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Karas Prie Musu Kraszto
Isz Amerikos
BULGARAS KONSU
LAS ATVAŽIAVO IN 

AMERIKA

Slepiasi Nuo Viešnios

WASHINGTON, D. C. —
Jaunas Bulgarijos dipliomatas 
Konsulas pabėgo isz Turkijos 
ir atvažiavo in Amerika, kad jo 
valdžia negalėtu ji parszaukti 
namo, kur jam jau nebutu taip 
malonu.

Dimitri Karaghiosov, trisde- 
szimts asztuoniu metu amžiaus 
Konsulas Ankara mieste atva
žiavo in Baltimore, Md., kur 
Amerikos karininkai ji pasiti
ko ir parūpino jam kambarius 
in vieszbuti.

Szitas augsztas ir liesas, sze-Į 
sziu pėdu augszczio Konsulas 
kalba labai gražiai Angelskai.

VOKIECZIAI
SUTINKA SU

RUSIJA
BERLYNAS. — Amerikos 

Karo Sztabas pasiklausinejo 
Vokiecziu kaip ji žiuri in ta 
Rusijos inneszima kad visu 
krasztu armijos pasitrauktu 
isz Vokietijos. Pasirodo kad

Bulgarijos Konsu
las Pabėgo Nuo 

Sovietu

Jis nusijuokė kai laikrasztinin- 
kai paklausė jo ar jis yra Ko
munistas? Turkijos laikrasz- 
cziai daug rasze apie ji ir sake 
kad jis su savimi atsivežė daug 
visokiu slaptu rasztu. “Asz ne 
Komunistas, ’ ’ jis laikraszti- 
ninkams pasakė, “Asz atvažia
vo in Amerika pasilsėti ir savo 
draugus aplankyti. Jeigu asz 
bucziau Komunistas, asz nebu- 
cziau savo vietos atsisakęs ir 
isz Konsulato nebucziau pabe- j 
ges.“

Szitas Konsulas dingo isz sa
vo konsulato ir niekas nežino
jo kur jis buvo per visa menesi. 
Dabar jis prisipažinsta kad 
per kelias dienas jis buvo pasi
slėpęs Ankara mieste kol gavo 
laiva iszvažiuoti.

Bulgarijos ir Turkijos amba
sadoriai sako kad jie nieko ne
žino apie to konsulo pabėgima 
ir atvažiavima in Amerika. O 
jis pats sako ir tikina kad jis 
ežia atvažiavo tik taip sau be 
jokiu reikalu ar be jokio darbo. 
Jis paprasze Amerikos konsulo 
/del paszporto ir vizos, ir jam 
Amerikos konsulas ta paszpor- 
ta iszdave ir atliktas kriukis. 
Nors ji priėmė ežia in Amerika, 
bet Amerikos armija dar ji pri-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Dideles ir galingos viešn
ios supo ir siautė Floridos 
valstijos viduje. Dabar jau 
viesulos isznyko, bet daug 
bledies paliko. Miami mies
tas, kur visi važiuoja žiema 
praleisti nebuvo tu viesulu 
paliestas, bet žmones buvo ir 
ežia perspėti susirasti sau
gias vietas kol ta viesulą

beveik puse visu Vokiecziu su
tinka ir nori kad visos armijos 
isz Vokietijos pasitrauktu.

Tie Vokiecziai, kurie gyvena 
toliau nuo Sovietu beveik vien
balsiai sako kad visi svetimi 
kareiviai turėtu pasitraukti.

Bet Vokiecziai kurie gyvena 
Bavarijoje visiszkai nesutinka 
ir nori kad kariuomenes pasi
liktu. Czia stebėtinas dalykas, 
nes Bavarija vis reikalavo ne
priklausomybes ir visados 
skaitėsi-kaipo atskiras krasz- 
tas. Bavarijos žmonių nusista
tymą galima suprasti, kai atsi-

Vokiecziai Nori Kad Visu Kra
sztu Armijos Isz Vokietijos Pa
sitrauktu; Karas Pavojus, Gali 
Greitai Iszkilti, Ameriką Visu 
Greitumu Ginkluojasi; Komu
nistai Laikys Seimą Kuboje

PASIMIRĖ
DAKTARO OFISE 

į PHILADELPHIA, PA. — 
Fred. Demmer,, penkios de
szimts dvieju metu amžiaus
žmogus atvažiavo isz Maple- 
wood, N. J., pas Daktara WmJ 
Leaman. Jis lauke daktaro ofi

MALONU
AMERIKOJE

Bego Nuo Karo Per 
Keturis Metus

COLLINSVILLE, ILL. — 
“Man net szirdis skauda, taip 
malonu ežia gyventi!“

Taip Ponia Wm. Schwartz 
pasiaiszkina kaip ji jaueziasi 
ežia Amerikoje po trisdeszimts 
kketuriu metu Europoje. Ji su 
savo vyru pribuvo in Collins
ville ana Subata, ir svecziuoja- 
si pas Jesaiczius, ant 628 Til
lotson ulyczios. Ponia Jesaitie- 
ne yra Ponios Schwartz sesuo.

Ju kelione in Amerika isz 
Lietuvos prasidėjo 1944 metais 
kai jie buvo isz savo namu isz- 
varyti ir priversti dirbti ant 
Vokiecziu ūkio. Jiedu nuo tuo

praeis. Raudonasis Kryžius 
parūpino penkios deszimts 
devynias vietas žmonėms, 
kur jie galėjo prabūti kol ta 
viesulą praszvilpe. Czia vie
na tokiu saugiu vietų, kur 
žmones buvo atsinesze savo 
maista, paduszkas ir patalus 
del nakvynes.

Jiedu pirma syki atvažiavo 
in Amerika 1901 metuose ir isz- 
sieme pilietybes popieras, ir 
paskui apsiženijo Szvento Kry-j 
žiaus Liuteronu bažnyczioje. 
Jiedu sugryžo in Lietuva 1914 
metuose.

Ju szeimynos ūkis buvo apie 
du verstu nuo Nemuno. Ūkis 
buvo derlingas ir visi labai 
gražiai gyveno. Jųdviejų sūnūs 
Povilas czia iszejo inokslus. 
Kai Ponios Schwartz motina 
pasimirė, jiedu stengėsi par
duoti ūki ir sugryžti in Ameri
ka. Bet jau tada buvo sunku 
rasti žmogų kuris pirktu.

1940 metuose Ruskiai atėjo. 
Ju ūkis buvo paimtas, Ponios 
Schwartz tėvas ir brolis buvo 
isztremti in Sibirą. Visi ju dra
bužiai buvo paimti.

Spalio menesyje, devinta 
diena, 1944 metuose Vokiecziai

mename kad jie labai daug ko 
yra patyrė ir nukenteje nuo So
vietu prie savo rubežiaus. Jie raszcziai mažai ka raszo ir gal dar mažiau 
gerai žino kas bus kai tik kitos v, . .
armijos pasitraukta. ka žmo apie kara, kuris jau dabar siau-j

Berlyno gyventojai nori kad tĮJ()se krasztuose 
kariuomenes pasitrauktu, nes
jie sako kad svetimu krasztu Pietines ir Sziaurines Amerikos.
d™te Bet wtik puse*3j^taip Dipliomatai Washingtone jau ima szne
sako; kiti nori kad tos armijos Į<a(j jje |)jjosį Į<a(] tiktas kaiUS UCISZ 
pasiliktu nes jie baisiai bijosi . _ .
Sovietu ir Komunistu.

WASHINGTON, .D. C. Musu laik- DRAIVERIAI
SUSTRAIKAVO

kurie randasi tfL )

NELEIDŽIA
SAVO VAIKUS

IN MOKYKLA

laiko stengėsi atvažiuoti 
Amerika.

in kurie jau buvo vėl užėmė 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Neaiszki Ir Prasta

Ncbus Alaus New
York Mieste • '

NEW YORK. — Du tukstan- 
cziai, szeszi szimtai ir asztuo- 
nios deszimts septyni draive- 

i riai kurie alų veža sustraikavo, 
kiltu, kuris inveltu visus krasztus nuo mu- už tai kad bravorininkai atsta- 
su rubežiaus prie Meksikos net iki Pana- te kelis szimtus draivem ku- 

l j.1ri vi o eivohnn ar nARlTRnfiin Till-

Honduras SU Nicaragua priesz Statyta alaus baczku iszvežine-
rie pasivėlino ar nesuspėjo nu-

ma Canal.
Guatemala ir Costa Rica.

Czia sukilėliai, kaip Carribean Legijo- kia szitas straikas ir reikalau- 
kokius ten ia“™‘^tu^savn°JZ 

bus, bet darbininkai nepaiso 
savo unijos.

Unijos vadai sako kad jie bi
josi kad visi kiti draiveriai ne- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

nieriai neskaito karabinus ar 
szautuvus, bet armotas, kariszkus eropla 
nūs ir kitus kariszkus ginklus. Szitu su

kuriuos isztreme

Tėvai Nuteisti In Ka
lėjimą; Nieko Nepaiso

SALISBURY, PA. — Žmo- 
nes kurie gyvena apie szita vie- kiteliu armijos yra sudarytos isz isztremtu
kejima ir savotiškai rengiasi, pOlltlkieHU R karininku,
meldžiasi ir gyvena. Visi vyrai ar kurįe tlJFejo pasitraukti ii isZSHlCSZti 
valias dideles skrybėlės. Jie kai jU KfaS/tUS UZdllC KoiUUIlistai.
labai laikosi savo tikėjimo, sukilėlius remia Cuba, Venezuela,

mala ir Costa Rica.
Visi jie pasiszvente ir pasiryžę 

voti, kol neiszvys Komunistus isz savo
Visi jie gerai žino kad Ameri-

ti per diena.
Tu draiveriu unija pasmer-

se, ir belaukdamas susirgo 
szirdies liga ir tenai pasimirė.

Policija sako kad Fred Dem
mer buvo paszaukes daktara 
ant telefono ir buvo pasakęs 
kad jis atvažiuoja pas daktara. 
Policija pasiuntė numirusi 
Žmogų namo ant 23 Hilton 
įAvenue.

NEW YORK. — Per tankiai 
mes czia ant szio svieto priei
name prie to taip vadinamo 
liepto galo savo politikoje, ka
da viskas eina riestai ir kada 
mums jau ta juoda diena stūk
so in akis. Bet teipgi mes per
gyvename dienas ir metus ka
da viskas kaip ant sviesto eina 
ir rodos tik paukszczio pieno 
mums trūksta.

Musu laime ir nelaime kybo- 
ja nuo to plono siūlelio, kuri 
mes vadiname “Politika.“

Ta politika dabar mus pri
veda prie Prezidento Rinkimu. 
Tie rinkimai sziandien tokie 
svarbus ir nuo j u priklauso 
tiek daug laimes ir nelaimes, 
kad isz tikro jie tiek rupesezio 
visai neturėtu būti verti. Atei-

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Jau kelis sykius jie susikirto 
su valdžia už savo vaikus. Da
bar keturi tėvai nesutinka leis
ti savo vaikus in mokykla. Tei
sėjas Clarence A. Maust ana 
sanvaite keturis nubaudė in 
kalėjimą, bet paskui paleido, 
sakydamas jiems kad jie dabar kos valdžia labai .prieszinasi tiems kurie 
turi savo vaikus leisti in mo- su nod £ jg
K J Kl d.

Kai jie dar vis savo vaiku bet jie mums Amerikiecziams primena kad 
neleido in mokykla, tai teisėjas • ...
juos vėl pasiszauke ir szita sy
ki nuteisė kad jie turi užsimo- sikoVOJOme Uei prie 
keti po dvideszimts doleriu , . .
baudos, ar eiti in kalėjimą del VkRFO 13UKO.

Nors mažai mes 
žiais ir kitais reikmenais del mUS Skaitome dabar, 
dvideszimts dienu in kalėjimu, pusantr() tukstaUCZiO

dvideszimts dienu. Visi keturi 
atėjo in teismą su savo drabu
žiais ir

nes nei vienas tu dvideszimts 
doleriu neužsimokejo.

(Tasa Ant 4 Puslapio) k

MOTINA PASMAU- * 
Szitus GE SAV0 VAIKUS 

Guate-

tol ko-

BUFFALO, N. J. — Flo
rence Skrzypczak, trisdeszimts 
szesziu metu amžiaus motina 
yra Meyer Memorial ligoninė
je, kur ja labai prižiūri polici- 
jantai. Ji pasmaugė savo vai- 
kucziu ir paskui norėjo pati sa
ve nusižudyti. Jos vyras Juo
zas parėjo isz darbo rado savo 
vaikucziu pasmaugtu, o jo 
žmona gulėjo ant grindų be 
sanmones. Ji buvo su peiliu 
persipjovus abieju ranku gys
las. ■ . •

ir mes savo laisve ir nepriklausomybe isz-
taikos stalo, bet ant Policijos virszininkas Wil

liam T. Fitzgibbons sako kad 
ji pirmiau uždavė savo vai
kams liekarsto kad jie užmigtu 
ir paskui ji su szaliku juos pa
smaugė. Vaikai buvo Danielius 
septynių metu amžiaus ir Juo
zukas trijų metu amžiaus. Dak
tarai sako kad motina gal pa
sveiks.

apie szitus susikirti- 
bet tie sukilėliai jau 
Komunistu iszgainiojo 

ir iszžude. Viename susikirtime jie butu 
(Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
i

Jau dabar beveik visi ląik- 
raszcziai raszo ir Įąikraszti- 
ninkai sako kad karas gali bet 
kuria diena prasidėti, kad ka
ro pavojus yra ne tik didelis, 
bet yra ir labai arti. Sunku pa
sakyti kada tas karas prasidės 
ar kaip baisus jis bus, nes mes 
daug ka nežinome apie Sovie
tu Rusija. Musu valdžia daug 
ko norėtu dažinoti apie Rusija 
bet ta plieno siena, ar geležies 
uždanga nieko neiszleidžia, 
nieko nepranesza.

•——------- 1 -

Bet szitiek mes jau tikrai ži
nome, ir musu laikrasztininkai 
jau ant to pripažinsta: Rusija 
dabar Amerikos nesibijo ir 
drysta taip daryti ir tokius 
žingsnius imti, kurie galėtu 
kad ir rytoj kara pradėti.

asz szi vakara darysiu ? ’ ’

Tula jauna nuotaka Pary
žiuje atėjo ant szliubo apsire- 
džius in naujausia szlebia, ku
ri sieke tik iki keliu. Kunigas 
tai pamatęs, taip tuom regėji
mu persieme, jog jaunai nuo
taka nedave szliubo pakol ne- 
apsirede in ilgesnia szlebia. 
Nekurios moterėles kad galėtu, 
tai nieko nedevetu!

Mes jau trys menesiai atgal 
taip raszeme, bet daug musu 
skaitytoju net supyko, saky
dami kad mes visai už dyka 
žmones gazdiname. Jeigu ežia 
buvo gazdinjpias, tai. dabar vi
si, Amerikos laikraszeziai visus 
Amerikieczius gazdina.

Vienas garsus muzikantas 
nežinojo kaip psirinkti savo 
gyvenimo drauge: Ar imti la
bai gražia bet durna mergina 
ar ženytis su prastos iszvaizdos 
mergina kuri labai gražu laksz- 
tingalos baisa turėjo. Galu ga
le, jis nutarė imti ta laksztin- 
galos balseli. Ta ryta po vestu
vių, jis pažiurėjo in savo vaka- 
rykszczia nuotaka, ir suriko: 
“Del Dievo meiles, dainuok!”

1 • •

Jeigu pavirszi žemes iszda- 
lyti ant visu gyventoju ant di
deliu ir mažu; ant vyru ir mo
terių, tai kožnam pripultu po 
23 akerius žemes.

Mes. ežia nepranaszaujame ir 
nesakome kad karas tikrai bus, 
mes tik skelbiame ir prane- 
szame savo skaitytojams kad 
dabar yra karo pavojus, kad 
karas gali labai greitai iszkil- 
ti. <

Tik vienas geras dalykas, 
kuris dar duoda nors kiek vil
ties, tai yra kad visi labai daug 
szneka, spyezius pyszkina ir 
prakalbas tęsia. Amerika net 
du menesiu užėmė su savo pra
kalbomis ir savo laiszkais. Da
bar Tautu Sanjunga dar ko
kius du menesiu praleis su vi
sais tais posėdžiais. Juo ilgiau 
jie fenais derinsis ir ginezysis, 
juo daugiau laiko Amerika tu
rės karui prisirengti. O Ame
rikai tas laikas brangus, nes 
dabar Amerika visu greitumu 
ginkluojasi, nežiūrint kokios 
ten kalbos ir derybos eina per 
tuos mitingus.

’ Nevienas yra tosios nuomo
nes, jog skaitymas laikraszczio 
daug kasztuoje, jeigu užmoka 
penkis dolerius prenumeratos 
ant viso meto ir skaito du kar
tus per sanvaite. Tegul tiktai 
kožnas viena stiklą alaus iszge- 
ria mažiau ant sanvaites, tai 
užezedys ne tik ant laikrasz- 
c^io, bet nusipirks sau ir daug 
knygų. Kad kožnas su apsiro- 
kavimu gyventu, kitaip iszro- 
dytu, niekad nedejuotu, “Sau
le” skaitytu ir pinigu turėtu', 
ant senatvės neuingautu, isz- 
tie.sias raiika nejn aszytu!

Kai Juozo žmona pasimirė, 
jis labai buvo susigraudinęs ir 
nuliūdęs. Bažnyczioje, per Ge
dulingas Miszias jis szliurpe ir 
verkszleno, ant kapiniu jis net 
suklupo ir sukniubo.. Bevažiuo
jant namo nuo kapiniu jo drau
gas stengėsi ji suraminti. “Na, 
Juozeli, buk vyras, jau taip vi
sai nepasileisk, suvaldyk savo 
jausmus. Asz žinau kad dabar 
tau liūdna ir griaudu. Bet su 
laiku viskas praeis,'tu dar jau
nas; už meto kito tu gal sau ki
ta susirasi.” Juozelis nusi- 
szloste paraudonavusia nosi ir 

'suszukp: “Už meto kito asz ki
ta žmonele susirasiu! Bet ka

Vienas kriauszius prižadėjo 
pasiūti Butkui nauja siutą, bet 
starziai pasakė kad jis tiek 
daug darbo turi, kad jis gales 
tai padaryti tik už szesziu san- 
vaieziu.

“Tai ims szeszias sanvaites 
man siutą pasiūti, o Vieszpats 
visa svietą sutvėrė in szeszias 
dienas!” Suriko Butkus.

“Taip, Jis sutvėrė svietą in 
szeszias dienas, ir žiūrėk, kam 
tas svietas sziandien vertas!”

Nekurie žmones yra labai ne- 
iszmanus, nes skaitydami viso
kius straipsnius kaltina už tai 
pati redaktorių laikraszczio 
jiegu tiejei straipsnei pasirodo 
neteisingi, arba neiszsipildo 
pagal juju nuomonia. Nekurie 
skaitydami apie pabaiga svie
to, kaltina redaktorių, kam pa
talpino ta žinia, kuria žmonis 
persieme taip didelia baime, o 
dabar vela kaltina redaktorių , I * ‘
kad pabaiga svieto nebuvo. Re- 
daktoris laikraszczio negali del 
tukstaneziu intikti, nes tarp 
ju randasi visokios nuomones 
žmonių. Jeigu redaktoris ap- 
laiko kokia žinia, tai neižgauna 
josios isz savo galvos, tik ap- 
laiko isz kitu szaltiniu kaip: 
Nuo Spaudos Biuro arba tie
siog isz Washingtono. Juk ži
nia apie pabaiga svieto, redak
toriai patys neiszgalvojo tiktai 
apie tai pranesze garsingas as
tronomo, ir visi laikraszeziai 
ant svieto ta žinia apgarsino. 
Bet galite dekavoti Dievui, 
kad pabaiga svieto neatsitiko, 
ir laikraszeziai kaip sakote 
“pamelavo,” nes sziandien ne- 
sirastumete ant szios pasaulės 
ir kritikavot redaktorius už ta 
žinia.

\ --------:•--------
Gydytojas Jonas Szliupas 

kuris numirė Berlyne, Vokieti
joje Lapkriczia (Nov.) 6 die
na, 1944 metuose, Jo pelenai, 
Spalio (Oct.) 10-ta diena liko 
palaidoti Tautiszkose kapinė
se 'Chicago, UI. Kalbas pasakė 
buvusis Lietuvos prezidentas 
Kazimieras, Dr. Grinius, M. 
Vaidila, J. Kutra ir kiti. Taip
gi dalyvavo velionies žmona 
Grasilda Szliupiene, sūnūs Vy
tautą, Gydytoja Aldona Szliu- 
paitę ,ir Jlypatija. Žuviene, ,^- 
lionies dukterys; taipgi drau
gai ir pažinstamieji. 

“ • •
Su mandagumu visur tiksi, 

kad ir in gala svieto nuvyksi.

IMIGRACIJOS
KLAUSIMAI

Klausimas — Gimiau Lietu
voj. Apleidau savo kraszta 
prieszui ji užpuolus. Bucziau 
buvęs suimtas del savo politi
niu pažiuro. 1947 m., patekau 
Szveicarijoj ir buvau pavėlin
tas ten gyventi bet leidimo 
dirbti negavau. Atvykau m 
Suvien. Valstybes sziu metu 
pat pradžioje kaip sveczias. 
Priesz iszvažiuojant isz Szvei- 
carijos insirupinau leidimą isz 
Szveicarijos valdžios mane vėl 
in ta szali inleisti, jeigu gri- 
sziu in meto laika. Atvažiavau 
ežia tikėdamas rasti geru drau
gu, kurie man padės pastoviai 
apsigyventi. Dabar girdžiu, 
kad DP instatymas isz 1948 m., 
pavėlins 15,000 tremtiniu’, ku
rie jau gyvena szioje szalyje 
ežia pasilikti pastoviai. Ka tu
riu daryti kad ir asz galeeziau 
pasilikti?

Atsakymas — D P Instaty
mas parūpina kad ateivis szio
je szalyje gali tapti pastoviu 
gyventoju tik jeigu jis isz- 
tremtas isz gimtinio, tautybes 
arba paskutines rezidencijos 
kraszto ir negali gryžti in tas 
szalis (gimimo, tautybes arba 
paskutines rezidencijos) del 
persekiojimo del rases, tikybos 
arba politiniu pažiūru. Tams
tos atsitikime, pasirodo, kad 
gali gryžti atgal in Szveicari- 
ja (kuri skaitoma Tamstos 
paskutines rezidencijos krasz- 
tas), todėl kad iszsirupinai su- 
gryžimo leidimą isz Šveicarijos 
Atrodo, kad Tamsta, negali 
naudotis sziuom Displaced 
Persons instatymu. Bet sužinot 
ka turi daryti ingyti pastovia 
rezidencija patartume keiptis 
in viena isz daugelio organiza
cijų kurios reikia pa.gelba. imi
gracijos ir natūralizacijos rei
kaluose, kaip Common Council 
for American Unity, 20. W. 40 
Street, New York City.

Klausimas — Atvykau in 
Suvien. Valstybes 1946 m., ezia 
apsigyventi. Dabar noriu par
sitraukti savo žmona in Su
vien. Valstybes. Ji gimė szaly
je kurios kvota yra labai ma
ža, ir man praneszta kad turės 
ilgai laukti pakol gaus viza. 
Man dabar pranesza, kad jeigu 
ji butu kartu su manim atva
žiavus ji butu buvus priskai- 
tyta prie kvotos mano gimti
nes szalies. Ar teisybe? Kaip 
galiu pagreitinti jos atvažia- 
vima ?’

Atsakymas — Teisybe, kad 
žmona, kurios szalies kvota 
perpildyta, gali būti priskai- 
tyta prie vyro szalies kvotos 
jeigu tos szalies kvota neiszsi- 
baigusi ir jeigu kartu su juom 
ežia atvyksta. Nors ežia imi
gravai, gįi.li teikti savo kvotos 
tautybe žmonai. Ta padaryti, 
gauk “re-entry permit” isz 
areziausio “Immigration and 
Naturalization District” ofiso, 
iszvyk pas žmona, ir su ja kar
tu nueik pas Amerikos konsu- 
la’kada ji praszo vizos. Jis isz- 
duos tavo žmonai viza po tavo 
kvota, jeigu ji su tavim gryž 
atgal.

Klausimas — Per radijo gir
dėjau kad paszto mokestis už 
paszelpos pakietus in nekurias 
Europos szalis buvo sumažin
tas. Radijo praneszimas ne
skelbė ' dabartinius Vhokescžtus 
ir nepadavė tu szaliu vardus. 
Ar galite pasiusti man tas in
formacijas ?

Atsakymas — Nuo Liepos 
(July) 6 d., paszto rata paszel

pos pakietams in sekamas sza- Į 
lis. buvo sumažinta, 4 centus 
ant svaro: Austria, Belgija, 
Chinija, Fra nei ja, Did. Brita
nija, Sziaures Airija, Graikija, 
Italija, Luksemburga, Holan-1 
dija ir Amerikos, Franci jos ir 
Britu zonose Vokietijoj, ir 
Trieste. Ant pakieto reikia 
aiszkiai pa žymėti “USA Gift 
Package.” Galima in tokius 
dovanu-pakietus indet: ne-gen- 
danti niaista, rubu, batu, rubu 
ir batu medžiaga, sveikatos, 
medicinos ir namu reikmenų, 
muilą, sviesta ir kitus riebalus 
iki penkių doleriu vertes. Gali
ma gauti informacijų apie szi 
reikalu isz visu pasztu.

Klausimas — Priesz deszimt 
metu atvykau in Suvien. Vals
tybes kaipo jūreivis. Apsirgau 
ir ežia pasilikau. Du metai at
gal bandžiau pakeisti savo sto
vi in “permanent resident” ir 
man tada buvo praneszta kad 
to negaliu padaryti todėl kad 
mano gimtinio kraszto kvota 
buvo perpilyta ir todėl kad asz 
ežia neturėjau artimu giminiu. 
Ar galite man patarti ka turiu 
daryti pasilikti szioje szalyje?

Atsakymas — Kadangi isz- 
gyvenai szioje szalyje daugiau 
negu 7 metus, galėsi pataisyti 
savo stovi pagal instatyma ne- 
senei Kongreso pravesta. Tas 
instatymas pavėlina ateivi ku
ris gyvena Suvien. Valstybėse 

‘ilgiau 7 metus, tapti pastoviu 
gyventoju jeigu jis nedepor- 
tuojamas kaipo kriminalistas, 
anarkistas arba kitaip rimtai 
neprasiženge. Patariame, Tam
stai kreiptis in areziausia “Im
migration and Naturalization 
Service ofisą ir paduoti tinka
mas aplikacijas pakeisti savo 
stovi.

Klausimas — Esiu Amerikos 
pilietie. Aplankydama Europa 
praeitais metais isztekejau. 
Asz tada maniau kad galėsiu 
parsitraukti savo vyra iii Su
vien. Valstybes be kvotos su
varžymu. Dabar man pranesza 
kad mano vyras turi atvykti 
kaipo kvotinis imigrantas. Jo 
szalies kvota labai maža, ir jis 
turės laukti kelis metus. Ka 
turiu daryti?

Atsakymas — Kadangi isz- 
tekejai po Sausio (Jan.) 1 d., 
1948 m., tavo vyras gali reika
lauti tik pirmos-pirmenybes 
kvotos stovi ir turės laukti isz 
eiles, pakol jo numera pasieks. 
Sziu metu Kongreso p ra vestas 
instatymas teike ne-kvotini 
stovi Amerikos piliecziu-mote- 
ru ateiviams vyrams tik jeigu 
apsivedė priesz Sausio (Jan). 1 
d., 1948 m. Pirmiau, nekvoti- 
nis stovis buvo teikiamas atei
viams vyrams Amerikos pilie- 
cziu jeigu apsivedė priesz 1932 
metuose.

Klausimas — Noriu apsipa- 
žinti su nauijais patvarkymais 
naujo ,“DP” instatymu. Kur 
galiu gauti tuos patvarkymus?

Atsakymas — Patvarkymai 
ka tik buvo iszleisti. Ir seka
mas praneszimas isz “Common 
Council” juos pilnai paduos. 
Displaced Persons Commission 
naujas adresas yra: Premier 
Building, 4th Floor, 718 18th 
Street, N. W. Washington 25, 
D. C.

Klausimas — Kada iszsibai- 
gia “War Brides ir War Fian
cees” Instatymas?

Atsakymas — Priesz pabai
ga sziu metu. Pagal szi instaty
ma, ateivis nuotakos turi at
vykti priesz Gruodžio (Dec.) 
31 d., 1948. Ateityje sužiedoti- 
nes turės atvykti kaip papras
ti kvotiniai imigrantai. —C.

BERASZTIS
ŽMOGŽUDIS

DOYLESTOWN, PA. — 
Septyniolikos metu amžiaus 
vaikas, kuris nemoka nei skai
tyti nei raszyti, prisipažino 
kad jis prisidėjo prie žmogžu
dystes su kitais vaikais.

Szitas berasztis, Felix Ca
pone, nuo Brill ulyczios netoli 
nuo Duffield, yra paskutinis 
isz keturiu razbaininku, kurie 
apvogė kostumerius, žmones 
saliune, keliomis dienomis 
priesz Kalėdas. Jie., bėgdami 
isz tos užeigos paleido kelis 
szuvius iszgazdinti visus kad 
niekas j u nesivytu. Vi enas isz 
tu szuviu pataikė in William 
Kelly, kuris tuo laiku tenai 
praėjo.' William Kelly pasimi
rė.

Trys kiti buvo tuoj aus suim
ti ir teismo nuteisti už žmogžu
dyste. Szitas paskutinis raz- 
baininkas buvo tik dabar suim
tas.

Visi teismo kambariuose nu
stebo kai advokatas pasakė 
teisėjams kad septyniolikos 
metu amžiaus Feliksas Capone 
nemoka nei skaityti, nei raszy
ti, nors jis užbaigė net devynis 
mokslo metus vieszose mokyk
lose. Pirm negu jis dabar bus 
teisiamas, keli daktarai pribus 
pasiteirauti: Ar tas vaikas yra 
pilno ir sveiko proto?

Tas vaikas pats prisipažino 
kad mokykloje mokytojos ir 
mokytojai ji kas metai padėjo 
in augsztesni skyrių nors jis 
nieko neiszmoko ir nieko ne
mokėjo. Kai kuriose mokyklo
se taip daroma; visus sykiu 
pakelia in augsztesni laipsni, 
nežiūrint ar visi yra tam tinka
mi ar ne. Czia tai jau naujos 
mados mokytojavimas.

Vaikas sako kad per viena 
meta jis užbaigė net pusantro 
metu mokslus, nors nei savo 
vardo nemokėjo pasiraszyti. 
Paskui jo mokytojos jam pata
rė stoti in Mastbaum Amato 
Mokykla, kad jis tenai galėtu 
loszti futbole. Isz czia jis buvo 
pravarytas ir tada jis jau dau
giau in mokykla neejo, bet su
sidraugavo su geliais berne
liais susiedijoje.

Jo draugai kurie buvo pir
miau suimti, yra Harry Zeitz, 
asztuoniolikos metu amžiaus, 
Harold Foster, dvideszimts tri
jų metu amžiaus ir David Dar
cy, dvideszimts dvieju metu 
amžiaus. ■

POLITIKA
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

nantieji rinkimai tokie svar
bus, o visi tie kandidatai tokie 
maži, silpni ir paprasti, kad 
net juokas žmogų ima!

Kiekvienas žmogus nori ti
kėti ir jaustis, kad visi tie mu
su svarbus klausimai remiasi 
ant Trumano ir ant Dewey, 
kad vienas nesza mums laime, 
kitas visa kas bloga.

Kad tik taip butu! Tada 
mes visi galėtume visa ta klau
sima iszriszti balsuodami už 
tinkama kandidata ir viskas 
butu tvarkoj.

Visi Amerikos piliecziai sa
ko ir jaueziasi kad pilieczio pa
reiga yra dabar eiti ir balsuoti 
ne tiek už koki ten kandidata, 
kiek- priesz ta kandidata, kuris 
visa kas bloga atstovauja. 
Sziandien žmones ne tiek giria 
Guber. Dewey, kiek Trumana 
peikia. Paprastas dalykas isz- 
girsti žmones sakant: “Asz už

Trumana tai jau nebalsuosiu!”
Mes jau kelis garsius politi

kierius turėjome ir turime, 
New York miestas turi savo 
Marcantonio, kurie Amerikos 
piliecziame garbes atnesza. 
Mes turime kandidata Wallace 
kuris mažai balsu, votu gaus. 
(’ ž k e t u r i u m e t u ga 1 i me t i k e t i s 
kad mes kita gera ir galinga 
Komunistą kandidata turėsi
me, priesz kuri galėsime bal
suoti. Tada mes atsidursime 
tokioje padetyja, kuriame Ita
lijos krasztas atsidūrė, kada 
reikėjo baisiai daug balsu nu
balsuoti ir sumuszti tuos Ko
munistus.

Jeigu mes sziandien pasiten
kiname vien tik balsuiti už ar 
priesz kuri kandidata, tai ir 
mums bus kaip dabar yra Eu
ropos krasztams.

Kaip' dalykai dabar stovi, 
tai mes negalime rasti jokio 
skirtumo tarp tu dvieju musu 
kandidatu in Prezidento vieta. 
Nei vienas nėra tinkamas.

Gubernatoriaus Dewey prie- 
szai sako kad Dewey atstovau
ja bagoezius ir didelius biznie
rius, kurie tik laukia paimti 
valdžios vadeles in savo ran
kas, ir kurie sugražins bago- 
cziu ir didžiūnu valdžia Wa
shingtone. Jo draugai sako, 
kad jis yra geras ir tinkamas 
žmogus, kuris daug proto turi 
ir kuris palaikys lygsvara tarp 
turineziu ir neturineziu, tarp 
kapitalistu ir darbininku.

Gubernatorius Dewey gali 
persimainyti po rinkimu, rin
kimai gali jam Szventa Dvasia 
duoti. Bet in tokius stebuklus 
dabar sunku intiketi! Dabar 
net ir jo geriausi draugai nega
lėtu sakyti kad Dewey yra ide
alistas ar kad jis in ateiti žiuri 
ar kad yra isztvermingas ir 
drąsus. Visas jo vajus parodo 
kad jis tik tupia ir laukia.

Mes nesakome kad Dewey 
nėra geras smogus ar kad jis 
yra. prastas valdininkas; mes 
sakome kad jis yra per mažo 
masto tokiam darbui, kad jis 
tokiam darbui nėra tinkamas. 
O visiems mums pasibaisėtinai 
aiszku kad dabar musu krasz- 
tui reikia tikro ir didaus vado. 
O tokio vado nematyti!

O isz kitos puses, Trumanas 
jau visiems mums aiszkiai pa
rode kad jis tam darbui nėra 
tinkamas. Už tai jis dabar per 
visa savo vaju mažai ka sako 
apie savo nuveiktus darbus, 
bet pravardžioja savo priesza 
ir kolioja Kongresą. Jis vi
siems savo prieszams, anot jo 
paties žodžiu: “duida velniu,” 
už tai kad jis negali parodyti 
savo geru darbu.

Trumanas baladuojasi po vi
sa Amerika jieszkodamas bal
su votu, kai jis turėtu Wash
ingtone, būti ir savo darbus ir 
pareigas prižiūrėti ir vesti. 
Dabhr,-—kai visas svietas vir
te verda, kai karo pavojus 
virsz musu gaivu, Prezidento 
vieta namie Washingtoiie. Te
gu jis stoja priesz Amerikos 
pilieczius ant savo nuveikimu, 
tegu jo darbai už ji kalba ir 
jam balsus renka. Jeigu jis no
ri kad mes tikėtume kad jis 
tinkamas tam darbui, tegu jis 
mums parodo ka jis tame dar
be per tris metus nuveikė. 
Žmogaus darbai daug balsiau 
kalba negu gražiausi žodžiai'. 
Žinoma, sunku žmogui prisipa
žinti kad jis. nėra.;kokiam dar
bui tinkamas.

Trumanas labai myli girtis 
kad jis yra. paprasto žmogaus 
draugas. Bet kas isz tokio 
draugo jeigu jis yra bejiegis?

UŽKIETĖJIMAS
Daugelis kenezian- 

cziu žino, kad nuo už
kietėjimo viduriu pa- 
sireiszkia: nervingu
mas, galvos skaudė
jimas, skilvio suiri
mas, nervisizkinimas, 
stoka apetito ir mie
go, gazus, iszsiputi- 
ma. Gal jau bandėt 
kitokius vaistu su vi
sokiom pasėkom, ---
dabar gaukit to senai 
žinomo vaisto, Trin- 
erio Kartaus Vyno. 
Nuo 1887 szis nepa
prastas sutaisymas, 
isz Gamtos szakneliu

žolių ir augalu, pasekmingai nugali 
užkietejmia ir paszalina jo simpto
mus. Nusipirkite buteli sziandien ir 
pats patirk jo veikimą. (Pastaba: jei 
negalite gauti Triner’s savo artimoje 
krautuvėj, atsiusk $1.50, su tos krau
tuves adresu mums: Jos Triner Corp., 
4053 W. Fillmore, Chicago, ir jums 
tuoj bus pasiusta didele 18 oz. bonka 
Trinerio, apmokėtu pasztu).

Triner’s Bitter Wine
Kas isz tokio vado, kuris nemo
ka vesti? Trumanas ta pati 
prižada paprastam žmogeliui, 
ka Dewey prižada bagoeziams, 
bet nei vienas, nei kitas, savo 
pasižadėjimu negali ir negales 
iszpildyti!

Tai, kaip dalykai stovi, 
mums iszrodo, kad czia žmogus 
turi balsuoti sulyg savo protu 
ir 'sanžine. Žinoma, vienas isz 
tu dvieju prascziokeliu yra ge
resnis už kita; 'bet kuris yra ge
resnis ar prastesnis, mes ne- 
drystūmė dabar inspeti. Czia 
mums rodos, reikes pasirinkti 
ne kuris geresnis, bet kuris yra 
mažiau prastesnis.

— BUS DAUGIAU —
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Teisingai Pasakė
Sudžia—Nuo kada tu esi 

naszlys?
Kaltininkas — U-gi nuo 

laiko, kaip mano pati nu
mirė !

BALTAS
VAIDULIS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)
mus czion matai, nupirksime 
noringai, nors už paskutini 
skatiku taji dvaru ir užlaikysi
me ji del musu jauno ponai- 
czio, bile tiktai ne paduot in 
rankas tojo rakalio Gawestono 
kuris vaikus szventos atmin
ties grafo kur ten toli in svietą 
iszga'beno o mums pasakė, jog 
numirė ant pavietringos ligos 
Irlandijo. Ales esame tvirtais 
jog musu jaunas ponaitis gy
vas ir ne trukus pas mus su- 
grysz, ba mums pasakė Balta 
ponia.

— Asz noringai, tarė Jur
gis Brawn, prigelbetau jums 
tame veikale nes pinigu ne tu
riu, o per tai ir prie pirkimo 
ne galiu kisztis.

— Tai pasakykie ponai tai 
Baltai ponei, kaip jiaja nakti 
pamatysi, tarė Diksonas, ji tik
rai duos tame rodą!

(TOLIAUS BUS)
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^ Baltas Vaičiulis
BALNUOSE Szkotijos, vie-! 

toje, yra tarp kalnu siauras 
takelis sukantysis pakalnėje, i 
randasi da ir sziandien kaime
lis Avenel kurio namelei isz- 
metyti kloniuose ir rodos prie 
kalnu prilipinti. Ne per toli 
nuo tojo, kaimelio kitoje szaly- 
je upeliuko ant vienos augsz- 
tos uolos duodasi matyt griu
vėsiai dvaro, liudyjenti apie 
viesulinga praeite.

Labai senuose laikuose gy
veno toje dvarpile grafas su 
savo vaikais Edwinu ir Ona. 
Pati grafo buvo numirus ir pa
likus’ vaikelius da mažutėlius 
tai grafas tuose vaikuose turė
jo visa džiaugsma, su kuriais 
didesne dali dienos persedine- 
jo.

Atsitaike sumiszimo laikuo
se, kaip tai ant svieto atsitai- 
ko ne karta, jog Szkotijoje pa
sikėlė kare, ant kurios ir musu 
grafas su savo szeimyna isz- 
trauke. Ne trukus po jo iszkę- 
liavimui pasirodė piledvarije 
gimine numirusios grafienes 
su liūdna žinia, jog grafas pir
mutiniam susirėmime su nevi
donais pražuvi, o po draug pa
rode laiszka, kurioje jam ne- 
baszninkas da už gyvasties 
priesz savo isztraukima ant1 
kares ketinius inteikt, o kurio
je, karte smerties, buvo paves
tas ant apglau'bos dvaras ir 
vaikai. Taip tada apsigyveno 
ponas Gawestonas, taip jisai 
vadinosi ir pastojo tuojaus di
deliu ponu ir patsvaldžiu. Bu
vo tai vienok žmogus staigus ir 
sziauszus, tai ir ne dyvai, jog 
ji dvare niekas ne kente. La- 
biause vienok ne kente jo ir ne 
tikėjo numirusio grafo senas 
kamerdinieris, kuri butu senei 
Gawestonas jau iszvarias, kad 
tas nebutu turejas raszto, ku
riame jam nebaszninkas gra
fas už. isztikima ir gera tarnys. 
ta nebutu užraszes iki smert 
būti ir maista.

In du metu po smerties gra
fo, iszvažiavo staigai Gawesto
nas drauge su dažiuretoja vai
ku ir vaikais, apgarsinias pir- 
miause tarnams, jog keliauje 
atlankyt gimines nėbaszninkes 
grafienes gyvenancziu Irlandi- 
jo. Sanvaites bego, o Gatwesto- 
nas ne sugryžinejo. Kada pas
kui netikėtai sugryžo in pile- 
dvari, paleido paskala su nu
duotu nubudimu, jog prižiūrė
toja vaiku ir jaunas grafukas 
numirė ant pavietrines ligos 
ir jog grafaite pasiliko Irlan- 
dijo mokintis. Tarnai intikejo 
jam ir verke jauno Edwino, nes 
senas kamerdinieris netikėjo 
Gawestonui ir pradėjo da la
biaus akyviau kožna jo žings
ni temint, nes kaip pats tankai 
kalbėjo, jog turi apie tai daži- 
not, kas su jo ponaicziu atsiti- 
ko.

Žinoma,vienok, jog visi ne
dorėlei yra baisius, baime-gi 
iszdave ir ta nedora poneli.

Kada Gawestonas iszgabeno 
grafaiczius in Irlandije, pradė
jo dvare pasirodint Baltas vai
dutis, o apie ta vaidui! ant il
gai pas gyventojus apylinkines 
buvo ne užmirszta. Pirmiause 
tada pasirodė ant bokszto pa- 
lociaus, paskui ant kiemo, o 
ant galo paežiam palocije. 
Juom labiaus žmonis apie tai 
kalbėjo, tuom baislesniu ir la
biau susirupinusiu iszrode Ga- 
westonas. Idant taje baise bai
me nuo saves atgyt, ėjo tankei

ant medžiokles, pradėjo giart j 
kas kartas labiaus ir lėbavo su i 
isztikimais prietelais, kuriu! 
buvo ne stokas; naikindamas j 
kas kartas turtus grafo.

Taip praėjo keliolika metu, 
be jokios žinios apie jauna gra
fa. Nes per ta visa laika ant 
tuszczio Gawsetonas jieszkojo 
skarbu grafienes Avendalo, 
apie kuriuos vienok žinojo jog 
yra piledvarije paslėpti. Tas 
pats ir nepasisekę jam surast 
palikto testamento nebasznili
ko grafo. Be naudos jokios ir 
vis tarnai jieszkojo, o senas 
kamerdinieris nudavinejo, jog 
nežino kur tas rasztas paslėp
tas. Viena karta, kada Gawes
tonas, jau Dievas žin kelinta 
karta paklausė, ar ne žino kur 
skarbas ir popieros paslėpti ir 
kad jam grasino visokiom kau
kėm, senas Geraldas, ba taip 
tas kamerdinieris vadinosi, at
sake su szandu:

— Paklausk ponas apie tai 
“Baltos ponios,” o jiji tikrai 
ponui apie tai pasakys.

Gawestonas ne norėjo isz 
pradžios to padaryt, ant galo 
vienok godumas dadave ' jam 
drąsos ir pastanavijo pamė
gint.

O stebuklas! Balta ponia ro
dosi apie jo norus žinojo, ba 
jau kita vakara, kada didžio
joje saleje vaikszcziojo, kurio
je kabojo portretas (paveiks
las) visu proseniu gimines 
grafu isz Avenel, stojo su stai
gu priesz ji baltas vaidutis ir 
tarė tyku balsu;

— Jieszkau skarbu grafo 
isz Avenel? 0 kvaili! Kas die
na vaikszczioji apie ji, nes nie
kados nesigaus in svetimas 
rankas, tiktai teks tam, kam 
priguli.

Gawestonas persi gan d ia s 
tuom staigum pasirodymu Bal
tos ponios, uždengė sau delnais 
akis, o kada atėmė juosius, yai- 
dulos* jau ne buvo. Girdėjo po 
teisybai kaip duris sugirgždė
jo, nes ne galėjo sau to iszdet, 
ba ten kur stovėjo vaidulis, 
tai yra, palei paveiksią grafie
nes isz Avenel, jokiu duriu ne 
buvo, o žingsniu atsitrauken- 
czio vaidulio ne galėjo girdėt. 
Persigandias ir perpykęs nu
ėjo in savo pakaju ir pradėjo

apmislinet plana ir spasaba, su! 
pagelba kurio galėtu skarba! 
gaut in savo rankas.

Ne trukus velei iszvažiavo, 
nes tuom kart ne ant ilgo. Su- 
gryžias, parsivežė su savim

' BALTRUVIENE

Golfo Loszike

Helen Sigel, moterų golfo 
loszikiu cziampijona parodo 
kaip reikia muszti ta maža 
golfo boliuke isz piesku ant 
Pebble Beach lauko, Califor- 
nijoje. Ji sziais metais stoja 
in rungtynes del cziampijo- 
nato, kur ji dalyvavo tris sy
kius in pastaruosius penkis 
metus. Moterys loszia golfą 
taip pat ir tiek pat kaip ir 
vyrai,- ir jos nenori vyrams 
pasiduoti.

Pribuvau in Cantona, 
Puikes funes ten užtikau, 

Bet piktumo nepanaudojau.
Dvi moterėles už kudlu 

susini peziavo.
Tai sartukia ka galo negavo, 

Net kinkos drebėjo,
Plaukai dulkėjo, 
Aplink smirdėjo,
Ir apsiseiliojo.

Kaip bezdžionkos, 
Sziokinejo ir da kaip, 
Ant kito žmogaus loto.

O tai daro girtybe, 
Toji guzute biaurybe, 

Mat, moterėles tingi dirbti, 
Tai guzute turi gerti.
Kad szvarios butu, 

Tai darbo turėtu,
Szeimyna apžiūrėtu, 

Ir gir tuoki iaut nerupetu.
Vyrai sunkiai dirba, 

O moterėles ant to nepaiso, 
Isz girtavimo nepasitaiso.* * *

Jau tas Charestonas 
palaimintas, 

Kažin ar yra kur kitas, 
Kur tankiai atsilanko garnys, 

x O po juom pasilieka 
kudikys.

Daug mergeliu pamylėjo, 
Kožnai dovanelia prižadėjo,

O tas garnys, 
Tikrais juokdarys. 
Po vienai Veselkai, 

Dovana atnesze, 
Norints jaunavedžiai 

neprasze, 
Atneszias beibukia padėjo.

Vyrelis persigandias 
iszrunijo,

Jeigu tas garnys,
Vis tokius szposelius darys, 
Tai Charlestonas pasididis, 

O apie Kalėdas bus daugiau 
dovanu,* * *

Chesteri randasi moterėle 
viena, 

Ir daug tokiu yra.
Keliu vaiku motina, 
Po grinezias bėgioja,

Liežuvius visokius neszioja, 
Daug visokiu prieteliu turi, 

Ant saviszkio visai 
nežuri,

Parti jes iszprovineja, 
Vyrelius užpraszineja.

.0. bobelka nieką, 
Iszdžiuvus kaip szaka. 
Ant kitu užpuldinėja, 
Biauriai apkalbingia.
Asz ja pasamdysiu,

Tai bent bizni 
varysiu, 

Man tiligrapus priduos,
Ir niekas apie tai 

nežinos.
Mat, liežuvi geria 

turi,
Nieko nežiūri, 
Katra tik gali
Tai ant to ir 

mala!

jauna panaite, kuria visiems 
perstatė kaipo grafaite Ona.

Toji jauna mergaite buvo po 
teisybei taipos-gi su baltais 
plaukais su juodom akimis,' 
taip kaip grafaite Ona, nes bu
vo be eztolto, stora ir ne pana- 
szi ne in viena paveiksią isz 
giminiu grafu. Gawestonas 
mislidamas, jog dabar savo pa
dare, paszauke saleje su szan
du ant Baltos ponios ir parei
kalavo nuo josios skarbu gimi
nes isz Avenel, del tikros liku-j 
šios gimines, kuria pargabeno.:

Baltas vaidulis ir dabar po 
teisybei pasirodė, nes atsake 
su piktumu:

— Dvasiu ne prigausi. Ne 
tu, ne ta, kuria pargabenai,: 
skarbu ne gaus, nes tikras pa- 
tamkas aplaikys.

Kada tai pasakė, trinktelėjo 
kaip isz karabino, o durnu pil
nas pakajus prisipildė ir vai
dulis isznyko.

Gawestonas matydamas, jog 
pirmutinis planas jam ne nusi
davė, apmislino dabar kita, 
apie kuriu vienok nutylėjo, ne 
norėdamas pabudint nužiure- 
jima. Panaite Ona buvo po tei
sybei gera mergaite ir dora, 
nes kad grafaite ne buvo, apie 
tai visi numanė. Viena diena 
aplaike senas Geraldas laiszka 
po perskaitymui kurios nusi
džiaugė labai ir isz nenoriu su 
aszaromis akyse paszauke: 
Drebėk Gawestone tu prakeik
tas sukeziau! Ba jau valanda 
tavo atėjo!

Ant rytojaus vakare velei 
pasirodė Balta ponia toje pa- 
czioje saleje ir tare in persi
gandusi Gawestona:

— Edwinas grafas isz Ave
nel gyvas ir ne trukus pareika
laus rokundos nuo tavęs!

Del Gawestono buvo jau to 
už daug. Ar-gi jau visi jo isz- 
mislai ketino būti ant niek? 
Niekas jam daugiau ne pasili
ko, kaip tiktai greitai apsi
sukt.

Tankus pasirodymas Balto 
vaidulio polocije labai Ona isz- 
gasdino, del to tai troszko ka- 
greieziause sugryžt in Irlandi
je. Tas labai patiko Gawesto
nui, ba tas laikėsi su jo planu. 
Pastanavijo tada paleist ant li- 
citacijos dvara su taje misle, 
jog pats nupirks, o tada nie
kam ne gero ir visi skarbai 
teks jam in ranka. Jeigugi ir 
tado ne galetau ju surast, tai 
turėjo mieri visa paloci su
griaut ir skarba gaut.

Vienok tame perszkadijo 
Balta ponia. Viena diena pa
sirodė ji visiems kaimuoeziam 
aplinkinėje ir pasakė, jog gra
fas Edwinas isz Avendeli'o gy
vas, jog ne trukus pasirodys ir 
prasze ju ant atminties nebasz- 
niriko grafo, idant dvari in sve
timas rankas ne pavestu, nes 
pirktu susideja visi per licita- 
cije ir palaikytu del tikro loc- 
nininko. Navatniause buvo ir 
tas, jog tame trumpame laike 
ir tai po kelis kartus Balta po
nia pasirodinejo dviejosia vie
tose.

Atsitaike, jog Diksonui ran- 
dauninkui prie vieszkelines 
karezemos kaime Avenel, užgi
mė mergiuke. Nusidžiaugiąs 
tėvas pastanavijo iszprovyt 
iszkilmingas kriksztinas, tame 
mierije suprasze kone visus 
kaimuoezius, o kada jau tiejei 
susirinko, kunigas isz netolimo 
kaimo pasivėlino pribut, pas
tanavijo Diksonas nueiti pas 
ji. Ne toli užkaimeje ant užsi
sukimo kelio, kuriuom ėjo, pa
sirodė jam Balta ponia, ir tarė 
lengvu balsu:

Naujas Eroplanukas

Lakūnai visokiu nauje 
nybiu iszsimislina. Czia, pa-, 
veiksle matome didi eropla- 
na, kuris neszasi su savimi 

• maža eroplanuka, kuris taip 
intaisytas, kad jis gali pasi
leisti nuo didžiojo eroplano 
ir pats kelias tukstanezias 
myliu skristi.

Czia mažas XF-85 eropla-

nas kabo nuo didelio karisz- 
ko eroplano, bomberio, ir 
rengiasi pasileisti. Szitas 
mažas eroplanas yra dvide- 
szimts pėdu nuo sparno ligi 
sparno ir penkiolika pėdu il
gio. Ji in padanges veža di
dis B-29 bomberis virsz Mu- 
rcc aerodramo, Californijo- 
je.

— Diksone, szianakt priesz | 
gaidžius pribusiu in paloci ir 
lauksi ant manės saleje kurio
je paveikslai proseniu suka
binti, turiu tau svarbu daigta 
pasakyt. Jeigu tave-gi ne norė
tu in paloci inleist, pareikalauk 
to varde Edwino grafo isz 
A vende!!

Tai pasakius isznyko, o Dik
sonas, kuris jau nuo mažumes 
buvo dideliu szeszku, leidosi 
kaip kulka namon, kur. inpuo- 
les in tarpa žmonių ir kurnu, 
pradėjo apsakinet ka mate ir 
girdėjo. Persigandęs ir drebė
damas ne patemino to, jog ko
kis tai nepažinstams su aky- 
vumu prisiklausinejo jojo ap
sakymu :

Laike, kada Diksonas buvo 
iszejas, gyventojai kaimo pare
gėjo stovėdami lauke prie kar- 
czemos^ jog kokis tai- aficieras 
atjojo nuo kalno, o kada dujojo 
nusiėmė kepuraite ir del visu 
pasikloniojo. Ir tame tai lai
ke parbėgo szniokszdamas Dik
sonas. Jaunas aficieras prisi
artino prie ju, paklausę:

— Mylemi mano, ko taip 
su siergelavia, apsakykite man 
kas czia pasidarė, o gal asz ka
me duosiu rodą!

Kada jam ne kurie isz senes
niu kaimuoeziu apsakė istori1 
je grafu isz Avenel ir apie pa- 
sirodima Baltos ponios primi
ne, daduodami, jog ji ka tik 
priesz valanda pasirodė Dikso
nui ir liepe priesz gaidžius bū
tie palociuje, užsimislino jau
nas aficieras gilei ir ant galo 
tarė:

— Yra tai isztikro navat- 
nas daigtas! Man rodos jog gir
dėjau būdams vaiku apie gra
fa Edwina isz Avenel. O kaip 
da sau primenu, tai numirda- 
ma mano nesziote liepe man 
nusiduot in dvara Avenel ir 
tam katras manės paklaus apie 
varda Edwina isz Avenel, ati- 
duotau szita pakeli popieru.

Kada Diksonas viską, ka 
girdėjo ir mate, kaimuoeziam 
apsako ir kada tiejei apspito 
apie aficiera, nubėgo Diksonas 
pas savo paezia Jene, paėmė 
jiaje in paszali ir tarė:

— Klausykie Jene, asz in 
paloci ne eisiu, ba esmių tvir
tu, jog mane tas Baltas vaide

lis usžmaugs.
Jene vienok pamisimus va

landėlė paszauke su džiaugs
mu:

— Jau asz žinau, kaip mes 
padarysime; pirmiause ta jau
na aficiera papraszisime už po- 
di die musu dukreles.

— Kas tau, motore inpuole 
in galva?! Pertrauke Dikso
nas, toki poną praszyt in ku
inus! O ant galo, ar turime at
sakanti Pakajeli, kuriame g’a- 
letume paguldyt?

— Nes ir be to apsieis! 
Pertrauke jam pati, jeigu tik
tai prižadės būti podžium, tai 
pasakysime jam, jog ryto 
ki'iksztysiine, o tu tuom laik 
nuvesi poną aficiera in paloci 
ant nakvynes, isz ko džiaugsis 
ponas Gewestonas. O kada jis 
ant to visko tiks, tada ir asz 
damesiu kelis žodžius nuo sa
vos ir papraszysiu jo, idant ta
ve apie gaidžius užvaduotu. 
Tokis narsus aficieras turi 
daugiau drąsos negu tu ir ge
riau gales atsigint vaidulio ne
gu tu.

Diksonas nusidyvijas tuojau 
užmanymu paezios, stovėjo da, 
sztai drąsi Jene prisiartino 
prie aficierio, o atidavus garbe 
kaip priguli, tarė:

— Atėjau su dideliu pra- 
szymu pas poną, vienok ne ži
nau poną kaip turiu vadint.

Mano vardas ir pravarde 
Jurgis Brawn atsake grąžei 
aficieris, kuom galiu ponei pri- 
tarnaut ?

Czia pradėjo susimaiszius 
Jene, gniaužydama žiursteli 
rankoje, savo praszymus per
statinėt, o jaunas aficieras 
linksmai žiurėjo in rnotere, 
klausė. Kada pabaigė atsake 
Jurgis, taip'ji dabar vadinsi
me:

— Noringai busiu podžiu 
del jusu kūdikio, o da norin- 
giau iszpildinsiu antra ponios 
norą. Viską, ka girdėjau iki 
sziol apie Balta ponia, taip sto
jaus! akyvu, jog pats norėjau 
praszyt ponios vyro, idant man 
pavėlintu save užvaduot. Pra- 
szau mane tiktai in paloci nu
vest.

Da ne pabaigę Jurgis kalbėt, 
kad sztai tarp susikuopinan- 
cziu kaimuoeziu stojosi sumi- 
szimas. Priežaste to buvo voz- 
nas isz sūdo isz artymo mieste
lio, kuris pradėjo apszaukinet 
jog ant rytojaus priesz piet, at
sibus licitacija saleje paveiks
lu, ant kurios bus parduotas 
dvaras su Avenel su priklau- 
sanezais palivarkais, o kas 
daugiau duos, tai tam teks.

— Mes to ne daleisime! Pa
szauke visi kaimuoeziai, tai ne 
gali būti, ba Balta ponia mums 
aiszkiai insake!

— Laike, kada visi kai- 
muoczei norą ir prisakyma 
Baltos ponios taip garsei apsa
kė, prisiartino Diksonas prie 
aficiero ir pasznabždejo in au
si:

— Pone! Prigelbek mums 
tame reikale, mes visi, kaip

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Naujas Dainininkas

John Taber Fitzgerald isz 
Los Angeles, California, pra
dėjo savo nauja amata kaipo 
daininkas in Town Hall, 
New York mieste, ana mene
si kai jis jau buvo sulaukės 
asztuonios deszimts keturiu 
metu amžiaus. Ji pradėjo 
vieszai dainoti po pirmojo 
karo kai jis negalėjo sau 
darbo susirasti. Tie kurie 
apie muzika ir apie balsus 
supranta, sako kad szitas 
žmogus turi nepaprasta bai
sa.

J arba pradžia | 
t SKAITYMO | 
* •
į . . .11 . . . 4
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ISTORIJEapie na
------------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 16^. 
Saule Pub. Co., Mahanoy City

K
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Žinios Vietines
— Pirmutinis sniegas szi 

rudeni nukrito czionais Pane- 
delyje apie 12:30 valanda ryte, 
kaipo ženklas kad jau žiema 
nms atlankys.

— Utarninke pripuola Szv. 
Petro Alkantaro.

— Szvento Juozapo para
pijos žmones yra tikrai darfosz- 
tus ii’ jie isz. tikro atjauezia sa
vo broliu, Lietuviu vargus. Jau 
treczias ar ketvirtas sykis kai 
jie taip darbuojasi rinkdami 
drabužius Lietuviams Europo
je. Jie surinka daug svaru dra
bužiu. Tokiame miestelyje, 
kaip Mahanojus, tai gyvas ste
buklas tiek drabužiu surinkti. 
Czia matyti kad Klebonas, Ku
nigas Pijus Czesna daug pasi
darbavo. Per jo pastangas ta 
drabužiu rinkliava buvo visam 
miesteliui bendra. J. Alanski ir 
C. ’Breisch trokai važiavo sker
sai, iszilgai miestą ir rinko dra
bužius.

Vikaro, Kunigo Kazimiero 
Rakausko darbas prižiūrėti 
kad visi tie drabužiai butu su- 
riszti, sudėti ir supakuoti. Ir 
czia buvo nemažas darbas. Mes 
sveikiname visus Mahanojaus 
žmones už toki gražu darba.

— Seredoj Szv. Jono Kan- 
kieto.

— Musu senas skaitytojas 
ponas Vincas Gustis isz New 

. Philadelfijos, ana diena lanke
isi mieste su reikalais ir prie tos 
progos atsilankė in “Šaules” 
redakcija. Acziu už atsilanky- 
ma.

— Ketverge Szv. Urszules 
ir Komp.

— Ponstva Juozapai Ter- 
lackai ir duktė panele Katari-

ACZIU!
Nuoszirdžiai acziu visiems 

tiems kurie paaukojo drabužiu 
ir taip reikalingu dalyku per 
“Drabužiu Vaju,” Rugsėjo 
(Sept.), 29 ir 30, Mahanoy City 
Pa. Ne vien Mahanoy City 
Lietuviai, bet ir kitataucziai 
parode gera szirdi ir artimo 
meile Lietuviems Pa'begeliems 
aukodami labai daug drabužiu 
net 6,179 svaru.

Acziu “Saules” redakcijai 
už pagarsinimus; Jonui Alans- 
kui ir C. E. Breisch Co., už 
trakus, kuriuos įie davė dykai 
surinkti drabužius; Szv. Juo
zapo Parapijos Sodalietems ir 
Moterėlėms, kurios padėjo 
rinkti ir dėti drabužius in bak- 
susjParapijines Mokyklos Vai- 
kucziams; Sydney Shanfield, 
kuris davė taksus drabužiams 
supakuoti. Vienu žodžiu, ta
riame padėkos žodi “ACZIU” 
visiems Mahanoy City mieste
lio gyventojams ir Szv. Juoza
po Parapijos Parapijiecziams 
už ju tokia gera szirdi ir Kares 
Nukentusiems užuojauta.

Musu mieli broliai ir seserys 
Lietuviai, Pabėgėliai, kurie 
paliko brangia tėvynė su rū
tom ir gėlėm; kur gal nėr gyvo 
brolio ir sesutes ;kur Dede Sta
linas vieszpatauja, iszblaszky- 
ti po visa pasauli ypatingai 
Europoje, mums amžinai bus 
dėkingi už surinktus drabu
žius. Lai Dievulis lengvina ju 
sunku padėti!

Bendras Amerikos Lietuviu 
į Paszelpos Fundo Skyrius 
; Nr. 83. J. •
i Pinu. Kun. Kaz. Rakauskas.

Raszt. Charles Rusk, 
b Kas. Stasys Gegužis.

Pirmutine Lakūne

Mary Irene Webster, isz 
Pittsburgh, Pa., yra pirmu
tine mergina, kuri stojo in 
Moterų Lakuniu eiles, ku
rios save pasivadina WAF. 
Stoti in szitu lakuniu eiles 
reikia iszlaikyti labai sun
kus kvotimus. Mary Irene 
Webster czia szypsosi ir lai
ko savo rankose tu lakuniu 
drabužius. Ji dabar randasi 
in Bowling aerodroma, 
Washingtone.

na isz Newtown, Pa., motoravo 
in miestą kurie lankėsi pas sa
vo pažystamus ir prie tos pro
gos atlankė “Saules” redakci
ja, nes ponas Terleckas yra 
musu senas skaitytojas. Acziu 
visiems už atsilankyma.

— 'Panele Helena Svirskiu- 
te, nuo 523 W. Sprure uly., tu
rėjo operacija Good Samaritan 
ligonbute Pottsvilleje.

Frackville, Pa. — Subatos 
ryta 9:30 valanda, buvo palai
dotas Leitenantas Leonardas 
Novikas, kuris žuvo per kara. 
Kūnas buvo parvežtas namo su 
kitais kurie taipgi žuvo per ka
ra. Iszkelmingos Gedulingos 
Miszios buvo atlaikytos Ap- 
reiszkimo P. M. 'bažnyczioje. 
Egzekvijas atgedojo Klebonas 
Kunigas Stanislovas Norbutas 
su Kunigu Buiku, kuris tik ana 
menesi atvažiavo isz Vokieti
jos. Kunigas Petras Laumakis 
su Kunigu Jeronimu Bagdonu 
atlaike Szv. Miszias prie szo- 
niniu altorių. Paskui Klebonas 
Kun. Norbutas pasakė pamoks
lą pritaikinta tai Godulio va
landai. Kareiviai, jurininkai ir 
marinai lydėjo in kapines, kur 
apeigos buvo tikrai gražios ir 
jautrios prie kapo.

— Keturios Deszimts Va
landų atlaidai. Klebonas Kuni
gas Stanislovas Norbutas pasi
kvietė vietinius kunigus in at
laidus, per kuriuos vietiniai 
kunigai pasakė pamokslus.

Shenandoah, Pa. —Sodalie- 
tes labai gražiai priėmė ir pa- 
vaiszino savo drauges sodalie- 
tes isz apylinkes parapijų, Pa- 
nedelio vakaru. Vakariene bu
vo graži ir skani ir visas vaka
rėlis buvo gražus ir malonus. 
Mažai buvo Sodalieeziu dvasi
niu vadu, Kunigu, nes Ketu
rios Deszimts Valandų Atlai
dai tuo paežiu laiku Frackville, 
Pa.

—- Sirgdamas ilga laika, 
gerai žinomas senas gyventojas 
Antanas Banis isz miesto, nu
mirė Subatos ryta, 2:10 valan
da Locust Mt. ligonbuteje. Ve
lionis atvyko isz Lietuvos bū
damas da jaunas vyrukas. Bu
vo angliakasiis ir kitados dirbo 
prie Knickerbocker kasyklose. 
Buvo narys Szv. Jurgio para
pijos. Paliko sunu Edvardą, 
mieste, taipgi du po-sunus: Al
berta ir Pijusa Gvasdauskus, 
mieste; trys po-dukterys: Mar- 
gareta Gvasdauskiute, namie;

II. Tolliene, Girardville ir II. 
Jones isz Camden, N. J., taipgi 
szeszis anukus. Graboriai Ora- 
vitz laidos.

— Juozapas Paulubinskas 
isz 208 S. Fifth Uly., Readingo 
kuris kitados gyveno Shenado- 
ryje, numirė Petnyczioj, apie 
10-ta valanda vakare pas savo 
dukteria ponia Ona Slovickie- 
ne, Readinge. Apie szeszi me
tai atgal velionis gyveno She- 
nadoryje, ir buvo angliakasis 
ir kitados dirbo angliakasyk- 
lose. Gimė Lietuvoje, atvyko 
in Amerika daugelis metu at
gal. Prigulėjo prie SS. Petro ir 
Povilo parapijos, Readinge. 
Paliko dideliame nubudime, 3 
dukterys: Ona Slovickiene, 
Reading; panele Josefina, She- 
nadoah ir panele Elzbieta, taip
gi sunu Edvardą isz Philadel
phia. ir penkis anukus. Laido
tuves invyko Utarninke isz 
Graboriaus V. Menkieviczio 
koplyczios, 15 E. Cherry Uly., 
su apiegomis Szv. Jurgio baž
nyczioje 9-ta valanda ryte ir 
palaidotas in parapijos kapi
nes.

Girardville, Pa. — Kunigas 
Mykolas Daumantas, Szv. Vin
cento parapijos klebonas isz- 
važiavo in Federacijos ir Kuni
gu Vienybes seimus, in Chica- 
ga. Jis nuvažiavo in Philadel- 
phija pas Kun. I’gnaca Valan- 
cziuna, kur susitiko su Kun. 
Pecziukevicziu ir Profesoriu
mi Saliu ir visi automobiliu 
iszvažiavo in seimą. Kun. My
kolas Daumantas atstovaus 
szios apylinkes Lietuvius Fe
deracijos Seime ir Kunigus 
Kunigu Seime.

Tamaqua, Pa. — Petnyczioj, 
apie 4:50 valanda, ryta, arti 
New Ringgold, didelis trakas 
su dinamitu užsidegė. Drai
verys E. A. Petty, isz Little 
Rock, Ark., matydamas kad 

trakas dega, ir kad c® pavo- 
jus, szoko nuo deganezio trako 
ir pradėjo bėgti in saugesniu 
vieta, staiga dinamitas eksplio- 
davojo, trakas likos suardytas 
ant szmoteliu taipgi kelias bai
siai suardytas. Bledies pada
ryta ant tukstaneziu doleriu.

Cincinnati, Ohio. — Mainie- 
ru bosas, John L. Lewisas pa
skelbė, kad visos anglies ka
syklų nedirbs Rinkimu-Elect- 
ion diena, Lapkriczio (Nov.) 
2-tra diena, kad mainieriai ga
lėtu balsuoti priesz kandidatus 
kurie rome “Taft-Hartley ” 
Byla arba Darbo Instatyma. 
Per Mainieriu Seimą visi dele
gatai nutarė pakelti Lewisui 
alga nuo $25,000 iki $50,000 
metams, taipgi pakele Mainie
riu Dukles nuo $2.00 iki $4.00 
menesiui.

Philadelphia, Pa. — Žmogus 
kuris užsiregistravo, pasirasze 
kaipo Kari E. Kusse isz Clif
ton, N. J., gavo kambarį sau 
in Adelphia vieszbuti, kotely
je. Jis savo kambaryje ir pasi
mirė nuo szirdies ligos. Viesz- 
buezio daktaras, Louis Chodoff 
buvo paszauktas, bet jis tik 
tiek galėjo pasakyti kad Ponas 
Kusse jau mires. Vieszbuczio 
virszininkas sako kad Ponas 
Kusse buvo biznierių draugys
tes virszininkas Clifton mies
te.

PROFESORIUS ŽUVO
LEWISTON, PA. — John 

N. Seller, trisdėszimts asztuo- 

niu metu amžiaus mokytojas, 
profesorius in Pennsylvania 
State College, pasimirė in Le
wistown ligonine. Jis buvo la
bai sužeistas Spalio (Oct.) 
penkta diena automobilaus ne
laimėje. Valstybine Policija 
sako kad Profesorius Seiler bu
vo sužeistas netoli nuo Millers
town, kai jo automobilius susi- 
musze su Joseph Cook automo
biliu. Joseph Cook yra trisde
szimts dvieju metu amžiaus. 
Jis yra kompanijos agentas. 
Jis buvo biski sužeistas. Poli
cija sako kad Profesorius Sei
ler važiavo skersai vieszkeli ir 
užvažiavo ant atvažiuojanezio 
automobiliaus kelio.

AUTOBUSAS
SUSIDAUŽĖ

Bušo Draivervs Žuvo•*

PHILADELPHIA, PA. — 
Miesto autobusas susikūlė su 
troku ant Essington Avenue, 
netoli nuo 64-tos ulyczios. Bu
šo draiverys Lake Stroud, pen
kios deszimts keturiu metu 
amžiaus, buvo ant smert už- 
musztas. Troko draiverys ir 
vienas keleivis tame autobuse 
buvo sužeisti.

Czia ne tokia jau baisi nelai
me, nors vienas žmogus žuvo. 
Bet mes jau per daug skaitome 
apie tuos autobusus, kurie in 
tolimus miestus keliauja ir 
kartas nuo kartu susikūlė, su- 
simusza ar apsiverezia.

Tik ana diena mes skaitėme 
laikraszcziuose kai vienas bu- 
sas baisiai greitai važiuoda
mas, nesuspėjo sustoti kai ant 
vieszkelio užtiko viena apsi
vertusi traka. Tas busas susi
kūlė su tuo apvirtusiu troku.

Autobusai per greitai važiuo 
ja ant vieszkeliu. Draiveriai 
czia nekalti, nes jiems insakyti 
kuria valanda ir kuria minuta 
pribūti miesto stotyje. Jie tu
ri paszieliszkai greitai važiuo
ti kad suspėtu.

Bušu kompanijos czia kaltos 
nes jos nenori traukiniams pa
siduoti, ir už tai reikalauja kad 
tu busu draiveriai labai grei
tai važiuotu.

Autobusui neturėtu būti va
lia važiuoti taip greitai kaip 
paprastas automobilius va
žiuoja, nes jis yra toks sunkus, 
kad jis jokiu budu negali grei
tai sustoti. O sziandien retas 
kuris automobilius gali pasi
vyti tuos busus, kai jie pasilei
džia ant vieszkeliu. Sziandien 
gyvas pavojus važiuoti auto
busu, nes jie per greitai va
žiuoja.

VYRUKAI SUIMTI

Papilde Daug Vagys- 
cziu; Prisipažino

PHILADELPHIA, PA. — 
Du jauni vyrukai isz Ardmore, 
netoli nuo Philadelphijos buvo 
suaresztuoti už vagystes. Lo
wer Merion policij antai sako 
kad jiedu prisipažino kad jie
du daug’ vagyseziu papilde per 
pastaruosius du menesiu. Poli
cij antai sako kad jie rado daug 
visokiu pavogtu drabužiu ir 
automobiliams reikmenų kai 
jie suėmė tuodu vyruku. Ana 
sanvaite jiedu pavogė apie 
trylika szimtu svaru žoles siek
iu. Szitos siektos kasztuoja 
apie doleri už svaro.

Suimti vyruku vardai yra 
George R. Walton, dvideszimts

Politikierius In Universitetą

Harold E. Stassen, buvęs 
Minnesota valstijos Guber
natorius ir buvęs kandidatas 
in Prezidentus ant Republi- 
konu tikieto, kur jis buvo 
sumusztas kai New York 
valstijos Gubernatorius tuos 
rinkimus laimėjo dabar žen
gia in Pennsylvanijos augsz- 

dvieju metu amžiaus nuo Sib
ley Avenue ir Peter C. Tillio, 
dvideszimts metu amžiaus nuo 
tos paezios ulyczios. Jiedu sa
ko kad jie beveik visus tuos pa
vogtus daigtus pardavė.

NELEIDŽIA
SAVO VAIKUS

IN MOKYKLA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jie sako kad vaikai mokyk
lose tik laika aikvoja ir nieko 
gero neiszmoksta. Jie sako kad 
vaikas kuris iszeina augsztes- 
niaja mokykla tingi ir nenori 
dirbti! Už tai, jie sako kad jie 
savo vaiku neleis in mokykla 
nežiūrint kaip valdžia juos no
rėtu nubausti.

DRAIVERIAI
SUSTRAIKAVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

sustraikuotu.
Darbininkai draiveriai sako 

kad bravorininkai ir net j u pa
ežiu unija per daug isz ju rei
kalauja. Sulyg nustatyto kon
trakto draiverys turi per tris 
minutas iszmesti isz troko 
alaus pusbaczki ir inristi in sa- 
liuna. O jeigu du vyrai ant tro
ko dirba, tai jie ta pusbaczki 
turi iszmesti ir nuristi in dvi 
minutas. Draiveriai sako kad 
jiems ne visados taip pasiseka 
ir kad jie negali kaip kokios 
maszinos sulyg nustatytu laiku 
dirbti.

Jeigu szitos straikos dar ke
lias dienas prasitęs, tai New 
York miestas ir beveik visa 
New Jersey valstija liksis be 
alaus.

BULGARAS KONSU
LAS ATVAŽIAVO IN 

AMERIKA
—

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
žiuri ir seka, kad dažinojus ar 
tikrai jis pabėgo nuo Komunis
tu ir ar jis ketina czia pasilikti.

MALONU
AMERIKOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

krasztu visus juos nugabeno in 
Mecklenburga, kur visi jie bu

cziausi Universitetą, kur jis 
buvo paskirtas ir iszrinktas 
to universiteto Prezidentu. 
Jis sako kad jis dabar visisz- 
kai apleidžia ir politika ir 
rūpinsis vien tik mokslu, 
nors jam vis labai rupi poli
tika ir visos valdžios tvarka.

vo paskirti dirbti ant ukiu.
Kai karas užsibaigė, jie ra

dosi Sovietu valdomoje daly
je. Vienas Ruskis karininkas, 
žinodamas kad jiedu yra Ame- 
rikiecziai iszgelbejo ' Ponia 
Schwartz kai vienas Italijonas 
benamis norėjo ja nužudyti.

Kai jiemsdviem pasisekė 
pasprukti ir pabėgti, jiedu tu
rėjo viską palikti, nes jiedu la
bai bijojosi Ruskiu kareiviu, 
kurie už mažmoži butu nužudė.

Amerikos kareiviai juodu 
nusivedė in Achen, kur jiedu 
per penkias sanvaites lauke 
kol Anglija su Amerika susita
rė apie to miesto valdyba.

Menesiai praėjo kol jiedu 
galėjo susiraszyti su Jesai- 
cziais. Per ta laika Ponas

Lietuvos Vargas!
Giria ūžia, giria, gaudžia, 
Vejas medžiu szakas laužo, 
Nuliūdimas mane spaudžia, 
Kaip rėplomis szirdi gniaužia.

Liūdnas halsas, žalios girios, 
Kaip kardas perver szirdi, 
Stovi visas kaip pastyres, 
Rodos szneka miszka girdi.

Szneka pilna atminimu,
Apie buvusias gadynes, 
Kas nejauezia nuliudimo?
Kas neverkia jas atminės?

Nelaiminga ta Lietuva
Sau prieglaudos ji negauna, 
Su sen t e va is jau pražuvo, 
Jos didvbia garbe slauna.

Dieve didys, Dieve brangus, 
Kuomi mes priesz tave kalti? 
Kodėl tamsus ant mus dangus? 
Kodėl puczia. vejai szalti?

Mes paklydia per silpnyfoia, 
Bet mes vienok vaikai tavo, 
Gink mus visur, duok vienyibia 
Turėk mus po sparnu savo!

—C.
**-k-k***-k*-x**-k**-k****-k****->

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

Petnyczioj, Spalio (Oct.) 
22 diena 1948 bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole
rio,-jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ir 
neaplaikys vandens. Atsi
lyginkite tuoj aus.

Mahanoy Township Authority.

Schwartz dirbo ant ūkio, o jd 
žmona siuvinėjo drabužius.

Su szitokiais darbais jiedu 
iszsimaitino. Jiedu tada jau 
gaudavo ryszulelius isz Ameri
kos, isz Jesasicziu.

Jiemdviem taip ilgai užėmė 
czia atvažiuoti už tai kad tenai 
nebuvo Amerikos Konsulato 
Anglijos zonoje, vietose. Galu 
gale jiemdviem pasisekė gauti 
vieta ant laivo “Marine Swal
low,” Bremerhaven uoste. Kai 
jiedu jau buvo ant laivo jiedu 
gavo savo pasportus ir buvo 
pripažinti kaipo Amerikos pi- 
liecziai.

Ant to laivo buvo apie keturi 
szimtai Vokiecziu, kuriu tarpe 
buvo ir tokiu Vokiecziu kurie 
buvo Amerikos piliecziai. Bu
vo apie du szimtai benamiu ant 
to laivo.

Jie atvažiavo in New York 
miestą ana Ketverga ir priva
žiavo prie Union Station sto
ties. Jųdviejų sūnūs, būdamas' 
jaunesnis turėjo daugiau bėdos 
gauti pasporta, bet tikimasi 
kad ir jis neužilgo czia atva
žiuos.

Ponas Schwartz atvažiavęs 
in Amerika, jau ant rytojaus 
pradėjo jieszkotis darbo, nes 
jis sako kad jis nori czia dirbti 
ir savo szeimynele užlaikyti. 
Jis buvo mainierys in Lumaghi 
Nr. 2, bet dabar jis sako kad jo 
sveikata ne kokia ir jis negali 
eiti ir dirbti in mainas.

KARAS PRIE
MUSU KRASZTO

(Tasa Nuo 1 Puslapio) U

visus Komunistus iszgainiojej 
iszžude jeigu Amerikos Amba
sadorius Nathaniel Davis nS- 
butu insikieszes ir nebutu juos 
užtaręs.

Ir kas mums labai svarbu 
yra tai kad visi szitie susikir
timai ir szitas karo pavojus 
yra labai arti Panama Canal, 
kuri mums baisiai reikalinga 
del musu kariszko laivyno. 
Reiszkia szitas kad ir mažas 
karas yra prie pat musu krasz- 
to vartų!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKA8 
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Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
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