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Atstovai Tariasi 3ie
Isz Amerikos
AUTOMOBILIU 

BIZNIS

Moka $500 Daugiau 
Už Nauja Automobiliu 

WASHINGTON, D. C. — 
Policija jau pradeda suimti ir 
suaresztuoti tuos automobiliu 
agentus, kurie nuo žmonių lupa 
szimtus doleriu daugiau negu 
valia, už naujus automobilius.

Trys liudytojai po prisieka 
sake kad jie po penkis szim
tus doleriu davė daugiau negu 
naujas automobilius buvo ver
tas. Jie tuos pinigus davė agen
tui kad jis jiems greieziau pa
rūpintu nauja automobiliu.

Vienas tokis agentas sako 
kad jis nieko blogo nemato in 
toki bizni, nes jam žmones be
veik visados primoka kai jis 
jiems patarnauja.

Kitas agentas prisipažino 
kad jo kompanija vis stengiasi 
kuo pigiausiai pirktis antru 
ranku automobilius, ir paskui 
kuo brangiausiai juos parduo
ti. Jis sako kad tai geras biz
nis.

Kongreso komitetas dabar 
stengiasi visa szita bizni isz- 
tirti. Kongresmonas W. Kings
ley Macy, Republikon isz New 
York, sako kad per septynis 
menesius szitokis biznis žmo
nėms kasztavo apie $450,000,- 
000.

Apie szitoki bizni mes jau 
pernai raszeme, ir patarėme sa
vo skaitytojams nesiskubinti 
pirktis nauja automobiliu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Egiptiecziai Nelaisvėje

Israelio karininkai stovi 
priesz Egiptieczius karei
vius, kurie buvo paimti in 
nelaisve. Szitie Egiptiecziai 
buvo suimti kai jie stengiasi 
persilaužti per Žydu karei-

viu eiles pietinėje Palestino 
pusėj e. Czia tuo laiku buvo 
paskelbtos paliaubos, bet 
Egiptiecziai nesilaikė savo 
duoto žodžio ir vistiek ka

riavo.
Eina gandai kad ne užilgo 

czia bus paskelbtos paliau
bos, jeigu ne sutartis ir tai
ka, tos skerdynes užsibaigs.

MEDŽIOKLES

LAIKAS

Medžiokle Gera Ir Svei
ka, Bet Pavojinga

60 METAS

Amerikos Karo
$1 ■■

Sztabas Jieszko 
KarininkuA .4

Derybų Nebus Kol Rusija Nepa- 
velins Važiuoti In Berlyną Pa
prastais Keliais; Svieto Atsto
vai Rengiasi In Kara; Rusija 
Nori Nusistverti Ruhr Slėni Kur 

Randasi Visi Fabrikai
PARYŽIUS. — Beveik viso svieto at

stovai renkasi prie taikos stalo, tariasi apie 
REIKIA KARININKU DVASISZKIAI TURI BERLYNO ‘a,ka’ rengia posėdžius ir tuo paežiu sykiu 

REGISTRUOTIS KLAUSIMAS lls! (iantl‘ ^,nkl,l0|a*- renkasi m kara 
— ____ Sovietu Rusija kelis sykius pareiszke kad

... ii nori pasitarti ar nors szneketi, bet ne
dienos kiti visokie gandai eina 1

WASHINGTON, D. C. —
Armija ir lakunu sztabas dabar 
pradėjo platu vaju, kad pa
traukus in vaiska daug dau
giau karininku. Visam vaiskui 
dabar reikia* daug karininku, 
nes armija auga ir didėja.

Szi pavasari armija reikės 
apie keturiosdeszimts tukstan- 
cziu daugiau karininku, lakū
nu sztabui reikes mažiausia de- 
szimts tukstaneziu daugiau.

Karo Sztabas stengiasi pri
sikalbinti visus kurie buvo ka
rininkai per kara, kad jie 
gryžtu. Teipgi Karo Sztabas 
kalbina visus mokintesnius vy
rukus, kad jie stotu in vaiska 
ir jiems prižada augsztus laips
nius ir geras algas.

Visi, kurie koki nors mokslą 
yra iszeje ir dar nėra sulaukė 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Visi Turi Užsiraszyti Ir Paryžius. - Jau, keUos
Gauti I aliudinima Isz ap,e Keturiu Didžiųjų Tautu nori susikirsti.

ValdŽlOS atstovu susirinkimą ir pasita-
j rimą. Pirmiausia tie gandai at
ėjo isz Rusijos, kad Stalinas kur Komunistai jau rengiasi 
buvo pareiszkes norą pasitarti; .• 
paskui Tautu Sanjungos. Sek- UZllml.

SNIEGAS, SZALTIS 
IR PŪGOS

TRAUKINIAI
SUSMUSZE

BUENOS AIRES. — Argen
tinos valdžia iszleido nauja in- 
statyma, kuris reikalauja kad 
visi dvasiszkiai turi užsiregis
truoti, užsiraszyti ir gauti val
džios paliudinima ir pavelini- 
ma. Szita raszta dvasiszkiai 
turi valdžios atstovams prista
tyti, kada tik jie pareikalaus. 
Užsienio Ministerija szita in- 
statyma invede.

Arkivyskupai, vyskupai ir 
pralotai turi savo kunigams, 
broliukams, sesutėms ir zoko- 
ninkams gauti szitus rasztus. 
Policija sako kad ji pagelbės 
dvasiszkiam gauti szitus pa-:

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerika yra susirupinus apie Kinija, 
kraszta

Mes dabar turime pasirinkti ir
visa

retorius Trygve Lie toki pati nutarti ka mes darysime apie Kinija, ar ja

47 Sužeista
AMERIKOS KAREI

VIAI IN KINIJA
CHICAGO. — Keturios de

szimts septyni ž m o n i u 
buvo sužeista, kai du trauki- 

Greitas ir di

WASHINGTON, D. C. —
Jau dabar ateina tiek daug ži
nių apie nelaimes giriose, kur 
seni ir jauni medžioja, kad vi
sai nėra abejones, kad visi me
džiotojai turi labai atsargiai 
apsižiūrėti ir visu instatymu 
laikytis. Nes jeigu dar daugiau
nelaimiu atsitiks, tai valdžia niai susimusze. 
bus priversta dar griežtesnius delis ekspresinis Chicago ir 
instatymus iszleisti. į Eastern Illinois traukinys pa

valdžia labai gerai prižiūri taikė in vietinio traukinio už- 
ir apsaugoja laukinius pauksz-1 pakali ir sudaužė kelis karus, 
ežius ir žvėris, kad medžiokle Tie karai buvo numuszti nuo 
butu gera ir pasekminga. Da- Degiu., apie septynis szimtus 
bar jau laikas ir medžiotojus Pedu.
prižiūrėti ir apsaugoti.

Visi Kiti Amerikiccziai
Važiuoja Namo

SHANGHAI, KINIJA. —
Kai Komunistu armijos pradė
jo Kinijos valdžios kariuome
nes muszti ir vytis, ir kai val
džios kariuomenes pradėjo 
trauktis, tai Amerikos valdžia 
pasiuntė kelis kariszkus laivus 

Kaip ten ta nelaime atsitiko tuos Amerikieczius isz Kinijos

pareiszkima davė isz Tautu 
Sanjungos.

szitas susirinkimas turėjo S(0Sjmc su savo armijomis jai iii pagelta, 
luti sudarytas isz atstovu, . • < • • i i • • iz •
Trumano, Stalino, Clement Jau dabar Laivynas n Armija skubinasi Ki- 
Attlee ir Premieriaus Henri
Queuille. . . . ... v. . . TZ. ..

Sovietai labai greitai sutiko planus. Marinai, kareiviai važiuoja m Kinija, 
bet dar greieziau pareiszke sa
vo sanlygas, savo pareikalavi
mus, kad ne vien tik Berlyno, 
bet visos Vokietijos visi klau
simai turi czia būti svarstomi 

j ir isziiszami.
Rusija nori kaip nors nusi

stverti visa 1 
randasi beveik visi fabrikai.

Alijantai, Amerika su Ang
lija labiausiai nori ir reikalau- Vokietijos klausimo.
E“,XK,.O*» susirūpinę, visi nemoti, 
na. Amerika sako kad jokiu Vfsi ko nors laukia ir nenori sulaukti. Szi- 
kol Rusija nepavelins vežti ir tokia padėtis labai nesveika ir negera, ir 
važiuoti in Berlyną paprastais mums baisiai (lailg kaSZtlloja. 
keliais. Ant szito Rusija neno
ri sutikti.

Rusija dabar gal ir norėtu jsz pradžį0S Sake, 
Trumanas laimėjo

visiszkai apleisime ar visiszkai if vieszai

nieeziams pristatyti ginklus ir kariszkus ero-

Mažesnes tautos dabar jaueziasi tarp 
velnio ir szetono, ir stengiasi kaip nors su
taikinti Rusija su Amerika. Mažesniu tau
tu atstovai visomis galiomis stengiasi isz- 

ta Ruhr Slėni, kur riszti ta Berlyno klausima ir tuojaus pra
dėti posėdžius ir pasitarimus kaslink visos

Daugiausia nelaimiu atsitin- nežinia, bet spėjama kad tas greitai iszgabenti.
Dabar iszejo insakymas kadka kai medžiotojai eina pauksz- greitas traukinys buvo pasive-

cziu ar kitu mažu žvėriuku me- lines ir skubinosi, o tas antras visi kurie nori iszvažiuoti turi 
nieko nežinodamas užvažiavo pasiskubinti, nes paskui busįdžioti. . .

Dabar kai jau czia,-- musu ant .tu .begiu, .rieliu kur tas per vėlu.
(Tasa. Ant 4 Puslapio) greitasis greitai trauke. _ (Tasa Ant 4 Puslapio)

tuos kelius ir geležinkelius ati
daryti, nes Sovietai dabar ma
to kad Amerikiecziu negalima įgy VlSldllS duoda 
sustabdyti, bet Rusija, teipgi J .
mato kad jau per vėlu nusileis- galėjo būti, kaip 
ti. Nusileidimas ' dabar butu 
silpnybes ženklas.

Kaip visa tai užsibaigs, sun
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Sovietai labai greitai persimainė. Jie 
kad baisi nelaime kad 
rinkimus, bet dabar jie 
žinoti kad geriau nega- 

kad Trumanas laimėjo.
Jie dabar kalba ir raszo kaip butu gerai 
kad du geri žmones susieitu ir pasiszneke- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Vieszkeliai, Geležinke
liai Ir Visi Susisiekimai

Suparalyžiuoti
KANSAS CITY. — Sniego 

vietros ir pūgos suparalyžiavo 
beveik visus miestus nuo Colo
rado valstijos ligi Minnesota, 
kur nei traukiniai nei automo
biliai negalėjo važiuoti. Nors 
tos sniego vietros buvo dideles, 
bet tik trys žmones žuvo, pasi
mirė. Szimtai žmonių negalėjo 
visai isz savo namu iszeiti. Be
veik niekas nesitikėjo kad taip 
greitai ir netikėtai tos vėtros 
užeis, ir daug žmonių neturėjo 
gana maisto namuose. Daug 
galviju pražuvo. Sniego viesu- 
los keliavo apie septynios de- 
szimts myliu in valanda. Net ir 
laivams buvo pavojus. In 
South Dakota valstija, Del
mont miestas buvo apsnigtas ir 
beveik paskandintas in sniegą 
kuris buvo apie penkiolikos 
pėdu gilumo. Elektros ir tele
fono vieles, dratai buvo nu
traukti.

Penkiclikos metu mergaite 
. pasimirė in sniego pūgas, kai 
ji bandė per sniegą nubristi in 
ligonine. Ji gyveno in Hutchin
son, Kansas. Du broliai buvo 
surasti negyvi netoli nuo 
Stromsburg, Nebraska. Jiedu 
stengiasi pasiekti viena ūkinin
ko narna kai neteko gasolino 
savo automobiliui. Jųdviejų 
vardai buvo Myron Johnson, 
keturios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus ir Emerald John
son, keturios deszimts trijų 
metu amžiaus.

Beveik visi vieszkeliai buvo 
taip apsnigti, kad nebuvo gali
ma jais važiuoti. Laikraszcziai 
negalėjo iszeiti; nebuvo kam 
juos drukoti ir kam iszvežioti, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Finlandijos ir Szvedijos 

žmones sako kad jie tikisi kad 
Rusija užpuls ant ju krasztu 
szia žiema. Jie nesako kad Ru
sija paskelbs kara, bet kad So
vietai užims tuodu krasztu. 
Vienas Szvedijos inžinierius, 
kuris dabar gyvena PhįladeL 
phijoje, Pa., sako kad jo žmo
nes žino kad Ruskiai kareiviai 
labai gerai moka kaip kariauti 
žiemos laiku per sniegą ir szal- 
ti.

Sovietai per savo Komunis
tus Amerikoje prakiszo, pra
laimėjo rinkimus. Jie turėjo 
vilties kad jie gales su ta tre- 
czia Wallace partija suskaldy
ti Depaokratus. Jiems nepasi- 
seke.

Sovietu Rusijai' jau dabar 
nepasiseka daugiau krasztu 
užimti, nepasiseka vakarine 
Vokietijos dali užimti. Tai ga
limas daigtas kad dabar Sovie
tai jieszkos kokios nors sutar
ties ir jau taip drąsiai neszoks.

I

Amerikos rubežius dabar 
tikrumoje yra kur nors Euro
poje. Amerika savo kariuome
nes neparsitrauks isz Europos, 
bet vis daugiau ir daugiau te
nai pasiuns.

no laimejima. Jis tikėjosi kad 
Repu'blikonai laimes ir jis tada 
gaus dar daugiau pinigu isz 
Amerikos.

-------- ::--------
Chiang Kai-shek bėdos yra 

ir musu bėdos, nes Kinijoje da
bar Komunistai ant visu frun- 
tu musza ir kulia Kiniecziu ar
mijas ir paima Amerikos pa- 
siunstus kariszkus ginklus.

Dabar Amerikos valdžiai yra 
statomas sziths klausimas: Dar 
vis tęsti ta parama ir paszelpa 
Kiniecziams kaip ir pirmiau; 
visiszkai rankas nusimazgoti, 
spjauti in viską ir isz Kinijos 
pasitraukti, ar tenai pasiunsti 
savo karininkus ir Kinie
cziams net ant karo lauko in 
talka stoti, kaip dabar daroma 
Graikijoje.

Prezidentas Trumanas buvo 
inkiszes visus savo pinigus in 
szituos rinkimus, ir jeigu jis 
butu pralaimejes, jis butu turė
jęs labai greitai sau darba su- 
sijieszkoti kad pragyvenus.

Per rinkimus South Carolina 
valstijos žmones nubalsavo kad 
ju valstija pripažintu persi
skyrimus, divorsus. Visos ki
tos valstijos Amerikoje jau se: 
niai pripažinsta persiskyri
mus, bet South Carolina vals
tijoje buvo instatymas per pen
kios deszimts tris metus, kuris 
nepripažino jokio persiskyri
mo.

ISZ LIETUVOS
(Tasa)

Darbininku uniju vadams la
bai patinka kad Trumanas rin
kimus laimėjo, nes jie nujau- 
czia kad jiems butu buvę labai 
praštai po Republikonu val
džia.

(Generolui De Gaulle ir jo se
kėjams Trumano laimėjimas 
teipgi nepatiko. Jie tikėjosi 
kad Amerikoje bus partijos 
perinama ir kad ta permaina 
butu buvus Prancūzams ge
riau. Teipgi ir Ispanijos Gene- 
ralissimui Franciscui Francui• •nepatiko nes jis tikėjosi gauti 
didele paskola isz naujos val
džios.

Sovietu Rusija tikėjosi kad 
Komunistai Amerikoje surinks 
daugiau negu deszimts milijo
nu balsu del savo kandidato 
Wallace. Bet jie gavo tik biski 
daugiau negu viena milijoną.

■ • • '
Moskva turėjo dvejopa tiks

lą per szitus rinkimus. Pirmas 
tikslas buvo suskaldyti Demo
kratu Partija, iszrinkti Repub- 
likona,. kuris nei .su Kongresu 
nei su Senatu nesutiktu. An
tras Moskvos tikslas 'buvo pa- 
budavoti pamatus del stiprios 
ir intakįngos treczios partijos, 
kuri iszaugtu galinga del kitu 
Prezidento rinkimu, kada Ru
sija tikisi Amerikoje bus be
darbes dienos.

Europos Komunistai nuste
bo ir net pasipiktino, kai jie 
iszgirdo kaip prastai Ameri
kos Komunistai pasirodė per 
rinkinius.

_____ »
Dabar tas Henry Wallace, 

kuris taip gražiai ir saldžiai 
kalbėjo apie savo brolius Ko
munistus ir draugus Sovietus, 
neranda vietos ju tarpe, nes jie 
duoda jam žinoti kad jis jau 
Moskvai nereikalingas!

’ ——— t t

Kinijos karininkas, vadas, 
Chiang Kai-shek teipgi nulin
do kai jis iszgirdo apie Truma

Francuzai dabar Amerikie- 
cziams stato du klausimu: Vie
ni klausia, “Ar Amerikiecziai 
kareiviai suspės pribūti in 
Francuzija pirm Sovietu?’’Ki
ti klausia, “Kiek laiko szita 
syki ims kol Amerikos kariuo
menes mus vėl iszlaisvins?” 
Francuzai dabar maista taupi- 
na, bagotesni net ir gazoliną 
taupina kad jie suspėtu iszbeg- 
ti, iszvažiuoti, kai Sovietu ar
mijos užims ju kraszta. Retas 
kuris Francuzas kalba apie ka 
ra ar apie tas sprogstanczias 
bombas, nes jie visi nujauczia 
kad Francuzija jokiu badu ne- 
atslaiikys priesz Sovietus.

Tie, kurie dabar perka nau
jus automobilius yra kaip kar
vute melžiami. Jie su savo nau
ju automobiliu turi pirktis vi
sokiu nereikalingu rakandu, 
kaip szviesu, sėdynėms uždan
galu ir visokiu k vara bu, kuriu 
paprastam žmogeliui visai ne
reikalinga. Visi tie priedai 
kasztuoja kelis szimtus doleriu 
ir naujo automibiliaus pirki- 
kas negali pasirinkti ar atsisa
kyti. Vienas isz musu draugu 
nusipirko puiku automobiliu. 
Automobilius kasztavo tris 
tukstanczius ir septynis szim
tus doleriu. O priedai tam au
tomobiliui jam kasztavo dar 
kitus asztuonis szimtus dole
riu.

Gyventoju Judėjimas
Senuoju užrasziai sudaryne- 

toju vardu tariant, yra labai 
gyvas. Deportacijos, iszveži- 
mos vyksta budingai isz dari
ne j imai. Seniau minėtas skai- 
czius 2,000 — 3,000 menesiui, 
gana teisingas.

Nuo 1944 ligi 1947 metuose 
pabaigos iszvežta, deportuota 
120,000.

Iszvežtuojami dabar daugu
mas prie Uralo in sziaurine sri- 
ti. Iszvcžimo budai: tie patys. 
Apie juos buvo jau raszyta. Va
dinamu masiniu iszvežimu ligi 
1947 metuose galo nebuvo. 
Gausiai iszvežimu ligi 1947 me
tuose nebuvo. Gausiai vė
žė betgi isz Suvalkijos 1947 me
tuose, Rugpiuezio — Lapkri- 
czio menesiais. Bet ir dabarti
nis vežimas isz esmes yra ma
sinis, nes iszvežamos masies 
žmonių. Tik jis dabar yra bai
sesnis, nes būdingesnis, apgal
votas ir atrinktas.

Partizanu ir ryszium su Par
tizanu veikla sunaikintu ir isz- 
vežtuotu civiliu žmonių yra iki 
25,000.

In Lenkijos sritis repatrija
vo 140,000.

In iszvežtuotuju, o ypacz in 
repatrijavusiu in Lenkija vie
tas atgabenami Rusai. Jiems 
kaime insigyventi sunku. Par
tizanu veiklos dėka ju procen
tas labai nežymus. Bet miestuos 
se ju daugieja. Vilniuje viso 
gyventoju, Rusu tarp ju 35 pro
centas. Tai vis medžiaga val- 
daneziojo aparato elitui suda
ryti.

70 procentas partijos ir ad- 
minstracimo aparato jau Ru
sai. Vietom net apylinkes ko
mitetam vadovauja Rusai.

Žydu Lietuvoje daugumas 
atkeliavo isz Rusijos. Insiku- 
re Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Sziauliuose. Ju yra apie 14,000. 
Daugumas dirba Sovietu uži- 
mantuju instaigu aparate.

Plusta isz Rusijos taip pat 
“Bezpriorninkai” ir “Mieszo- 
czininkai. ’ ’ Antrieji prisiel- 
getauja, prisiskabo varpu ir 
vėl leidžasi atgal in Rusija.

DU LAIVAI
SU LIETUVIAIS

In New York Ir Boston 
Lapkr. - Nov. 18 Diena

BROOKLYN, N. Y. — Lai
vu “Ernie Pyle” Ketverge,) 
Lapkriczio (Nov.) 18 d., in 
New York uosta atvyko szie 
Lietuviai: Jurgis, Valentina ir 
Marija Jankauskas in Quincy, 
Ill. Teodoras ir Severiną Blins- 
trubai in Chicago, Ill. Kun. 
Bladas Mažrimas in Pitts
burgh, Pa. Augustinas, Petras, 
Valentinas Raubertas in Phila
delphia, Pa. ištąsys ir Aleksan
dra Szidlauskai in Chicago, 
111. Jadvyga Minkunas in 
Cleveland, Ohio. Feliksas, Fe
licija ir sunns Feliksas in New 
York, N. Y. Uoste pasitiks: 
Anicetas Simutis nuo Lietuvos

su szeimyna in Putnam, Conn. 
Marija Žilinskiene su dukrele. 
Uoste Su formalumai gelbėti 
isz New Yorko dalyvavo: NC- 
WC atstovai: J. B. Lauczka, K. 
Baltramaitis, L. Gajauskaite, 
Samatauskiene. Nuo BALE: 
Jonas Czernius, Jonas Valaitis, 
Jonas Kruze. Gulbes Bostono 
Lietuviai.

Bostono Lietuviai ir miesto 
atstovai sveczius iszkilmingai 
sutiko. Tarp ju buvo Lietuvos 
Garbes Konsulas Adv. Szalna 
ir BALF skyriaus Bostone pir
mininkas F. Razvadauskas, Di
rektoriai A. F. Kneižys, M. Mi- 
chclsoniene ir kiti.

A t v y k s i a 11 c z i u j u p a v a r d e s 
BALF Centras gavo tik Lapkr. 
16 d., vakare. Prie to, sanrg- 
szas gali būti nepilnas. Bet sku- 

) bame kad tuoj praneszti.
Pastebėtina kad ir sekantis 

laivas su tremtiniais plauks in 
' Boston, Mass., Lapkriczio Nov.

Nuo 1887 Tukstancziai Naudojo 
szi Garsu Skilvio Tonika Medici
na Kovojant su Užkietėjimu ir Jo 
Skaudėjimo!

Senesnieji žmones isz patyrimo žino greita szvelnia 
veikimą “Trinerio Kartaus Vyno. Jie žino kad szt 
moksliszka sujungimas paezios Gamtos szaknu, au
galu ir botanikalu, tuoj imasi darbo iszjudinti užsi- 
kimszusias žarnas ir taip paliuosuoja galvos skaudė
jimus, nervingumą, sdirusi skilvi, nevirszkinima, ga- 
sus ir iszputima, taipgi nemigę ir stoka apetito, kai 
szios negeroves paeina nuo užkietėjimo. Nereikalin
ga kentėti be reikalo, nereikia naudoti asztriu vidu
riu valytojų ar liuosuotoju. Tik gaukit sziandien 
lai jo skanus, užkietejima liuosuo-

Churchilliai

Konsulato, Ona Valaitiene ir 30 diena. Isz Europos in Bos- 
Petras Minkunas nuo BALF. tona laivams vienos dienos

Laivu “General Bundy” trumpesne kelione negu in New 
Ketverge Lapkriczio (Nov.) ĮSI Y orka. —BALF Centras, 
d., in Commonwealth uosta,------------------------
Boston, Mass., atplaukia 802 MOTERIS NUSIŽUDĖ
kelaiviai. Tarp ju szie Lietu-' 
yiai: Ignas Bajalis su szeųnyna| 
in Putnam, Conn. Juozas Ban- 
dzeviezius. Albinas Baranaus-Į 
kas in Putnam, Conn . Vincas 
Bartkeviezius. Anele Bernotai-; 
te in Greenfield, Mass. Jurgis 
ir Sofija Bobeliai in Chicago, 
111. Stasys Daugėla su szeimy-; 
na. Juozas Tauparas su szeimy
na. Kazimieras Gaižutis in 
Cleveland, Ohio. Terese Grigą-! 
lauskaite in Gardner, Mass. 
Vytautas ir Jonas Gyliai in 
Chicago, Ill. Facijana Katele. 
Antanas^ Katilius in Rockdale, 
Mass. Ona Laučiene in Put-1 
nani, Conn. Vaclovas Mažeika! 
su szeimyna in Boston, Mass. J. 
Motiejūnas su szeimyna in Wa
terbury, Conn. Albinas Petkai-j 
tis SU stzaimo Wvį->nįn..lis su szeimyna. Vytautas ko§- 
topkeviezius. Veronika Romi- 
kaite. Stasys Selenas. Irena 
Stankūniene su sumini in Lau
relton, L. L, N. Y. Stasys Ta-| 
raszkeviczius su szeimyna. 
Liudas Valancziauskas in Ci
cero, III. Antanas Vasiliauskas!

PHILADELPHIA, PA. — 
Winifred Komly, trisdeszimts 
septynių metu amžiaus mote- 
riszke, paliko trumpa laiszke- 
li, sakydama: “Asz taip sergu, 
kad jau toliau negaliu gyven
ti!”

Ji atsuko visus kranus ant 
gaso pecziaus, užsidarė visas 
duris ir taip nusižudė. Josios 
susietka, Ponia Dora Buckner 
nuėjo pas Ponia Winifred 
Komly ir radd ja jau negyva 
ant grindų. Policija greitai nu
vežė ja in Temple University 
ligonhute, bet ji buvo jau pasi
mirus.

na pagrie'be karalių ir sodus 
ant gulbes nuplaukė ant mariu 
ir neužil'g’io isznyko karalienei 
isz akiu.

(TOLIAUS BUS)

ŽUVO UŽSIENYJE

VINELAND, N. J. — Karei- 
vis Harry A. Spear žuvo kai 
eroplanas C-47 ant kurio jis va
žiavo, nukrito ir sudužo netoli 
nuo Weisbaden, Vokietijoje, 
ana Utarninka. Keturi kiti, ku
rie sykiu su juo važiavo taipgi

Ponas Winston Churchill 
su savo žmona iszeina isz 
Szventos Margaritos Bažny- 
czios, kur jie buvo ant szliu- 
bo kai Ponia Margaret Eger- 
ton isztekejo už John Col
ville, karalaites Elžbietos 
sekretoriaus. Ponia Marga
ret Egerton taipgi tarnauja 
karalaitei Elžbietai. Daug 
garsingu ir didingu ir bajo- ’ 
riszku žmonių atsilankė.

žuvo. Armijos Sztabas prane- 
sze szitas liūdnas žinias jo tė
vams in Vineland, New Jersey.

Szita Maszina Parodo Jeigu Žmogus Meluoja

bonka Triner’s ir
antis veiksnys pradeda jumyse savo darba. (Pastaba: 
Jei negalite gauti Triner’s savo artimoje krautuvėj, 
atsiusk $1.50, su tos krautuves adresu mums: Jos. 
Triner Corp., 4053 W. Fillmore, Chicago, ir jums 
tuoj bus pasiusta didele 18 oz. bonka Trinerio, apmo
kėtų pasztu.).

Triners Bitter Wine
kam pavydale, nes in vieta 
musztis toliau, karaliene raga-
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yra didesnis kraszto gyvento
jam pavojus. Jie liekasi krasz- 
te.ir so'daro daugiausia, krimi
nalistini pamato. Sovietine 
būda yra iszmokusi Bezprizor- 
ninkus sunaudoti, savo galybes 
aparatui: Juos verbuoja in En
kavedistus. Tam darbui jie 
psichologiszkai yra parengti, 
narini. Pasirodo Lietuvoj ir 
isz vakaru puses elgetantoju; 
isz Rytprusiu, net isz Karaliau- 
cziaus.

Nekuriu skaitytoju laikas 
pasibaigė, meldžiame nuoszir- 
džiai savo prenumerata atnau- 
jint, nes žinote mylimi skaity
tojai, jog sziandien iždavimas 
laikraszczio yra sunkus ir 
daug kasztuoja. Todėl ne vil
kinkite, prisiunskite savo pre
numerata tuojaus ir del savo 
draugo arba savo pažinsta- 
miems kaipo Kalėdų Dovana, 
kurie džiaugsis per visus me
tus ir bus jumis labai už tai dė
kingi. Acziu. —Redakcija.

Draugiškumas su atėjimais 
užgyventais, okupantais kaime 
visai nežymu. Daugiau jos, 
nei pirmos užgyventos laiku 
miestuose. Patys auksztieji 
pareigūnai ežia 'duoda pavyzdi 
(Žiugžda Ruse vedes). Bet ma
se lieka atspare ir gryna.

Pas Skvajeri

Policijantas suemes du bo- 
mus, atvede pas skvajeri. 
Skvajeris paklausė , pirmu
tine :

— Kur tu gyveni?
Pirmas Bomas—Asz nie

kur negyvenu, atsake.
Skvajeris antro Bomo pa

klausė: — O kur tu gyveni?
— Asz bunu pas ji ant 

burdo!

Szita maszina yra taip 
intaisyta, kad ji labai greitai 
parodo jeigu žmogus meluo
ja. Daktaras Alice Lindsay 
Wynekoop, septynios de
szimts septynių metu am
žiaus moteriszke sako teisy
be kai ji užsigina kad ji ne
nužudė savo marezia. Dak
taras Orlando F. Scott ežia 
pritaiso ta maszina, kuri pa

rodo kai žmogus meluoja. 
Szita senyva Daktarka buvo 
nuteista in kalėjimą už nu
žudymą savo /marezios, gra
žios Rheta Gardner Wyne
koop. Po trylikos metu kalė
jime ji buvo paleista ir dabar 
per szita maszina nori vi
siems priparodyti kad ji bu
vo nekalta.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

ju mariu, tenai ant kraszto pa
regėsi žales lelijėles iszaugan- 
tes isz piešk u. Paruokuok ge
rai, nuskink vienuolikta ir 
kirsk su ja smaka ant nugare, 
o tada abudu kariaujenti at
gaus savo žmogiszka pavyda
ma, o vyras tavo galės ingalet 
savo neprieteliu. Toliaus,“neap
sidairyk suvisai, sėsk tuojaus 
su savo vyru ant baltos gulbes 
kuris plauke ant Raudonu ma-| 
riu, o jisai ant savo pectin da-i 
vesz iki kraszto. Czionais turi 
niroj manės auksini ricszuta ne- 
užmirszk apie ji, kada gulbei) 
neteks pajiegu, mesk ji tuo
jaus iii mares, o isz gilumos ma : 
riti iszaugs didelis rieszutinis 
medys aut kurio visi sau pasil
sėsi!. Kitaip gulbe negalėtu jus 
prineszt prie kraszto.

Isžgirdus tai, nelaiminga ka
raliene padekavojo geram vė
jui po tam pradėjo 'bėgt kiek 
tik turėjo pajiegu prie Raudo
nųjų mariu.

Isz tolo mate muszancziusius 
Ieva su smaku ir žales lelijėles. 
Temingai perrokavo deszimts, 
o vienuolikta nuskinus su dre- 
baneziom rankom uždavė ypa 
per nugara, smako. Tuojaus lo
vas ir smakas stojosi žmogisz-

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5:00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00, Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Isztikimoji Pati
Karaliaus

JURTINGAS kunigaiksztis, 
iszkeliaudamas in tolima 

kelonei, tare in savo tris dukte- 
res:

— Mylimos mano dukriu- 
kes gal ne greitai vela pasima- 
tisime. Ka-gi norėtumėt idant 
jum atvežeziau isz savo kelio
nes.

Viena isz ju geide idant tė
vas atvežtu puiku szniura per
lu; antra puiku žiedą su dei
mantu, o jauniausia, jo numy- 
letina, mėtėsi jam ant kaklo 
szaukdama:

— Mano mieliausias teveli, 
asz nieko daugiau nuo tavos 
nenoriu kaip tiktai giedojanti 
pauksztuka su auksinais spar- 
nelais ir kojelėm.

Tėvas prižadėjo iszpildint 
prižadejima duota del dukterų: 
atbuvinejo kelione per visa 
meta, atlankinejo visokius 
sklypus, nupirko deimantą ir 
perlus nes giedojanezio pauk- 
sztuko su auksinais sparnelais 
ir auksinėm kojelėm ant viso 
svieto negalėjo rast.

Jau sugryžinejo namon, susi
rūpinės tuom labiau jog nieko 
del savo mvlimiausios dukriu- v
kės neatveža, o kėlės vede jam 
per tankia ir sena giria, terp 
kuriuos paregėjo viduryje pui
ku palociu, priesz ji stovėjo di
delis aržuolas su auksinais la
pais, o ant jo tupėjo auksinis 
pauksztukas cziulbedamas pui
kiai.

Nusidžiaugęs kunigaiksztis 
paszauke ant savo tarno ir lie
pė jiems sugaut paukszteli; 
bet vos. vienas isz ju prisiarti
no prie medžio, pakilo baisus 
levas su auksinais plaukais, 
gulintis tykiai ant žoles, ir su
riko teip baisiai jog net lapai 
nuo aržuolo nukrito, o pauksz
tukas pakilo auksztai in debe- 
sus.

Sudrėbėjo tarnai kuni
gaiksztis pasitraukė atgalios 
persigandęs, o levas taip in ji 
prakalbėjo žmogiszkum balsu, 
Užsirūstinęs:

— Kas norėjo man auksini 
pauksztuka pavogt, turi nu
mirt.

Ir iszsižiojo baisiai, rodinda- 
mas milžiniszkus dantis.

— Nežinojau jog tas pauksz
tis prigulėjo prie tavęs, atsake 
nusiminęs kunigaiksztis, pauk- 

•szcziai lekioję po svietą ir nie
kelio ne yra locnaste, bet jeigu 
man atyduosi, užmokėsiu tau 
gerai, kiek tik pats norėsi.

— Aukso tavo nenoriu, at
sake levas su puikumu, o už ta
vo nedora apsiejima turi pra- 
pult, arba jiego prisiegsi jog po 
sugryžimui namon, atyduosi 
man ta, ka sutiksi ant slenks- 
czio savo namo. O tokiam lai
ke galiu tau padovanot pauksz
tuka.

Kunigaiksztis labai nulindo, 
ba atėjo jam ant mislies, jog jo 
jauniause duktė, buvo papra
tus pirmutine iszbegt isz namu 
idant savo tęva pasveikint, ka
da namon sugryždavo. Nes isz 
antros szalies, mislis apie bai
sia smerte, nepavelino spirtis 
ilgiau, o kada vienas isz jo tar
nu pradėjo jam pasakot, jog 
gal pirmutiniu ant jo tikimo 
gal jo szuo iszbegt arba klio
kis koks sutvėrimas davėsi pri- 
sikalbet ir prižadėjo levui, ka 
jisai norėjo.

Tame laike pauksztis nusi
leido žemyn ir atsitūpė ant ku
nigą ikszczio- peties ir gervalei 
davėsi pasiimt.

Kunigaiksztis skubino su 
sugryžimu namon su muszan- 
czia szird'žia, o kada paregėjo 
savo janniause duktė began- 
czia prieszais ji su verksmu, 
pradėjo ja prispaudinet prie 
szirdies ir bucziuot, negalėda
mas nukenst regėjimo linksmy
bes josios su kuria pagriebė 
giedauti pauksztuka.

— Ko-gi teip rūpiniesi ma
no mylimas teveli? Paklausė 
ant galo nusistebėjus jojo asz- 
aromis. Gilukningai sugryžai 
isz tolimos keliones ir vietoje 
džiaugtis isz to su mumis, tai 
tu susirupinias, rodos tave pa
tiko didele nelaime.

— Negalėjo mane patikt 
didesne, atsake kunigaiksztis, 
tave mano mylimiausia duk- 
riuke pažadėjau ant suodinto 
del levo, idant savo gyvaste 
gelbct.

Ir apsakę jai visa atsitikima 
kas atsitiko su levu, kur sura
do pauksztuka. Mergaite isz- 
klause su akyvumu tėvo, po 
tam apsikabino ant kaklo ir 
pradėjo bucziuot.

— Gerai padarei mano te
veli, paszauke linksmai, ka-gi 
padarycziau, varginga sierate- 
li be tavęs? Levo suvisai nebi
jau, apiprasu ji, pamatysi, ir 
iszpraszysu jog pavėlins man 
sugryžt pas savo mylima teve
li.

Kunigaiksztis norėjo ja pasi
likt pas save, ir nedalaikyt 
duoto žodžio levui, norints tu
rėtu pražūt, bet mergaite ne
norėjo ant to sutikt, tvirtinda
ma jog duoto žodžio negalėjo 
sulaužyt ir turi būtinai da- 
laikyt, norint ir turėtu gyvas- 
czia užmokėt.

Ant rytojaus iszsirenge mer
gaite in kelione. Vienas isz isz- 
tikimu tarnu jei parodo kelia, 
o kada paregėjo szimtmetini 
aržuola su auksinais lapais, su
gryžo namon, idant nebūtie lu- 
dintojum 'baisaus regėjimo 
smerties mylimos panaites.

Levas, paregejas kunigąiksz- 
cziute, pasveikino ja szirdin- 
gai ir nuvede in puikius paka- 
jus, kur stovėjo stalas uždeng-

Sukasi, Sukasi, Sukasi!
<

Szitiedu Belgai dabar ilsi
si ir gal net ir savo sapnuo
se jie sukasi aplink ir aplink 
nes jiedu iszgrajino, laimėjo 
dviraeziu lenktynes in 
Kingsbridge Armory, New 
York mieste. Jiedu dvira- 
eziais važiavo per szeszias 
dienas. Jųdviejų vardai yra 
Emile Bruneau ir Louis J. 
Saen.

tas. Stovėjo ant jo skanus val
gei auksiniuose ir sidabriniuo
se induose, o tarnavo jei dvyli
ka tarnu, o levas sėdėjo szale 
jos ir paliepinejo ka turėjo da
ryt. Po pabaigtai beiedai nu-

BALTRUVIENE

Apie viena mergele žinau, 
Kuria nuo senei 

pažinau,
O vyreli didumas, 

Da kokios,
Ir tenais gyvena, 
Kur vyreliu yra 

gana.
O merginu tik tos ■

dvi,
Netinka ant marketo 

abi.
Gal kokis vyrelis 

atsiras,
Ka už patogias ras;

Apsives,
Ir sveiki gyvuos, 

' * * *
Jau tik tam mieste

T.........  gana,
Viena mergele, 
Dovaneliu gavo, 
Taip kaip savo.
Bet nenorėjo, 
Tai net kur 

kitur padėjo.
Merginos ir bobos,

Tai ne kas, 
Ten gyvos menkes.

Darbo nežiūri,
Tik jeigu pinigėli 

turi,
Pasigeria ir guli, 
Namus neapžiuri. 
Ba laiko neturi.
Mat, nėra kad 

žiūrėti,
Kad per dienas 

reikia gerti.
Nenori nieko prižureti, 

O ka. nuo tuokės, 
Ir girtuokles gali 

ko norėti?
Sztai, papratino vyras,

Tai neklauso, 
Kad ir baras. 
O kad in kaili 

pliektu, 
Tai-ir nieko nebutu, 
Ba kaip paplauta in 

gėrimą,
Tai jau gyduolių 

nuo to nėra!
* * *

Viena Konetiko mergele, 
Namieje neiszsedejo, 
Kas nakti bėginėjo, 

Pareidavo kada 
auszdavo, 

Bet ne ilgai taip flaperavo, 
Skauduli in paszonia gavo,

Ir taip ilgai dejavo,
Kad net mainytai akis atsidarė, 
Suprato, kad dukrele negerai 

dare.
Bet jau to nepataisys, 

Jokiu dropu ar gyduolia ne 
neužgydys, 

Taigi, prispausk mamyte, 
Prie darbo dukrele.

Kaip in dauba papras,
Tai ramybia ras,

O laimingas pauksztis, 
Niekad neatsilankys.

'Giedos mamyte, neturėsi, 
Su dukrele pasigirti galėsi.

vede ja in miegstuba kur pra- 
sze idant sau pasilsėtu. Pats 
tuojaus prasiszalino, nes kada 
naktis užėjo, o, atėjo pas ją 
žmogiszkam pavidale ir pasakė 
mergaitei, jog yra karalium,! 
užkeiktu per garsinga raganių 
ir iki sziolei saule sviecze, turi 
devet levo kaili, o nakties laike / I
terp tamsybes, žmogum gali! 
būtie.

Mergaite labai nudžiugo ka
da dažinojo apie tai, ba nelai
mingas karaliunas labai jai pa
tiko. Ne poilgam likos pareng
ta puiki veseile, o svecziai isz- 
siskirste kožnas in save, jauna 
pora pastanavijo per diena 
miegot, o nakties laike gyvent 
terp savos kaip visi žmonys.

Ir buvo jiems linksma. Vie
na diena levas tare in savo pa
ežiai

— Ryto svodba tavo vy
riausios sesers, o jiego nori at
lankyt savo teveli ir būtie ant 
veveilos, tai mano levai tave 
ryto nuvež pas tęva.

Jauna karaliene sutiko ant 
;o noringai, vyras nuvede ja iki ’ 
rubežiaus savo vieszpatystos 
po tam sugryžo namon; jie at
važiavo priesz narna savo tėvo 
auksinioje karietoje, traukta 
per keturis levus.

Didelis buvo nusistebėjimas 
visu ir džiaugsmas tėvo, kada 
jauniausia duktė apsakinėjo 
apie save.

Visi mistino, jog pražuvo se
nei naguose levo, per ka senas 
kunigaiksztis net pažilavo isz 
rupesezio, o matydamas ja da
bar, negalėjo invales prisižiu- 
ret ir klausyt josios balso.

Po veseilei liepe tėvas pa
sveikint savo žentą, o didelis! 
pulkas pažinstamu draugavo 
jai iki rubežiaus kur pats levas 
ja pasitiko.

In koki laika po tam vela li
kos prisiunsta užpraszymas 
ant veseilos antros sesers; nes 
karaliene tare in vyra:

Nevažiuosiu pati, nenoriu at
siskirt > su tavim, važiuosim 
abudu.

— Tai yra negalimas daig
ias, mano mylima pacziule: ži
nai gerai jog tik tamsumoje 
pastoju žmogum, o jeigu tada 
pultu ant manės norints ma
žiausia szviesa saules, tuojaus Į 
persimainyczia in karveli, ir 
per septynes metus turecziau 
lekiot po svietą drauge su ki-1

Priesz kara Memorial 
bažnyczia ant Kurfuersten- 
dam ulyczios, Berlyne būda
vo pilna maldaujancziu žmo
nių kiekviena nedele. Bet 
dabar szita puiki ir didinga 
bažnyczia, riogso ir stūkso 
kaip koks didingo ąžuolo 
kelmas. Tai baisus ženklas

tais kar vėlais.
— Nebijok, mano bran

giausias: stengsiuosiu tave 
teip nuo szviesos apsaugoti, 
jog ne puls ant tavos; o pamis- 
link tik kai]) mani bus linksma 
su tavim po tuom paežiu sto
gu!

Ant galo, levas pristojo ant 
praszymo paezios; paėmė su sa
vim sūneli kuris ne senei jiem 
buvo užgimęs ir nuvažiavo pas 
tėvus karalienes kurie, ant no
ro savo dukters, liepe užmuryt 
vienam pakajuje visus langus. 
Dienos laike buvo terp j u pa
vidale karaliaus žvėrių.

Treczia diena pribuvimui 
jaunos poros iii palociu atsibu
vo puike veseile. Svecziai va
žiavo iii bažnyczia su žibintiem 
ir žvakėm, o kad niekas nepate- 
myno, o užmūrytam kambaryje 
radosi skilute, maža szviesele 
puolė ant užkeikto karaliaus, 
o nelaimingas akimirksnyje 
pa virto in karveli.

Kada karaliene sugryžo su 
svodbom namon, pirmiausia 
inbego in kambarį kur radosi 
josios vyras, idant ji suspaust 
ir apsakyt apie viską, nes in 
vieta savo vyro paregėjo kar
veli, kuris tai]) in ja prakalbė
jo:

— Stojosi, ka buvau tikė
jas; per septynis metus turėsiu 
szitam pavydale dabar lekiot 
po svietą, nes kas septyni 
žingsnai nuteisiu plunksna ir 
lasza kraujo, o jeigu- eisi pas 
tuos ženklus, galėsi mane isz- 
gelbet po septynių metu.

Iszgirdus tai karaliene, bai
siai apsiverke, nes tuojaus nu- 
szluoste aszaras ba karvelis 
tuojaus iszleke ir reikėjo tuo
jaus paskui ji eit jieszkot pėdu 
idant pataisyt kalte per savo 
lengvatikysta ir iszgelbet savo 
mylima vyra. Bego neapsidai
rydama niekur ne žiūrėdama in 
aukszta, nes žiuredam akyvai 
baltos plunksneles ir laszo rau
dono kraujo, kurie nupuolino- 
jo ant žemes kąs septinta žings
ni.

Ir teip bego visus metus ne- 
mis'lindama suvis apie nieką, 
kone suvis neatsilsedama ne 
trupuezio, o maitinosi tuom ka 
prie kelio rasdavo, ne verkda
ma idant nepagadintu akiu ir 
ne pamestu pėdu savo mylimo. 
Nuplysze czeverykai jau senei 
nuo kojų nupuolė, kojos ap

Eina In Bažnyczia, Bet Ne Melstis

ka karas gali padaryti, ir tuo 
paežiu sykiu perspėjimas 
tiems kurie nori ar rengiasi 
kariauti. Niekas dabar nėra 
szventa Berlyno badaujan
tiems. Ji dabar landžioja per 
szita didinga ir garbinga 
bažnyczia, jieszkodami nors 
kokio sziulpulio kuri jie ga

lėtu parsineszti namo del sa
vo tuszczio pecziaus. Szaltis 
jau ima gnybti. Jie isz tos 
bažnyczios stengiasi iszsi- 
pleszti geležies, plieno ar ko 
kito, kuri jie galėtu nors už 
koki graszi parduoti, ir nors 
kąsni duonos sau nusipirkti.

draskytos ir sukruvintos nuo 
crszkecziu, karaliszkos szlebes 
jau senei suplyszo, o plaukus 
dulkes apibarste, saule apdegi
no balta veidą josios, nes ji ne
jautė skausmo, anei nuvargi- 
mo nesisarmatino savo skudu
ru, kuriuose iszrode kaip ar- 
sziause ubage: nesigraudino 
savo puikumo ir jaunystes, tik
tai 'bego priesz save su baime 
idant ne pamest pėdu, kuriuose 
turėjo visa vilti atradymo savo 
vyro.

Jau septintas metas kone 
baigosi vargszes su kožna die
na mažinosi, bet nemažinosi 
meile josios szirdyje kuri jei 
dadavinejo pajiegu ir kantry
bes.

Taip, jau neužilgio! Tiek lai
ko, tiek vargo, tuojaus viskas 
pasibaigs, tik maža valandėlė.

' Sztai neparegejo priesz save 
nei laszeli kraujo nei plunks
nos ir stojo persigandus. Pa
žiurėjo in virszu, nes, nemato 
karvelio: nemato jo debesiuose 
anie girioje anei ant auksztu 
kalnu; kurgi galėjo pasidėt, 
kur isznyko, jei isz akiu myli
mas josios vyras?

Aszaros uždengė jei akis, 
nes ka aszaros gali prigelbstet. 
Aplinkui nieko nematyt, tik 
saulute szviete ant mėlyno dan
gaus.

Isztrauke ranka in auksine 
saulute ir graudingai paszau
ke:

— Saulute, saulute, ka 
szvieti teip auksztai ir visa že
me su savo auksine akie matai, 
pasakyk man, kur yra mano 
baltas karvelis! Ar ilsisi ant 
aukszto kalno ar kur dingo 
vandenyje, jog negaliu jo pare- 
get? Pasakyk man, saulute ma
no, saulute auksino!

Saulute apsidairo po visa 
svietą, bet niekur negalėjo pa- 
temint balto karvelio ir su nu
liūdimų atsake karalaitei.

— Niekur negaliu jo ma-į 
tyt, niekur ne randu jo; ne yra 
jo vandenyje ne ant kalnu, ne 
yra jo debesiuose. Gaila man 
tavos, mano varginga motere, 
sztai paimk nuo manes szita 
auksini obuoli ir pamislink 
apie mane, kada busi 'biedtiose.

Apsiverkė karaliene grau
džiai nes aszaros nieko nepa
gelbės, ir atsigryžo pas menuli 
kuris užszviote ant dangaus ir 
paszauke:

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
jįMįę Nauju Metu Kortas (Tiktai 
\-I-7 Anglių Kalboj), su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

— Menuželi mano sidabri
ni, menuželi mylimiauses, susi
mylėk ant manes vargingos pa
žiūrėk giriuose, laukuose ir pa
sakyk man, ar ne matei balto •z Z
karvelio mano!

Sidabrinis menuželis temin- 
gai apžvelgė visas girias ir 
laukus, bet negalėjo patemint 
balto karvelio niekur ir nulin
dęs atsake:

— Gaila man tavęs, var
ginga motere, nes nėra tavo 
karvelio nei giriuose nei lau
kuose jieszkok kur kitur. Pa
imk nuo manes szita kiauszine- 
li sidabrini, atsimink sau apie 
ji, kada busi bedoje.

■Varginga karaliene užlaužė 
rankas ir graudžiai apsiverke, 
bet aszaros nieko nepagelbsti. 
Nuszluoste akis ir su praszy- 
mu, užklausė žieminio vėjo: 
Galingas vėjau, kuriuo visi su
tvėrimai bijo, kuris per visa 
žeme leki, pasakyk man ar ne 
matei mano balto karvelio?!

— Ne, atsake vejas, nema- 
cziau jo niekur, nes gaila man 
tavęs ir paklausiu apie ji savo 
broliu, veju isz kitu szaliu svie
to, gal jie ka apie ji žinos.

Ir užputę baisiai, o ant tojo 
balso subėgo vejei pietinis, va
karinis, sziaurinis pas ji ir pra
dėjo pasveikint szoki, per ka 
pasidarė baisi viesulą ant svie
to. ;

I

Žieminis vejas apmalszino 
savo,jaunesnius brolius ir pa
klausė ju: Ar ne mate lėkiojen- 
ti po svietą balto karvelio?

Vakarinis ir sziaurinis vejas 
ne mate niekur balto karvelio, 
nes pietinis kuris buvo isz ju 
visu meilingiausias, prakalbę 
jo tyku balsu:

— Mielas mano broli, ma- 
cziau balta karveli, leke priesz 
mane toli net ant Raudonųjų 
mariu, o kad jau perejo septy
ni metai užkeikimo per tai sto
josi vela tevum ir dabar tame 
laike pradėjo baisi musztine 
su milžiniszku smaku, kuris 
mėtėsi ant jo, o tas smakas tai 
yra užkeikta karaliene ragana, 
kuri nori padaryt ji savo ne- 
valninku.

—■ Ar girdėjot? Tarė žie
minis vejas in karaliene. Dabar 
duosiu tau da rodą: Skubink 
tuojaus prie kraszto Raudonu-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— Utarninke pripuola Szv. 

Klemenso.
— Ponia Katarina Kmie

liauskiene ir duktė Magdalene 
Vuodviliene isz Shenadoro, 
lankėsi mieste pas gimines, ir 
prie tos progos atlankė “Sau
les” redakcija, atnaujinti savo 
prenumerata, nes ponia Kmie
liauskiene yra musu sena skai
tytoja ir myli skaityt “Saule.” 
Acziu už atsilankyma.

— Seredoj Szv. Jono nuo 
Kryžiaus.

— Profesorius Daktaras, 
Kunigas Tulaba, rektorius Lie
tuviu Seminarijos Romoje, ne
seniai atskrido isz Italijos in 
Amerika, kur jis dabar lankosi 
po Lietuviu Parapijas ir susi- 
paJžinsta su Amerikos Lietu
viais Kunigais.

Ana sanvaite Kunigas Dak
taras Tulaba apsilankė Schuyl
kill apygardoje. Jis ir pas mus, 
in “Saules” redakcija atsilan
kė.

Kunigas Daktaras Tulaba 
yra buvęs Profesoriumi Vilniu
je, Kaune ir Vilkaviszkyje. Jis 
kelis menesius buvo praleidęs 
Szkotyjoje, kur gerokai pra
moko Anglu kalbos. Jis yra ne 
tik mokytas bet ir malonus 
žmogus.

Iszvažuodamas, Kimi. Dakta
ras Tulaba pasižadėjo dar syki 
užvažiuoti jeigu valdžia jam 
prailgins pasporta. Mes taria
me Kunigui Daktarui Tulaba 
nuoszirdu acziu už atsilanky
ma ir vėliname jam viso gero, 
kad jo atsilankymas Amerikos 
Lietuviu tarpe butu malonus ir 
pasekmingas.

— Ketverge Szv. Katari
nos.

Ketverge taipgi pripuo
la Amerikos Szvente “Dekavo- 
nes Diena — Thanksgiving 
Day. ’ ’ •

$$ Dekavones Dienos pie
tus ar vakariene sziais metais 
bus visiems daug brangesne, 
nes viskas dabar daug bran
giau negu buvo. Visas valgis 
net dvyliktu nuoszimcziu bran
giau sziais metais negu pernai 
buvo, o net du sykiu brangiau 
negu buvo 1941 metais. Kala
kutai sziandien net szesziolika 
centu ant svaro brangiau negu 
buvo. Beveik visur kalakutai 
dabar kasztuoja apie septynios 
deszimts devynis centus ant 
svaro. Kita pauksztiena kasz
tuoja apie asztuonios deszimts 
penkis centus ant svaro. Sunku 
pirktis mažesni paukszcziai, ir 
buczieriai vis daugiau ir bran
giau ima kai buvo sunku gauti. 
Tie kurie neiszgales pasirūpin
ti kalakuta del Dekavones Die
nos, pirksis visztiena, bet ir 
visztiena septyniais centais ant 
svaro brangesne sziais metais 
negu pernai buvo. Sziais me
tais buczieriai turi mažiau ka
lakutu, bet visiems bus gana, 
nes daug 'žmonių sziais metais 
neiszgales ar nenorės taip 
brangiai mokėti. Tai jeigu kas 

, musu dabar paklaustu už ka 
mes turime būti sziais metais 
dėkingi, mes isz tikrųjų nega
lėtume jiems atsakyti.

— Visos Publikines Mo
kyklos bus uždarytos Ketverge 
Dekavones Diena. Taipgi bus 
uždarytos ir Petnyczioje. Vi
sos Parapijines mokyklos taip
gi bus uždarytos.

— Vincas Szerksznis, nuo 
40 Liberty Hill, instojo in Dė
dė Šamo armija, Camp Pickett, 
Ya. Jo brolis Jonas taipgi tar-

Dekavones Diena

WASHINGTON, D. C. —
Ketverge, Lapkr. (Nov.) 25 
diena, yra szvente apvaiksz- 
cziojama Amerikoj. Yra tai 
Tautiszka Szvente, kurioje 
tai dienoj gyventojai sudeda 
dėka Dievui už Jo visokias 
geradejystes kokiomis juos 
apteikė Pirmutine diena Ds- 
kavbnes Suvien. Valstijose 
buvo 1621 metuose, per pir
mutinius ateivius vadina
mus “Pelegrimus.” Pirmu
tinei nedalike pirmos žiemos 
ir neturėjo užtektinai mais
to. Tie kurie pasiliko gyvais, 
apvaiksztinejo po rugepiu- 
tei diena Dekavones, kaipo 
atminti kad panesze pasek
mingai visokias sunkenybes 
pirmam mete savo apsigyve
nimo czionais. Po tam toji 
diena prasiplatino Naujos 
Anglijos valstijose.

Padekavones Diena yra 
szveneziama visur, pasxuti- 
ni Ketverga szio menesio, 
Lapkr. (Nov.) 25-ta diena, 
iszskyrus: Louisiana, Mary
land ir Wyoming valstybes.

Ne visam kitam sklype 
žmogus neturi tiek gerade- 
jyseziu ir laisves kokai mes 
turime czionais Suvien. 
Valstijose, už ka turime būti 
dėkingais Vieszpacziui Die
vui kad mus užlaikė ligi 
sziol nuo visokiu nelaimiu.

nauja armijoje.
— Szvento Juozapo Lietu

viu bažnyczioje Nedėlioję, 
Gruodžio (Dec.) 5-ta diena pra
sidės-40 Valandų Atlaidai ir 
bus laikomi 6-ta ir 7-ta dienas.

Shenandoah, Pa. — Gerai ži
noma del miesto gyventojams 
ponia Marijona Tacielauskiene 
nuo 447 W. Washington Uly- 
czios, numirė Petnyczios ryta,: 
namie. Velione atvyko isz Lie
tuvos in Shenadoryje apie 45 
metai atgal. Prigulėjo prie Szv.'

Ponia Dorothy McCul
lough Lee, kuri buvo iszrink- 
ta Portland mieste, Oregon 
valstijoje, kaipo miesto ma- 
yoras. Tai pirmutine mote- 
riszke tokia vieta tame mies
te užimti. Ji ežia pasiszneka 
su Inspektorių Martin 
Brown ir vienu policijantu, 

Jurgio parapijos ir bažnytiniu 
draugija. Paliko dideliame nu
liūdime keturis sunns: Kdmun- 
da ir Juozapa, mieste; Dakta
rą Teofilu,'dantistas ir Albina, 
Mahanoy City, 9 anukus; dvi 
seserys: Ona Norsavicziene na
mie ir kita Lietuvoje; du bro
lius: Juozapa W’aslcy, mieste ir 
Kazimiera \\ asley, Mahanoy 
City. Laidotuves invyko l tar- 
ninke, Lapkr. 23-czia diena, su 
Szv. Misziomis Szvento Jurgio 
bažnyczioje 9-ta valanda ir pa
laidota iii parapijos kapines.

—- August Grego, nuo 1043 
W. Coal Uly., angliakasis prie 

s Locust Coal kompanijos, likos 
sužeistas in veidą per nupuoli
mą anglies. Gydosi namie.
*

Frackville, Pa. — Seredos 
nakti, didelis akmuo, kuris svė
rė apie septynis tonus, nusirito 
nuo kalno, in pietų puse viesz- 

i kelio tarpe Frackville ir St. 
Clair. Vieszkelio darbininkai 
pribuvo ant vietos, ir turėjo 
sudaužyti akmeni, kol ga

ilėjo nuimti nuo kelio. 
----- ------------

Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 
vanijos Gubernatorius James 
H. Duff su savo žmona iszke- 

I liavo in Florida, kurie praleis 
i savo vakacija. 

-------------- -—
Washington, D. C. — Nede- 

Į lioj, 3-czia valanda popietu 
: Prezidentas Harry Trumanas 
į ir szeimyna, sugryžo isz Flori
dos kurie praleido savo vaka
cija.

AUTOMOBILIU
BIZNIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kompanijos kurios daro au
tomobilius teisinasi kad jos 
nieko bendra neturi su tokiu 
bizniu, ir prižada tokiems 
agentams automobiliu nepar
duoti bet tuo paežiu kartu jos 
pasiaiszkina kad tokius suk- 
czius labai sunku susekti.

Keli tokie agentai yra val
džios suimti dabar, ne tiek už 
toki bizni, kiek kad jie taksas 
nemoka už tuos pinigus ku
riuos žmones jiems pakisza.

REIKIA KARININKU
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

keturiosdeszimts penkių metu 
gali stoti in karininku eiles.

Vaikai, baigė augsztesnia- 
sias mokyklas, vyrukai baigė

New York mieste. Jiedu jai 
parodo New York miesto 
žemlapi, kur yra paženklinti 
visos didžiausios miesto uly- 
czios, kur garsingi žmones, 
valdininkai ir karaliai va
žiuoja kai jie pribuvo New 
York mieste.

Kelios dienos atgal Ame
rican Toy Institute parode 
dovanas ir zabovas kurias 
Kalėdų Diedukas per szias 
Kalėdas atnesz visiems ge
riems vaikams. Fabrikantai 
jau siunezia savo Kalėdinius 

kolegij as gali tuoj aus stoti in 
vaiska ir praszytis sau tinka
mo laipsnio.

Karo Sztabas teipgi prane- 
sza kad visai armija labai rei
kia daugiau daktaru, dantistu,; 
inžinierių ir slaugiu, nursiu.

SNIEGAS, SZALTIS
IR PŪGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
----- -— 

iszneszioti. Bet dabar jau vis- i 
kas tvarkoj, beveik visi geleL 
žinkeliai ir vieszkeliai atkasti, i 
ir viskas po senovei.

AMERIKOS KAREI
VIAI IN KINIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
—

Tuo paežiu sykiu buvo isz 
Amerikos pasiunsta dar tūks
tantis marinu kareiviu in Kini
ja. Dabar tenai randasi apie ke
turi tukstaneziai ir szeszi szim
tai Amerikiecziu kareiviu.

Kai laikrasztininkai užklau
sė aūgsztu karininku tenai, ar 
musu kareiviai gintųsi su gink
lais, jeigu Kinijos Komunistai 
užsipultu ant tu tvirtoves, tie 
karininkai trumpai atsake, kad 
jie negali in ta klausima dabar 
atsakyti.

DVASISZKIAI TURI
REGISTRUOTIS
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

liudinimus, nes dabar visiems 
jie yra priverstinai reikalingi.

Valdžios taryba visai nepa- 
siaiszkino kodėl szitokis parei
kalavimas yra statomas, bet 
daugumas žmonių jau spėja ir 
sako kad jie žino kodėl valdžia 
szitaip daro.

Vieni sako kad dabar jau per 
daug dvasiszkiu atvažiuoja in 
szita kraszta ir valdžia nori su- j 
žinoti, kaip jie stovi politikoje 
ir ko-jie ežia atvažiavo.

Kiti aiszkina kad daug szpie- : 
gu, sznipu dabar atvažiuoja in 
Argentina, kurie yra apsirėdė 
kunigiszkais rubais, bet tikru-i... ... .imoję jie yra szpiegai ir nori 
valdžia sugriauti.

Dar kiti sako kad valdžia da
bar nori suvaržinti ar nors su
valdyti kunigus, kurie, kalba ir 
darbuojasi priesz valdžia. Tik 
kelios dienos priesz szito insta- 
tymo paskelbimo, beveik visi 
laikraszcziai rasze apie sukilę-, 
liūs, neklaužadas, kuriu tarpe ' 
ranbasi daug kunigu.
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daigtus ir zabovas in szto- 
rus. Mergaite, Sandra Lake 
parodo lele, kuri turi tikrus 
plaukus, gali dainuoti ir net 
gurno pūsle iszpusti. Jane 
Frazer dyvinasi isz visztos, 
kuri deda mažus kiauszinius

Kai valdžia pareikalauja szi- 
tokiu paliudinimu isz visu dva- 
siszkiu per j u virszininkus, Ar
kivyskupus ir Vyskupus, tai 
valdžios žmones tikisi kad 
jiems nereikes kisztis in tuos 
reikalus, bet kad pati dvasisz- 
kija tokius prasiszokelius ku
nigus suvaldys.

AUTOBUSAS PA-

tu ir pasitartu, bet kiek gali
ma dabar pramatyti ar inspeti 
tai Amerika atsisakys, nes Ru
sija neapkenezia Amerikos ir 
Amerika nepasitiki ant. Rusi
jos.

APVOGĖ
KRIAUCZIU

TAIKĖ IN STULPĄ
HARRISBURG, PA. -Asą-j 

tuoni žmones buvo sužeisti kai 
Valley kompanijos autobusas 
pataikė in stulpą, netoli nuo 
Camp Hill. Labiausiai buvo 
sužeista p-nia Dorian Andrews 
isz Fairview, kuri buvo greitai 
nuvežta in ligonbute. Visi ku
rie buvo sužeisti dirbo Mecha
nicsburg Naval Supply Depot.

Policijantas Bernard Ross 
sako kad nelaime atsitiko kai 
Ona M. Keller, savo automobij 
liu vairavo, dravindama norė
jo pralenkti troka ir pakliuvo 
tarp troko ir autobuso. Auto
buso szio very s norėdamas ja 
praleisti, greitai pasuko savo 
autobusą in szali ir pataikė in 
stulpą.

BERLYNO
KLAUSIMAS

—
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ku pasakyti. Nei Amerika, nei 
Rusija nėra prisirengus del ka- | 
ro; Aęierika karo nepradės, nes 
demokratijos krasztai negali 
karo pradėti, o Rusija dar ne
prisirengus del karo.

Kaip dabar iszrodo, tai Ame
rika su Anglija per visa žiema 
vesz maista in Berlyną su ero- 
planais. Pasitarimai ar Tautu 
Sanjungos nusprendimai niekoj 
gero nenuveiks. Bet nors tiek' 
gero bus, kad tie mitingai ir 
pasikalbėjimai nustums toliau į 

i in ateiti kara.
Kita vasara Amerika jau ims 

siunsti ginklus in Europa. Ta-j 
da gal Sovietai susipras ir pa- į 
matys kad reikia ir su mažo-i 
mis tautomis skaitytis kai tos 
yra apsiginklavusios. Tada gal 
Rusija jau tikrai norės pasitar
ti ir protingai ir žmoniszkai ta 
klausimai iszriszti. Bet ežia 
kalbame tik apie Berlyno klau
sima. Rytu ir Vakaru klausi
mas ar susikirtimas ne taip 
greitai ir ne taip lengvai bus j 
iszrisztas.

Kai mes szita straipsneli ra- 
szome Amerika neatsake in 
Tautu Sanjungos Sekretoriaus 
pakvietimą kad visu keturiu' 
didžiųjų tautu atstovai susiei- 

straksi ir kvaksi kaip tikra 
viszta.

Sztorninkai ir biznieriai 
tikisi kad sziais metais per 
Kalėdas jiems bus labai ge
ras biznis ir už tai jie jau da
bar daug visko perkasi.

PHILADELPHIA, PA. — 
Kriauczius Morris Garfinkel, 
penkios deszimts trijų metu 
amžiaus dirbo savo sztorelyje, 
ant 5947 Larchwood ulyczios, 
kai in jo sztoreli inejo apsi
ginklavęs vyras su moteriszke 
Jiedu atėmė nuo jo penkios de
szimts keturis dolerius. Vagis 
su savo mergina buvo tikrai 
drąsus, nes jis ta vagyste pa
pilde apie devinta valanda isz 
ryto kai visur daug žmonių 
randasi.

MEDŽIOKLES 
LAIKAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

apylinkėje valia mcszkas me
džioti, tai dar daugiau medžio
toju eis in girias. Ir szitie me
džiotojai jau neszasi su savim 
karabinus, kurie daug toliau 
nuszauna ir yra už tai dar pa
vojingesni.

Medžiokle mums labai bran
giai atseina per metus. Mes 
ežia skaitome ne pinigais, bet 
nelaimėmis. Per penkis metus 
szimtas keturios deszimts du

Pirmutines Saldaines

Laikydamas rankoje pir
mutine saldaine, szitas ketu
riu metu bernelis saldžiai 
szypsosi New York mieste. 
Vaikutis Eric Shoetta at
skrido isz Europos ant ero- 
plano. Jis ežia tik ant bisko 
sustojo, nes jo keliones ga
las yra Peru krasztas in Pie
tų Amerika. Jis nei nežinojo 
kas tai yra saldaines kol at
važiavo in New York miestą. 

medžiotojai buvo užmuszti, t 
tūkstantis trys szimtai buvo 
sužeisti.

Daug tokiu eina medžioti ku
rie beveik nemoka ar nepratę 
kaip karabina reikia laikyti ar 
vartuoti, kiti isz to strioko ar 
isz tos laimes, per greitai szau- 
na. Jei tik lapelis kur krustelia 
ar szakele linkstelia tai jie jau 
ima pyszkinti isz savo karabi
nu.

Medžiokles sportas yra labai 
geras ir sveikas; bet reikia ap
sižiūrėti kad isz to sporto mes 
pareitume sveiki.

ATSTOVAI TARIASI
APIE TAIKA

----  ■ K
(Tasa Nuo 1 Puslapio) , )

Stalinas ir Trumanas.
Amerikos dipliomatai ne taip 

labai jau nori kad Tautu San- 
junga pasiimtu in savo rankas 
ta Berlyno klausima. Ameri- 
kiecziai jauezia kad bus geriau 
palaukti ir pamatyti.

O tuo paežiu sykiu kai visi 
kalba apie susitaikinimą, apie 
taika, Sovietu Rusija grasina 
ir perspėja kad Sovietai nu- 
szaus visus eroplanus, kurie 
nuklys nuo to kelio padangėse 
in Berlyną. Czia nebutu bai- 
kos, nes isz tokio pasielgimo 
gali iszkilti tikras susikirtimas 
karas.

Bet ir Amerikos Karo Szta
bas netyli; jis Sovietams gra
sina kad jeigu jie neapsispa- 
kajys, tai Sovietu pinigai visai 
nieko negilios Vokietijoje, kad 
Amerika su Anglija valdys vi
sus pinigus. O kas kraszto pi
nigus valdo, tas visa kraszta 
valdo.

Sovietai dabar jau prisipa- 
žinsta kad jie negali Amerikie
cziu sustabdyti, kad Amerikie- 
cziai susisieke kad ir per visa 
žiema su Berlyniecziais su ero- 
planais. Szitokis Sovietu pri
sipažinimas labai pakerta ju 
intaka Vokietijoje.

O Rytine Vokietijos dalis 
nei biski neeina pirmyn, neat
sigauna, bet tuo paežiu sykiu ir 
nesilenkia Moskvai. Vakarine•
Vokietijos dalis jau ima atsi
peikėti, atsigauti ir žmones te
nai jau ima žmoniszkai gyven
ti. Rusijai teipgi neramu kad 
ta Skers-Atlantiko sutartis 
taip gražiai eina pirmyn, kad 
tiek daug krasztu sutinka pri
sidėti. Sovietai labai norėtu 
czia koja pakiszti.

Už tai dabar mes ir sakome 
kad musu dipliomatai prie tai
kos stalo sėdi ir derinasi, o mu
su karininkai ginkluojasi ir in 
kara rengiasi.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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