kone kožnas žino kokia ta i j Ingalejimas buvo taip dide- 

kruvina musztyne buvo po. lis, jog visi karalei ir pats 
Kirczkolniu. Keturi tukstan-j Szventas Tėvas o ir Persiszkas' 
ežiai musiszkiu ingalejo 20,000. Szakas siuntė gerus velinimus nie 
neprieteliu. -Ant .pleciaus su-

BALTRUVIENE

Vienoje pleise, 
Nesakysiu kokioje, 

Ten keli vyrukai atsirado, 
Kur keletą mergeliu surado, 
Ir pradėjo vyrukai saviszkai, 
Pasielgineti su mergelioms 

nepadoriai, 
Kaip davadni vyrukai 

dasiprato, 
Kad vyrukai velniszko 

budo, 
In guzinia pakvieti, 

Gerai sėdynės apteikė, 
Ne ilgai vyrukai užtruko, 
Ant rytojaus prasmuko 

In nežinomas vietas, 
Sziandien merginos pasilsės!

Bet-gi szirdeles laikai 
sziandien maiiiosi, 

Vyrukai jau kasąvojesi, 
O da už kokio tai laiko, 
Nepasiliks ne patamko! 

* * *
In viena vieta pribuvau, 
Ten musztyne maeziau, 

Kaip bobeles susivaidijo, 
Ir koki tai sporteli muszti 

pradėjo, 
Kad nebutu kiti perskyria, 

Butu vienčs kitoms 
gala padaria.

* * *
Jau tos keletos Burnsvilles 

bobeles, 
Darote negerai,

Kad kitas taip tankiai 
apkalbate, 

Ir isz to puczesi,
O kad jais visi myli, 

O Baltruviene apie tai 
tyli,

Bet, asz neužilgio in 
fenais pribusiu, 

Velniu visom duosiu, 
Tai nereikės jums girtis, 

Ir taip pūstis. 
# * *

New Yorke apygardoje 
nelabai didelioje, 

Boba biauri randasi, 
Badai vyrai nuo 

jos szalinasi, 
Ir josios vaikai su 

ja nepabuvo, 
Nes in platu svietą 

" iszvažiavo, 
Ir nežine kur apsigyveno, 

O bobele prikibo prie 
vieno vyruko, 

Bet tasai gerai * ° 
apsimanstino, 

Ir nuo visko atsisakė, 
O bobele isz pasiutimo, 

Vyruką apsvaigino 
Ir da in teismą s' 

ant galo, 
Mano szirdeles,

In kur tik pasisuko, 
Tai tokiu bobelių 

visur suseke, 
Kitu kartu daugiau 

pasakysiu, 
Ant sziandien bus gana.

Smetonuoti Kopūstai
Kopūstai, kaip tankiai girdi- 
j, yra viena isz naudingiau- 

ponui Hetmonui, o karaliui S1U daržovių, nes galima invai- 
Žigriiuhtui užvydėjo tokio nar-' rįais, būdaią vartoti, keptus ir 
saus Hetmono. ‘ [ žalius, salotoms ir kaipo daržo-

Sztai ant pūtuoto arklioiht-jye.-Jeigu.tinkamai iszkepti ar-' 
jojo ponas Mikolas. Akys jo ži-[ ba žali vartojami turi savaimi 
bėjo isz džiaugsmo. Rankoje * naudingus vitaminus. “Dvieju- 
laike Szvediszka karūna o prie'niinutu kopūstai“ yra tinka- 

I szono aficieriaus karda. Į mas; būdas pagaminti szita dar- 
I — Bravo! Gerai! Paszaukejž°ve. — Vartok.t ;,>i

1 kvorta kopūstu,,, smulkiai 
supjaustytu

1 pante karszto pieno 
puse szauksztuko druskos 
1% szauksztuko cukraus jei

gu pageidaujama
1 szaukszta miltu
1 szaukszta sviesto
1 puoduką Smetonos

Indek smulkiai sukapotus 
kopūstus in karszta pieną, ku
riame indeta druska ir cukrus 
(jeigu pageidaujama), ir tegul 
per dviejas miliutas paverda. 
Maiszyk kad prie puodo nepri
liptu. Sumaiszyk sviesta ’su 
miltais, inpilk Smetona, ir ta
me miszinyje indek karsztus 
kopūstus, virk pakol sutirsz- 
tes. Kopūstai netur visiszkai 
suminkszteti.

Hetmonas, jau matau, jog Ma
rijona yra tavo. Bet kur randa
si ponas Jonas? Ne ilgai reikė
jo apie ji klausinėti. Dulkes pa
kilo isz deszines szalies, zbra- 
jus suskambėjo ir ponas Jonas' 
stojo prieszHetmona.

Ponas Mikolą truputi susi
raukė. Ir nedyvai, ponas Jonas 
taip-gi turėjo puikia Szvedisz- 
ka karūna ir aficieriaus karda 
prie szono.,

, — Ha! ha! Suklyko Kodke
viczius, juokdamasis ant visos 
gerkles, ir musu Jonas prakai
to iszliejo, sunku man bus ap- 
sudyt, katras isz jus yra geriau- 
se tarnavęs būti vyru panos 
Marijonos.

— Ka czia daryt Ka daryt ? 
Kalba Hetmonas. Tikrai su ju
mis ergelis. Jau metas laiko 
muszates ir negaliu apsvarsty
ti, katras isz jus geresiiis ka
reivis. Bet asz kitaip taji daly
ką apsyarstyąiu. Sztai viena isz 
jus darau pulkauninku, o an
tras tegul sugryžta pas Marijo
na1. Iszsirinkite kam kas patin
ka, ar pati, ar pulkauninkyste?

— Ka manstini? Sūšznabž- 
dejo Jonas, Mikolas atsiliepe.

— Taip! Nėr ka apie tai kal
bėt. Pulkauninkysta, tai ne 
juokas, bet pana Marijona 
kraujas su pienu, akutes juo
dos, sveika kaip rože.

— O ka tu sau iszsirenki? 
Užklausė vela Jonas, o Mikola 
ant to:

— O tu ka?
— Kaip Dievas mato; neži

nau.
— Na, apsimanstykite grei

tai, tare.Kodkeviczius, tųpjaus! 
Viens, du, o kada isztarsiu 
“tris“ viskas prapuls. Na, tai 
pradedu: Viens, du, trys!

Ponas Jonas nusiėmė kepu
re, pasikloniojo gilei Kodkevi- 
ežiui ir prakalbėjo:

— Tegul buna Dievo vale, 
ponas Hetmonai. Puiki pana

‘ » J > f < ■
Marijona, bet puikesnis yra 
dinstaS pulkauninko, tai asz 
jau pasiliksiu pulkauninku.

Ponas Mikolas užsidėjęs ke
pure ant szalies-paszauke links
niai :

— Na, jeigu taip, tai asz pa
imu Marijona pasilikit sveiki 
ir muszkites giliukningai.

Nuvažiavo namon, apsipa- 
cziavo, ir gaspadoriavo laimin
gai.

O ponas Jonas? Sztai ant jo 
antgrabio radosi tokis para- 
szas:

“Czionais ilsisi Jonas Ku
czinskas, garsingas kareivis, 
pulkauninkas 1_____
gvardijos Vladislovo IV, bajo
ras Mendžižauckas. L 
koše vainose atsiženklino nan 
sei, kaip tai:.po Ryga, Sztume- 
nu ir t.t.

O ar apsipaeziavo kada? Nie
ko apie tai nežinau.

— GALAS —

Italiszkai Kepti Ryžiai

Sumaiszyk keturis puodukus 
virintu ryžiu su tris-ketvirda- 
lius puoduko supjaustyto sū
rio, puse puoduko sukapoto pi
mento, 1%. puoduko tomaiežiu 
Sunkos, 2 szauksztukus drus
kos ir asztunta dali szauksztti
ko pipiriu, ir inpilk in kopiama 
torielka ant virszaus užpilk to- 
mates nuo kuriu sunka numie- 
ruota. Kept per 20 miliutu vi- 
dutiniszkame pecziuje ir ant 
stalo dek karsztus.

Kaip Isznaikinti Namines 
Skruzdeles

rasti kur randasi skruzdėlių 
lizdai, tai galima ant lizdo už
krėsti truputi disulphid of car
bon, kerosino, arba gazolino. 
Negalima juos vartoti jeigu 
lizdas arti' ugnies.

Rintes inmerktos apsaldintu 
vandeniu sutrauks daugeli 
skruzdelių. Galima pintę§, su
rinkti kęlis sykius ant dienos ir 
inmesti.jp,kąrate .vandeni, bet 
turime ątsipiįnti, kad daugelis 
tokiu saldžiu daigtu vieton isz
naikinti skruzdeles, tik padi
dina ju skaiezius. Todėl patar
tina vartoti apnuodinta sirupą.

amžių, giminyste, ir adresu 
žmogaus, kuri ketinama aplan
kyti. Ligos atsitikime, reikie 
pridėti ligonio gydytojo paliu
dijimu kuri užtvirtina Military 
Government in Germany.

FRANCUZU ZONA, VIETA 
VOKIETIJOJ

Militarinius leidinius aplan
kyti Francuzu zona'Vokietijoj 
reikia pasiusti French Military, 
Attache 1759 R. Street, N. W., 
Washington, D. C., kuris gauti 
galutina nusprendimą, turės 
kreiptis in French Command
ing General in Germany. Toki 
leidimai duodami.

Amerikos Piliecziu Vi 
zitai Vokietijoj Ir 

Austrijoj

VIZITAI VOKIETIJOJ

Civiliai žmones norėdami ap
lankyti invairias okupacijos 
vietas privalo gauti okupacijos 
vietos, zonos militarines val
džios liedima.

Amerikos piliecziaiį norin
tieji lankyti Vokietija, turi 
pirmiausia praszyti pasporto 
isz Passport Division of the De 
partment of State, Washing
ton, 25, D. C. Kada iszduos pa- 
sporta, Passport Division pri
des forma “Application for 
Permit to Enter Occupied Ter
ritories “ kuri yra reikalinga 
praszyti militarinio leidimo. 
Forma reikalauja, nekuriu in
formacijų apie aplikanta. Czia 
paduosime formos kopija.

Amerikos ir Britu arba. Ang
lijos Zonas, vietos Vokietijoj. 
Vykti in szias zonas, žmogus 
turi pasiusti aplikacijos tris 
kopijas, maszinele arba ranka 
spauzdinta, in Military Permit 
Section, Civil Affairs Division 
War Department, Washington 
25, D. C., nors szeszias sanvai- 
tes, priesz inleidimo (in zonas) 
diena. Lig sziol Passport Di
vision padėjo gauti militarini 
leidimą Amerikos pilieeziams 
aplankyti Amerikos ir Britu 
Zonas Vokietijoj. Dabar nepa
deda.

Abelnai, leidimai bus iszduo- 
ti del biznio arba labdarybės 
priežaszcziu.

1— Nustatytas skaiezius biz
nierių bus inleistas kas menasi 
in Amerikis ir Britu Zonas Vo
kietijoj. Galesczia būti tik 14 
dienu (viename menesyje). 
Pratesimus galima gauti isz 
Permit Travel Bureau, Berlin, 
Germany.

2— 'Leidimai bus. duoti asme
nims, kurie nori aplankyti gi
mines 70 metu almžiaus ir virsz 
arba serganezius. Su aplika- 
cijpms reikia pasiusti notari- 
zuota afideitivta su vardu,

— Biznieriams, kurie at
stovauja komercijines instei- 
gas ir kurie ketina padaryti 
specifinius kontaktus su fir
moms Francuzu zonoje,

— Atstovams religiniu gru
pių, siuncziaimus savo organi
zacija lankyti specifines kon
ferencijas arba aplankyti ti
kybines insteigas,

3—Labdarybės reikalams in 
leidimo iszdavimas, pagreitin
tas jeigu aplikantas paežiu lai
ku pristato su savo aplikacija, 
medikali ceirfifikata militari
nes valdžios užgirta.

Ima szeszias sanvaites gauti 
autorizavim'a, paliudinima. 
Kartais ilgiau.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Sirupas apnuodintas su “ar
senate of soda“ yra geriausias 
isznaikintojas naminiu skruz
delių pranesza Suv. Valstijų 
Žemdirbystes Departamentas. 
Reikia atsargiai pagaminti ta 
sirupą, ir pagaminti tik užtek
tinai ir neperdaug, nes pavo
jinga prileisti kitus naminius 
gyvulius kur tas sirupas ran
dasi. Skruzdeles paimdamos ta 
sirupą, parsigabena in savo liz
dus ir tokiu budu tos skruzde
les, kurios pasilieka namie, ir
gi apnuodintos.

Patartina, sekaneziai paga
minti sirupą; paimti viena šva
ra cukraus ir sutirpinti in kvor
ta vandens ir indeti 125 grudus 
.(grains) “arsenate of soda.“ 
Reikia viską iszvirti ir iszsunk- 
ti, kuomet atvesta vartoti su 
pintoms. Galima ir pridėti ma
ža dali medaus, kas pagerins 
sirupą.

Skruzdeles mėgsta 
saldu maista, ypatingai keksą, lished semi-weekly at Mahanoy City, 
duona, cukru, sirupus ir t.t. Į Pa-> as October 1, 1947^ 

I Reikia pirmiausia surinkti vi-
karaliszkos' SUS malst° trupinėlius, nuvaly- ness Manager, V. L. Boczkowski, 336
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STATEMENT of the ownership, ma
nagement, circulation, etc., required 
by the Act of Congress of August 24, 
1912 and March 3, 1933 and July 2, 
1946, of the Saule (The Sun), pub-
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Editor, V.L.Boczkowski, 336 W. Ma
hanoy Ave., Mahahoy City, Pa., Busi

ti visas lentvnes ir kampus, ir ^-Mahanoy Avė Mahanoy City Pa 
...... . ... Publisher, Saule Publishing Co., That

Szeszioli- ^bikia laikyti maista tai t}je owners are: V.L.Boczkowski, 336 
[toki maista indeti cininuš ar W.Mahanoy Ave.,Mahahoy City, Pa.,

stiklinius indus, ai ba 111 diu- Ave.;viahanoy City, Pa. Known mort- 
cziai uždaryta vedytuva. Pa-'gages, holding 1 per cent or more of 
tartimi kasdien pirkti tik tiek amount of bonds, mortgages, or 

x nfhnr connritioc ■ Mono Avorairn nilTYl-e Uulivx tJWWXlVXVkJ, X, VilV, *x*-.---

maisto kick Įll Viena diena gali-j bers of copies of each issue of this 
ma suvartoti.

Departamento žinovai rado, scribers during the^ twelve “°nths 

kad paprasti budai, kaip kom-

and S.BoczkowSki, 338 W. Mahanoy 
Ave.,Mahanoy City, Pa. Known mort-

other securities: None. Average num-
I UU10 MX wpiivo MX UUV11 XUUUV vmO

(publication, sold or distributed, thru 
'the mails or otherwise, to paid sub

preceding the date of this statement: 
6628. V. L. Boczkowski, Editor-Busi-

det ne del to kad yra truezius, ’ paras ir napthalino lusteliai ness Mgr. Sworn to and subscribed . _ __ ______ -t „x
bet del to, kad su pinigais 
but dorais.

ali' arba pudruotos kandžiu boles 
Į neturi vertes. Jeigu galima su-

before me this 1-st day of October, 
1947. Mary-Sims, Notary Public. My 
Commission expires Jan. 7, 1951.

arba pradžia 
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Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

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^ 

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

ISTORIJEapi6 *“ 
------------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip ui- 
iaikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 109 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijoj 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^.
Saule Pub. Co.. Mahanoy City, 

| Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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žinios Vietines
linksmi, gražus ir pasekmingi.

— Utarninke pripuola 
Szvencz. Pan.. Ražanicziaus.

John Combes isz miesto 
likos sužeistas in ranka pulda- 
nįas ,trepais žemyn. Gydosi 
nąmie.

— L.D.S. 104 Kuopa rengia 
Dideli Baliu Lapkriczio (Nov.) 
26-ta diena 1947, Aidukaiczio 
Svetainėje, 1139 E. Mahanoy 
Ąve,, prasidės 8 valanda vaka
re iki? Sziokiam griesz Lietu- 
yiszka orkiestra. Inžanga in- 
skaitant taksus 50 centai.

— Seredoj Szv. Brigytes.
1 j — Pranas J. Sklaris taipgi 
Bladas Baranauskas su paezia 
išz Luzernes, motoravo pas gi
minius ir pažinstamus taipgi 
įjąs . p. Sklario sesute ponia 
Morta Bražinskiene 433 W. 
Mahanoy Avė., ir prie tos pro
gos atlankė ir “Saules” redak
cija. Acziu už atsilankyma.

' — Ketverge Szv. Jono Leo
nardo.

•; ■■ Brooklyn Dodgers beis-
ibolo tymas nugalėjo New York 
.Yankees 8—6, szes’tame World 
Series žaidime Nedelioj popiet 
{Brooklyn, N. Y.
į. Gerai žinomas biznierius 
Harry F. Newhard, nuo 7 E. 
Mahanoy Avė., staiga krito ne
gyvas Kozy Korner name ant

• Pine Uly., Petnyczioj apie 
10:30 valanda ryte. Velionis 
buvo prezidentas Mahanoy 
!City Lumber Co., ir preziden- 

..tąs Mahanoy City Building 
and Loan Association. Paliko 
jiąęzįa, viena sunu taipgi broli 
ir' seseri.

Shenandoah, Pa. — Sirgda
mas trumpa laika Simonas Ku- 
baszinskas, kuris buvo ant kur
do pas savo duktere J. Lynchie- 
ne, 15 N. Union Uly., numirė 
Petnyczios vakara. Velionis at
vyko isz Lietuvos būdamas 
jaunas vyrukas, apsigyvenda
mas czionais ir dirbo angliaka- 
syklose. Buvo narys Szvento 
Jurgio parapijos. Paliko dvi 
dukterys: J. Lynchiene ir Ma
rijona Yąsaitiene mieste, tris 
anukus ir viena pro-anuka. 
Graborius Vincas Menkevicz- 
ius laidos.

Teheran, Iran.— Czionais at
sibuvo drebėjimas žeme, apie 
400 žmones žuvo ir daug sužeis
ta.

gina ta vyreli susitiko, kaip 
priėjo su juo prie santuokos ir 
kodėl jis ja per vestuves sumu- 
sze, smulkmenos mums nežino
mos. Bet, skaitant apie szita 
invyki siūlosi klausimas ar tik 
nebus jie du in pažinti, sueje 
per vedybų biurą, kokie suve
da in poras meiles iszsilgusias 
sielas ? Tokiu Biuru kurie par
davinėja norineziuju tuoktis a- 
drėsus, reikia saugotis, nes ga
lima pataikyt, ant apgaviko. 
Viena Lietuve isz Detroit, 
Mich., nelabai senai prarado 
kelis tukstanezius doleriu 
szitokiu budu. Nors apgavikas 
kuris taip pat buvo Lietuvys 
likos suaresztuotas Pennsyl- 
vanijos vals., ir likos sugra
žintas in Detroitą ir nuteistas 
in kalėjimą, o moteriszkes pini
gai žuvo. —K.

9—Persons, organizations, 
factories, establish ements, 
etc., it is desired to visit ....

10— Who in the occupied ter
ritory knows of or requested 
the visit..................................

11— Proposed destination; ci
ties and zones ....................

12— Proposed date of arrival,
duration of visit, place of en
try and method of tranpor- 
tation.......... ............................

I certify that above de
tails are true,

Laukia Pamatyti “Laisves Traukini”

C Minersville, Pa. — Antanas 
Zienis, keturios deszimtys 
dvieju metu mainierys isz Selt- 

.. zer City, buvo mainose sužeis
tas kai didelis szmotas anglies 
ir akmens nukrito ir ji primu- 
f ze in “ B ” and “ W ” kompa - 
jiįjos mainas. Nelaime atsitiko 
netoli nuo Swatara. Antanas 
Žienis buvo nuvežtas in ligon- 
Jbute Pottsvilles mieste, kur 
daktarai sako kad da negalima 
pasakyti kaip labai jis yra su
žeistas. Antanas Zienis yra ke- 

‘turiu vaiku tėvas, ir gyvena in 
Seltzer City, kur laibai daug 
Lietuviu nuo seniai apsigyve-* <• '*!' ;

‘1IO.

— . Szvento Pranciszkaus 
Parapijoje atsibuvo atlaidai. 
Keli vietiniai kunigai pribuvo 
ant eitlaido. Kunigas Daktaras 
Klemensas Batutis, klebonas 
,isz Tamaqua pasakė gražu pa
mokslą atlaidų iszvakarese.

Wilkes-Barre, Pa. — M. Ra
manauskiene, isz Kent Lane, 
numirė ■ Rugsėjo 29-ta diena. 
Prigulėjo prie Szvencz. Trejy
bes parapijos. Jos vyras nu
mirė szeszi metai adgal. Velio
ne paliko dideliame nuliudime: 
Tris sūnūs, trys dukterys ir 
viena anūkai. Likos palaidota 
2-tra diena Spalio su apiego- 
mis Szvencz. Trejybes bažny
czioje ir palaidota in parapijos 
kapines.

— Senas gyventojas Jonas 
Burdulis, nuo 571 Wilkes- 
Barre Ulyczios, Hanover 
Township numirė Nedelioj, 
Rugsėjo 24-ta diena. Buvo na
rys Szv. Kazimiero parapijos 
Plymouthe. Paliko savo paezia 
ir tris sūnūs. Laidotuves invy- 
ko Petnyczioj, Rugsėjo 29-ta 
diena su apiegomis Szv. Kazi
miero bažnyczioje ir palaidotas 
in parapijos kapinėse.

Amerikos Piliecziu Vi
zitai Vokietijoj Ir 

Austrijoj
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

RUSU ZONOS VOKIETIJOJ 
IR AUSTRIJOJ

.. Girardville, Pa. — Ateina ži
nios kad Packer Nr. 5 kasyklos 
ne ųžilgo pradės dirbti. Jau ka-
tykios buvo paimtos kelios 
is,an vai tęs atgal, bet da vis bu
vo derybos apie kas užmokės 
mainieriams už neatlygintas 
pedes. Dabar kiek tenka deži- 
noti, viskas iszeji ant gero ii; 
mainjerlai. gali jau rengtis iii 
darba. Packer Nr. 5 atsidary
mas daug reiszkia Girardville 
miesto žmonėms, nes dauguma 
mainieriu ežia dirbo.

— Szvento Vincento Szv. 
Vardo Draugija rengia .gražu 

. vakarėli dvideszimts szesztą 
diena szio menesio. Jie kvie- 
ęzįa ne tik savuosiou, bet ir ki- 
tu miestu Szv. Vardo narius at
važiuoti, dalyvauti ir gražiai 
.pasilinksminti. Girardvilles 
miesto Szv. Vardo nariai jau 
keli metai kaip rengia tokius 
vakarėlius priesz Visus Szven- 

. juosius, įr jie visados būvą

Chicago.— Vincent O’Brien, 
žymus laikrasztininkas isz Chi
cago Daily Neys numirė, turė
damas apie 59 metu amžiaus. 
Jisai sirgo vėžio liga.

Plymouth, Pa. — Gerai žino
mas senas gyventojas Antanas 
Urbonąviczius, isz Sweet Val
ley, numirė Ketverge Rugsėjo 
28-ta diena. Gimęs Lietuvoje. 
Atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal. Prigulėjo prie Szv. 
Kazimierio parapijos. Paliko 
sunu ir dukterį, taipgi seserį, 
keletą anukus ir szeszis pro- 
anukus. Laidotuves atsibuvo 
Seredoj, Spalio 1-ma diena su 
Szv. Misziomis Szv. Kazimiero 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte ir 
kūnas likos palaidotas in para
pijos kapinėse Muhlenburg, Pa.

Suffield, Conn. — Du vyru
kai rado viename urve Vinco 
Žalinskio lavona, jisai vienas 
sau gyveno. Policija sako kad 
velionis mirė savo mirezia jau 
priesz kokius du menesius, ir 
gulėjo jo paties padirbtame 
grabe kuriame jis miegodavo.

Boston, Mass.— Priemesezio 
Roxburio, policija likos pa- 
szaukta in namus prie So. Hun
tington ulyczios ir paskambi- 
nio duris. Iszejo moteriszke s a 
pajudusiomis akimis ir verkda
ma, sako: Vakar buvo mano 
vestuves ir prie sveczius, mano 
vyras iszkumszcziatvo man akis 
taipgi apdaužė ir galva. Asz 
apleidau sveczius ir atvažia
vau nakvoti pas savo motina, 
bet jis mane atsivijo czionais ir 
nakties laiku vėl mane sumu- 
sze, asz tuom syk pradėjau rėk
ti, ir jisai pabėgo su mano ran
kinuką ir $130. Kaip szita mer-

Date...................... .
Place......................

(Jeigu keliaujama in Fran- 
cuzu okupuota užimanta zona, 

vieta, Vokietijoj ir Austrijoj 
aplikacija reikia tiesiog siusti 
in French Military Attache, 
1759 R Street, N.W. Washing
ton 9, D. C. )

(Jeigu keliaujame in Rusu 
okupuota zona, Vokietijoj ir 
Austrijoj, aplikacija reikia 
siusti tiesiog Soviet Consul Ge
neral, New York City, arba So
viet Embassy Washington, 
C.) —C.

D.

BULGARAI INTARIA
AMERIKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tautu Sanjungos Komisija bu
vo nuvažiavus in tuos krasztus 
pasižiūrėti ir nieko tokio nera
do.

Jis toliau sake kad Amerikie- 
cziai yra neapkeneziami Grai
kijoje, kad Graikai nenori kad 
Amerikiecziai insikisztu, bet 
Graikijos valdžia pasikvietė 
Amerikieczius už tai kad pati 
valdžia yra žmonių neapken-, 
cziama.

Dabar Tautu Sanjungos 
Konferencijoje nieko daugiau 
nėra kaip tik prakalbu. Kiti 
krasztai turės proga prakalbas 
pasakyti ir pasiaiszkinti kur ir 
kaip jie stovi. Isz viso bus dvi- 
deszimts viena prakalba pirm 
negu bus galima balsuoti.

Tik biznieriai ir valdžios pa
reigūnai leidžiami keliauti Ru
su zonose, vietose.

Asmenys, kurie planuoja ar
ba mano toki vizitą privalo 
gauti speciales aplikacijos for
mas isz areziausio Sovietu kon
sulato. Reikia iszpildyti tris 
kopijas ir sugražinti Sovietu 
Konsulatui su keturiais pas- 
porto didumo fotografijoms ir 
paraszu, kartu su dviems kopi
joms aplikanto autobiografi
jos.

Vizos kaina, preke, Ameri
kos įpiliecziams yra $10.38, ly
gus 55 rubliams.

Sovietu Konsulatai randasi: 
New Yorke, N. Y.,

7 East 61 Street.
San Francisco, Calif.,

2563 Divisadero Street.
Los Angeles, Calif.,

2315 Vermont Avenue.
Washington, D. C.,

Soviet Embassy.
New Yorko Konsulatas pri

ima vizos aplikacijas ir i'szduo- 
da vizas: Panedelyje, Seredoje 
ir Petiiyežioje; nuo 10 valanda 
ryte iki 1 valanda po pigt, ir 
nuo 3 valanda po piet iki 6 va
landa vakare Seredoje.

VIZITAI IN AUSTRIJA

Patvarkymai panaszus in 
Vokietijos patvarkymus tik su 
tuo pakeitimu, kad aplikacijas 
del militariniu leidiniu in Ame
rikos ir Britu Zonas, vietas rei
kia pasiusti in Passport Divisi
on of the Department of State, 
Washington, D. C., ir ne Mili
tary Permit Section of the War 
Department.

Application for Permit to 
Enter Occupied Territories 

Application must be submitted 
in triplicate and must be typed 

or printed

1— Full name........ . ■  ........
2— Christian name ..............
3— Date and place of birth. .
4— Present nationality, if

naturalized, date ..; . .....
Nationality at birth ......,..,
5— Passport No.--............... j
6— Date, place of issue and
validity date ........................
Occupation or profession. .. 
Details or journeys outside 
country of domicile since

Sept. 1, 1939 .............. . ..............
7— Present address..............
8— -Reason for journey .....

KOMUNISTAS
SUARESZTUOTAS

WASHINGTON, D. C. —
Hanns Eisler, dainų raszytojas 

» Hollywood mieste, su savo žmo
na bus suaresztuotas ir gal bus 
iszvarytas isz Amerikos. Va- 

s rantai del jųdviejų suaresztavi 
mo jau buvo sudaryti ir polici
jai inteikti.

Komisija, kuri tiria visus 
Komunistus suseke kad szitas 
Komupnistas Hanns Eisler in- 
važiavo in Amerika su palszy- 

. vais pasportais, ir kad jis po 

. prisieka pamelavo. Jis bus ežia 
nuteistas ir iszvarytas in Vo- 

; kietija. Komisija sako kad nė
ra jokios abejones kad szitas 
Hanns Eisler yra Komunistu 
agentas Amerikoje.

Hanns Eisler, kuris turi sa
vo pirmutines pilietybes po- 
pieras, atvažiavo in Amerika 
1940 metuose. Jis pats prisipa- 

> žino kad 1920 metuose jis insi- 
rasze in Komunistu Partija, 
bet pasiteisina, sakydamas kad 
jis niekados nieko nedare ir 
nedirbo tai partijai, ir paskui 
pamėtė, pasitraukė. Kai jis at
važiavo in Amerika jis po pri
sieka tvirtino kad jis nieko ben
dra neturi su Komunistu Par
tija.

Per tardymus ir tyrinėjimus 
iszejo in virszu kad Prezidento 
Roosevelto žmona net du laisz- 
ku parasze in Amerikos Sekre
torių, praszydama kad szitas 
Hanns Eisler butu inleistas in 
Amerika. Kai Amerikos Sek
retorius Sumnęr Welles gavo 
tuos laiszkus jis insake savo 
po-sekretoriui George Messer-1 
smith paraszyti in Konsulą Ha-i 
vanoję, kad ponas Hanns Eisler ’ 
butu greitai inleistas in Ame-! 
rika.

Szitas ponas Hanns Eisler 
yra brolis Gerhard Eisler, ku
ris buvo slaptos FBI policijos 
sueziuptas kai jis su savo žmo
na buvo pasirengęs važiuoti in 
Amerika. FBI policija pripa- 
rode kad Gerhard Eisler yra vi
su Amerikos Komunistu vadas 
ir tarpininkas tarp Amerikos 
ir Kremlino.

Philadelphijcs miesto vai
kai buvo isz mokyklų paleis
ti, kad jie galėtu pamatyti 
ta “Laisves Traukini,’’ ku
ris važiuoja po visus dides
nius miestus.

Szitas “Laisves Trauki
nys’’ buvo sumanytas paro
dyti visiems Amerikiecziams 
ka Amerikos laisve reiszkia, 
ir kaip Amerika išsaugo ir 
iszsivyste nuo pirmųjų die
nu. Ant szito traukinio yra

svarbiausi rasztai ir sutar
tys, kaip Amerikos Konsti
tucija, Teisiu Byla ir kitokie 
.svarbus rasztai, kurie paro
do kaip Amerika augo ir žen
gė pirmyn.

‘ * Laisves Traukinys ’ ’ va
žiuos per visa Amerika. Jei
gu pasitaikintu proga, tai 
patariame visiems musu 
skaitytojams nueiti ir pasi
žiūrėti.

SAULE” YRAį 
GERIAUSIA
DOVANA!

KUNIGUŽIS
KALĖJIME

MILWAUKEE, WIS. —
Kunigužis, Daktaras John Le
wis, septynios deszimts trijų 
metu žmogelis, kuris buvo Kal
varijos Presbyteronu bažny- 
czios klebonas dabar jau tupi 
kalėjime. Jis buvo apsūdytas 
ir pasmerktas už tai kad jis ty- 
czia uždege bažnyczia. Jis bu
vo pasodintas in Waupun ka
lėjimą, kur jis turės iszsedeti 
penkis metus.

Kunigužis uždege savo baž
nyczia už tai kad jis per ilgus 
metus vis prasze savo parapi- 
jiecziu nauja bažnyczia pasta
tyti, o jie nesutiko. Jis sumanė

kad parapijiecziai turėtu nau
ja bažnyczia statyti, jeigu ta 
sena sudegtu. Sumanyta, pada 
ryta. Jis viena gražia nakti su- 
mirkino kelis didelius skudu
rus in aliejų ir gazoliną, prikai- 
sziojo in bažnyežios kampus ir 
uždege.

ApdraudosTfompanijos nesu
tiko už ta sena bažnyczia už
mokėti, o valdžiai insikiszus, 
viskas paaiszkejo ir už tai da
bar tas senelis klebonas, kuni
gužis tupi sau kalėjime. Jo pa
rapijiecziai dabar gaus nauja 
bažnyczia, bet vargiai jam teks 
tenai klebonauti.

— Žiūrėk ant savo neprie- 
teliaus su vilczia, kad jisai ka
da pasiliks tavo prietelium.

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.

Nauji Metai Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

— Darbas nepailsina mus 
taip, kaip rūpestis apie dalyka 
kuris gal ateit, bet kurio nesu- 
laukeme.

— Piktumas nepriskubins 
verdanezio puodo.

Rabinas Isaac Israel, 76 
metu amžiaus, Jokūbo Duk
terų namuose, New York 
mieste, triubina per raga ar 
‘ ‘ shof ar, ’ ’ pareikszdamas 
užbaigima Žydu Nauju Me
tu szveneziu. Žydams dabar 
prasidėjo 5708 metai. Jie sa
vo metus rokuoja nuo savo

tikėjimo pradžios. Sziais me
tais visos Žydu szventes ir 
iszkilmes buvo liūdnos ir 
smutnos. Jie visur paminėjo 
tuos Žydus kurie mirė per 
persekiojimus Europoje ir 
kurie sziandien kenezia 
Szvento j e Žemeje.

L. TRASKAUSKAS ___  i'
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams ::

53S WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

SKAITYKIT

PLATINKI!!

Reikalaujame Cash 
Register!

Bile kokiam padėjime. Kiek 
reikalaujate už savo Cash Re
gister! ir kokios iszdirbystes 
arba kompanijos. Atsiszaukite 
tuojaus ant adreso:

Saule Publishing Co.
Office Box 100

Mahanoy City, Pą. -

'i L.




