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Isz Amerikos
TRUMANO DAKTA

RAS NEPRASTAS
BIZNIERIUS

WASHINGTON. — Prezi- 
dento Trumano Daktaras Bri
gados Generolas Wallace H. 
Graham dabar turi nelengvo 
darba pasiaiszkinti, kaip ir ko
kiu budu daktaras, kurio dar
bas yra prižiūrėti ir saugoti 
Amerikos Prezidento sveikata, 
turėjo laiko ir pinigu vesti to
ki gera bizni kviecziu pirkime 
ir pardavime.

Jau seniai gandai ėjo kad in- 
takingi ir garbingi žmones pa- 
sipiniguoja isz kviecziu biznio, 
ir kad jie tyczia sulaiko nuo 
žmonių kvieczius, ir paskui pa
reikalauja daug daugiau nes 
jie superka ir paskui patys 
parduoda. Ėjo gandai, bet tik 
pakukždomis kad keli artimi 
Prezidento draugai toki bizni 
varo. Bet niekas nieko tikro 
nedryso pasakyti.

Gal viskas butu taip ir like, 
gal jie ir sziandien savo bizni 
varytu kaip ir vare, gal mes vis 
dvigubai už visokius javus mo
kėtume, ir Europos žmones ba
dautu, jeigu slapta FBI polici
ja nebutu insikiszus.

Kai visi politikieriai viens 
kita kaltino, kai Kongresas ir 
Senatas rinko ir skyria viso
kias komisijas, kad jos isztirtu 
kokius ten klausimus, kai visi 
valdininkai baisiai daug kalbė
jo ir daugiau prižadėjo, o nieko 
nedare; FBI policija nei žodžio 
niekam nesake, niekam nieko 
neprižadejo ir niekeno nekal
tino.

Keli menesiai atgal, keli 
laikrasztininkai pastebėjo kad 
keli isz geriausiu ir gudriausiu 
FBI agentu dingo, ir kad pats 
tos policijos vadas niekam nie
ko nesakęs iszvažiavo isz Ame
rikos ir nepaskelbe kur jis va
žiuoja. Bet už keliu dienu visi 
pamirszo apie tuos slaptus a- 
gentus ir apie j u vada Hooveri. 
Juk buvo daug svarbesniu 
klausimu ežia namie, kur poli
tikieriai viens kita kaltino, 
szmeiže ir intarinejo.

Viena gražia diena Senato
riai iszgirdo kad FBI policija 
pareikalavo ir gavo visas Pre
zidento Daktaro Wallace H. 
Graham sanskaitu knygas isz 
didžiausios biznierių kompani
jos. Senatoriai iszgirdo, nuste
bo ir nusigando.

.r • ■

Senatas tuojaus innesze pa- 
reįkalavima, kad visos sankai- 
tos, visos knygos, visos apys
kaitos to daktaro butu tuojaus 
suimtis. Keli Senatoriai pa
reikalavo kad slapta FBI poli
cija pasiaiszkintu: Kodėl tai 
policijai tokios rokundos reika
lingos?! Bet, FBI policija net 
nei Kongresmonams nieko ne
sako.

Trys kiti labai augszti ir gar-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

EROPLANAI TUPI 
ANT ŽEMES

NEW YORK. — Net ir ero
planams dabar pavojinga skris
ti del to gilaus sniego. Eropla- 
nams padangėse ne taip pavo
jinga, nors ir ten padangėse 
ūkanos, debesys ir krintantis 
sniegas sudaro nemaža pavo
jaus, bet jiems didžiausias pa
vogus kai jie nori nusileisti ar 
pakilti, nes sniegas per gilus.

Petnyczios nakti, eroplanu 
kompanijos insake beveik vi
siems eroplanams tupėti ant že
mes ir niekur neskristi. Dau
giau negu du szimtai eroplanu 
ta nakti likosi ant žemes ir ne- 
iszskrido.

Kompanija pranesza, kad 
darbininkams pasisekė daugu
ma sniego nukasti ir iszvežti, 
bet dabar pavojus susidaro isz 
to, kad viskas baisiai apszalo ir 
visa eroplanams laukas yra le
dais nuklotas.

Net ir eroplanu sparnai labai 
greitai buvo ledais apsunkinti. 
Keli tarptautiniai eroplanai, 
nieko nežinodami apie ta snie
gą ir visas pūgas, atskrido in 
New Yorka ir davė žinoti kad 
jie leidžiasi ant La Guardia 
Field. Jiems buvo insakyta 
nors valanda palaukti pakol 
prirengė nors maža ir siaura 
vieta jiems nusileisti.

Apie szesziolika tukstaneziu 
žmonių buvo pasirengė skristi, 
bet turėjo pasilikti ten kur jie 
buvo, nes eroplanai negalėjo 
pakilti in ora.

SNIEGAS, GERAS
BIZNIS VAIKAMS

BROOKLYN, N. Y. — Dau- 
guma vaiku labai myli ir miezs- 
ta szita visai nelaukta ir nesi

tikėta sniegą. Jiems dabar ti
kras ragaiszius rogutėmis va
žinėti, paeziužomis cziuožti, ar 
sniegais metintis. Bet ne vi
siems vaikams rupi vien tik 
sztukos ir rogutes.

Vienas baisiai inpykes žmo
gelis piktai patelefonavo poli
cija Brooklyne, kad keli vaikai 
susimanstino sau gera bizni 
pradėti. Jie pasiėmė isz savo 
namu kelis sziupelus ir iszejo 
in darba. Sztai kaip jie dirbo: 
Kai jie užtikdavo automobiliu 
ant ulyczios, jie apie ta automo
biliu prikasdavo sniego ligi 
stogo isz visu pusiu. Paskui jie 
nueidavo in maža sztoreli ir per 
Įauga tykojo ir žiurėjo ir lauke, 
Kai tas nabagas žmogelis atei
davo prie savo automobiliaus ir 
pamatydavo tas baisias pūgas, 
jis nusigazdavo. Tada tie vai
kai sau ramiai iszeidavo isz 
sztorelio su sziupelais ir pasi-l 
siulindavo kad jie ta automobi
liu iszkas isz sniego už kelis do
lerius. Žmogelis beveik visa
dos mielu noru sutikdavo ir už
simokėdavo, ir biznis vaikams 
gerai ėjo, pakol policijantai 
pradėjo juos sekti.

VĖŽIO SPECIALIS

TAS IN MOSKVA

PER SNIEGĄ
KLUMPUOJA

NEWY0RK, N. Y. — Jau 
daugiau kai 60 metu, kai New 
York miestas turėjo tokia žie
ma ir tiek sniego. Kai visa 
miestą užsnigo antra Kalėda 
diena, tai net iki Nauju Metu
darbininkai diena ir nakti dir

Daug Amerikos
Marinu Važiuos In 
Viduržemiu Juras

STOCKHOLM. — Profeso- 
rius Elis Berven, garsus specia
listas daktaras del vėžio ligos 
greitai iszskrido isz Stockholm 
staeziai in Moskva kur jis bu
vo paszauktas in talka Sovietu 
daktarams ant “labai svarbaus 
reikalo.”

Jis buvo praszomas atvažiuo
ti ir patarti Sovietu daktarams 
kurie koki ten labai žinoma 
žmogų stengiasi iszgydyti nuo 
tos ligos. Daktaras nepasake 
vardo to žmogaus kuris vėžio 
liga serga.

bo, sniegą kasė ir nuo ulycziu 
veže. Kai miesto gyventojai 
pradėjo isz to sniego iszsikasti 
tai vėl pradėjo snigti ir szalti. 
Prie to jau antro sniego prisi
dėjo žvarbus vejas kuris ta 
sniegą pradėjo neszti ir pūgas 
krauti.

Szita antra audra atėjo isz 
mariu ir keliauja, puczia apie 
trisdeszimts myliu in valanda. 
Sniegas buvo drėgnas, sunkus 
ir su lietumi sumaiszytas ir li
po prie visko. Medžiai, stulpai 
ir elektros ir telefono dratai 
vo ledais barzduoti. Medžiu 
szakos taip buvo apszalusios 
kad prie žemes nulinko; elek
tros ir telefono dratai nutruko, 
meldžiai prie žemes buvo pri
spausti, ar truko ir sprogo.

Ne vien tik New York miesto 
ir apylinkes žemes nukentejo, 
bet visos valstijos prie Atlanti- 
ko pakraszczio nuo Oklahoma- 
Texas rubežiaus -iki Naujosios 
Anglijos.

New Jersey valstijoje keliai 
ir geležinkeliai buvo taip už
pustyta kad nebuvo galima nei 
iszvažiuoti nei parvažiuoti. 
New Jersey valstijos Guberna
torius Alfred E. Driscoll iszlei- 
do insakyma, kad armijos na
mai butu atidaryti žmonėms 
kurie dabar nei szilumos, nei 
szviesos neturi savo namuose.

Kai elektros dratai buvo nu
traukti tai visas miestas buvo 
suparalyžiuotas: Szviesos už
geso, pecziai užgeso, nes mies-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Arabai Rengiasi Prie Karo

Czia savanoriai Arabai, 
kurie stoja in vaiska ir mar- 
szuoja parodoje in Ein Ka
rim kaima, Jeruzolime. Sa
vanoriai Arabai renkasi isz 
kaimu, kaimeliu ir keliauja 
in Szventa Žeme leur jie ren
giasi del to Szvento Karo 
priesz Žydus. Jii sako kad 
jie kariaus ligy paskutinio

žmogaus del Šzventos Žemes 
ir Žydus neinsileis.

Eina gandai kad Arabu 
kariszki vadai jau turi sun
kioje ir surengė isztisas ka
riuomenes pireszintis Žy
dams, Anglams ir Amerikie- 
eziams del Palestinos padali
nimo.

Per visa ta Szventa Žeme 
dabar nieko kito negirdeti 
kaip tik susikirtimai, susi- 
peszimai ir žmogžudystes. 
Net ir per Kalėdas, kada toje 
žeme j e pasaulio Iszganyto- 
jas, Jėzus Kristus atėjo, bu 
vo daug susikirtimu ir daug 
žmonių žuvo.

Antra Audra Atėjo InNew York 
Miestą Ir Apylinkes Žmones Nu
kentejo; Tris Deszimts Milijonu 
ZmoniuBadaujaRusijoje;Fran- 
euzams Nauji Metai BusSunkus 

Bet Reikszmingi
WASHINGTON, D. C. — Amerikos Lai

vyno Sztabas pranesza, kad szia sanvaite va
žiuos daug Marinu kareiviu in Viduržemiu juras 
kur jie yra reikalingi del kariszku laivu.

Karo Sztabas nepaskelbia nei kiek tu Ma
rinu kareiviu važiuos, nei koks ten reikalas 
yra. Karo Sztabas tik tiek pasako, kad 
ant tu kariszku laivu reikia daugiau Ma
rinu del praktikos, iszsilaviniso ir musz- 
tro. Niekas nežino kiek dabar Amerikos 
kareiviu Marinu tenai randasi ir kiek da
bar važiuos. Mes pasiteiravome ir tik tiek 
dažinojome, kad Viduržemiu Jurose randa
si keturi kariszki laivai. Bet kaip jie ap
ginkluoti, kiek kareiviu ir palydovu laivu, 
tai vien tik Karo Sztabas žino.

Bet laikrasztininkai nepamirszta, kad a-
na sanvaite Amerikos Po-Sekretorius Robert 
A. Lovett perspėjo Graikijos susiedus, kad 
Amerikos valdžiai baisiai nepatiktu jeigu 
tie susiedai pripažintu Graikijos sukilėliu 
valdžia, kuria Rusija stengiasi Graikijoje 
sutverti.

Vienas kariszkas laivas, kuris randaai 
tenai Vidružemiu jurose yra “Midway” ku
ris paprastai vežasi apie szimta kariszku 
laivu apie du tukstaneziu ir du szimtu ju
rininku kareiviu.

Kai laikrasztininkai užklupo Laivyno vir- 
szininkus ir pareikalavo kad Laivyno Szta
bas jiems teisybe pasakytu: Kiek Amerikos 
kariszku laivu tenai randasi? Tai Laivvno a-' 
Sztabas prisipažino, kad apart tu keturiu 
didžiausiu kariszku laivu, tenai prie kraszto 
randasi da deszimts mažesniu karišku laivu.

BADAUJA RUSIJOJE giau negu trisdeszimts milijonu 
_____  žmonių kurie sziandien kenezia 

įo DE JANEIRO, BRAZI- ir neturi pastoges. Taip 

LIJ^. — Rusijoje randasi dau- sako Brazilijos Ambasadorius,

Rusijoje Daktaras Mario de Pi
mentel Brandao, kuris ka tik 
parvažiavo isz Rusijos.

Badas tai paprastas invykis 
ir paprastesnis žodis Rusams 
darbininkams, kurie yra gyvi 
vergai.

Jis sako kad negalima nei in- 
sivaizdinti kokia yra ta Sovie
tu policija. Žmogus pats turi 
pamatyti ir gyvu kailiu pajusti 
tos policijos botaga, nes kitam 
neintikesi kad kas panaszaus 
gali būti ant szio svieto ir svito
je gadynėje.

Net ir užsienio dipliomatai ir 
atstovai yra po policijos prie
žiūra. Sovietu policija butu gu
lėjus ir Hitlerio sznipus daug 
ko pamokinti.

Daktaras Brandao buvo 
Brazilijos pirmutinis ir pasku
tinis ambasadorius Rusijoje. 
Jis gavo savo pasportus kai 
Brazilija nutraukė visus diplio- 
matinius santykius su Rusija.

Jis sako kad nuo tos dienos
kai Brazilija paskelbė kad visi 
santykiai yra nutraukti su Ru
sija, iki jis iszvažiavo isz Rusi
jos, jis buvo kaip kalėjime savo 
vieszbutyje, hotelyje. Jam net- 
nebuvo valia iszeiti pasivaiksz- 
czioti.

Daktaras Brandao sako kad 
jis tiki kad Sovietai žino kaip 
padaryti ta sprogstanezia bom
ba, bet vis nemoka ir negali 
nes tiek mokslincziu neturi ir 
tokiu fabriku neturi.

Jis toliau sako kad Rusijos 
propaganda užsienyje yra visai 
kito plauko aitvaras, prilygi
nus prie gyvenimo po Rusijos 
valdžia.

Anapus tos plieno ar geležies 
sienos randasi skurdas, vargas, 
badas, amžina vergija ir bau
džiava. Darbininkai yra laiko
mi kaip kokie gyvuliai ar szu- 
nes. Darbininkai yra po prie
žiūra. Kiekvienas turi kortele, 
ant kurios turi pasirasžyti Dar
bo Ministeris. Jeigu Darbo Mi- 
nisteris nepasiraszys, tai tas 
darbininkas yra pravarytas ne 
vien tik isz darbo, bet net ir isz 
to miesto kur jis dirba ar gyve
na.

Policijos sznipai yra isztikro
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Hollywood mieste raszytoja 
Hedda Hopper sako kad ji isz- 
gajvojo nauja skrybėlaitė mo
terims. Nauja skrybėlaitė yra 
padaryta isz tokios medžiagos 
kad moteriszkejgali ta skrybė
laitė parieszioti,. o4kaį ji. jgr in- 
sipyks ji gali ja suvalgyti.

Kristų nepastatė jokios kny- 
nyczios, neparąsze jokios kny
gos, nepaliko pinigu ar-jokio 
turto, nepastatė jokiu pamink
lu, o po tiek metu visi mes da 
vis apvaikszcziojame jo gimi
mo diena, visi skaitome savo ir 
viso" svieto metus nuo tu metu 
kada jis užgimė.

■ • •

Kiek randasi laszu vandenio 
Baltiko mariosia? Likos ap
skaityta, buk litras vandens tu
ri 204,000 laszu vandens todėl 
keturkampinis metras turi 204 
milijonus. Virszune Baltiko 
mariu turi 415,480 keturkampi- 
niu kilometru, o gilumas 67 me
trus. Visos marios turi 13 trili
jonu litru vandens, arba du 
sekstilijonus ir 652 kvintylio- 
nu laszu vandens.

Viena poniute paszauke ku- 
I: niguži ant telefono ir paklausė 

ar Amerikos Prezidentas bus jo 
ba'žnyczioje per Kalėdas. Tas 
kunigužis labai mandagiai pa
sakė kad jis tikrai nežino ar 
Prezidentas bus ar ne bet jis 
tikrai žino kad Dievas tenai 
bus. Poniute neatėjo už tai kad 
Prezidento. nebuvo.

Jau eina gandai kad Sovietu 
Rusija pasitrauks isz Tautu 

„Sanjungos Vasario (Feb..) me
nesi.

New Yorko kliubai ir teatrai 
nusiskundžia kad žmones tiek 
daug viskp pirko, kad jie pa- 
mirszo ar nenorėjo lankytis in 
szituos kliubus. Szitu kliubu 
sanvininkai sako kad Kalėda 
szventes jiems visa milijoną do
leriu kasztavo nes jie tiek biz
nio patrotino.

Komunistai nori viską pada
linti; ypatingai visa Amerikos 
kraszta. x

Czionais Amerike del dauge
lio senesniu musu žmonių duo
dasi vargas- ir 'ženklus. O kas 
tam kaltas? Patys tame kalti! 
Nes kada pribuvo in czionais, 
nepaisė aiit senatvės ir ant jo- 
sios neatsiminė,kas rytoj bus, 
nesirūpino kad sau ingyti ko
kia stubele ir nedave vaikams 
mokslą, norints tame laike bu
vo sunku, duoti mokslą del Sa
vo vaiku, nes tieji vaikai turėjo 
prigelbeti tėvams užsidirbti 
ant maisto, bet buvo tame pro
ga isz kurios nepasinaudojo. Il
su biznieriais ne kaip buvo; bu
vo prasigyvenę ir da turteli 
szioki toki ipsigijo.. Bet.ne^no- 
kejo gyvent, giape; kad. visados 
taip bus! Negana kad patys ne
turėjo mokslo vedimo biz
nio, bet ir vaikams. ?!nedąve at- 
sakanezio mokslo;,,rtgvelįus in, 
vargu instmnej sį^^i.^ąilj;, 
ko girtuokliais valkatoms,; 
nuėjo ant szunc ir tėvus pada
re ubagais. Kožnas turi atsi
mint ant senatvės, kol turi 
atsimint ant senatvės, kol turi, 
sziek tiek pajiogu. Tegul nemo
to sunkiai uždirbtus dolerius. 
Tegul būdamas drūtume pa
vargsta, o ant senatvės turės

nauda isz vaisiu savo darbo!

Randasi ant svieto tokia ap- 
svieštunu kurie tiktai blizga, o 
ne szvieczia.

Darbininkas, kaip ir politi
kierius; labai keistas Dievo su
tvėrimas: Keli menesiai atgal 
darbininkai prakeikė Trumana 
ir.garbina buvusi valdininku 
Wallace; o sziandien tie patys 
darbininkai ta pati Trumana 
ant ranku neszioja, ir Wallace 
prakeikia. 

■ • •
Daugelis musu skaitytoja 

melde musu idant laikraszti ne
sulaikyti ir prižadėdami užmo
kėti skola, mes iszpildem jn 
praszyma, siuntinėjom la įfc 
raszti ir nekurie užvilko mo
kesti per ilga laika, o kada rei 
kejo atsilygint, tai rugoja kad 
už tiek ne yra kalti. Neatsime
na ant to, kad diena skaitosi 
nuo tada j u laikas pasibaigė, o 
ne nuo tos dienos kada mokėjo 
už laikraszti, “Saules” post- 
karte aiszkiai parodo lyg ku
riai dienai užmokėta. Laukėme 
su vilczia kad u'ž skola atsily
gins pagal ju prižade jima, bet 
nesulaukdami užmokesties, bu
vome priversti laikraszti sulai
kyti del daugelio. Kada atsily
gins už skola, tada vėla siunti- 
nesime laikraszti. Neužmirsz- 
kit atnaujinti savo prenumera
ta už laikraszti “Saule.” Bizni 
be pinigu sunku varyti, ypa
tingai laikraszczio kuris surei- 
kalauja kožna doleri. Szirdin- 
gai Acziu!

Ana Lapkriczio (Nov.) me
nesi mainieriai sustraikavo Ir 
Neranda mainas, Quebec. Jie 
da straikavo per Kalėdas ir 
pesziesi su kompanija. Bet ne
žiūrint nei straiku nei peszty.- 
niu, kompanija visiems darbi
ninkams pasiuntė Kalėdų do
vanas.

Generolas Jonas Czernius, 
buvęs Lietuvos Premieras da
bar dirba ant ūkio, kaipo pa
prastas darbininkas, Kent, 
Anglijoje.

Yra ant svieto* tokiu žmonių, 
kurie su tavim meiliai kalba ir 
rodos su tavim prieteliszkai gy
vena, o bet po tavim duobeles 
kasa. Tokis, iszrodantis ant 
prietelio, žmogui in akis nežiū
ri, nes latriszkas mintys turi. O 
jeigu katram gerai vedasi, tai 
szaukszte vandens paskandytu 
ir visokius latriszkus budus 
naudoja kad tiktai inkast. To
kia tai prietelyšte szioje gady
nėje, o tas atsitinka kožnam 
Home.

Manstino Isz Laik

Ignas —• Kaip numirsiu 
dusziuk, tai eikie pas Baltro 
ir su jucm apsiveskie, nes ji
sai geras vyras.

Pati — Ignai, jau mes apie 
tai senei kalbėjome ir mano
me tai padaryti tuoj aus po 
tavo laidotuviu!

Negalėjo Daugiau
Tikėtis ■

f i
1 1

Kunigas —- Kodėl tu Juo
zai, neateini daugiau in baž- 
nyczia?

Juozas — Kad jusu koras 
blogai gieda!

Kunigas — Tai ko tu dau
giau nori, jeigu tik nikeli iš
meti in gurbeli!

IMMIGRACIJOS
KLAUSIMAI IR

• ATSAKYMAI

NEŽINAU KADA AT VAŽIA 
VAU IN AMERIKA

Klausimas: Noriu tapti Ame 
rikos Piliecziu, bet negaliu gau
ti “Pirmu Popierių,” nes neži
nau kada atvažiavau. Pamenu 
metus ir laivo varda. Ar galite 
man padėti ?

Atsakymas: Jeigu pameni 
laivo varda ir metus kada atvy
kai ir in kuri uosta, “Common 
Council for American Unity” 
gali padėti. Bandyk atsiminti 
ar atvažiavai priesz kokia 
szvente arba apvaikszcziojima. 
Pasiusk savo praszyma in 'Com
mon Council for American Uni
ty, 20 West 40 St., New York 
City, N. Y.

ISZDEPORTAVO VYRA

Klausimas: Esu piliete ir 
priesz kelis menesius iszteke- 
jau už ateivio. Asz tada nežino
jau, kad mano vyras buvo szio
je szalyje nelegaliai. Tuoj po 
vestuvių mano žmogus buvo 
suimtas ir iszdeportuotas in sa
vo szali. Sužinojau kad jis at
vyko in Suvien. Valstijas kai
po jūreivis ir apleido laiva. 
Niekad neturėjo tinkamos iin- 
migracijos vizos. Ka galiu da 
ryti parsitraukti savo vyra at 
gal?

Atsakymas: Žmogus, suim
tas ir iszdeportuotas isz Su
vien. Valstybių inleidžiamas 
tik viena meta po iszdeportayi- 
mu. Jis privalo gauti leidimą 
isz “Immigration and Natura
lization Service. ’ ’ Tegul vyras 
paduoda aplikacija “Immigra
tion and Naturalization Ser
vice” kada meto laikas iszsi- 
baigs. Kaip Amerikos piliete, 
turėsi iszpilclyti “affidavit of 
support” ir iszpildyti Petition 
number 1-133 ir pasiusti “Im
migration and Naturalization 
Bureau,” ir jeigu praszymas 
priimtas vyras gaus “first pre
ference status” kvotoje. Svar
bu kad Tamsta esi piliete 
(Amerikos).

CZIEPIJIMAS

Klausimas: Esu Amerikos 
pilietis ir manau vykti in Eu
ropa. Man pranesze, kad ne- 
sziepija žmonos vykstant in
Europa. Man pranesze, kad ne 
cziepija žmones vykstant in 
Europa, 'bot skaitau laikrasz- 
cziuose kad visi žmones atvyks
tanti isz Europos turi būti cz’.e- 
pyti. Ar tas ir mane lieczia.’

Atsakymas: Taip. Kadangi 
Europa skaitoma raupu szalis 
visi žmones isz Europos pilie- 
cziai ir ne piliecziai, turi paro
dyti certifikata kad pasekmin
gai buvo cziepyti per paskuti
nius 3 metus arba kad raupais 
sirgo. Kurie negali taip paro
dyti turi pasiduoti cziepijimui 
ait;a kvarantuojami per 14 die
nu.

KAIP GALIU TAPTI 
PILIETE

Klausimas: Atvykau in Su
vien'. Valstybes priesz 15 metu 
ir isztekejau. Mano vyras mirė. 
Ar asz galiu tapti piliete?

Atsakymas; Jeigu atvykai 
kaipo legali's immigrantas, gali 
tapti piliete. Ka Tamstai reikia 
daryti priklauso nuo fakto ar 
vyras buvo pilietis ar ne. Jeigu 
jis buvo pilietis, gali praszyti

“Antru Popieru” tuoj. Jeigu 
ne pilietis turi iszsiimti “Pir
mas Popieras. ” Po dvieju metu 
gali praszyti Antru Popierių. 
Galima gauti reikalingas apli
kacijos formas isz arcziauslb 
“Immigration ant Naturaliza
tion Office.” Jeigu vyras ne
buvo pilietis praszyk Form 400.

AR REIKIA MOKĖTI 'JŽ
VIZAS ISZ ANKSTO

Klausimas: Esu sekretorius 
draugiszkos organizacijos. 
Daug nariu iszpilde “Affida
vit of Support,” ir jie nežino 
ka daryti su pinigais už immi- 
gracijos vizas. Kur turi pa
siusti ?

Atsakymas: Visose Europos 
szalyse, iszskyrus Vokietija, 
immigrantai gali užmokėti vi
zos mokesti isz $10, vietiniais 
pinigais, kitais žodžiais, tos 
szalies pinigais. Jeigu Jusu or
ganizacijos nariai nori pasiusti 
pinigus tiesiog savo giminėms 
taip gali daryti.

Patariame siusti per bankas. 
Bet jeigu gimines gyvena Vo
kietijoj arba Austrijoj, jus gali
te siusti mokesti už viza per 
State Department. Turi pasiun
ti paszto money order arba 
certifikuota czeki vardu Secre
tary of State, in Department of 
State, Washington, 1). C. Laisz- 
ke turi pridėti varda ateivio, jo 
adresu ir adresu arcziuusio 
Amerikos konsulinio ofiso. De
partment of State pranesz 
Amerikos konsului apie pini
gus. Jeigu reikalas skubus pi
nigus galima kabeliu pasiusti. 
Gimines ežia užmoka už per
siuntimą.

PAJIESZKOJIMAI

Klausimai: Gavau laiszka isz 
pusseseres kurios suims buvo 
paimtas Rusu. Apie ji jokiu ži
nių ji negauna. Pussesere visais 
budais bando surasti savo su- 
nu, bet be pasekmių. Ka tuvi 
daryti?

Atsakymas: Szįuo m e t u 
“American National Red 
Cross” gali pasiusti užklausy- 
mus in Alliance of Red Cross 
and Red 'Crescent Societies of 
the USSR apie Rusijos laiky
tus belaisvius (karo). Pataria
ma pasiusti praszyma in ar- 
cziausia American Red Cross 
skyrių. Reikia iszpildyti tam 
tikra forma, kuria galima gau

Apsiginamas Nuo Sprogstanczios Bombos

S.y.‘
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Kai Amerikos Laivyno di 
dieji kariszl i eroplanai ir 
bomberiai skrido virsz Japo
nu užimtos Eniwetok Salos, 
niekam, nei in minti neatėjo 
kad kada nors szita sala taps 
sprogstanczios bombos fabri- 

ti isz Raudonojo Kryžiaus. 
Raudonasis Kryžius Tamstai 
pranesz kada sulauks žinių.

— C.C.F.A.U.

Ar Nori Ji
Pamaitinti?

Visai nereikia nei klausti 
m ‘ clas širdingu Amerikiecziu 
ar jie norėtu mažus kudike-z 
liūs, kaip szitas vaikiukas, 
pamaitinti. Bet mes kaip tik 
tokius kūdikėlius maitinamo 
kai mes susilaikome nuo per 
daug mėsos, kai mes taupina- 
me duona ir kiauszinius. Szi- 
tokiu badaujaneziu vaiku- 
CZ11X S3- mtai tukstaneziu ran
dasi Viennese, Austrijoje ir 
kituose krasztuose. Jie tikra 
kada dabar kenezia. Kai mes 
ežia namie mažaiu perkame, 
mažiau iszmetame, mes szi- 
tokiems vaikucziams dau
giau maisto pasiuneziame. 
Nei vienas isz musu neatsisa
kytu jeigu kuri motina pra- 
szytu maisto del savo mažu- 
cziu. O tokiu motinu Europo
je sziandien randasi ssimtai 
tukstaneziu. Už tai musu 
valdžia praszo kad mes tau- 
pintume kvieczius, taupin- 
tume duonele, taupintume 
mėsa ir tokiu savo mielaszir- 
dirgu darbu iszgelbesime 
szitokius vaikuczius nuo ba
do.

“DZENTELMONO
SUTARTIS”

NEW YORK. —Neapykan
tos-ir skirtumo dalykas yra ru- / pestis visu Amerikiecziu. Pra
eitu deszimt ar penkiolika me
tu invykiai užtvirtina ta pata
rimą. Daug valstijų legislatu
re pravedė anti-diskriminaci- 
jos (skirtumas) ir civiliszku

ku ir mieginimo vieta. Da
bar Amerikos karininkai 
czia ant szitos salos stato ir 
inrengia visokius prietaisus 
apsiginti nuo tos sprogstan
czios bombos. Jie pirmiau
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teisiu instatymus; miestu susi
rinkimai patartinoje dalykus 
kurie priesz penkiolika metu 
visai juos neužimantavo; mies
tai ir ap\ linkės visoje szalyje 
steigia komitetus del žmonių 
sentikiu; ir skaiezius organiza
cijų, kuriu svarbiausias tikslas 
yra iszibraukti skirta vimas, 
kurios perskiria viena rase nuo 
kitos, tikyibe nuo tikybos, vis 
auga. Bet da reikia ko dau
giau kas pasiektu szirdi ir san- 
žine, kas parodytu visiems 
amerikiecziams žmoniszka kil
numą visu žmonių ar syetim- 
szaliaikas aiszkiai perstatytu 
kaip neapykanta nužemina 
žmones. Daug amerikiecziu 
jieszko to, nes jie eina, arba mi
lijonai eis in teatrus matyti 
sensacingai pasekminga filmą 
‘Gentlemen’s Agreement.’ Fil
mą padaryta isz Laura Hob
sons pasekmingos pasakos.

‘ ‘ Dzentlemono Sutartyje, ’ ’ 
senas amerikietis, surinkti me- 

• džiagos straipsniu savo žurna
lui, apie anti-semitizma, nuta
ria save perstatyti kaipo žydas. 
Jis pergyvena sujaudinimu ir 
skausmo del visokiu skirtumu 
priesz žydus. Pasaka parodo 
pavydala tarpe vyru ir moters, 
kuria jis labai myli bet kuri ne
gali pasiliuosuoti nuo neapy- 
kantu jos ypatingos grupes.
Filmą kritikai ir redaktoriam 

raszytojai priėmė szia filmą 
del jos reikszmes demokratijai 
ir žmonijai. Yra vienas atsiti
kimas filmo jo, kuris lieczia Ta

intaiso visokius apsiginimo 
ginklus, ir paskui paleis ke
lias tas sprogstanezias bom 
bas pažiūrėti kiek verti visi 
tie intaisai. Czia Armija dir
ba sykiu su laivynu.

muka, maža sūneli vyro, kuris 
laikinai prisideda prie ‘žydu. 
Mėgdamas pamegžioti senes
nius, szis vaikutis pranesza sa
vo draugui mokykloje kad jis 
“pusiau žydas.” Už keliu die
nu pareina namo verkdamas, 
jo draugai nebenori su juom 
'bovintis ir vadina ji vardais, ir 
nuo jo bėga. Jis jiems nesako, 
kad jis kito tautis. Tas jo tė
vui patinka. Daug vaikucziu 
yra žydai, sako jo tėvas, ir ta- - 
v o paaiszkinimas reiksztu kad 
yra kas blogo būti žydu arba 
kad gerai nebūti žydu.

Vėliau užbaigęs savo strains 
nius, Tamuko pasako kad jis 
yra kito tikėjimo./ Kurie žmo
nes labiau ji geibia negu pir
miau. Bet jis tas pats vyras. . 
Dabar jis krikszczionis. Kada 
nors tikėsi in žmones kaipo in , 
žmones ir ne kaipo in vardus;, 
arba ženklelius.

Per asztuonias . sanvaites, 
szis 'žurnalo raszytojas gjweno 
kaipo žydas, jis daug iszmoko 
netik apie žydus. Jis dabar ži
no isz patyrimo kas yra būti na
riu mažumos grupes. j

‘ ‘ Džentelmonp Sutartyje ’r ■
svarbiausias roles vaidino gar
siausi vaidintojai Hollywood, - ; 
Gregory Peck yra žurnalo' re
porteris, Dorothy McGuire, ku
ria jis myli John Garfield kai- 
po Captain Goldman, Moss 
Hart parasze veikalą, Elia Ka
zan dirigavo ir Darryl F. Z a- £ 
iiuck padare del Twentieth 
Century Fox. Pasekmingas 
pakeitimas Laura Hobsons'p ai
kos pasaka, viena isz geriausiu 
filmu duos progos ' amerikie
cziams matyti save kaip kiti 
juos mato. —d.

Iszsiteisino /
f

Jonas — Isz tavęs z niekai 
žmogus, jog nebuvai ant lai
dotuvių musu draugo.

Petras —O brcliau! Asz 
vakar Uip sirgau, jog ant sa
vo locnu laidotuvių nebutau 
galėjas eiti!

Prisidave Tėvui
Maryte — Ka gavai ant 

Kalėdų?
Jonukas — Britva del sku

timo!
Maryte — Kaip tai? Juk 

tu da deszimts metu ir riesi- 
skuti!

Jonukas — Tai nieko, ma
no tėvelis pasakė kad paitš ja 
naudos taip ilgai, pakol man 
užaugs barzda!

Pirkie U. S. Bonus ,
r
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neszt, o asz pulsiu in kojas. 
‘ ‘ Ponuli mieliausis! Ponuli 
brangiausia! Nuolankiai dėko
ju! Dovanokite mums, kvai
liems, isztvirkeliams! Neskai
tykite už pikta mums, sodie- 
cziams! Mus reiketu tris kar
tus in pasturgali ir lauk per du
ris, o jus rūpinatės, savo koje
les in sniegą pusvinate!” O Jo
naitis szi pažvelgsiąs, tarsi no
ris suduot po kojų pult, geriau 
padarytum, kvaily, kad degti
nes negertum ir senukes pasi
gailėtum. Tau reikia kaili isz- 
karszti!” “Tikrai reikia, ponu
li; kaip mane gy> matdte, rei
kia iszkarszt! O kaipgi mums 
in kojas nenusilenkt, jeigu jus 
esate musu geradejas, musu už
tarytojas? Ponuli! Tikekite 
manimi, kaip priesz pati Dieva, 
spjaukite tuomet in akis, jeigu 
apgausiu: Kaip tiktai mano 
Magdule, toji pati, pasveik
sianti, atgausianti savo sveika
ta, tai visa ka tik malonėsite in- 
sakyt, visa jusu malonybei pa
darysiu! Jeigu norėsite, sigar- 
nyczia isz beržo, ritulius kro
ketui ir daug kitokiu indomiu 
dalykėliu galiu isztokint, viską 
del jus padarysiu! Nei cento isz 
jus nepaimsiu! Moskvoj, Kau
ne, Vilniuj už tokia pat sigar- 
nyczia isz jusu dvideszimt litu 
paimtu o asz nei cento.” Dakta
ras nusijuoksiąs ir pasakysiąs: 
“Na gerai, gerai. Jaucziu! Tik
tai gaila, kad tu girtuoklis.” 
Asz žinai ka, senute, suprantu 
kaip reikia su ponais apsieit. 
Nėra tokio pono, su kuriuo asz 
nesugėbeeziau pasikalbėt. Tik
tai, kad Dievas neleistu isz ke
lio iszsimuszt. Tuomet sveiks 
dingės! Žiūrėk, kaip pusto! Vi
sas akis sniegu užlipino. Kad ji 
bala!”

Ir tekorius niurna be palio
vos. Jos maszinaliai tauszkia 
liežiuviu, idant nors kiek nura
minus ir nutildžius savo sunku 
jausma. Žodžiu ant liežuvio 
daug, bet mineziu ir klausimu 
galvoje da daugiau. Vargas už
klupo' tekoriu staiga, netikėtai, 
nelaukiamai, ir dabar jis nie
kaip negalįs atsipeikėti pabus
ti ir suvokti. Ligi sziol jis be jo
kiu rupeseziu gyveno tarsi gir
tame sapne, nepažindamas nei 
vargo, nei džiaugsmu ir staiga 
jauezias dabar sieloje baisu so
puli. Berupestingas liurbis ir 
girtuoklis ne isz szio, ne isz to 
pasijuto esąs padėtyj žmogaus 
užimto, šusirupinusio skubi- 
nanezio ir net kovojanezio su 
gamta.

Tekorius pamenąs, kad var
gas nuo vakarykszczios dienos 
prasidėjęs. Kuomet vakar va
kare jis gry'žės namo, kaip pa
prastai, girtutėlis ir sulig prU 
imto užsisėdėjusio paproczio 
buvo bepradedąs koliotis ir 
kumszcziomis grasint, senuke 
pažiurėjo in savo muszeika 
taip, kaip niekuomet in ji pir
miau nežiūrėjusi. Paprastai jos 
senu akiu iszraiszka buvo pilna 
kanezios, meili, kaip pas szn- 
nis kuriuos daug musza ir blo-

LF’ Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatinga} laik 
taszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU! /

“Saules” Redystel

JEKORIUS Jurgis Petrulis, 
senai žinomas, kaipo puikus 

amatininkas, ir tuo pat metu 
vienas isz labiausiai apsileidu
siu visam Galucziu valscziuje 
sodietis, veža in apskrities li
gonbute, savo ligone senuke. 
Jam reikia trisdeszimts kilo
metru nuvažiuot, o tuo tarpu 
kelias paszelusiai biaurus, ku
riuo ne pigiai duodasi ir pasa
to vežėjui važiuot, o ne tai, kad 
tokiam limbini, kaip tekorius 
Jurgis. Prieszais pute in veidą 
žiaurus, szaltas vejas. Ore, kur 
tik nepažvelgsi, sukasi isztisi 
debesiai sniego, taip kad nesu
voksi, ar sniegas isz dangaus ar 
isz žemes krintąs. Per sniego 
ūkana nematyt nei lauko, nei 
telegrafo stulpu, nei miszko, o 
kuomet in Jurgi atlėkdavo ypa
tingai stipri vėjo 'banga, tuo
met net dyselio nesimatė. Sena, 
silpna kumelpalaike vos-ne-vos 
koja už kojos 'bepavilkdavo. 
Visa jos energija iszejo in isz- 
traukima kojų isz gilaus sniego 
ir lingavimu galvos. Tekorius 
skubinasi. Jis neramiai paszo- 
ka vagutėse ir laikas nuo laiko 
kerta rimbą per kumeles pa
ežius.

— Tu, Magdule, neverk, — 
niurna jis. Truputi pakentėk. 
In ligonbute, Dievas duos, vis
gi nuvažiuosiva, ir akimirks- 
nyj pas tave, ta pat. Ponas dak
taras Jonaitis Jonaitis tau duo
siąs laszinku, arba liepsiąs 
kraujo nuleist, arlba, rasit, at
rasiąs reikalinga tave spinte
lių atitrint, ji ir taigi, liga nuo 
szono atslugsianti. Daktaras, 
be abejo, pasistengsiąs. Pa- 
szukąiisias^ kojomis patrepse- 
sias, o jau pasistengsiąs. Geras ■ 
ponas, mandagus, Dieve duok' 
jam sveikata. Tuojaus kaip at- 
važiuosiva, iszleksias isz savo 
kambario ir pradėsiąs velnia
va. Kaip? Delko taip? Sn- 
szuksias. Delk ne laiku atva
žiavai? Nejaugi asz tau szuo 
kokis, ar ka, kad su jumis vel
niais per isztisa diena triustis 
be pasilsiu? Kodėl isz ryto ne
atvažiavai? Iszeik! Idant ir 
kvapo, tavo nebūtu. Rytoj at
važiuok! O asz jam ir sakau: 
“Ponas daktare! Jusu malo
nybe!” Bet važiuok tu po vel
niu, kad tu kur surūgtum! Va
žiuok! Na-a!

Tekorius drožia kumelei bo
tagu ir, nežiūrėdamas in senute 
niūra sau toliau po nosia. — Ju
su malonybe! Tikrai kaip 
priesz pati Dieva, sztai galiu 
prisiekti, kad vos pradedat 
szvist iszvažiavau. Kur ežia 
laiku suspėsi, jeigu Ponas Die
vas. Panele Szvencziausioji, 
užsirūstino ir tokia audra at
siuntė? Malonėkite insitikrint. 
Kad ir geresnis arklys,o kumel
palaike !” O daktaras Jonaitis 
sutrauksiąs antakius ir suszuk- 
sias: ‘1 Mes jus pažystame! Vi
suomet atrasite pasiteisinimai 
Ypacz tu, Jurguti! Senai tave 
pažystu! Žinau, gal jau penkis 
kartus in kareziama užsukda
vai bevažiuodamas!” O asz 
jam, Ponuli! Nejaugi asz esu 
kokis vagis ar parmazonas? Se
nuke Dievui duszia atiduoda, 
mirszta o asz po kareziamas bė
giosiu ! Ponuli, kaipgi taip ga
lima! Kad tos karezemos kur 
gala gauta! Kad geri žmones 
ju, kaip baidykles, isztolo pra
silenktu ! Tuomet daktaras in- 
sakysias tave in ligonbute nu

gai maitina. Daibargi ji žiurėjo 
asztriai ir nenuleisdama akiu, 
kaip žiuri szventieji paveiks
luose, arba mirsztantieji. Nuo 
szitu keistu, negeru akiu ir 
prasidėjo vargas. Paszcles te
korius papraszes isz kaimyno 
kumelpalaike ir dabar vėžės se
nuke in ligonbute ir veždamas 
tikisi, kad daktaras Jonaitis 
proszkelem ir tepalais sugrą
žinsiąs senukei jos pirmąją isz
raiszka.

— Tu-gi Magdule, taipogi, 
niurna jis. Jeigu daktaras Jo
naitis paklaustu, ar asz tave 
musziau, ar ne tu sakysi: Ne! 
Niekuomet ne pirsztu nepalytė
jo! O asz tave jau daugiau ne 
musziu, galiu pasipažint. Ne 
jeigu asz tave isz piktumo 
muszdavau? Taip sau, pasitai
kant progai, musziau. Asz ta
vęs gailiuosi. Kitas mažai ta ir 
bepaisytu, o asz sztai vežu, 
stengiuosi. O kad pusto, tai 
pusto! Vieszpatie, Tavo valia! 
Kad tik Dievas duotu laimin
gai nuvažiuot. Ka, ar sopa szo- 
nelis? Magdule, kodėl tu tyli? 
Ašz tavęs klausiu: Ar sopa 
szonas ?

Jam darosi keista, kad ant 
senukes veido sniegas netirps- 
tas, keista, kad pats veidas' 
kaž-kaip ypatingai iszsitiese 
priėmė iszblyszkusiai pilka, 
purvinai-vaszkine spalva ir pa
sidarė asztruSj rimtas.

— Na, ar ne kvaila! Niurna 
tekorius. Asz tave tikrai, kaip 
priesz pati Dievą, tu, kas-gi, ne
atsakai! Sztai užsimanau ir ne- 
vesziu pas daktarai

Tekorius nuleidžia vadeles ir 
užsimansto. Atsigryžt in senele 
jis. nedrystas: Baisir! Užduot

BALTRUVIENE

Tai rūteles,
Jau ir turime, 
Nauja Meta,

Reikė mano tuojaus 
su daina:

Vienas vyrukas 
mylėjo mergele,

Bet tuo negana, 
Susipažino su mamele, 
Po tam abudu iszbego

in V estus,
Dukrele nuliūdime 

pasiliko,
Taipgi ir jos tėvas, 
Bet, džiaugėsi nors 

ir be turto pasiliko, 
Tėvas sako:

Tegul tokia 'boba 
eina in pekla,

Nes prikrimte mane 
jau gana!

Ir kad josios daugiau 
nematyczia!

* * *
Po Kalėdų in
Nuarka nuvažiavau.

Barni tarp poros 
girdėjau:

Tu padla, ko in 
miestą eisi,

Ko ten veiksi, 
Argi namie nepasedesi?

O ji atsake: 
Dusziuk, asz 

klausima ir negaut atsakymo 
taip pat baisu. Pagaliaus idant 
su nežinojimu užbaigt, jis neat- 
sigryždamas in senute, cziupi- 
neja jos szalta ranka. Pakeltoji 
ranka puola, kaip viržis.

“Turbut, pasimirė. Komisi
ja!”

Ir tekorius verkia. Jam ne 
tiek gaila, kiek pikta. Jis gal
voja: Kaip sziame pasaulyje 
viskas smarkiai darosi! Da ne
suspėjo kaip reikiant jo vargas 
parsideti, kaip jau gatavas jo 
iszriszimas! Nesuspėjo jis pa
gyvent su senute, ja atsipra- 
szyt, jos pasigailėt, kaip ji jau 
numirė. Jis su ja keturias-de- 
szimt metu pragyveno, bet jog 
tie keturiasdeszimt metu pra
ėjo, tarsi ūkanoj. Per girtuok- 
lylbe, pesztynes ir vargą gyve
nimas nesijautė. Ir kaip ant 
kerszto, senuke numirė kaip 
sykis tuo pat metu, kuomet jis 
pajuto, kad jos gailesį be jos 
gyvent negalįs, baisiai priesz ja 
nusikaltęs.

“O jog ji su krepsziais 
vaikszcziojusi! Prisimena teko
rius. Asz pats ja siųsdavau in 
žmones duonutes praszyt, ko
misija! Ji kvaile da galėtu de- 
setka metu pragyvent, o tai ra
sit, galvoja kad asz isztiesu jau 
tokis. Motina Szvcncziausia, o 
kur asz, po velniu, važiuoju? 
Dabar ne gydyt reikia, o laidot. 
Suk atgal!”

Tekorius apsisuka atgal ir 
isz visu jiegu musza kumelpa
laike. Kelias kas valanda eina, 
vis blogyn ir blogyn. Dabar jau 
dyselio visiszkai nesimato. Ret- 
kareziais roges užvažiuoja ant 
jaunos eglaites, tamsus daiktas 
nudreskia tekoriui rankas, kaž-

reikala turiu, 
Namie būti negaliu,

Nes asz prie draugijos, 
priguliu.

Eik, bet žiūrėk, 
Tuoj pareik,

Ba jeigu kur užtruksi, 
Tai galvos neteksi.

Dusziuk, susivaldykie, 
Sveikata czedykie, 
Asz ant tikrųjų eiti 

turiu, 
Mat, staiga kare 

prasidėjo, 
Boba vyra užgavo, 

O vyras bobai 
neapsileido, 

Su szluotu bobai 
in galva davė, 

Vaikai tuoj atskyrė 
nuo viens kito, 

Bet, bobele nuo 
susirinkimo turėjo pasilikti!

* * *
Vienas vyrukas susipažino 

su kokia mergele, 
Tuojaus vestis ja 

kalbino, 
Nes ten prie Malianojaus 

tokis atsirado. 
Rodos kad,

Kur ant durthankio, 
Skarba surado, 

Kokia tai mergele 
vestis prikalbino, 

Pas krominika tuoj 
prikalbino, 

Liepe szlebe orderuot, 
Priesz svod'ba prižadėjo 

pribut, 
O kada toji diena atėjo, 

Pas savo mergele 
nuėjo, 

Ir melde kad szlebe 
iszpirktu,

O ji jam atsake : 
Po szimts velniu, 

Jeigu neturi pinigu, 
Tai nesuvedžiokie 

mergina! 

kas mirga priesz jo akis ir aki
ratis vėl darosi baltas, judan
tis.

“Gyvent isz pradžios, galvo
ja tekorius. Atsimena jis, kad 
Magdule priesz keturias-de- 
szimts metu buvusi jauna, gra
ži, linksma isz geros ukes mer
gina. Ja dėlto už jo iszleido, 
kad jis buvęs geras savo amato 
žinovas. Visos sanlygos susidė
jo vėl gero gyvenimo, bet var
gas tame, kad jis, kaip pasigėrė 
po vestuvių, užvirto ant kros
nies, tai tarsi ligi sziol nepabu
do. Vestu ve jis pamenąs, o kas 
buvo po vestuvių, nors už- 
muszk, nieko nepamenąs, ne
bent tai, kad gere, gulėjo ir pe- 
szesi. Taip ir prapuolė ketu- 
riasdeszimt metu.

Balti sniego debesiai prade
da iszleto pilket. 'Sutemę.

“Kur gi asz važiuoju? Stai
ga susigriebė tekorius. Reikia 
laidot, o asz in ligonbute. Tarsi 
pasiutau!”

Tekorius vėl pasuka atgal ir 
vėl musza kumele. Kumele vi
sas savo jiegas intempia ir, 
prunkszdama, 'bėga riszczia. 
Tekorius viena ir kita karta 
drožia jai per nugara. Isz užpa
kali girdisi kažkoks beldimas, 
ir jis, nors neatsigryžta, bet ži
no kad tai nabaszmnkes galva 
in roges baladojasi. O lauke vis 
temsta ir temsta, vejas kaskart 
darosi szaltesnis ir žiauresnis.

“O, kad tai])Imtu galima vė
lei isznaujo pradėt gyvent, gal
voja tekorius. Naujus inran- 
kius ingycziau, imeziau užsa
kymus, pinigus senutei atiduo- 
eziau, taip!”

Ir sztai jis pameta vadeles. 
Jieszko ju, nori pakelti ir nie
kai]) negali, nepakelia ranku; 
rankos neveikia, atszalo.

“Vis-viena, galvoja jis. 
“Kumele pati nueisianti, kelia 
žinanti. Dabar pramigt ne pro 
szali. Pakol ten busią laidotu
ves, ar pamaldos, asz prigulsiu 
ir snustelsiu viena-kita valan
dėle. ’ ’

Tekorius užmerkia akis ir 
snaudžia. Truputi lukterėjus, 
jis girdi kad kumele sustojo. 
Jis atmerka akis ir mato prie
szais save kaž-ka tamsu, pana- 
szu in grinezia ar in kupeta.

Jis norėtu iszlipt isz rogių ir 
sužinot, kame dalykas, bet vi
same kūne tokis aptingimas 
jaueziasi, kad esą geriau su-

Jaunas Ūkininkas

Jauniausias pirkikas ūki
ninku jomarke in Cary, Ill.. 
buvo Michael Haverly, kuris 
yra septynių metu amžiaus, 
isz Dundee, Ill. Jis per savo 
tęva nusipirko labai brangia 

szalt, negu isz vietos pasiju- 
dint. Ir jis saldžiai užmiega.

Nubunda jis dideliam kam
baryj su gražiai iszbaltintomis 
sienomis. Per langus szvieczia 
aiszki saulutes szviesa. Teko
rius mato prieszais juos rimtu, 
sąmojingu pasirodyt.

— Broleliai, reiketu Szv. 
Miszias už senukes duszia už- 
pirk!Sako jis. Kunigėliui pasa
kyt.

— Na, gerai, gerai! Jau gu
lėk! Perkerta ji kažkeno balsas.

— Ponuli! Jusu malonybe! 
Stebėsi tekorius, matydamas 
szalia save daktara. Ponuli! 
Geradejau!

Jis nori pakilt ir pult priesz 
daktara ant keliu, bet jauezias 
kad rankos ir kojos jo neklau
so.

— Ponuli! Kur-gi mano ko
jos? Kur rankos?

— Atsisveikink su ranko
mis ir kojomis. Nuszaldei! Na, 
na, ko-gi tu verki? Pagyvenai, 
ir aeziu Dievui! Jog szeszis de- 
setkus pergyvenai, užteko am
želio !

— Vargas! Ponuli, jog tai 
vargas! Atsipraszau, dovanoki
te! Da penkis-szeszjs metelius 
norėtųsi.

— Kodėl ?
— Kumele jog svetima, rei

kia atiduot. Senuke palaidot. Ir 
kaip viskas sziame pasaulyje 
nepaprastai greit pasidaro! Po
nuli! Ponas daktare! Geriausi 
isz beržo portsigareli (sigarny- 
czia) padarysiu! Kroketeli nu
tekinsiu.

Daktaras mostelėjo ranka ir 
iszejo isz palatos. Tekoriui — 
mirtis! GALAS.

Paklausykite Mano 
Linksmo Apsakymo
Pasakysiu jum sziandien tik

ra istorija. Buvo tai, keliolika 
metu adgal, da priesz kare.

Eidamas ulyczia vargingas 
vaikutis apdriskęs ir murzinas, 
rado ant ulyczios spilkute, pa
prasta maža, kasdienine spil
kute. Pasilenke, paėmė ir insi- 
kiszo iii kalnieriu savo suply- 
szusios jekutes.

Ta ji pasielgimą patemino 
kokis tai ponas, puikiai pasi
rodęs in kailinius, kas davė su
prast kad buvo isztikruju tur
tingas.

Ponas užtemines vaiko pasi-

telyczia už pusantro szimto 
doleriu. Jis ežia pasiaiszkino 
prezidentui Curtis Candy 
kompanijos, Otto Schnering, 
kad jis ketina visa veisle už
vesti szitu telycziu ir galviju.

elgima pats sau kalbėjo:
— Tasai vaikas yra gero 

pasielgimo ir paezedus, ir ’bus 
geru žmogum. Paimsiu ji pas 
save, isz jo bus kada naudingas 
žmogus. ' ' '■•K1-.

Ka nutarė, taip ir padare.
Priėmė vaika in savo didėli 

kupcziszka narna, iszmokino 
viso biznio, ant galo padare ji 
savo pusininku ir padovanbjd 
jam viena isz Savo dhktėriu už 
paezia, kuria labai mylėjo o if 
ji ji mylėjo, ir ant galo pasiliko 
turtingu ir guodotu žtndgum. :

Metai praėjo. į ' •
Priesz prasidėjimą Svietinės 

Kares, atlankė jisai savo Sena 
mokytoju. Liejas in vidų kal
bėjo :

— Esiu tavo mokiniai isk 
jaunu dienu ir nekarta ftian isz- 
perei gerai kaili už padarytas 
klastas. ;

Atsiminė sau senukas ‘ saVo 
mokini; sunu vargingos hkšž- 
les, pas kuria tankiai atsilan
kydavo badinis sveczias. Vai
kas buvo labai klastingas ir ttž 
tai nekarta jam ka'rsztai suplie
kė sėdynė.

Kada atsisveikinejo, intėike 
senukui 5,000 mafkiti su pra- 
szymu idant priimtu tai kaipo 
dovana. ’ ;1

— Kuom užsitarnavau la iii 
tokio giliuko nuo tavęs sūnau, 
juk nieko gero tau nepadariau, 
tiktai tankiai pliekdavau kaili 
tau.

— Taip, taip, tai tėisylbb. 
Savo giliukui esmių dėkingas 
tau ir suradimui tdsios spilkti- 
tęs, kuria taja diena kfetiiittU 
ponui profesoriui padėti ffiit 
krėslo idant ant josios atsi&bė1- 
tum. Norėjau tau tokiu btldtt 
atkerszyt už blynus kUritibk 
man iszkepiai ant sėdynės 4A- 
ja diena!

KADA YRA PATI
SENA

: i -'. "r ■■
: ■ - -

Ant to užklausymo rasztiūin- 
kas Eugenasz Isolani surinko 
pilna knygute visokiu atsaky
mu, atsakymais! “Bdbū, p&ti 
sena.” Czion isz ne ktiriū patal
piname.

— Pati yra send, katra ne
tenka vyro del kurio kaip ji 
manstina darius jam loskas'ttŽ 
gyvasties. ? i

— Kada visi ja 'Už sėtta tai
ko?

—- Jeigu pati manstina, jog 
jau sena.

— Tada jau sena, kada ndti 
sektie jaunas!

— Katra savo metus Slėpė.
— Kitos norint turi ' MėtU- 

želio metus, niekad sėna nėbU- 
na.

— Kada turi duobes smil
kiniuose.

— Kada kampai akiu pri- 
traiszkandja.

Da Su Ja Nesusipa^stu
Prie Juodaicziu atsikraus

tė svetimi žmones. Juodais 
tiene buvo labai akyva daži- 
noti, kas tai per žmones? In 
kėlės dienas po tam kalba in 
savo vyra: Matau kad tai la
bai mylinti porele! Kada ji
sai iszeina isz namu, tai ja 
pabueziuoja ir da meta bucz- 
kius kada randasi ant kelio. 
Del ko tu Mikuti taip neda
rai?

Mikas — Del ko asz taip 
nedarau? Po szimts velniu 
Mariuk, juk asz josios da ne
pažystu! r' ' , 

_________—- ■
, Pirkie U. S. Bonus Ssiandtai!



' —■   

Žinios Vietines
21S A ULE ’ ’' MAHANOY CITY, PA.

Szvedijos BADAUJA RUSIJOJE TRUMANO DAKTA-
Kumsztininkas (Tasa Nuo 1 Puslapio) i RAS NEPRASTAS

Mato Savo Statula Su Pirsztais

— Utarninke pripuola Trys 
Karaliai.

— Seredoj Szv. Lucijano, 
taipgi Rusnaku Kalėdos.

— Ketverge Szvento Apo- 
lįnario.

— Gerai 'žinoma sena gy
ventoja ponia Ona Viszinskiene 
.(Wishing) nuo W. Market uly., 
gydosi Good Samaritan ligon- 
bute, Pottsvillėje.

— Liet. Moterių Kliukas 
isz Schuylkill pavieto laikys 
savo metini ibankieta su szo- 
kiais Panedelyje, Sausio (Jan.) 
26-ta diena, 7:30 valanda vaka- 
ke, Necho Allen svetainėje, 
Pottsvilleje.

Shenandoah, Pa. — Pulda
mas isz lovos, Pranas Griszke- 
lis nuo 203 W. Coal Uly., mirti
nai susižeido in galva ir numirė 
apie 3-czia valanda Petnyczios 
ryta. Velionis nevedąs, gyveno 
pas pons. Thomas J. O’Haren. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos. Paliko viena seserį J. 
Nakasiene isz Detroit, Mich. 
Laidotuves invyko Panedelyje 
isz Gralboriaus T. J. O ’Haren 
koplyczios, su apiegomis Szv. 
Jurgio Ibažnyczioje 9 valanda 
ryte ir palaidotas in Szv. Mari
jos kapines.

— Subatos ryta Szv. Jurgio 
ibažnyczioje, Kun. Bernardas 
Szimkus, vikaras, suriszo maz
gu moterystes panele Marie, 
duktė pons. Jonu Makniu isz 
miesto, su John McLaughlin, 
sūnūs pons. John McLaughlin 
taipgi isz miesto. Svotai buvo 
panele Florence McAndrano, 
p-le Helen McLaughlin, John 
Kelly, Jr., ir Thomas Piaskow- 
ski. Jaunavedžiai apsigyvens 
po Nr. 303 W. Oak Uly.

—• Liudvikas Leszauskas, 
nuo 313 E. Centre St., likos su
žeistas in galva laike darbo Ma
ple Hill kasyklose.

Minersville, Pa. — Senas gy
ventojas Mykolas Dabriuszis 
kuris sirgo per ilga laika, nu
mirė namie. Prigulėjo prie Szv. 
Pranciszkaus parapijos) Paliko 
savo paczia, tris sūnūs, dukterį 
ir dvi seserys.

Girardville, Pa. — Szv. Var
do Draugija Metinius Pusry- 
czius, ant kuriu susirinko labai 
gražus būrelis vyru isz abieju 
draugyscziu, vyresniųjų ir jau- 
nesnuju. Visi priėjo prie Szv. 
Komunijos per Miszias ir pas
kui susirinko in parapijos sve
taine del pusrycziu. Buvo pa
kviestas sveczias kalbėtojas, 
Timothy Ryan, isz Pottsville, 
kuris pasakė trumpas ir budin
gas prakalbas. Klebonas, Kun. 
Mykolas Daumantas taipgi pa
sakė kelis žodžius susirinku
siems. Vikaras, Kun. Jeroni
mas Bagdonas per Miszias pa
sakė tai dienai ir iszkilmei pri
taikinta pamokslą, bet ant pus- 
rycziu negalėjo dalyvauti, nes 
kiti reikalai privertė ji iszva- 
žiuoti. Kun. J. Bagdonas buvo 
pakviestas su prakalbomis in 
Philadelphia, Pa., kur Ricz- 
mondiecziai apvaikszczioja sa
vo Muzikaliuos Svetaines Ketu
rios Deszimts Metu Sukakti, 
bet blogas oras ir slidus keliai 
privertė ji atsisakyti.

Washington, D. C. — Ameri
kos valdžia nepripažins Naujos 
Graiku valdžia nes Komunistai 
valdys sziaures Graikijoje sza- 
Įyse. Czarteris liepia pripa-

Olie Tanderg, Szvedijos 
cziampijenas tarp kumszti- 
ninku rengiasi in kumszty- 
nes su Amerikiecziu Joey 
Maxim isz Cleveland, Ohio. 
Jie susitiks ir kumsztimis 
susikirs Sausio (Jan.) 10-ta 
diena. Europos krasztai retai 
kada gali mums pasiunsti 
kumsztininka kuris galėtu 
prisilyginti su musu kumsz- 
tininkais. Olie Tanderg tiki- 
si kad jis ir Amerikoje pra
garsės ir su geriausias musu 
kumsztininkais susilygins.

žinti tiktai legaliai sudarytas 
valdžias.

McKeesport, Pa. — Lo Davi
son, 65 metu amžiaus kunigu- 
žis, per pamokslą ragino savo 
parapijoms kad rengtųsi mir- 
cziai, 'baigdamas savo pamoks
lą krito negyvas. Daktaras sa
ko senukas turėjo szirdies liga.

Chicago, Ill. — Ana vakaru 
kilo ugnis pas Lighthouse Trai
ler kompanijos ant Schufber 
Uly. Daug treileriu lentų, kvar- 
bos ir varniszio likos sunaikin
ta per ugni. Bledies padaryta 
ant $150.

— Jaunas vyrukas Geo. 
Challacombe, 20 metu amžiaus, 
kuris vare automobila, apsiver
tė kelis sykius ir atsimusze in 
Riverside Metodistu bažnyczia. 
Challacombe likos užmusztas, o 
du kiti vyrukai kurie važa- 
vo tame automobilu, Geo. B. 
Harriman ir Ken. Gordan likos 
sužeisti ir randasi ligonbute.

— N.

— Be karasino knatas grei
tai sudega.

Katedra Katedroje

Nepaisant kiek vargo 
Anglai nukentejo ir mate, 
kiek bado jie iszkentejo ir 
dabar kenczia, jie nesigailė
jo pinigu del atstatymo savo 
garbingos ir garsios kate
dros, bažnyczios. Czia artis
tas rengia ir kala katedros 
maža atvaizda didžioje Szv. 
Povilo Katedroje.

Labai garsus ir Anglams 
garbingas pavidalas Szvento 

velnio apsiesti. Jie visur kur 
tik tu pasisuksi.

Kai Belgijos Ambasadorius 
norėjo iszvažiuoti in Balkanus 
del keliu dienu atostogų, Rusi
jos policija pasakė jam kad 
jam nevalia, kad Sovietai jam 
nepataria važiuoti. Kai tas Am
basadorius policijos paklausė 
tai kur jam valia važiuoti, poli- 
cijantai jam atsake kad jam va 
lia važiuoti kur tik jis nori Ru
sijoje, bet ne už rubežiaus. Am
basadorius pasirinko Lenin
grado miestą.

Policija taip ji seke, kad už 
dienos kitos jis sugryžo ir visai 
pamirszo apie atostogas.

Apie Chili jos Ambasadorių 
kuris apsiženijo su Ruske, Dak
taras Branda© sako kad czia 
jokio klausimo ir jokios vilties 
nėra. Sovietai nepavelins tai 
Ruskei iszvažiuoti isz Rusijos. 
Jis sako kad vienas iszriszimas 
tam klausimui tai yra ‘ ‘ divor- 
sas.”

Prie Savo Seno Darbo

Henry J. Kaiser, kuris da
bar milijonais skaito savo 
turteli ir kuris milijonus ga
vo nuo valdžios per kara su
gryžo prie savo seno darbo 
kuri jis dirbo penkios de- 

szimtsmetu atgal in Utica 
miestą, N. Y. Jis czia dirbo 
už pusantro dolerio in san- 
vaite ir tada jautiesi kaip 
koks bagoezius.

Istorija apie “AMŽINA ŽY 
DA.” Jo kelione po svietą u 
liudymas apie Jezu Kristų.

’ 20 Centai.
Saule Publishing Co.,

Povilo bažnyczios buvo at
vežtas in Amerika per kara; 
dabar jis parvežtas in Angli
ja, kur garsiausi artistai, in
žinieriai ir mokslincziai sten
giasi ja atstatyti. Szita kate
dra, kurios pavidalas dabar 
randasi in Szvento Povilo 
katedra buvo sumanytas ir 
pastatytas Karaliaus Karo- 
liaus laikais, 1670 metuose.

BIZNIERIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bingi žmones teipgi yra suimti 
ir visos j u biznio knygos FBI 
policijos rankose.

Visi szitie augszti valdinin
kai, politikieriai, kaip ir tas 
Prezidento Trumano daktaras 
žinojo isz anksta kada kvie- 
cziai atpigs ir kada pabrangs. 
Žinodami tai, jiems buvo labai 
lengva ir pelninga vis pirkti 
kai kviecziai pabrangsta.

Senatas pareikalavo kad 
kompanija per kuria Preziden
to daktaras savo bizni vare, 
duotu pilna apyskaita viso to 
biznio.

Daktaras Brigados Genero
las Graham visiszkai užsigina, 
kad jis koki ten bizni vare ar 
dare su kviecziais, jis sako, kad 
jis savo kompanijai buvo davės 
pavelinima taip daryti su jo pi
nigais, kaip kompanija numa
tė, nužiūrėjo ar norėjo. Už tai, 
jis sako, jis visai nežinojo, kad 
su jo pinigais buvo nupirkta 
penkios deszimts tukstaneziu 
buszeliu kviecziu ana Rugsėjo 
menesi, kai kviecziai buvo pi
gus. O kompanijos atstovai ir 
agentai užsigina ir sako kad jie 
tik ta pirko, ka jiems daktaras 
insake pirkti.

PER SNIEGĄ
KLUMPUOJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tuose peeziai del virimo kaip ir 
del szilumos yra elektra varo
mi. Buczernese ir sztoruose vi
sos maszinos sustojo. Saliunuo- 
se pumpos neejo. Kalėdų egle
les visur užgeso. Telefonai ne- 
barszkejo. Vanduo užszalo. 
Bankuose ir ofisuose maszinos 
kurie pinigus skaito sustojo ir 
jau daugiau nebeskaite. Re- 
dakcijuose maszinos nutilo ir 
atramentas suszalo. Ugniage
siai turi diena ir nakti dirbti ir 
dabuoti, nes kai elektras buvo 
nukirsta, tai žmones jokiu budu 
negali prisiszaukti ugniagesiu 
kai gaisras isztinka,

Nei traukiniai nei trekai ne
gali nei invažiuoti nei iszva- 
žiuoti ir jau ima pritraukti 
maisto ir aliejaus ir anglies del 
szilumos. Keliose vietose dide
les vandenio paipos truko, van
duo pasipylė ant ulyczios ir 
tuoj aus suszalo.

New York Central traukiniai 
buvo sustabdyti kai ant gele
žinkelio susidaužė du freitka- 
riai. Beveik visi traukiniai pa- 
sivelno asztuonias ar devynias 
valandas.

New York miesto May or as 
O’Dwyer iszleido insakyma ku
ris visiems uždraudžia vartuo
ti automobilius, reiszkia, nie
kam nebuvo valia važiuoti savo 
automobiliu, nes kai automobi
liai sustoja ant kelio ar in 
sniegą inklimpsta, tai trokai ir 
busai negali pravažiuoti.

Beveik visi keliai ir ypatin
gai vieszkeliai yra sniegu ar le
dais nukloti. Policija pataria 
visiems niekur nevažiuoti jeigu 
tikrai nėra labai svarbaus rei
kalo. Pennsylvanijos Valstija 
tiek daug sniego negavo,) bet ir 
czia visi keliai, vieszkejliai ir 
net ulyczios apszalusios ir labai 
slidžios ir pavojingos. Draugiau 
negu szimtas žmonių ždvo per

Barzduotas artistas Jo Da
vidson stovi ir žiuri kai He
len Keller, garsi raszytoja, 
kuri negali nei matyti nei 
girdėti, žiuri in savo statula 
su pirsztais. Ji tik gali ap- 
cziopti, nes ji yra nerege. 
Helen Keller yra po visa

Vėl Bostono May oras

Penki menesiai nuo to lai
ko kada jis buvo apsūdytas, 
nuteistas in kalėjimą, Dan
bury, Vt., May oras James 
Michael Curley, 73 metu am
žiaus žmogus, buvo iszteisin- 
tas Prezidento Trumano ir 
sugryžo in savo Mayoro dar
bą. Jis buvo apsūdytas už tai

Naujos Mokiniams Knygos

John Snyder, Amerikos 
Iždo Sekretorius peržiūri 
knygas kurios buvo atspauz- 
dintos del musu mokyklų. 
Apie asztuonias deszimts 
nauju knygų dabar yra pri
rengta del musu mokyklų. 
Szituose knygose yra apra- 

szita szalti ir sniegą, ir valdžia 
pranesza kad bledies yra pada
ryta už daug milijonu doleriu. 

svietą pagarsėjus kaipo 
mckslinczia, labdaringa vei
kėja, prakalbininke ir raszy 
toja. Szita statula buvo nu
kalta del Amerikos Akade
mijos Meno ir Literatūros, 
New York mieste.

kad jis norėjo žmones pri
gauti ir apsukti per laiszkus. 
Mieste patarnautojas,. John 
B. Hynes, po deszinei mayo
ro pareigas ėjo kai Curley 
buvo kalėjime. Jis dabar jam 
parodo ir paaiszkina kas bu
vo nuo to laiko iki dabar.

szoma apie Amerikos bonus 
ir raginama visus pirktis 
tuos bonus. Amerikos redak
toriai ir raszytojai tarpinin
kauja ir dirba isz vien su 
Amerikos valdžia ir varo 
propaganda kad visi pirktu- 
si tu Amerikos bonu.
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BRANGUS SNIEGAS

NEW YORK, N. Y., —
Per visa sanvaite New York 
miesto gyventojai turėjo bristi 
per sniegą ar ji kasti nuo taku 
ir keliu. Visas tas sniego nuka- 
simas > kasztavo miestui ; dau- 
giau negu szeszis milijonus do
leriu. Miesto valdžia iszrokavo 
kad reikėjo daugiau negu de
vynias deszimts devynis milijo 
nūs tonu sniegu nukasti.

Dabar, kai visi gryžta isz 
svecziu ir išz atostogų- ir vėl 
važiuoja in savo darbus miesto 
darbininkai stengiasi visus ke-j 
liūs, vieszkelius ir geležinke
lius iszkasti isz sniego kad au
tomobiliai ir traukiniai galėtu 
važiuoti kaip ir važiavo. Dau
guma vieszkeliu jau dabar ati
daryti ir beveik visi traukiniai 
iszeina ir ateina ant laiko. Bet 
mažesnes ulyczios ir mažesni 
keliai vis užsnigti. Ims kelias 
dienas pakol visi keliai bus at
kasti.

Mes vakar buvome New 
York mieste. Da szimtai troku, 
bosu ir tukstaneziai automobi
liu stovi sniege, kur jie inklim- 
po. Darbininkai, kurie ta snie
gą kasa sako kad ims kelias 
dienas pakol jie atkas visus 
tuos automobilius.

Eroplanams vieta jau beveik 
visiszkai iszkasta isz viso to 
sniego. Vakar jau apie devy
nios deszimts eroplanu galėjo 
iszskristi. Bet isz szitos vietos 
paprastai eroplanai iszlekia ir 
atliekia kas penkiolika sekun
dų, arba keturi eroplanai kas 
minuta. ’’ /

Miesto Mayoras paskelbė 
kad miestas tuoj aus paskiria 
tris milijonus doleriu daugiau 
del to darbo ir prasze visu žmo
nių in talka. Jis taipgi davė in
sakyma pasamdyti visus tro- 
kus visame mieste ta sniegą isz’- 
vežti.

Daug žmonių, kurie buvo 
per Kalėdas iszvažiave negalė
jo sugryžti, nes traukiniai ir 
autobusai buvo sustabdyti. 
Žmones New York mieste nega
lėjo susisiekti, gryžti ar iszva- 
žiuoti. Mieste buvo gana mais
to, bet pritruko aliejaus ir ang
lių.

Tiek sniego da nebuvo oria 
niekados matyta. Sakoma, kad 
net ligi pustreczios pėdos pri
snigo. O prie to prisidėjo vejas, 
szaltis ir pūgos. Net ir seniausi 
gyventojai neatsimena kad ka
da nors butu buvę kas pana- 
szaus.

Kai kuriuos New Jersey val
stijos krasztuose buvo net ar 
daugiau sniego, bet tai nebuvo 
miestuose ir niekas nenukente- 
jo. Bet didžiausi dyvai kad di
džiausiame mieste, New York, 
tiek prisnigo kad net ir su rogė
mis nebuvo galima važiuoti.

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 
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