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12 Lakunu Iszgelbeta
Isz Amerikos Berlyno Mayoras

KARISZKAS TEIS
MAS PER LENGVAI 

NETEISE

Žiauria Boba Use Koch

WASHINGTON, D. C. — 
Senato Komisija iszledo ilga 
raprota, kuriame ji pasmerkia 
Kariszka Teismą, kuris taip
durnai ir be jokio pasiaiszkini- 
mo permaine savo nusprendi
mą nuteisti Buchenwaldo kalė
jimo žiauria boba. Ji pirmiau 
buvo nuteista in kalėjimą iki 
gyvos galvos. Paskui tas pats 
Kariszkas Teismas, be jokios 
priežasties permaine ta nuteisi
ma ir dabar tai bobai reikes tik 
keturis metus kalėjime isztu- 
peti.

Per pirmutini teismą buvo 
priparodyta, kad szita Nace bo
ba, Use Koch, baisiai žiauriai 
kankino Amerikieczius ir Ang
lus kareivius, kad ji pati jos 
plakdavo, jiems gyviems skūra 
nulupdavo ir isz tos žmonių 
skūra, odos sau gražias lang- 
tieses ir uždangalus pasidary
davo.

Daug belaisviu, kuriems te
ko gyviems iszlikti, po prisie- 
ka, liūdino, kad szita boba bu
vo žiauresne už žiauriausius 
Nacius. Ji būdavo tyczia pus
nuoge pasirodydavo belais
viams, ir kai belaisvis tik dirs
teldavo in ja, ji piktai jam rėž
davo su ilgu ir storu botagu. Ji 
ne viena ant smert užplakdavo.

Visa tai paaiszkejo per teis
mą. Ji buvo pasmerkta iki gy
vos galvos in kalėjimą. Sargai, 
kurie tik jos insakymos pildy
davo buvo pakarti. Per teismą 
buvo dažinota kad ji neszczia, 
vaiko laukia. Teismas atidėjo 
savo nusprendimą ja pakarti ir 
nuteisė iki gyvos galvos in ka-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NUŽUDĖ SAVO 

MOTINA

SAN DIEGO, CALIF. — Po
nia Marjorie Mtezger, dvide
szimts trijų metu amžiaus jau
na žmona prisipažino kad ji 
taip primusze savo szeszios de- 
szimts septynių metu amžiaus 
motina, kad motina pasimirė. 
Nužudyta motina rado kita 
duktė, Ponia Treva Fisrer, ku
ri gyvena per siena.

Ponia Marjorie Metzger po
licijai pasakė kad ji pati nesu
pranta ir nežino kodėl ji savo 
motina užmusze.

Ji buvo atsiskyrus nuo savo 
vrro jau daugiau kai metai, ir 
jos trys vaikucziai buvo atim
ti nuo jos ir padėti in prieglau
da.

Daktaras Ernst Reuter, 
Social Demokratu Partijos 
vadas Vokietijoje, buvo isz- 
rinktas kaipo Berlyno Mayo
ras, kai jo Partija laimėjo 
rinkimus priesz Komunistus. 
Jis su savo Social Demokra
tu Partija gavo daugiau ne
gu du trecz-daliu visu balsu 
per rinkimus in ta Berlyno 
dali kur Vakarines tautos 
valdo. Jis dabar yra Berly
no miesto Mayoras, nors tik 
tos dalies kur Amerikos, 
Anglijos ir Prancūzijos val
džios valdžios valdo.

S. WELLES SURAS
TAS SUSZALES 

SNIEGE

GAISRAS KOTELYJE

Septyni Sužeisti; Trys
Szimtai Iszbego

CHICAGO, ILL. — Septyni 
žmones buvo sužeisti kai Lor
raine vieszbutis, hotelis užsi
degs. Trys szimtai žmonių su
spėjo iszbegti isz to deganczio 
vieszbuczio ir turėjo lauke 
kiek laiko pastovėti nors buvo 
labai szalta.

Tarp sužeistųjų buvo keturi 
ugniagesiai, firemonai, kurie 
kone užduso nuo. durnu. Viena 
tarnaite buvo sužeista nuo 
sprogstancziu stiklu ir langu.

Tai jau treczias gaisras vi
duryje Chicagos miesto in vie
na menesi. Penki žmones žuvo 
in Victoria vieszbuti, Gruodžio 
dvylikta diena, kai tas viesz- 
butis užsidegė. „

VENGRIJOS KARDI
NOLAS SUIMTAS

WASHINGTON, D. C. — 
Sumner Welles, buvęs Po-Sek
retorius ir labai pagarsėjęs per 
visas tas Roosevelto ir Stalino 
konferencijas, dabar randasi 
ligonbuteje, kur gydytojai sako 
jis pavojingai serga. Vieno ūki 
ninko vaikas, pargryždamas 
isz bažnyczios su savo tėvu, už
tiko buvusi Po-Sekretoriu gu
linti sniege. Tai buvo netoli Po- 
Sekretoriaus namu ant Oxon 
Kalno, Maryland valstijoje.

Daktarai spėja kad buvęs 
Po-Sekretorius susirgo szirdies 
liga, kai jis vakare iszejo pasi- 
vaikszczioti.

Jis pastaruoju laiku rasze 
straipsnius laikraszcziams ir 
renge knyga spaudai. Jis tan
kiai pasiskusdavo kad jis nak
timis negali užmigti ir visai 
neramiai miega. Ta vakara jis 
savo tarnui pasakė eiti gulti, ir 
kad jis pats visas duris užra
kins kai pareis. O dabar jis ei
na biski pasivaikszczioti, kad 
galėtu geriau miegoti.

Kad tik biski, jis butu visai 
suszales ten kur jis sukniubo. 
Daktarai dar dabar bijo kad 
reikes jo kojų pirsztus nupjau
ti, nes jie nuszalo.

Laikrasztininkai sako, kad 
buvęs P-Sekretorius buvo la
bai susirupines ir nervuotas 
kai jis iszgirdo Lawrence Dug- 
gano nusižudinima, kai jis isz- 
szoko per vieszbuczio, hotelio 
langa. Jiedu buvo geri ir artimi 
draugai. Tas Lawrence Duggan
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STUDENTAS
SUIMTAS

Susipesze Su Draugu Ir 
Ji Iszstume Per Langa

DETROIT, MICH. — Ro- 
bert E. Blaney, dvideszimts 
penkių metu amžiaus studentas 
kuris mokinosi in University of 
Pennsylvania, prisipažino kad 
jis susipesze su vienu draugu ir 
per tas kumsztynes jis ta savo 
dranga iszstume per langa. Jie 
buvo vieszbutyje, hotelyje ant 
keturiolikto augszczio.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BUDAPESZTAS, VENGRI
JA. — Vengrijos Komunistisz- 
ka valdžia paskelbia kad Kata
liku Bažnyczios Kardinolas Jo
seph Mindszenty yra suimtas ir 
suaresztuotas. Valdžios atsto
vai sako, kad saitas Kardino
las iszdave valdžios paslaptis, 
iszdave savo kraszta ir besipi- 
nigavo priimdamas uždraustus 
daigius ir paskui parudodamas 
su dideliu sau pasipinigavimu.

Tas Komunistiszkos valdžios 
paskelbimas daugiau nieko ne- 
pranesza, kaip tik kad szitas 
penkios deszimts szesziu metu 
Katalikiszkas Kardinolas yra 
intartas, suimtas ir suaresztuo
tas.

Kardinolas Joseph Mind
szenty buvo ir Naciu suuaresz- 
tuotas kai Vokiecziai užkaria
vo Vengrija.

Vienas augsztas Vengrijos 
valdininkas, praszydamas kad 
laikraszcziai jo varda neskelp- 
tu sako kad jau dabar yra ren
giama raportas,Įkuriame bus 
labai aiszkiai paaiszkinta Kar
dinolo veikla, ir daug žmonių 
bus nustebinti kai jie dažinos 
koks yra tas Kardinolas.

Bet mes jau gerai pažinstame
(Tasa Ant 4 Puslapio)

EROPLANAS DINGO

37 Keleiviai Ir 3 Laku 
nai Buvo Ant Eroplano

Pargryžo Namo

Ponia Eleanor Roosevel- 
tiene, mirusio Prezidento 
Franklin D. Roosevelto nasz- 
le pargryžo isz Paryžiaus ant 
eroplano “Star of Michi
gan. ’ ’ Eroplanas nusileido 
ant La Guardia lauko, kur 
Ponia Rooseveltiene sutiko 
daug laikrasztininku, kurie 
jos paklausė: Ar teisybe kad 
Prezidentas Trumanas ren
giasi paskirti ja in Amerikos 
Sekretoriaus Marshall vieta? 
Ji tik nusijuokė ir nieko 
tiems laikrasztininkams ne
sakė. Bet, tie gandai eina 
kad Ponia Rooseveltiene už
ims musu Sekretoriaus vie
ta.

Kongresas
Pasmerkia Ka
riszka T eismą

i

Egipto Premieras Mahmoud 
Fahmy Nokrashy Pasha Nužu
dytas; Buvusis Po-Sekretorius 
Sumner Welles Surastas Susza
les Sniege Oxen Hill, Md., Ven
grijos Kardinolas Suaresztuotas

MIAMI, FLORIDA. — Ero- 
plnaas su trisdeszimts žmonių., 
kuriu tarpe buvo du maži kūdi
kiai, dingo kur nors ant mariu, 
tarp San Juan, Puerto Rico ir 
Miami, Florida.

Lakunu Sztabo ir Laivyno 
eroplanai per visa diena jiesz- 
kojo to eroplano, bet, kai szita 
straipsneli raszome, dar nesu
rado.

Eroplanas kuris dingo buvo 
dvieju inžinu, DC-3 eroplanas. 
Keturios deszimts trys eropla
nai jieszko jo po mares Flori
doje, Florida Straits, Cuba ir 
Bahama Salas. Tas eroplanas 
skrido dvylika szimtu myliu 
per mares.

Dvideszimts' septyni kelei-i 
viai ir trys lakūnai buvo ant 
eroplano. Jis iszskrido isz San 
Juan puse po deszimts vakare 
ir turėjo pribūti in Miami puse 
po keturiu isz ryto. Jis galėjo

savo 
tuos

laiva
nusi

PREMIERAS
NUŽUDYTAS

Ta ju kelione buvo

savo gabiausius la- 
kurie yra buvę tuose

nei Lakunu Sztabui

CAIRO, EGIPTAS. — Egip- 
to Premieras Mahmoud Fahmy 
Nokrasry Pasha buvo ant 
smert nuszautas vieno Moslemo 
Broliszkos draugystes nario. 
Jis buvo szita draugyste už
draudęs Gruodžio devinta die
na.

Jo nužudytoj as, studentas, 
apsirengęs kaip Leitenantas 
policijantas, kariszkai pasvei
kino Premiera Nokrashy Pasha 
kai jis artinosi prie Vidaus Mi
nisterijos duriu.

Studentas paleido szeszis 
szuvius, kuriu penki pataikė in 
Premiera. Premieras Nokrashy 
Pasha sukniubo ant vietos. Ta
da tas studentas, Abdel Me- 
guid Ahmed Hassan pake] a sa
vo revolveri prie savo kaktos, 
norėdamas save nusižudyti, bet 
sargai ji nustvėrė.

Studentas yra dvideszimts 
vieno meto amžiaus; jis ėjo 
mokslus in medicinos kolegija, 
Fuad el Awal Universitete.

Premieriaus sargai innesze 
nuszauta Premiera in kambari, 
bet jis buvo jau negyvas, kai 
gydytojai atsiskubino.

Dessouki Abaza Pasha, Susi
siekimo Ministeris Premieriaus 
Nokrashy Taryboje pasakė kad 
tas studentas buvo ankscziau 
pasakęs policij antams, kad jis 
nužudė Egipto Premiera, už 
tai, kad tas Premieras Egipto

WASHINGTON, D. C. —Amerikos La
kunu Sztabas iszgelbejo dvylika lakunu, ku
rie buvo ant Greenlando Salos, kai ju ero
planas nukrito ir sudužo. Jie atsirado art 
biasiai augszto kalno, apie 7,700 pėdu 
augszczio. Nebuvo galima jokiu budu prie 
ju prieiti ar juos iszgelbeti.

Laivyno ir Lakunu Sztabas pasiuntė ge
riausius savo lakūnus ir didžiausius 
eroplanus, kad jie stengtus kaip nors 
lakūnus iszgelbeti.

Laivynas pasiuntė dideli kariszka 
su eroplanais, tam tyczia intaisytais 
leisti mažose vietose.

Lakunu Sztabas pasiuntė net savo ge
riausia lakuna, Pulkininką Bernt Balchen 
kuriam vargiai yra lygaus lakūno. Jis pa
sirinko trylika geriausiu ir drąsiausiu la
kunu ir su greicziausiu kariszku eroplanu 
•szskrido in ta vieta. 
3,800 myliu! 

Laivynas pasiuntė 
kunus ir jurininkus, 
szaltuose krasztuose.

Bet nei Laivyno,
nepasiseke; keli eroplanai sudužo ar ju in- v. j v i v i • i t • tai, Kaa tas rremieras Egipto
žinai suszalo; didelis kariszkas laivas ture- krasztui daug žalos padare, 

tik iki kvoteris iki szesziu pasi-1 jo mariu viduryje sustoti, nes viesulos ir 
likti padangėse, nes ‘ tik tiek Į)aslg0S buVO toklOS baiSlOS, kad ii’ tokiam 
' Lakuna- Linquist per radijo dideliam laivui grėsė pavojus. Nors laivas 
prancūze, kad jis jau tik pen- sveria 14,500 tonu, bet tos bangos ji su- 
kios deszimts myliu nuo Mia- i • i i • v 
mi. Darbininkai prie eroplanu PO k clip KOK 13 H13Z2 Valtele, 
aerodramo tuoj aus pareikalavo 
kad lakūnas pranesztu kur pa
dangėse jis randasi, bet to ero
plano radijo staiga nutilo. į

gazolino turėjo.

Kai viesulos staugė, bangos supo "ta ka
riszka laiva, kai eroplanai gryžo ar krito, 
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kad Egiptiecziai neteko Sudan, 
atsisakė nuo Palestinos ir už 
tai, kad tas Premieras norėjo 
suardyti ir jau buvo pasmer
kęs Moslemu Brolija, kuri taip 
drąsiai kariavo del Islamo per 
dvideszimts metu.

Dabar paaiszkejo, kad jau 
ne pirmas sykis buvo pasikė
sinti ant Premieriaus gyvas
ties. Lapkriczio dvideszimts

(Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
kad jis ja apdaužė ir apmusze, 
ir dar už dvieju valandų vėl už 
kaucija užstate kad/jis Indu pa
leistas.

Linkime visiems Kuo Lai
mingiausiu Nauju Metu, ir' ti- 
kimies kad ir per ateinanczius 
metus mes galėsime savo skai
tytojus draugais skaitytis. Mu
su viso Sztaibo Nauju Metu 
Linkėjimai yra kad musu skai
tytoju linksmiausios praeities 
dienos butu ateinancziu metu 
liūdniausios. Kad visiems tas 
aitvaras turtelius sukrautu ir 
kad viskas kaip isz pypkes ei
tu, kad visi musu skaitytojai 
turėtu daug gražiu prisimini
mu ir nei jokiu susikrimtimu, 
kad Visagalis Dievas visus mus 
laimintu ir iszmokintu mus 
kaip būti geriems sau, nes jei
gu mes 'busime geri sau, mes 
busime priversti ’ būti geri vi- r
siems kitiems.

Nors mes, per Naujus Metus 
begerdami ir bebaliavuodami 
lenksime stikleli, mauksime 
aluti ir sveikindami savo drau
gus, szauksime “sudiev prote
li,’’.visgi ant rytojaus visi pa- 
siryžsime daugiau jau taip nie
kados, iki kito sykio nebedary
ti. Na tai dar syki, visiems mu
su skaitytojams mes linkime 
Linksmu, Laimingu ir Pasek
mingu Nauju Metu.

— Redakcija.
1 • •

In Los Angeles miestą, Ponia 
Nora M. Wolven pareikalavo 
kad teisėjas duotu jai persisky
rimą nuo savo vyro Charles. Ji 
pasiaiszkino kad jis ja vede 
vien tik kad gautu jos namus 
nes jis neturėjo kur gyventi. 

' • • “ ■
In Minneapolis miestą, Po

nia Vivian Holweger gavo “di- 
vorsa” nuo savo vyro kai ji 
priparode teismui kad jis su ja 
apsiženijo vien tik kad laimėtu 
dvi kvortas sznapso. 

' • • 1 "
In Matsuyama miestą Japo

nijoje, asztuoniu metu amžiaus 
Tojo Shinagawa vaiko vardas 
buvo permainytas in Kiyotoshi 
nes visi jo draugai ji erzindavo, 
klausdami kada jis bus pakar
tas, kaip tas 'buvęs Japonijos 
Ministeris Tojo.

Albert D. Martin, Sterling 
mieste, Illinois valstijoje ap
skundė du policijantu del de- 
szimts tukstancziu doleriu. Jis 
sako kad jis vairavo savo auto
mobiliu girtas būdamas ir kad 
tiedu policijantai jo nesustab
dė. Jis' teisme szitaip pasiaisz
kino, kad jeigu tiedu policijan
tai butu ji suarešztave, tai jis 
nebūtu savo automobilius su- 
muszes.

In Memphis miestą, Orville 
Bond savo žmonai nusiskundė 
kad jųdviejų tarnaite visas jo 
geriausias pypkes, kurios taip 
gardžiai .smirdėjo, iszczystino 
ir inpyle kokiu ten bobiszku 
kvepalu. t.

“““ • •

Bostone, Jorn F. Fitzgerald 
nusipirko sena sziepa, už ku
lia jis nenoromis užmokėjo 
szimta ir dvideszimts penkis 
dolerius. Kai jis ta sziepa par
sivilko namo, jis viename stal- 
cziuje rado du szimtu ir devy
niolika doleriu. •

IMMIGRACIJOS SMULKMENOS

Iszvažiavimo Leidimai Nebereikalaujami 
Nuo Prieszu-Ateiviu

Vai s ty b e s‘ D e p ai• t a m en t a s, s u 
sutikimu Generalinio Prokuro
ro iszleido insakyma. pagal ku
ri iszvažiavimo leidimai nebe
reikalaujami nuo Vokiecžiu ir 
Japonu. Dabar tokiems atei
viams nereikia iszsirupinti isz
važiavimo leidimu isz Suvien. 
Valstybių, nors ateivio iszvy- 
kimas atskiruose atsitikimuo
se gali būti draudžiamas. Atei
viai kurie ketina aplankyti Vo
kietija, Japonija, Korėja ir 
Didžiosios Britanijos, Franci-

Brooklyne, John Landrigan 
nutarė save nusižudyti, jis sa
ve pasikorė nuo virves isz 
szeszto augszczio, bet virve nu
truko ir jis uužsimusze. Dabar 
apdraudos kompanijos nežino 
ka daryti, nes jo gimines tikina 
kad jis netyczia užsimusze nes 
jis nenorėjo nukristi ant žemes, 
bet tik pasikarti.

Generolą ir Admirolai kaip 
szirszes pyksta ir irsta Wash- 
ingtone. Jie prhszo ir reikalau
ja mažiausiai $17,500,000,000 
del metu nuo Liepos pirmos 
dienos. Trumanas jiems sta- 
cziai ir galutinai yra pasakęs 
kad jie negaus nei cento dau
giau kaip $15,000,000,000 del 
kariszko apsiginklavimo. Tru
manas ir Demokratai bilijonais 
skaito pinigus kuriuos mes 
siuncziame in Europos krasz- 
tus, kemszame in tuszczia. mai- 
sza, bet pasigaile keliu milijo
nu del musu kraszto apginkla
vimo.

LIETUVOS
JAUNIMO KOVA

In San Francisco miestą 
Frank Avilez buvo nuteistas 
ant keturiu szimtu metu in ka
lėjimą. Jis* pareikalavo kito 

^teismo kad jo pasmerkimas bu
tu sutrumpintas. Teisėjas suti
ko ir jo bausme sutrumpino 
szeszios deszimts metu. Reisz- 
ki jam dabar reikia kalėjime -4 *
isztupeti tik tris szimtus ir ke
turios deszimts metu.

In. Coatbridge, Szkotijoje, 
Lawrence Marshall savo myli
majai nupirko naujus ir gra
žius sztorinius dantis. Kai jis 
ja sugavo su kitu vyru jis tos 
savo dantis isz savo mylimo
sios burnos iszrrauke ir nuėjo 
sau namo.

1 • •

Nei Saliamonas negalėjo su
prasti moteriszkes sauvaliavi
mo ir mes sziandien sutinkame 
kad vien tik mokslinczius ar 
czystas durnius galėtu pasigir
ti, kad jis moteriszkus upus su
pranta. In Savannahs miestą, 
Ponia Albert W. Daugherty pa
traukė savo vyra in teismą, už 
tai kad jis ja apmusze ir ap
daužė. Už dvieju valandų ji su 
savb pinigais užstate kaucija 
už ji, kad jis butu paleistas isz 
kalėjimo. Už dvieju valandų ji 
vėl patraukė ji in teismą už tai

Trumanas jau dabar ima 
pamatyti ir suprasti kad jam 
nebus ragaiszius su Kongresu, 
kad 'daug Demokratu Kongres- 
monu ir Senatorių su juo nesu
tinka ir drysta: jam kelia pa
stoti, kai jis kalba apie taksas, 
apie darbininkus ir apie kitus 
naujus instatymus.

Biznieriai ir fabrikantai ku
rie su savo tukstancziais prisi
dėjo prie Trumano rinkimo va 
jaus yra dabar kviecziami in 
Washingtona, kad Trumanas 
galėtu jiems asmeniszkai pade- 
kavoti. Apie du ar trys atva
žiuoja. kasdien.

———————— • •
Eina gandai kad Averell 

Harriman, musu laisvas ir ne- 
priklausomas Užsienyje Amba
sadorius bus Amerikos Sekre
torius, kai Sekretorius Mar
shall pasitrauks. Bet kiti gan
dai taip pat eina kad mirusio 
Prezidento Roose velto naszle 
taipgi yra in ta vieta taikoma.

LAIMINGU 
NAUJU METU!

jos ir USSR piliecziai, kurie j 
vyksta in Austrija turi gauti 
militarini leidimą vykti fenais. 
Aplikacijas tokiems leidimams | 
reikia, pasiusti Military Permit 
Section, Civil Affairs Division, 
Department • of the Army, 
Washington, 25, D. C. Vokisz- 
kos tautybes ateiviai turi 
kreiptis in Interim Office for 
German Affairs, Department 
of State, 515 22 Street, N. W., 
Washington, D. C.

Jaunimas daugiausia ir ežia 
pasidarbavo, spausdindamas 
slaptus laikraszczius priesz 
Vokieczius, ir juos paskleisda
mas po visa kraszta. Isz szitu 
pasiszventeliu visgi ne vienas j 
buvo suimtas, nugabentas in 
koncentracijos stovyklas, kur 
daugelis mirė žiauria kankinio 
mirtjmi. Kiti iszliko gyvi buvo 
iszvaduoti Amerikiecziu ar 
Anglu armijų.

— BUS DAUGIAU —

LIETUVIAMS DA 
REIKIA 20,000

GARANTIJŲ!

rimta, pilna žodžio prasme, 
imigracija, in Amerika.

— Alena Deveniene, BALF 
Imigracijos ir Inkurdinimo Ko
miteto Pirmininke.

ris taip pat nepasidavė Bolsze
viku propagandai ir laikosi la
bai Lietuviszkai.

IR LIKIMAS

Raszo Antanas Klimas, Isz 
University Of Pennsylvania

—
(Tasa)

Neilgai dainavo laisvas Lie
tuvos jaunimas po savus lais
vus laukus: Jau 1940 metais, 
kai Bolszeviku raudonoji armi
ja užėmė Lietuva, sudrėbėjo 
kiekviena jauna Lietuviszka 
szirdis, nes žinojo ir nujautė, 
kas ju laukia.

Na, ir laukti neilgai reikėjo: 
Tuojaus prasidėjo aresztai,! 
tardymai, siuntinėjimai in Si
birą ir panaszus kitokį Bolsze- 
vikiszki “darbeliai.” Didžiau
sia ir skaudžiausia, dali ir vėl 
ežia nunesze jaunimas, kuris, 
kaip visur jaunesni žmones, 
negalėjo taip ramiai žiūrėti in 
ta baisu melo ir'žiaurumu tvar
ka ir mėgino tai sziuo, tai tuo, 
Bolszeviku paszėliszkai propa
ganda atsispirti.

Ypatingai žiaurus buvo stu
dentu ir kitu moksleiviu liki
mas, nes kaip visur, taip ir 
Lietuvoje Bolszevikai pirmiau
sia griebėsi isznaikinti apsi- 
zsvietusius žmones, ypatingai 
gi mokslus einanti jaunimą. Vi
sokie studentai sambūriai ir 
susirinkimai buvo uždrausti, 
jau paeziomis pirmomis dieno
ms! daug studentu ir mokslei
viu buvo suimta.

Negeriau ėjosi ir ūkininku 
sunums, kaimo jaunimui, ku-

Daibininku vaikai, jeigu tik 
jie nepritarė Komunistams, o 
pritarianeziu buvo labai maža, 
buvo apszaukiami Faszistais, 
visokiais reakcijonieriais ir 
nors jie buvo darbininku vai
kai, buvo taip pat suim.inaja.mi 
ir tremiami in Sibirą, kaip ir 
visas Lietuvos jaunimas.

1941 metais, kai buvo vežami 
tukstaneziai Lietuvos nekaltu 
žmonių in Sibirą, daug tuks
tancziu gražiausio jaunimo nu
keliavo tais keliais, kuriais Ca
ro valdžia, ankseziau trėmė in 
Sibirą knygneszius ir tuos, ku
rie prieszindavosi Caro val
džiai, o dabar Bolszevikai ne
gailestingai grūdo sukimsze in 
gyvulinius vagonus, vežimus 
tukstanezius nekaltu žmonių.

Ir u/ejes naujasis žiaurus 
valdovas, okupantas, Hitlerisz- 
ki Vokiecziai nepasigailėjo 
Lietuvos jaunimo, o pradėjo vi
sokiais budais jaunimagazdin- 
ti, norėdami kad Lietuvos jau
nimas eitu jiems tarnauti, sto
tu in ju kariuomene, važiuotu 
pas juo dirbti ir t.t.

Vienok, jiems ežia nelabai 
pavyko, nes1 laiku perspėtas 
jaunimas neejo Vokiecziams 
tarnauti, o kai Vokiecziai isz- 
siruoszdavo jaunimo gaudyti, 
tai visi jauni vyrai slapstiesi 
miszkuose, miegojo laukuose ar 
kur visai kitoje vietoje, ir retai 
kada jie nauji žmonių medžio
tojai viena kita nelaiminga 
jaunuoli pagaudavo.

Iki szio laiko BALE imigra
cijos skyriaus darbas rėmėsi 
d a u gi a u s i a tari) i n i n k a v im u
tarp giminiu ir pažįstamų, ku-' 
rie davė darbo ir buto garanti
jas, kaęl tremtiniai galėtu pa
siekti Amerika. Tokiu garan
tijų jau užpildyta daugiau, 
kaip keturiems tukstaneziams 
s'zeimynu, kas sudarys virsz de
szimts tukstancziu asmenų. 
Aiszku, kad isz to skaieziaus 
dalis atpuls, nes gyvenimo san- 
iygos stovyklose per 4 metus 
buvo sunkios ir daugeliui pa
kirsta sveikata, o vyriausybe 
parenka tik visai sveikus asme
nis.

Todėl daug buvo praszyta, 
kad Lietuviai pildytu blankas 
ne vien pažinstamiems ir gimi
nėms, bet ir nepažinstamiems, 
nes kitaip neisznaudosime 
mums skirtos kvotos. Mums 
reikia dar bent 20,000 darbo ir 
buto garantijų. ’

Reikalas skubus, negalime 
laukti, nes ne mes vieni, o taip 
pat ii1 kitos tautos nori in va
žiuoti, ir suprantama, kas pir
mas parūpins daugiau guranti-' 
ju, tie daugiau laimes.

D. P. instatyme yra viena 
invažiavima , palengvinanti 
apylinkybe, būtent, žemes ūkio 
darbininkai turi pirmenybe in- 
važiuoti in Amerika.

Imigracijos ir inkurdinimo 
komitetas stengiasi sudaryti 
sanlygas in važiuot i tiems, ku
rie neturi nei tu geru giminiu 
ir pažystamu, bet turi in važia
vimu i at atimk a n i a s.

Tam tikslui buvau deleguota 
in Vermont valstija," kuriai 
daugiausia trūksta žemes ūkio 

i darbininku, kad isztircziau ga-

Pirmutinis Eroplanas Padangėse

Gražuole, Martha Mitchell 
kuri laimėjo lenktynes szok- 
ti ar cziuožti ant vandenio, 
ežia biski pabaikaudama pa
ir parodo kaip galima kad ir 
ant mariu szokti.

Szitokis sportas ar ant 
vandenio važiavimas yra la
bai visu mėgiamas sziltuose 
krasztuose. Mažas laivelis 
traukia lenta virsz vandenio, 
o ant tos lentos atsistojęs ar 
atsisėdės ar kniupszczias at
sigulęs, sau puszkuoji per 
bangas.

limuma gauti ten garantijų isz 
svetimtaueziu ūkininku per 
Valstijų D. P. komisijas.

Tariaus su State Employ
ment komisija, Farm Bureau, 
State Development Commis
sion ir invairiu Bažnycziu, lab
daros ir darbo organizacijomis. 
Iszdavoje Vermont gubernato
rius sukvietė tu organizaciju 
atstovus in posėdi, kur buvo 
priimtais mano pasiūlymas del 
Lietuviu D. P. inkurdinimo 
Vermont visai i joje.

BALF instaiga turi oficialu 
kvietimą keliems szimtams 
ūkininku sziomis sanlygomis:

Valstija aprūpina darbu ir 
butu, daliai žada apmokėti ke
liones iszlaidas traukiniu, bet 
labdjiros organizacijos turi 
duoti garantija, kad atvyko ne
bus visuomenei naszta. (public 
charge). Vienok tam reikia ke
liu tukstancziu doleriu kauci
jos (užstato), kad jeigu kas isz 
tu atvykusiu susirgtu ar invyk- 
tu nelaime, hutu leszu staigiai 
pagelbai.

Taip pat kai kurie svetim- 
taueziai ūkininkai sutinka isz- 
duotr garantija, jei kas kitas 
apmokės keliones iszlaidas 
traukiniu. Vėl reikia keliu

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad ne vilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinimą 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

“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.

Gruodžio septyniolikta 
diena, Amerikos lakūnai ap- 
vaikszcziojo iszkilminga ir 
labai reikszminga diena, nes 
keturios deszimts metu atgal 
pirmutinis žmogaus pastaty
tas eroplanas pakilo nuo Kili 
Devil Kalno, North Carolina

valstija ir per kelias minu- 
tas skrido per orą. Priesz tai, 
Wright broliai jau per kelis 
metus state ir bandė eropla- 
nus be jokio inžino, kurie su 
vėjo bangomis kilo ir leidosi. 
Szitokis eroplanas jau ore

skrido 1911 metais. Szitie 
broliai kurie iszrado pirmu
tini eroplana, net ir priesz 
to iszradimo jau ore buvo 
iszbuve daugiau negu devy
nias minutas. O tais laikais 
tai buvo gyvas stebuklas.
• ---- H----

tukstancziu doleriu traukinio 
bilietams pirkti.

Czia. turėtu BALF padėti. 
Bet mos, BALFe, sziandien tam 
leszu neturime. Bendros BALF 
leszos yra labai sumažejusios, 
kuriu užtenka, tiktai kukliai 
tremtiniu szalpai vykdyti ir 
administracijos iszlaidoms pa
dengti. O czia yra tikras 'Imti
nas reikalas ir jam turi būti i<‘- 
su.

Visuomene turėtu czia sku
biai ateiti in pagelba. Mes turi
me suprasti, kad kuo daugiu.i 
iszgel'besime žmonių isz Vo
kietijos, tuo mažos paszelpos 
iszlaidos, nes mažos szelpiamu- 
jn skaiežins. •

Yra galimybių ir kitose Vals
tijose atsiekti panasziu naudin
gumu. Tuo .būdu mes patrigu
bintume garantijų skaieziu ir 
galėtumo tikėtis didesnio skai
eziaus Lietuviu.

Todėl kreipdapia in tai mu
su visuomenes dėmėsi, praszau 
siunsti BALFui informacijų 
isz savu valstijų (states) apie 
galimumus inkurdinti ten Lie
tuvius ūkininkus ir leszu tam 
tikslui, nes be leszu neimanoma

Pirkie U. S. Bonus

Your Uncle Sam wants to tell you 
about a Christinas gift you shouldn’t 
be without. That’s the gift of security, 
of confidence in your financial future, 
of that peace of mind that only comes 
when money’s not a problem, but a 
blessing. You can have that gift because 
your Government is offering the finest 
savings plan that ever came within your 
reach. If you are on a payroll, join the 
Payroll Savings Plan that puts in your 
hand a U. S. Savings Bond at regular in
tervals. If not on a payroll, you can get 
a savings bond each month through the 
Bond-a-Month Plan at your bank. When 
making up presents for the family, give 
a thought to their futures!

U.S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

I Vargo Keliu į
$ iik

pRIEJO Ventos lieptus, kur 
jiedu turėjo skirtis: Onai 

reikėjo eiti iii antra puse upes. 
Ona pilnomis, akimis insmeige 
in Antaną ir paduodama jam 
ranka atsisveikinimui, tarė:

— Atleisk man, Antanėli,] 
jeigu asz prasikaltau kuom 
nors priesz taip gera dranga. 
Sziandien mano galvele nenusi-1 
mano. Nežinau, kur nueisiu: ar 
laimužes lydima, ar vargelio 
laukiama. Visame atsidedu ant 
savo teveliu valios. Sudiev, An- 
taneli.

— Ta laime, tur 'but, ne 
man buvo žadėta. Laistysiu 
prakaitu savo juoda, žemele ir 
skursiu tolius. O meiles dievai
tes liudesis ras mano skardyje 
sau vieta. Sudiev, Ona, Sudiev.

Jie persiskyrė: Antanas nu
ėjo savo namu linkui, Ona gi 
per liepta in savo puse. Antra
me gale szunelis, Onos laukda
mas, szokinejo lojo. Ona pri
ėjus savo namo duru, da karta 
pažvelgė Antano gyvenimo 
linkui ir pamate ji, savo sode 
prie obeles prisiremusi, ja be- 
temijanti.

Antanui, krito darbas isz 
ranku, ka mėgino, niekas nesi
sekė. Onai dienos greit bego. Ji 
su savo motinėlė ruosze parė
dus, kraiczius ir kitus reika
lingus daiktus greit, busian- 
cziai iszkilmei.* * *

Onai rodėsi, kad ji ir dabar 
da girdi Petro žodžiu skambė
jimu, kaip jis bažnyczioje pri
žadėjo ja mylėt.

Laimes keliu bego Onos su 
Petru gyvenimas. Petras, ja 
iszvesdamas isz tėvu lizdo, sa
kė:

— Pas mane busi ponia, 
niekas tau nerūpės.

Tiesa Petras sake, Onai nie
kas nerūpėjo. Ji mane, kad ki
taip nei negali būti.

Apie Antana visai užmirszo. 
Ona nei nepajuto, kaip prabė
go meiles gyvenimo pusmetis. 
Czia jaunus gyventojus aplan
ke nelaime; ugnele. Viską, 
apart gražios stirbos, sunaikino 
liepsna ir durnais padange pa
leido.

Kokiu menku triobeliu neno
rėjo statyt, o geroms pinigu 
nebuvo reikėtų pas kaimynus 
pasiskolinti. Bet jam buvo ge
da ir atmint apie tai, kad jis, 
Auksztuoliu Tylius, bus ko
kiam ten skolingas, kad turės 
nusilenkt priesz kita. Ir suma
no Petras važiuot in aukso sza- 
li, Amerika. Ten uždirbt pinigu 
o gryžus pastatyt gyvenimą 
da'puikesni, negu jis turėjo 
priesz gaisra. Ona, verkdama, 
ruosze Petra kelionėn. Dar ke
lios dienos prabėgo, lyg 
pauksztis praskrido ir Petras 
iszvažiavo, padvigubinti laime 
sa vo lizde.

Bego dienos ir sau vai tęs, o 
žinios nuo Petro vis nebuvo. Po 
trijų menesiu, lyg po trijų am
žių, Ona sulaukė pinna Petro 
laiszka. Tame laiszke Petras 
guodėsi, kad aukso szalis neži
ba taip kaip apie ja. buvo ma
nyta. Jis skundėsi, kad da ne
dirbąs, bet turis vilti greit pra
dėt. Ir vėl bego sanvaites viena 
po kitai. Daugybe ju jau pra
slinko, o laukiamas laiszkas 
vis neateina. Ona pati kuone 
kas sa.nvaite savo myliniam 
Petrui ra.sze. Adresus Petrui 
siuneziamiems laiszkams para
škyti Ona duodavo tik geriau-

[ šiem, kokius ji žinojo, raszti- 
ninkam: vargonininkui, za
kristijonui, valszeziaus raszti- 
niriko pagelbininkui. O dar po 
kokiu baisiu sapnu, net pas pa
ti kunigą nueidavo, kad pasta
rasis jau tikrai gera adresu pa- 
raszytu. Nedžiūvo aszaros 
Onos akyse,kuomet nuo savo 
mielo Petrelio nesulaukc žinios. 
Onos motinėlė ja ramindama, 
szneke jo:

— Neverk, duktė, tai Viesz- 
paties Dievo valia. Vis del ge
resnes ateities pats aukszcziau- 
sis tau siuntė ta truputėli var
gu. Jo galybe žino viską ir ta
vęs neapleis.

Viena diena atėjo pas Ona 
isz kaimo senute. Inejus in 
grinezia, pagarbino ir, atsiko
sėjus, atsikvėpus, pradėjo szne- 
ket:

— Zinai, vaikeli, ka asz tu
riu pasakyt? Mano Jonelis at- 
rasze laiszka, matai, paukszte- 
le, isz ten, isz tos Amerikos, 
kad Tamstos Petras ten, tame 
pasvietyje, su kokia -tai isz- 
tvirkusia moterim apsivedė ir 
nežada prie tavos gryžt.

Ona užkaito ir nežinojo ka 
daryt, ka sakyt! Jai norėjosi to
kia viesznia užpjudyt szunimis, 
bet susilaiko, nes pamano, ar 
senute nėra, kartais, pakvai- 
szus. Ona iszejo isz grinezios, 
nieko senei nesakius ir tolei ne- 
gryžoj kol ateive, nieko nesu
laukus, iszejo atgal in ten, isz 
kur buvo atėjus.* y *

Netrukus po tokiam nemalo
niam aplankymui, Ona sulau
kė laiszka. Tai buvo ne laisz- 
kas, o skaisti žvaigžde užžibo 
jos ūkanotoj padangoje. Ir vėl 
iszskleistomis rankomis laime 
artinosi prie jos ja priglausti

Karalaites Gyvenimas 
Neragaiszis

Beveik visi mes nors biski 
pavydime karalaicziams ir 
karalaitėms, kai pasiskaito
me kaip poniszkai, paralisz- 
kai jie gyvena, kokius palo 
cius turi ir kiek pinigu jie 
turi ar gaus.

Bet ir tokioms karalaitėms 
ne viskas ant sviesto. Gali
ma sakyti kad karalaite yra 
belaisve. Paprasta mergai-' 
te, turi daug daugiau laisves 
negu Anglijos karalaite.

Szitai tik vienas tokis atsi
tikimas. Anglijos jaunesne 
karalaite, Margarita-Rože, 
kelis vakarus iszejo ant szo- 
kio ir biski vėlokai parėjo. 
Tuojaus keli laikraszcziai 
pareiszke savo pasipiktini
mą, kad ji per vėlai pareina, 
kad su nepažinstamais vy
rais szoka.

Biedniausiu tėvu dukrele 
daug daugiau laisves turi ne
gu Anglijos Karalaite. 

prie savo mielos krutinės. Mat 
Petras liepe viską iszsiparduot 
ir rengtis pas ji, nes ten esąs 
daug kartu laimingesnis gyve
nimas. Laiszke Petras žadėjo 
parsiunst laivakorte. Tame pa- 
cziame laiszke jis dare daug pa
sargų apie didžia, baisia kelio
ne per placzias juras, kuriose 
labai greit galima nuskęsti. 
Bet Onai gerai buvo juru ban
gose pražūt, negu gyvent at
skirtai nuo savo numylėto. O 
kaip labai prailgo dienos Onai, 
vis laivakortes belaukiant.* * *

Iridis laivas siūbavo neapsa
komose vandeniu platybėse. 
Daugybe žmonių kibždejo ant 
dugno. Ju tarpe buvo ir Ona. 
Po sunkios keliones juromis už 
poros deszimcziu dienu Ona 
iszvydo žemes kraszta. Tai bu
vo “aukso szalis.”

Buvo persėdimas isz laivo in 
maža laiveli, in vežimą, vėl lai
vą ir dar in traukini, ir Ona 
pasijuto szviesioje grinezioje, 
kur moteriszke jai pasakojo, 
kad Petras už poros valandų 
grysz isz darbo namo. Tos dvi 
valandos Onai 'buvo labai ilgos, 
liet ir jos praslinko. Sztai pla- 
cziai atsidaro durys ir Petras 
ineina, Ona rankas iszskleidus, 
kaip lizdan besileidžianti pa.uk- 
sztele sparnus, puolė prie savo 
Petro ji apkabinti,, prie jo pri
siglausti, jautriame pasibuezia- 
vime savo pasiilgyma paskan
dinti. Bet Petras ja sulaikė, at
remdamas ranka in jos krutinę 
ir tik padavimu rankos jiedu

Sveikinu 1949 meta,

Ir jus mylimieji!

Su sziuom Nauju Metu, 

Asz vėlinu jums, 
Kanuogeriausio,

Ir laimingiausio pasivedimo,
Idant Dievas visus 

užlaikytu,

Nuo visokiu nelaimiu,

Ir sveiki sulauktumem, 

Kitu Nauju Metu!
Pradekime Nauja Meta, 

Su nauju gyvenimu,
Ir broliszka meile, 

Praszalinkime visus 
nesupratimus,

Neapykantus,

Užvy dėjimus,
Tegul szirdysia užžydi tikra 

artyma meile,
i

O busime laimingi,

Ir turėsime Dievo 
palaiminimo.

To viso jum vėlina isz szirdies, 
—Taradaika!

kėlus galvele linksmai pradėjo 
dainuot:

Saulute szildys;
Praslinks žiemuže.
Szviesa užpildys 
Musu bakūže.

Oro sparnuoeziai
Ir grineziu žmones, ' 
Žvėrys plaukuoczia i, 
Ras sau malones.

Koks tai gražumas 
Gamtoje dėsis; >■ 
Geliu slaptumas 
Ju žieduos’ plėsis.

Su iszleidimu paskutines tik 
ka girdimo lėto balso vilnies 
juravimo mergaite ir akeles už
merkė. Toje valandoje ji la
biau paneszeje in smagios skul- 
toriaus rankos padaryta stovy- 
la, negu in mergaite, vargu 
dukraite. Jos veidas, lyg bal
tas marmoras su nudrykusiu 
raudonumo szeszeliu. Stora 
plauku kasa nusvirus per de- 
szini peti.

Nors jau nebepirma karta 
Maryte ėjo in mokykla, be pus- 
rycziu, bet sziandien jos veide 
buvo sunkesnis, liūdnumo sze- 
szelis, negu būdavo pirmiau.

Vidurdienyje mergaite su- 
gryžo isz mokyklos. Atradusi 
viską didelėje netvarkoje, dai
rėsi po grinezia, susirupinusi, 
kad motinos nėra. Tuo tarpu 
grinezion insigrudo policijan- 
tas ir pasakė Mariutei, kad jos 
motina, instatymo vardu paim
ta in kalėjimą, už užgintus dar
bus iki teismui. O tolinus bu
sią taip, kaip teismas nuspręs.

Skaudi buvo policijanto ži
nia mergaites1 szirdžiai; ji ir 
sunki buvo jai, nes Mariute su
smuko ant kėdės, prie kurios 
nelaimingos žinios neszejas ja 
užtiko. Už valandėlės mergai
te apsiliejo aszaromis ir garsiai 
raudojo.

Tuo tarpu nubalusi saulute, 
lyg pradedanti atsigauti isz 
sunkios Iflgos ligone, silpnu- 
cziais spinduliais pažvelgė pro 
Įauga, apkabino jauna verkiam 
czia Mariute ir tartum prakal
bo in ja:

— Neverk, sese! Neverk! 
Da asz pas tave jauna lieku už 
drauge ir neapleisiu tavęs. Ne
verk, sesele! Asz tave myliu. 
M. D. —Galas.

pasisveikino. Tokis szaltas ju 
susitikimas Ona labai nustebi
no, bet ji tasidejo ant savo Pet
ro valios ir jo žinios. Petras 
jai vienai pasakė, kad czia. no
madą bueziuotis prie visu akiu. 
Taipgi Ona ta pati padare, kuo
met jie buvo vienudu savo 
kambaryje. Czia jis Onos nebe
stame nuo saves, bet ir toli ne
be tas Petras buvo, koki ji ži
nojo ten, kur Venta, tekėjo.

Tolinus, buvo supirkti gy
venimui reikalingi rakandai ir 
Ona pradėjo nauja gyvenimą 
“aukso szalyje.” Nedaug laiko 
prabėgo, kaip kasdien vis aisz- 
kiaus ji pradėjo patemyt, kad 
jos grinezioje, be jos, yra da ki
ta szeimininke. Diena po dienai 
gyvenimas bego ir jos nelai
mingas prijautimas didėjo. 
Karta. Petras rytmetį iszejo in j 
darba ir vakare nebegryžo. Ir 
nuo tos dienos pasidėjo Onos: 
nelaimingas gyvenimas; jis bu-; 
vo gausus vargais, vieni už ki-j 
tus skaudesni.

Jos akyse stovėjo viso gyve- 
mo takas. Nutruko jos mintis,' 
Ona užmigo. Moteriai sapnavo
si, buk ten, isz jaunystes dienu, 
dvi melsvos akys žiuri in ja ir 
moja prie saves, atgal prie jau-; 
nystes, kur skausmu, nei vargu i 
ji nepažino. Rodos ir baisa ji. 
girdėjo:

— Plausime prakaitu juo
da žemele ir valgysime gardžia 
Lietuvos duona.

Bet tai buvo tik sapnas! Var
gai gi ja supo isz visu pusiu.

Dar diena nebuvo iszsivys- 
cziusi isz nakties tamsos, kuo
met Mariute atsikėlė. Neradusi 
grinezioje, ji suprato, kad pas 
ka nors drabužius plauna, ar 
ka kita dirba. Tai buvo uždar
bis be slapto degtines pardavi
nėjimo, nes pastarasis toli ne
buvo užtektinas abiem pragy
venti.

Mariute apsiprause ir ėmėsi 
szukuot savo ilgus, geltonus 
plaukus, kurie ja šlepe, lyg tos 
nusviro szakos, kad puoszia eg
laite ant Nemuno kranto.

M e r g a i t e, susiszukavusi, 
jieszkojo szepoje valgyt, bet 
ten nieko nebūta. Ji nenusimi
nė, nes buvo to pratusi. Pasiė
mė nuo stovėjusios kampe kė
dės užboneli su vandeniu, atsi
gėrė. Mariute visai nurimo. Va
landėlei praslinkus, lyg dvasia 
pas ja but sugryžus: szypsa pa
dengė jos veiduži, auksztai pa

PLATINKIT!
“S AULE” ^38

Szitos lėlės nudžiugino 
labai daug mergaieziu per 
Kalėdų Szventes, kai Kalėdų 
Diedukas jas atnesze mažy
tėms mergaitėms.

Kas metai Wellesley stu
dentes pagamina daug saito-7 
kiu lėliu, kurias jos iszdalino

NEDĖLIOS RYTAS

; gOBA, sakau tau teisingai, 
pastatyk szluota kampe ir 

nedaryk sziandien velniavos, 
ar žinai kelinta jau valanda ?! 
Jau antra po pusiaunakt, kaip 

i mane gyva matai. Kaip tai 
, greitai laikas bėga.; rodos, kad 
tik iszejau isz namu!

— Sakai, kad asz senas gir
tuoklis! Boba! Užsistanavyk 
ka sakai, nes meluoji du-kart, 

į kaip tave myliu! Ne esmių se
niu, ba turiu tik,. . .lai velniai 
paima, kiek turiu, tai turiu, tai 

j mano metai, niekam nepavo
giau, o girtuokliu teipgi ne 

1 esmių tik truputi, su draugais 
; iszgeriau! Juk žmogus ne 
szventas, ba jeigu butau szven- 
tas, tai nesedecziau prie kur- 
paliaus, tiktai danguje!

— Onuk, paliauk! Pasta
tyk szluota, juk asz ne tokis. 
Vai ka tau atnesziau. Gerti, 
geriauy neužginezinu, bet ir 
apie tave neužmirsztn! ,A-ha! 
Eisi akyva?! Palauk, duosiu, 
nebijok! Nedel! Isz ryto nu
ėjau pas barberi idant mane ap- 

' czystytu, o reike žinot, kad pas 
geriausi, ba pas musu Juozą 
Anceravicziu, po tam nuėjau 
in bažnyczia, juk Nedek*; po 
misziu nuėjau ant stiklelio, ten 
buvo: Bladas, Juozas, Jonas 
Antanas ir kiti! Viens užjinn- 
dino, kits užpundino, visi kal
bėjome* apie parapijos veika
lus, kares ir kaip uždirbti pini
gu idant intikti musu moterė
lėms. Taip szirdele, buvo ten 
Vladas, Juozas, Jonas, Anta
nas ir kiti, na ir asz. Tas užfun- 
dino, kits užfundino ir asz 1‘nn- 
dinau!

— Szirdžiuk! Sakau tau 
nekeik, pastatyk szluota. Ma
tai ka. tau atnesziau, žiūrėk 
puikiausios immszaines ka. isz- 
vare Burbonas. Matai, asz ne- 
tokis. Kur tik asz einu, apie ta
ve neužmirsztn. O ka matai, tai 
fain namine?! Da karta pa- 
trauk szirdele, matai kaip gar
di ka karta-aniuoleli!

— Nori žinot kaip tai buvo. 
Graudu kad ir tu tenai nebuvai. 
Buvo Vladas, Juozas, Jonas ir 
Antanas na ir asz. Kada iszge- 
rem po kalejna nuvažiavom su 
bambiliu in Leiksaida.

— Kaip tave myliu nomė-

• Studencziu Lėlės

biednu szeimynu mažutėms. 
Jos nusiperka audeklą ir vis
ką kas tam gaminimui reika
linga ir paskui net per kelis 
menesius siuva ir dabina. 
Czia dvi tokios studentes isz 
Wellesley Kolegijos surenka'

tas lėlės pirm negu kitos stu
dentes jas iszdalina. Szitu 
studencziu vardai yra Jean 
Tinsley, po kairei, isz Glen
coe, Illinois valstijoje ir El
len Langdon isz Rochester, 
New York. 

luoju! Buvo Vladas, Juozas, 
Jonas, Antanas ir asz.. Tas už
fundino, anas užfundino. At
menu, jog ant mano laikrodėlio 
buvo jau treczia valanda.

— Szirdžiuk tik tu pasta
tyk in kampa szluota, para
gauk da tos Burbonines nami
nes, aniuoliszkas gerymas, a-r 
ue szirdžiuk ? Da užtrauk gurk- 
szneli.

Kada, atsipeikėjau, radausi 
po krumu, ant žoles. Ziurau, 
menulis szvieczia, didelis kaip 
skaurada; Sedome in bambiliu 
ir duo namo. Kelionėje sustojo
me ant Veselkos prie East End 
parko ir inejome in vidų. Visi 
szoka ir linksminasi, ir mes pa
griebė po niergica pradėjome 
szokti ir turėjome fain taim!

— Susimildama szirdžiuk 
nedurnakvok. Pažystu asz. savo 
unara ir nebile su kuom szo- 
kau! Kompanija buvo fain, gali 
rytoj paklausti Juozo. Nepame
nu kas toliau atsitiko, tik tiek, 
jog girdėjau riksmus, rodos 
vanduo, rodos ka toki inmete 
in krike ir kaip pasijutau vi
sas szlapes, truputi atsimenu, 
rodos rėžiau kam in galva su 
akmeniu, po tam pajutau kaip 
mane kas sodino in bambiliu, 
atvežė prie namo kalbėdamas: 
“Dabar jau pats gali ineiti, 
nes asz ne eisiu in vidų, ba ta
vo boba mane papiksytu.” Ma
tai szirdžiuk, jisai tavęs'bijosi, 
norint s vyras kaip aržuolas!
• — Onuk, szirdžiuk, tu ant 
manes ne keik, pastatyk szluo
ta in kampa. Sugrieszinau, mu- 
szuosi in krutinę; mano kalte! 
Meakulpa! Grieszninkas es
mių! Kas isz mus teisingas? 
Dieve mano kas yra be nusidė
jimo! Prislegiu tau mylima 
Onuk, jog jeigu da karta pa
ims mane pagunda, tai eisime- 
abudu. Ten bus Vladas, Juo
zas, Jonas, Antanas, na, ir mes 
abudu.

— Szirdžiuk da užtrauk 
Burbono munszaines. O kad 
gardi po paraiiu, duok ir man 
gurkszueli!

— GALAS —
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Lai Dievas laimina visiems 
musu skaitytojams su Naujais 
Metais. Kad Jis suteiktu svei
kata ir prailgintu gyvastį vi 
siems ir kad atnesztu kožnam 
ka trokszta nuo Vieszpaties 
Dievo, ir kad kožnas turėtu 
ramybe ant žemes!

To szirdingai vėlina,
—REDAKCIJA.

Žinios Vietines
— Petnyezioj pripuola. Szv. 

Silvestro.
— Sukatoj Naujas Metas, 

1949 ii- pirma diena Sausio 
(Jau.), taipgi Apipiaustymas 
Viesz. Jėzaus. Laimink Dieve 
su Naujais Metais Visiems! Ki
ta sanvaite: Nedelioj pripuola 
Sz venczia.u šia J eza u s Va rd o; 
Utarninke Szv. Genovaitės, 
taipgi ta diena 1794 mete, in- 
vyko treczias Lenkijos ir Lie
tuvos valstybes padalinimas; 
Seredoj Szv. Simeono Stilie- 
tes; Ketverge Trys Ka ra Ii a i; 
Petnyezioj Szv. Lucijono; Su
batoj Szv. Apolinaro. Sausio 
menesis paszveiistas del Szven- 
to Kūdikėlio V. Jėzaus. Ūki
ninku priežodžiai: Kad pradžia 
ir pabaiga tame menesyje gra
ži tai galime tikėtis gražiu me
tu. Jeigu iszitam menesi pasi
rodo uodai, tai reikia taisyties 
skranda. Sausis kad migi uotas 
tai bus szlapiais metas.. Jeigu 
Sausyje žole auga tai tos pa
baigoje bus menkai. Jeigu Sau
sis iszaltas, negreit bus pavasa
ris, nes vasara bus lietinga.

— Visiems Musu skaityto
jams mes linkime Laimingu 
Nauju Metu!

— Taip, visiems linksma ir 
džiaugsmas, kad sulaukė 
szveneziu. Bet, daug tokiu yra 
ka szirdyje jauezia nuliūdima.

— Gerai žinomas visiems 
mieste, buvusis gromatiieszys, 
John J. Joyce, 65 metu amžiaus 
nuo 86 So. Main Uly., staiga 
numirė Petnyczios vakara apie 
10-ta valanda, savo namuose, 
nuo szirdies liga. Gimė Maha- 
nojuje. Paliko du sunu ir dvi 
dukterys. Laidotuves atsibuvo 
Seredos ryta su apiegomis Szv. 
Kariko bažnyczioje ir palaido
tas in parapijos kapines.

Shenandoah, Pa. — Panede- 
lyje, apie 10-ta valanda ryte, li
kos surastas negyvas, Felik
sas Sinkieviczius, Lenkas, nuo 
628 E. New York Ulyczios. Ty
rinėjimas parodo kad Sinkie
viczius numirė mio szirdies ata- 
ko. Velionis*atvyko isz Lenki
jos 40 metu atgal. Buvo anglia- 
kasis ir dirbo prie Maple Hill 
kasyklose.

— Senas gyventojas Vin
cas ValukonisJ nuo 1182 W. 
Centre Ulyczios, kuris sirgo 
per koki tai laika, numirė Pa- 
nedelyje, 12:15 valanda, po pie
tų Locust Mt. ligonbute. Velio 
uis gimė Lietuvoje, atvyko in 
Girardville, po tam persikraus
tė ir Shenadoryje kuris gyve
no pas savo anūke, Katarina 
Valukoniene. Paskutini karta 
dirbo Hammond kasyklose. Jo 
pati Teofilia mirė keletą metu 
atgal. Laidotuves irivyko, Sere
doj, su apiegomis Szvento Jur
gio bažnyczioje ir palaidotas in 
parapijos kapines.

— Mykolas Lavinskas, Jsz 
11 William Penn, numirė Suka

toje, 11-ta valanda ryte. Sirg- 
damas per du metu. Jisai dirbo j 
William Penn kasyklose, pri
gulėjo prie Minieriu Unijos Lo- 
k.alo Nr. 1398, ir prie Szv. Jur
gio parapijos. Paliko didelia
me nubudime: paezia Anelia; 
dvi dukterys: M. Kravitziene ir, 
N. Beiseliene isz Meriden, 
Conn., ir du anukus. Laidojo 
Seredoje, su Szv. Misziomis 
Szvento Jurgio bažnyczioje, 
9-ta valanda ryto ir palaidotas 
in parapijos kapines.

— Juozapas Meszkines, 34 
metu senumo, nuo 1039 W. Cen
tre uly., Brownsville, likos pa
vojingai sužeistas automobi- 
lam nelaime ant vieszkelio, Pa- 
nedelyje apie 7:15 valanda va
karo. Jo automobilius slido 
nuo kelio arti Hammond tilto 
prie Lost Creek, ir trenkė in 
tilto tvora. Automobilius su
dužo, bledies padaryta ant 
$450, o nelaimingas vyrukas li
kos sužeistas in tiesa klubą, 
galva ir viduruose. Randasi 
Locust Mt. ligonbute. Polici
ja tyrinėja nelaime.

— Jurgis Stesenaviczius, 
nuo 17 So. West ulyczios, puolė 
ant ledo iz susižeidė sau kaire 
koja. Gydosi Locust Alt. ligon
bute. Taipgi Jonas Matalaviez- 
ius, 231 W. Lloyd uly., puolė 
ant ledo, sužeidė tiesa ranka. 
Gydosi namie.

Coaldale, Pa. — Nedėlios ry
ta apie 1-ma valanda, ugnis su
naikino Ritz Theatre, svetaine 
prigulintis prie P. A. Magazzu 
isz Hazleton, bledies padaryta 
ant $40,000. Taipgi du kiti na
mai prie svetaines likos sunai
kinti, prigulinti prie James Do
nahue isz miesto. Bledies pa
daryta ant $5,000. Keli ugnia
gesiai likos sužeisti.

Frackville, Pa. — Gerai žino
mas biznierius Levi Bollard, 
59 metu amžiaus Žydelis nuo 1 
N. Lehigh Ave., staiga krito ne
gyvas savo namuose Subartos 
vakara, apie 5-t a valanda.

Gilberton, Pa. — Gruodžio 
25-ta diena, Sukatoje, 5-ta va
landa-po pietų, Szvento Liudvi
ko ’ bažnyczioje, Maize villeje, 
Kun. Andrius Degutis suriszo 
mazgu moterystes, ponia Edna 
Chappelliene isz Gilbertono, su 
Vaitiekų Galinsku, gerai žino
mas kontraktorius isz Alaha- 
noy City. Svotai buvo panele 
Jeanne Galinskiute, duktė p. V. 
Galinsko ir Kazimiera Chap: 
poli, sūnūs ponios Edna Chap- 
pel ienos. Pons. Galinsimi apsi
gyvens, 532 W. Mahanoy Uly., 
Mahanoy City.

Reno, Nevada. — Smarkus 
drebėjimas žemes sukratė 
smarkiai szi miestą, padaryda
mas nemažai bledies.

STUDENTAS
S U IMTA S

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Blaney, kuris gyvena Pitts
burgh© yra dabar policijos su
imtas ir intartas už savo drau
go, John Dempsey mirti.

Policija sako kad Robert 
Blaney atvažiavo in Detroitą 
apsilankyti pas savo drauge, 
“giri frenta.” Jis ežia susitiko 
ir susidraugavo su John Demp
sey vieszbutyje. Jiedu idrau- 
giszkai kelis iszsigere ir psiskui 
ant kokio* klausimo ten ne suti
ko ir pradėjo kumsztimis viens 
kita daužyti. * a

irS KULE1’ MAHANOY CITY, PX.

S. WELLES SURAS- KARISZKAS TEIS
TAS SUSZALES 

SNIEGE------—
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

buvo slaptos FBI policijos su-! 
imtas ir klausinėjamas apie 
Komunistu veikla Washingto
ne ir kas ir kaip iszdave Komu
nistams tiek daug slaptingu ži
nių.

Sumner Welles tarnavo 
Washington© Taryboje po Sek
retorių Cordell Hull, per dau
geli metu. Jo darbas buvo Pie
tų Amerikos dipliomatijoje. 
Bet per kara jis daug kartu pa
tarnavo Prezidentui Roosevel- 
tui Europoje.

Jis atsisakė, pasitraukė isz 
savo augsztos vietos 1943 me
tais, kai jis nesutiko ir susikir
to su Amerikos Sekretoriumi, 
Cordell Hull, ant Pietų Ameri
kos klausimo. Kai Cordell Hull 
darbavosi Pietų Amerikoje, jis 
susidraugavo su tuo Lawrence 
Duggan, kuris buvo slaptos po
licijos intartas, keliomis dieno
mis priesz tada kada jis iszszo- 
ko per langa ir užsimusze.

PREMIERAS
NUŽUDYTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
szeszta diena, jaunas Susisieki
mo Ministerijos narys iszsi- 
trauke revolveri ir grasino Pre- 
miera, bet sargai spėjo ji suim
ti ir isz jo ta revolveri atimti. 
Jo vardas yra Tear Elbar.

Karalius Faroux pasiszauke 
nužudyto Premieriaus naszle ir 
jo sunu ir dukterį, ir visi jie 
pasimeldė už nužudyta Pre- 
miera.

Arabu Sekretorijatas pa 
reiszke savo užuojauta, paste
bėdamas kad Premjeras Nokra- 
shy buvo uuolus ir gabus Ara
bu kraszto rėmėjas, kurio visi 
dabar pasiges.

Nauja Taryba buvo tuoj aus 
sudaryta ir naujas Premieras, 
Ibrahim Abdel Hadi Pasba pa
skirtas.

Premieras Nokrashy buvo 
vienatinis valdininkas Egiptu 
ir Arabų Tarybose, kuris ragi
no savo žžmones paskelbti kara 
priesz Nacius, Vokieczius, Jis 
nuolatos stengiesi palaikyti 
draugiszkus santykius su Ang
lija ir su Amerika.

VENGRIJOS KARDI-
NOLASSUIMTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kardinola Mindszenty isz jo 
darbu. Jis yra drąsus Bažny- 
czios Ganytojas ir tankiai jis 
savo gyvastį pavojun state drą
siai iszsireikszdavo priesz savo 
tikėjimo ir savo kraszto prie- 
szus.

Kelios sanvaites atgal Ko
rn unistiszka policija suareszta- 
vo Kunigą Daktara Lejos Zac- 
kar, Kardinolo sekretorių ir as- 
meniszka dranga. Ir jis yra in
tartas už savo kraszto iszdavi- 
ma. •

Budapeszto laikraszcziai vi- į 
sai trumpai paskelbė kad Kar-. 
dinolas buvo suimtas, bet nieko 
daugiau neiszdryso paraszyti, į 
nes szitame mieste beveik visi 
žmones yra geri Katalikai.

Beveik visi laikrasztininkai 
sako kad szitos žinios jiems vi-; 
sai ne naujiena, nes jie jau keli ■ 
menesiai atgal mate ir žinojo 
kad Vengrijos Komunistiszka 
valdžia rengiasi ta Kardinola 
suaresztuoti, isztremti ar nuga-' 
labinti.

MAS PER LENGVAI 
NUTEISĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Įėjima. Ji ta vaika susigraba- 
liojo besitrindami ir užsideda- 
ma su belaisvais ir sargais

Dabar kariszkas teismas pa
skelbia kad ji tik ant keturiu 
metu nuteista in kalėjimą. Ir 
Karo Sztabo augsztas atstovas, 
karininkas musu Kongresui ir 
Senato komisijai trumpai atsi
kerta, kad Karo Teismui nėra 
jokio reikalo pasiaiszkinti, nes 
Karo Teismas nėra niekam at- 
sakomingas.

Toks Kariszko Teismo nusi
statymas labai negardžiai atsi
rūgsta. Reiketu musu karinin
kams priminti, kad Amerika 
tai ne Vokietija ar Rusija, kad 
musu krasztas nėra karininku, 
bet demokratiszku žmonių val
domas. Vokiecziai, Prusai, Rus- 
kiai ar Sovietai gali taip di
dingai ir atžagariai žmonių at
stovams atkirsti, bet ne Ameri- 
kiecziai. Paprastas darbo žmo
gelis turi tiek teises ir laisves 
kiek augszcziausias karinin
kas. Jau laikas musu Karo 
Sztabo didžiūnams suprasti, 
kad jie yra žmonių tarnai, o ne 
valdovai!

12 LAKUNU
ISZGELBETA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Leitenantas Pulkininkas Emil 
G. Beaudry, isz Manchester, 
New Hampshire, ir Leitenan
tas Charles H. Blackwell, isz 
San Antonio, Texas, pasirinkę 
savo draugus lakūnus, pakilo 
su savo eroplanu net isz Goose 
Bay, Labrador. Jie savo ero- 
planui insitaise paeziuožas, 
kaip ant rogucziu, vietoje ratu 
ir skrido per viesulas, audras ir 
sniegą!

Per radijo jie pranesze to 
Kariszko laivo “Saipan’’ Ka
pitonui Joseph L. Kane, kad jie 
staeziai in ta ledo kaina paimti 
tuos lakūnus. Kapitonas Ka
ne jiems insake liautis, gryžti 
ar nors palaukti kol jo laivas 
areziau prie tos salos pri
plauks. Bet lakūnas Leiten
antas Pulkininkas Beaudry 
trumpai atsake, kad jo darbas 
ir pareiga yra pasiekti tuos la
kūnus.

Audra, viesulą staugė tenai 
padangesia apie szimta myliu 
ant valandos, ir buvo baisiai 
szalta. Bet j u didis eroplanas 
nusileido prie tu lakunu ir kaip 
kokios didingos roges cziože 
ant ledo ir sniego. Jiems eme 
tik pusvalandi visus tuos lakū
nus paimti ir vėl pakilti in pa
danges!

Septyni isz tu lakunu kurie 
buvo nuo tos augsztos salos isz- 
gelbeti, buvo tenai net nuo 
Gruodžio devintos dienos, kai 
ju eroplanas sudužo. Kiti atė
jo pas juos in “sveczius” kai 
ju eroplanai sudužo, kai jie 
stengėsi savo draugus lakūnus 
iszgelbeti.

Karo Sztabui szitas atsitiki
mas kasztuos apie puse milijo
no doleriu. Bet tai labai džiu
gu girdėti ir matyti kaip ne tik 
Karo Sztabas, bet ir kiti lakū
nai rūpinasi savo Sztabo na
riais. Del tu keliu lakunu ant 
tos salos szimtai lakunu ir tuks 
taneziai jurininku stojo- in pa
voju, kad juos iszgelbejus.

Esame tjkri, kad visiems 
tiems lakūnams, iszgelbeto- >

Padaro Prisieka

APIE LIETUVA

Laivas” su 1,300 iszvietintu 
Kanadon. Lietuviu skaiezius 
da nepaskelbtas.

Michael J. Quill, CIO drai- 
veriu unijos prezidentas ežia 
padaro prisieka, prižadėda
mas visus Komunistus ir Ko
munistu draugus isz savo 
unijos iszmesti. Daug kitu 
vadu jam tuoj aus pritarė ir 
pasižadėjo ir isz savo kuopu 
visus Komunistus iszguiti.

Darbininku unijos dabar 
jau ima susiprasti ir mato 
kad joms negerai, kai val
džia ir žmones jas intaria del 
tu Komunistu, kurie yra in- 
linde in beveik visas unijas. 
Mes apie tai jau keli metai 
kaip raszome, ir kelis sykius 
net vardais iszvardinome 
tuos uniju vadus kurie yra 
Komunistai ar su Komunis
tais užsideda.

jams ir iszgelbetiems dabar yra 
antros tikrai linksmos Kalėdos!

ISZ KANADOS
— Kanados Finansų Mi

nistras paskelbė, kad nuo Sau-" 
šio menesio 1-ma diena visi ei
lei prekių inskaitant ir dauge
li maisto produktu, nuimamas 
invežimo draudimas. Taip pat 
Nauju Metu diena ir po to lei
džiama kiekvienam iszbuvu- 
siam Amerikoje 48 ar daugiau 
valandų, insivežti nusipirktu 
daiktu savo reikalams iki szim
ta doleriu.

— Toronto rabinas A. Fein
berg, apkaltino Ontarios mo
kyklų mokytoju, kad jie sten
giasi Žydu vaikus palenkti 
Krikszczioniu Religijai. Jis 
sako, kad Kanadoje auga Anti- 
Semitizmas.

— Sepedden Albertoje, a- 
pylinkes Emigrantai buvo su- 
szaukti in susirinkimą, kuria
me kalbėjo du Komunistai kal
bėtojai. Susirinkusieji apmė
to kalbetajus kiausziniais.

— Kanada pardavė pagal 
Marshallio budo Europai pre
kių už 600 milijonu doleriu per 
1948 metuose.

— Kanados pareigūnai skel
bia, kad pereitais metais vietos 
gyventojai ir svecziai isz Ame
rikos pragėrė ežia- 525 milijo
nus doleriu.

— Kanada priėmė New- 
foundlando Sala deszimtaja 
savo provincija. Tas jai per 8 
metus kasztavo apie dvide- 
szimts milijonu doleriu kas me
tai, nes naujoji provincija rei
kalinga paramos. Vienok tiki
masi po to ji pradės geriau var
toti savo gamtos turtus ir atsi
stos ant savu ekonominiu kojų.

— Komunistu paklusnumas 
Moskvai baigia inkyreti vi
soms demokratijoms. Kova 
priesz juos vyksta darbininku 
nijose, organizacijose ir visam 
vieszajam gyvenime. Nesenai 
Kanados Ministrui pirminin
kui inteike rezoliucijas priesz 
Komunistus Kanados Preky
bos ofisu delegacija.

— Isz Cuzhaven, Gruodžio 
10-ta diena iszplauke “Scythia

BERLYNAS, VOK. — Ofiei- 
alus Amerikos karo valdžios 
Berlyne leidžiamas Vokiecziu 
laikrasztis “Neue Zeitung” 
raszo, buk daugelis Vokietijos 
armijos kareiviu nepasidavė 
Rusams Pabaltijo krasztuose 
ir tiesa kova, priesz Bolszevi- 
kus kaip Partizanai. Vokie
cziu laikrasztis sakosi gavės 
žinių, kad Partizam centrinis 
sztabas esąs netoli Sziauliu, ir 
jis vadovajas armijai suside- 
daneziai isz Estu, Lietuviu, 
Latviu, Lenku, Ukrainiecziai, 
Rusu pabėgėliu ir Vokiecziu. 
Ginklai, dalis maisto ir vaistu, 
sakoma, esą Vokiecziu armijos 
turto likucziai.

Szias žinias Europos ir Ame
rikos spaudoje. Lietuviai ge
rai žino, kad ten jokiu Naciu 
armijos kovotoju neliko ir kad 
tas žinias per invairius szalti- 
nius fn vakaru agentūras ir 
spauda grūda tie patys Komu 
nistu agentai pagal Moskvos 
direktyvas, norėdami sudaryti 
inspudi, kad kovoja ne Lietu
viu tauta, o kokie tai Naciu li
kucziai.

Atvykę Lietuviai
NEW YORK. — Gruodžio 26 

d., 1948 m., ‘ ‘ SS Ernie Pyle, ’ ’ 
atvykę Lietuviai:

Czizauskas Antanas, Adolfi
na, 623 Potter St., Chester, Pa.

Gečas Stasys, 716 Caldwell 
St., Chester, Pa.

Starinskiene Antanina, ir sū
nūs Algimantas, 201 Silver St., 
So. Boston, Mass.

Beleckas Antanas, 204 E. 
Main St., Amsterdam, N. Y.

Giedraitis Alfonsas, 2704 St. 
George iStreet, Los Angeles, 
Calif.

Maleckas Petras, 78 Eagle 
St., N. Arlington, N. J.

Orintas Juozapas, Ona, Biru
te, Edmundas, 72 Richmond St. 
Brockton, Mass.

Kun. Juozas Szesztokas 6810 
S. Artesian Ave., Chicago, 111.

Ramanauskas Stasys, 503 
BeHaise Ave., Pittsburgh, Pa.

Sakalauskas Jonas, Kazi
miera ir Romualdas, 6820 Su
perior Ave., Cleveland, Ohio.

Tier Karl ir Adele, 4226 S. 
Talman Ave., Chicago, Ill.

Zi'bartiene Anna, 325 2nc. 
Ave., N. Seattle, Wash.

Atvykusius pasitiko gimines 
ir draugai. Taip pat pagelbėjo 
BALF atstove Ona, Valaitiene.
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