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Gražina Žuvusius Kareiviust
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Isz Amerikos
Skundai Baigti
Niekas Nekaltas, Visi

Geri
ty -------

WASHINGTON, D. C. —
Visi skundai ir intarinejimai 
staiga užsibaigė Washingtone 
priesz ta milijonierių Howard 
Hughes, kuris taip poniszkai 
vaiszino augsztus valdininkus 
ir karininkus, kad gautu rie
bius ir didelius kontraktus per 
karu. '

Senatorius Brewsteris isz 
Maine valstijos, pasiaiszkino 
kad visi tardymai atidėti ir nu
traukti iki Lapkriczio (Nov.) 
menesio, už tai, kad dauguma 
Senatorių iszvažiavo isz Wash- 
ingtono ant vakaciju.

Bet.po teisybei, Republikonu 
Partija pamate kad visiems ne 
gerai szitu laiku pesztis, nes 
tas milijonierius Hughes per 
daug visko žino ir apie politi
kierius. Kiti aiszkinasi kad vi
si tardymai buvo nutraukti, už 
tai, dabar negalima rasti mili
jonieriaus Hughes sekretoriaus 
kuris visa ta vaiszinimo ir pa
pirkimo bizni vare. Tai visai 
jau prastas pasiteisinimas! Jei
gu jis jau taip butu reikalingas 
tai policija ji tuoj aus sujiesz- 
kotu.

Matyti kad ežia milijonieriai 
su politikieriais pasisznekejo, 
pasibueziavo ir viskas baigta!

Telefono Unija 
Trukdo Darba

NEW YORK. — Mayoras 
O’ Dwyer staeziai pareiszke ir 
davė Telefono Darbininku Uni
jai žinoti, kad unija atsakys 
jeigu atsitiks kokios nelaimes 
su eroplanais ant Idlewild lau
ko. Jau du metai kaip kompa
nija derinasi su unija kad uni
ja pavėlintu indeti naujus dra- 
tus telefonams in szita vieta.

Szito darbo negalima užbaig
ti ir negalima ta lauka tinka
mai eroplanams intaisyti, pa
kol nauji dratai nebus suvesti.

Mayoras O’Dwyer sako kad 
La Guardia laukas yra per ma
žas ir nelabai tinkamas didė
lėms eroplanams nusileisti ir 
pakilti, ir už tai reikia greitai 
intaisyti Idlewild lauka.

Telefono Darbininku Unijos 
vadai stato savo reikalavimus, 
kad visas tas darbas turi būti 
atliktas vien tik tos unijos dar
bininku, ir kad telefono kom
panijai nevalia kitus samdytis 
ar kitam kam kontrakta del to

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerikos Nuszove
Kareiviai InSaliuninka Ir

Graikija
NEW YORK. — Kai Rusijos 

atstovas, Andrei Gromyko sta
eziai pasakė kad jis ir jo krasz- 
tas nesutinka sutverti Balkanų 
Komisija, kuri prižiuretu visu 
tu krasztu rub ežius, tai Ameri- 

i

kai tik vienas kelias tebeliko 
kaslink Graikijos klausimo.

Isz Washingtono nieko ne
girdėti, bet labai galimas daig- 
tas kad neužilgo Washingto- 
nas iszleis žinias kad mes siun- 
cziame kareivius in Graikija.

Pabėgo
UNION BEACH, N. J. —

Jaunas vyrukas inejo in Pono 
Vlado Juro kareziama isz ryto 
kai Juras buvo sau vienas už 
baro. Jis iszsitrauke revolveri 
ir pareikalavo visus pinigus. 
Kai Juras atidarė savo cash-re- 
gisteri ir pradėjo iszimti pini
gus, kas ten tam jaunam žuli- 
kui nepatiko ir jis paleido nes 
szeszis sziuvius in poną Jura. 
Juras ant vietos sukrito negy
vas.

Jo sūnūs Juozas, tuo laiku

• • Darbininku Uni-
Amerika Kariszkais

Ginklais Stos 
Už Graikija

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Amerikos atstovas, Herschel 
V. Johnson davė visiems ki
tiems atstovams žinoti kad 
Amerika pasirengus kariszku 
budu stoti Graikams in pagel- 
ba priesz tas tris Komunistisz 
kas tautas, kurios spaudžia 
Graikija isz visu szonu. Jis 
sake kad Amerika pasirengus
su ginklais užstoti už Graikus, 
jeigu Suvienytu Tautu Kon
ferencijoje Rusija nesutiks ant

jos Stos Priesz
Senatorių Taft

Unija Neleidžia Kompanijai 
Baigti Darba Del Eroplanams 
Vietos New Yorke; Laivai 
Plauks Skersai Atlantika Ir

o

Pacifika Veždami Musu Zuvu-
Szitie Amerikiesziai kareiviai 
butu siuneziami ne del Graiki
jos valdžios pastiprinimo, bet 
del prižiūrėjimo rubežiu. Ang
lijos valdžia palaiko apie 5,000 
savo kareiviu Graikijoje.

Kas isz to kiek ir kaip mes 
Graikijos kraszta remsime, 
szelpsime ir maitinsime, jeigu 
jos susiedai jos rubežius griaus 
ja apvogs, apiplesz ir labiau 
nualins? Už tai, dabar rodos, 
nėra jokios kitos iszeities, kaip 
pasiunsti savo kareivius sy
kiu su maistu.

LAHORE, INDIJA. — Isz 
priežasties kad Indija aplaikys 
savo Nepriklausomybe, sumi- 
szimai prasidėjo tarp Punjab ir 
Pakistan gyventojai, 105 likos 
užmuszti, o apie 500 sužeisti.

bovinosi ant ulyczios. Kai jis 
iszgirdo tuos šzuvius jis greitai 
parbėgo namo pažiūrėti kas 
ten darosi. Prie kareziamos du
riu jis susitiko su tuo žmogžu
džiu, kuris jam paaiszkino kad 
jo tėvas iszejo skersai ulyczia 
in sztora. Juozukas greitai nu
bėgo in ta sztora bet savo tėvo 
nerado. Pargryžes namo jis ra
do savo tęva negyva.

Ne tik policija, bet beveik 
visi vyrai szitame miestelyje 
dabar jieszko to jauno žuliko 
ir žmogžudžio. Jie spėja kad jis 
negalėjo toli nueiti, nes jis bu
vo pesezias. \

Ponas Juras tik pusantro 
meto kai ta užeiga laiko. Jis 
paliko žmona Juozapina ir tris 
vaikus.

nusistatymo uždrausti Albani
jos, Yugoslavijos ir Bulgarijos 
valdžias, kurios dabar duoda 
Graikams sukilėliams ir Ko
munistams pagelbos.

Jis pasakė kad Amerika yra 
pasirengus stoti in talka Suvie
nytu Tautu Sanjungai ne vien 
tik patarimais ir nusistatymais 
bet ir kariszkais ginklais.

Rusijos atstovai nesutinka ir 
sako kad visi tie susikirtimai 
ant Graikijos rubežiaus yra pa
ežiu Graiku sudaryti, kad su
erzinus kitus ir kad prisitrau
kus prie saves Amerikos pagel- 
ba ir užuojauta.

Anglijos atstovai tuoj aus pa
reiszke kad jie pritaria ir su
tinka su Amerikos nusistaty
mu galutinai ta Graikijos klau
sima iszriszti ir komunistus 
nuo jos rubežiaus paszalinti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nauji Amerikos Kariszki Eroplanai

Armijos lakūnai jau da
bar rengiasi in paroda, kuri 
bus laikoma ateinanti pava-. 
sari. Szitokie eroplanai bus 
variuojami mokinti naujus 
lakūnus. Amerikos Kraszto 
Sargybos lakūnai gaus asz- 
tuonios deszimts szeszis szi-

tokius eroplanus.
Dabar szitus eroplanus 

bando ir mėgina in Van 
Nuys, Californijoje. Armija 
szita eroplana pavadino 
P-80B Jis yra “galingiau
sias ir greieziausias eropla- 
nas ant svieto. ” Jis ne kaip

kiti nuo žemes pasikelia su 
savo inžinais, bet yra kaip 
isz armotas iszszaunamas in 
padanges. Pryszakyje jis tu
ri net szeszis maszinos kara
binus; kiekvienas karabinas 
iszszauna 1,200 kulku in mi- 
nuta.

sius Kareivius Namo
-K--------------- ■ 1 .... t

WASHINGTON, D. C. — Armijos Sztabas 
jau turi tukstanezius grabu del žuvusiu karei
viu, kurie bus isz svetimu žemiu parveszti. Szi- 
tas skaudus ir liūdnas darbas prasidės Spalio 
(Oct.) menesyje, kai apie trys tukstaneziai 
žuvusiu kareiviu bus parvežta isz Pearl Harbor 
ir apie szeszi tukstaneziai isz Henri Chapelle 
Kapiniu, netoli Liege, Belgija.

Nuo Spalo menesio penki laivai plauks ten 
ir atgal skersai Atlantika, ir trys skersai Paci
fika, veždami musu žuvusius namo.

Treczia dalis szeimynu kuriu vyrai ar vaikai 
žuvo ant karo lauko, pareiszke kad jie nenori 
kad tie žuvusieji butu parvežti namo, bet kad 
pasiliktu ten kur jie krito. Armijos Sztabas ne
sitikėjo kad tiek daug szeimynu iszreiksz norą 
kad ju vyrai ir vaikai liktųsi po svetimu dangu
mi.

Dauguma tu szeimynu. kurios pareiszke 
savo norą kad ju žuvusieji butu parvežti namo, 
ketina juos palaidoti ant savo miesto ar parapi
jos kapiniu.

SAN FRANCISCO, CALIF. — Amerikos 
Darbininku Federacijos Prezidentas William 
Green vieszai paskelbė ir perspėjo Republikonu 
Partija, kad jeigu Senatorius Robert A, Taft 
bus paskirtas kaipo kandidatas del Prezidento, 
1948 metuose, tai visos darbininku unijos stos 
priesz ji ir sumusz rinkimuose,

Visi darbininku unijų vadai dabar baisiai 
pyksta ant to Senatoriaus, už tai kad jis invede 
ta Instatyma priesz darbininku vadus.

Kitas darbininku unijos vadas Daniel J. To-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Lenkai
Stengiasi
Iszsimaitinti

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Lenkijos Komunistiszka val
džia dabar deda visas pastan
gas, galiomis, negaliomis, iszsi
maitinti ir savo pramone su
tvirtinti be pagelbos ar paszel- 
pos isz Amerikos.

Dideles permainos yra inve- 
damos ant ukiu, fabrikuose, 
pramonėje ir tarptautiniame 
biznyje. Valdžia turi ka nors 
daryti dabar kai gavo žinias, 
kad Lenkai negali tikėtis pa
gelbos ar paskolos isz Ameri
kos.

Amerikos paszelpa Lenkams 
buvo apie 15,000,000 doleriu. 
Už tiek pinigu Lenkai butu ga
lėję nusipirkti daugiau negu 
150,000 tonu kvieczin.

Lenku valdžios pastangos 
dabar ant savu kojų stoti ir be 
Amerikos apsieiti, parodo kad 
ežia svarbesnis klausimas negu 
tik kvieczin ar maisto.

Kai Lenku valdžia susikirto 
su Amerikos valdžia, tai dau
guma Lenku pradėjo nerimau
ti ir pykti ant savo valdžios. 
Už tai, valdžia dabartaip rūpi
nasi sudaryti visokias biznio ir 
pramones sutartis su kitais 
krasztais, ir taip savo vardu 
palaikyti tarp savo žmonių.

Lenkija rengiasi sudaryti 
232,000,000 doleriu prekybine 
sutarti su Anglija. Sulyg szita 
sutartimi, Lenkai siunstu Ang
lams anglių, kiek maisto ir ma
žu daigtu, padaryti Lenkijos 
fabrikuose. O Anglija Lenkams 
siunstu dideliu ir sunkiu ma- 
szinu, kuriu visiems krasztams

(Tasa Ant 4 Puslapio) ( j
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Kas Girdėt
Prezidento rinkimus, tai visi 
laikraszcziai tik viena kandi-
data girtu ir statytu. Jeigu ne,

* ‘ * A IT T. F, ” MAHANOY CITY, PA.

Žmones skaito laikraszczius 
ne tiek del naujienų ar žinių 
kaip del nebutu dalyku.

4 Visiems mums gaila ir skau
du kad mes negalime padėti 
tiems žmonėms, kurie randasi 
po Rusijos valdžia, bet, didės- 
> A f ’L. f . • • ' ■ T 1 • ■ .ne sarmata ir didesnis prasi- 
kaitimas priversti pabėgėlius 
gryžti in savo tėvynė kur ta 
Rusijos nagaika dabar viską 
valdo. . j

■ ' ii J
■ ' 11 • • ' T

Vienas namu sanvininkas,

tai po rinkimu, jeigu Demo
kratas butu iszrinktas, tai visi 
Repriblikonai redaktoriai atsi
durtu iri Alaska, kur visgi nei 
pusiau taip szalta kaip Sibirije. 
Jeigu Republikonas laimėtu, 
tai visiems Demokratams butu 
kaput. Tokia, mat, laisve ir 
tvarka Rusijoje.

Visi dipliomatai ir tautu at
stovai dabar viena darba dir
ba: Renkiasi in dvi galingas 
partijas, ar in dvi armijas, 
linksta ar in Rytus ar in Vaka
rus, glaudžiasi ar prie Ameri
kos ar prie Rusijos.

Senatoriai Ant Vakacijos VASAROS NAKTIS BALAISVIS Maldu Vainikėlis

norėdamas iszvaryti randau- 
ninkus pasisamdė visa beria, 
kapeli ja, groti visa nakti kad 
iszvarytu tuos randauninkus. 
Jam nepasiseke, nes ta szeimy- 
iia labai mėgsta muzika.

Los Angeles mieste, vienas 
namu sanvininkas sumanė, kad 
geriausias būdas iszvaryti savo 
randauninkus tai intarti szei- 
mininke ir paleisti paskalas 
kad ji savo vyrui nėra isz tik i- 
riia. Jis taip tikėjosi ta szeimy- 
nele suardyti ir isztusztinti sa
vo namus. Jis buvo apskustas 
ant $30,000 už tuos szmeižtus. 
Dabar, vietoj isztusztines savo 
namus, jis pats susirado vieta 
miesto kalėjime.

I e, ■

Viena moteriszke in Long 
Island, New York, paliko savo 
paskutiname testamente de- 
■szimts tukstancziu doleriu, kad 
jos trijų sziuniu kapai butu tin-, 
karnai užlaikyti. y

Moterys visas madas varinė
ja. Dabar jau kailiniai mote
rims yra daromi isz szuniu kai-

a • • " i ■ . ■ i > i.

Kai Lewisas gavo mainie- 
riams daugiau pinigu, ir kai jis 
be jokiu barniu ar pesztyniu 
gavo ka tik jis pareikalavo; 
mes sakėme kad tai blogas 
ženklas! Mes spėjome kad vis 

,«as tas “biznis” buvo isz anks
to sudarytas ir nustatytas, kad 
pliepo didieji tūzai stacziai 
privertė kompanijas nusileisti 
ir sutikti, nes jiems dabar ge
riausias biznis, ir jiems tik vie
nas dalykas rupi: Kad visi dar- 
bihirikai dirbtu ir plieną ga
mintu. ' "•

Plieno fabrikantai žinojo, 
kad jie gales pabrangti plieną 
kiek tik jie norės.■įf • • . ■ • v , I ..

Mes spėjome kad plienas pa
brangs apie du doleriu ant to
rio, ir paskui viskas panasziai 
pabrangs. Matyti kad mes tik 
puse tiesos pasakėme ar inspe- 
jome. “Plienas pabrango ne du 
doleriu, bet penkis dolerius ant 
tono!” j...... • ’ »

Anglys pabrango; rudenyje 
labiau pabrangs!

Rusija žino ir vieszai sako 
kad dabar yra paskelbtas žo
džiu ir grūmojimu ir grasinimu 
karas tarp jos ir Amerikos.

Sovietai žino ir prisipažinsta 
kad jie vis neprisirenge stoti in 
tikra kara su Amerika. Už tai 
Rusijos atstovai straksi ir 
kumsztimis grūmoja, bet kai 
jie pamato kad niekas ju nesi
bijo ar kad ir kiti ima taip pat 
grasinti, jie labai greitai nusi
leidžia.

Komunistai laba-i nori inlys- 
ti in Graikija ir ja nukirsti nuo 
Vakaru. Tada Rusija vieszpa- 
tautu visuose Balkanų krasz- i ■ ,
tuose. Bet Sovietai gerai žino 
kad jie piktumu nieko nepesz, 
kad jie smurtu ar kariszku bil
du nieko negales padaryti. Už 
tai jie isz pasalu dabar puolasi 
ir kitus tenai siunczia sukelti 
nesantaika.

Nepaisant kad visas svietas 
toks nepastovus, kad visur 
randasi sukilimai; nežiūrint 
kad net ir ežia pas mus, Ameri
koje buvo ir yra tiek daug vi
sokiu straiku, bet Amerikie- 
cziai per pastaruosius metus 
daug daugiau uždirbo negu ge
riausiais laikais per 1920 me
tus. O sziais metais, biznio ži
novai spėja kad Amerikos dar
bininkai daugiau uždirbs.

Amerikos Sekretorius Mar
shall biski suklydo kai jis per 
garsiai pradėjo kalbėti apie 
reikalą atstatyti Vokiecziu fab
rikus. Prancūzai iszsigando ir 
tuojaus pareiszke savo nepasi
tenkinimą. Ir kiti Europos 
krasztai primine Amerikai kad 
Vokiecziai buvo visu prieszai. 
Dabar Sekretorius Marshall 
pareiszke kad pirmutinis dar
bas yra parūpinti daugiau aug
liu isz Ruhr slėnio visai Euro
pai. Szitoks nusistatymas vi
siems patinka.

80-tas Kongresas užbai
gė savo posėdžiavimus ir pa
skelbė sau vakacijas. Szitas 
kongresas daug ka nuveikė 
ir bus istorijos knygose in- 
raszytas. Pirmutini syki se
nieji Senatoriai dirbo iki 
gaidžiai pragydo kad visa 
darba užbaigtu ir galėtu isz 
Washingtono iszvažiuoti.

Daugumai tu Senatorių ir 
Kongresu ne tiek rupi ato
stogos ar vakacijos, kiek 
pargryžimas namo. Namie 
jiems yra kitas darbas: Su
tvirtinti savo partijų eiles ir 
viską paruoszti del ateinan- 
cziu Prezidento rinkimu. 
Szitie ateinantieji rinkimai 
rupi Republikonams ir De
mokratams.

Demokratams yra daug 
kuomi rūpintis. Prezidentas

Trumanas nėra jau toks stip
rus ir galingas kandidatas. 
O vis pasipynė tas Henry 
Wallace, kuris grasina kad 
jis gali Demokratus suskal
dyti ir treczia partija sutver
ti.

Republikonams rupi atsi- 
muszti ir vėl pasiimti val
džios vadeles. Jiems rinki
mai pavojingi, nes dauguma 
žmonių dabar kaltina Re- 
publikomis už tas naujas 
teises ir instatymus priesz 
darbininkus.

Už tai visi Kongresmonai 
dabar skubinasi namo, kur 
pradės visokias prakalbas 
sakyti ir visiems rankas pa
tepti ir priparodyti kad jie ir 
ju partija yra szio kraszto 
tikrieji iszganytojai.

Naktis žeme jau apklojo, 
Visur tamsa skleisdama. 
Žvaigždes szvieczia augsztu- 

moje.
Lyg žvakele kiekviena.

Ąžuolai seni galingi
Savo szakomis sukruto, 
Gluosniai lapais neturtingi
Vešu orą jau pajuto.

Ežere vanduo liūliuoja,
Bangos plakas in krantus
Rodos, ten kas aimanuoja, 
Rodos, kruta ten dangus.

Miežiai lenkia savo galvas, 
Gėlės pievų labiau kvepia, 
Žiogai po slėnis ir kalvias 
Garsiai rėkauja ir lekia.

O laksztute pas upeli
Cziulba linksminas saldžiai, 
Sukinėdama balseli.
Aidas muszasi gražiai.

O augsztybei bekrasztinei, 
Kur ir krasztp nieks neisz- 

vysta,
Skrenda žvaigžde sidabrine 
Ir paskui kaž-kur isznyksta.

Geri Priminimai Del 
:: Moterių ::

0. HENRY TRUMPU 
PASAKŲ TĖVAS

Sovietai nori iszstumti Ame- 
rikieczius isz Berlyno. Komu
nistai ežia tyczia kelia sukili
mus ir daro nesantaika, kad 
Sovietams butu gera priežaslc 
pasiunsti daugiau kareiviu te-

' Automobiliai da labiau 
’brangsta. Ir to brangumo da 
galo nematyti.

j Ponas Oumansky, kuris bu
vo Rusijos Ministeris Meksiko
je, ir kuris neseniai žuvo ero- 
:plano nelaimėje, syki szitaip 
prasitarė apie spauda Rusijo
je: “Rusijoje spauda turi pil
na laisve spausdinti ir raszyti 
'kas tik valdžiai patinka ir ka 
tik valdžia nori/’

Jeigu mes, ežia, Amerikoje 
turėtume tokia laisve kaip tie 
Buskįąį savo rojuje,. tai per

nai. Rusija jau dabar sako kad 
Sovietams reikia net szimta 
tukstancziu daugiau kareiviu 
tenai negu Amerikai ar Angli
jai. Bet Amerikos ir Anglijos 
Karo Sztabas ant to nesutinka.

Lenkai taip norėjo važiuoti 
in ta susirinkimą kuri Sekreto
rius Marshall suszauke Pary
žiuje, kad ju delegatai jau buvo 
iszsipirke szipkortes ir pasus. 
Tada pasigirdo balsas isz 
Kremlino. Lenkai, kaip žeme 
pardavė, pasiliko namie ir su 
nuliudimu pareiszke .kad jie ne
važiuos.

WASHINGTON, D. C. —
O. Henry, Amerikos trumpu 

pasakų kunigaiksztis, gimė 
Greensboro, North Carolinoj, 
Rugsėjo men., 1862m. Tikras 
vardas buvo William Sydney 
Porter. Jis lanke mokykla pa
kol sulaukė 15 metu amžiaus, 
kuomet turėjo eiti dirbti dėdės 
krautuvėj.

1882 mete jis iszsikrauste 
in La Salle 'apskrity, Texas 
valstijoj, kur iszgyveno dvie- 
jus metus betemydainas piet- 
vakaru gyvenimą. 1884 mete 
randame ji Austin’e dirbant 
prie knygvedystes, ir per ketu
ris metus žemes ofise. 1887 me
te jis apsivedė ir pradėjo ra
szyti ir parduoti laikra- 
szcziams juokingas pasakas. 
Trumpa laika 1891 mete buvo 
kasijerius First National 
Banko je, Austin’e. 1894 mete 
jis nupirko sanvaitini satyros 
laikraszti. “The Iconoclast” 
ir tas laikrasztis pavirto in la
bai puiku žurnaluka, bet ne
buvo pasekmingu. Tuomet 
jis pradėjo raszyti straipsnius 
in Houston’o “Post.”

1896 mete jis buvo apkaltin
tas vagyste. Tas atsitikimas jo 
gyvenime niekuomet nebuvo 
paaiszkintas. Bet viskas rode, 
kad Henry buvo nekaltas ir 
daugybe tikėjo kad jis eme 
kalte apsaugoti dranga. Po vi
su bedu jis iszvyko in Hondu- 
rus, bet sugryžo 1897 mete, nes 
jo moteris labai susirgo. Lau
kiant teismo jo rasztus pradėjo 
priimti svarbus laikraszcziai.

1898 mete jis buvo pasodin
tas penkiems metams Ohio ka
lėjime, bet del gero pasielgimo 
tapo paliuosuotas už trijų me
tu. Būdamas kalėjime jis pra
dėjo rimtai raszineti ir pa
sirinko varda “O. Henry.” 
1901 mete apleido kalėjimu ir 
iszvyko in New York’o miestą. 
1903 m., jis prisidėjo prie New 
York World, raszydanlas truin-

pasakėlė kas sanvaite. Jam už 
pasuka užmokėjo szimta dole
riu. Jo pirma knyga “Kopū
stai ir Karaliai,” pasirodė 190i 
mete. Jis mirė 190t mete ir pa
laidotas Ashville, North Caro
lina.

O. Henry pasakos nupięsze 
daugybe jo asmeniszku patyri
mu. Jo asztuoni metai New 
Yorke daug prisidėjo jo garsu
mo. Kad nors jis linksmai ra- 
sze, jo gyvenimas,buvo pilnas 
liudnu 'atsitikimu, jis beveik 
visa gyvenimą praleido nuo- 
szalai. Jo knygos greitai buvo 
parduodamos ir iszverstos iii 
daugybe kalbu. Kartais jo 
budus yra žurnalistiszkas, bet 
jo puikios iszmintos, jo links
mas upas ir pasakojimo gabu
mai apdengia jo visus kitus 
trukumus. Literatiszkos tech
nikos mokyklos gema ir pra
nyksta, bet O. Henry pasilieka 
per amžius. Jo New York’o 
pasakos yra ypatingai garsios.

“Kopūstai ir Karaliai” pa
sirodė 1904 mete. Tai buvo jo 
pirma knyga. Yra trumpi ap- 
raszymai Amerikos spekulian
tu gyvenimo Carribean Respu- 
bliokoj. Perstato veikimą tūlo 
“Don Frank Goodwin,” Ame- 
rikieczio, kuris per daugeli 
metu iszgyveno tropiszkoj res
publikoj. Jis “bananu karalai
tis, gujmo karlaitis, sarsaparil- 
los karalaitis, ir 1.1. Respubli
kos prezidentas insimylejes in 
dainininke nutarė apleisti savo 
szali, pasiiindaniams 100,000 
doleriu tautos pinigu. “Don 
Frank” kuris prisidėjo apie 
revoliucijos partijos, suima, 
vienu vienas, pabėganti prezi
dentą, kuris nusižudo. Don 
Frank paima pinigus, apsive- 
da su dainininke ir tapsta tos 
szalies finansiszku vedėju. 
Pasaka pilna Amerikos konsu
lu, diplomatu, politikierių ad
mirolu be laivynu, kurie nu- 
pieszti nuo ir gyvo gyvenimo ir 
kurie kalba ir pasielgia kaipo 
mums žinomi konsulai, politi
kai, diplomatai ir admirolai.

— Jeigu motere sznabžda 
szilkuose, o vaikai yra nuskurę 
ir murzini, tai labai juokingu 
iszrodo. Tegul motina būna 
prastai ir szvariai apsiredžius, 
o vaikai nuprausti ir szvariai 
aprėdyti, tada svieto akyse to
kia motere turi didžiausia pa- 
guodone.

— Sunkiause yra del mote
rių jeigu turi klausyti patari
mus daktaru.

— Motere7 daugiau puczesi 
isz savo patogumo, negu isz sa
vo iszminties.

— Motere tankiause temina 
ta vyra už geriausi ir szaunieu- 
si kuris yra, kitos moteres vy
ru.

— Jeigu vyras turi nuliūdu
sį veidą, tai motere ji tuojaus 
nužiūri kad jisai yra insimyle- 
jas in kita.

— Szvaria motere galima 
pažyti ant kaklio; jeigu kaklas 
ir pa-auses yra czystos, tai ir 
grinezioje szvaru.

Buvo strazdelis 
Laisvas pauksztelis, '■ 
Linksniai cziulbejo 
Kas vakarėli.

Žmones pamate — 
Pinkles pastate,

x Ir strazdelytis 
Tapo sugautas.

Būdamas laisvėj 
Dainas mylėjo, 
Ir apie meile 
Nebetylejo.

Kur Lietuvaites — 
Mielos mergaites, 
Tenai strazdelis 
Linksmai cziulbejo.

Liepų gojialyj,
Rutu darželyj,
Kame sesytes
Rūtas ravėjo.

Jis ant szakeles, 
Klause daineles, 
Ir ju akytes 
Szirdi žavėjo.

Ar kur nutupės
Ant kraszto upes, 
Tarp margu pievų 
Gamtos grožybių.

Ir karklynelyj
Pavasarelyj
Iszliejo saldžiu 
Jausmu gilybes,

Žmones iszgirde, 
Tamsus iszirde, 
Jeszkautis turtu 
Ir gelžies paneziu.

Ka nesupranta, 
Kas laisve szventa; 
Klausantis burtu,- 
Geisdami kaneziu.

Strazdą, sugavę 
Ir valia gave, 
Nor iszmokyti 
Savaip giedoti.

Užgin giedoti, 
Neleįd svajoti, 
Nor užgesinti

Meiles ugnele.

Galėtu Boti Da
Arsziau

Ne Paiso

Jonas — Juk teisybe jog 
sunku nutylėti slaptybe?

Marie — Asz niekados to 
nebaudžiau.

Pacziule Pipkieviczio din
go nežine kur, bet in tris die
nas po tam policija apreisz- 
ke jam kad jo paezia surado.

Policija — Suradome ta- 
mistos moteria, ka su ja da
ryti?

Pipkieviczius — Ar isztik- 
ruju jus žinote kad tai mano 
pati? Ar ji kalba?

Policija — Ne, nieko nesa
ko!

Pipkieviczius — Broly- 
cziai, tai ne mano pati!

Knygele
Knygele, Dabar $1.00 "riš-J 

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;

Aiszkus drukas; smagi

Rodykle:

i

Bažnytini* metu padalinime*. 
Pasnikai. 
Kalendorius. 
Maldo* Rytmetinei. " i >
Vieszpatie* malda. 
Aniuoliszka* Pasveikinimą*. 4 | 
Apasztalu Sudėjimas. 
Deszimtis Dievo prisakymu. A. į 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles .1* 
Gailesczio. 
Maldo* vakarine*. 
Gie*me ant pradžios Misziu. t, 
Misziu Maldo*. Lj'
Psalme 46. V
Giesme Szventa* Dieve. 1
Miszparu Maldo*. 
Maldo* pirm Iszpažintie*. 
Perkratymas lanžine*.

Maldo* priesz pat Iszpažinti. 
Imdama* nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažintie*. 
Litanija apie visus szventu*. 
Prisitaisyma* prie Szv. Komunijos, 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzau*. 
Malda prie Panos Szvencziausio*. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo. 

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paskiau* atiduodama* Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco. x j
Malda su visuotiniais atlaidai*. | 
Malda prie Szv. Sakramento po 'S 

Komunijos. 
Garbinimas Szv. Sakramento- 
Malda Szv. Tamosziau*. /
Malda prie Vieszpaties Jėzau*, 
Malda prie Panos Szvencziausio*/ 
Malda Szv. Bernardo prie Szv. 

Panos Marijos.
Ranžancziu* prie Szv. Marijo* 

kalbama*.
Litanija prie Szv. Panos Marijos. 
Litanija prie Szv. Antano i*z 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija. 
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. )
Ministrantura*.

Saule, Mahanoy City, Pa.

ISTORIJEapie n“ ' 
------------------- iszo iszlins, Al
yva iu virszu iszkils, Kaip ui- 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Kagan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15<. 
Saule Pub. Co., Mahanoy City

Pirkie U. S. Bonus i

Uncle Sam Says

Italijos Premieras Alcide 
de Gasperi, draugiszkai at
sisveikina su Amerikos at
stovu Will Clayton, kuris 
buvo in Italija, pas Alcide de 
Gasperi nuvažiavęs pasi- 
szneketi ir pasitarti apie Eu
ropos atstatyma sulyg Ame
rikos Sekretoriaus patarimo. 
Jiedu susitiko Rymoje, kur

ir pasitarė apie Italijos rei
kalus ir kiek Italijonai gali 
tikėtis gauti pagelbos.

Amerikos atstovas, Will 
Clayton atsilankė ir pas ke
lis kitus Europos valdovus 
ir atstovus pasitarti ir pasi
teirauti ko ir kiek jiems ir ju 
krasztams bus reikalinga del 
atsistatymo.

How would you like a fat raise? 
Dream stuff, you say? It isn’t. It’s 
a cold-cash, brass tacks reality—if 
you want it to be. How do you go 

'about it? Very simple. Just sign 
up for the Payroll Savings Plan 
where you work or the Bond-a-Month 
Plan where you bank. For every 
$3 you put away now, you get $1 in 
ten years. Take part of your pay 
each week in U. S. Savings Bonds. 
That’s all. That’s a fat gain in any 
man’s arithmetic. And if ten years 
seems like a long time to look 
ahead, just give a thought to the 
smart Americans who bought bonds 
ten years ago, and hung on to them. 
Act now. Ten years will be gone 
before you know it!

U. S. Treasury Department

Pirkie Ų. S. Bonus Sziadien!



"SAULI” MAHAN OY CITY, PA.

DVI DVIKOVOS
musu szaunu jūreiviu. Pagelbe- 
kit surasti man nugalėtoja, no
riu su juo pasikalbėti.

Ir iszejo. Ėjo liūdnai, tylėda
mi. Kai kurie karts nuo karto 
pasiutusiai suszukdavo, keli 
verke. . . etoli buvo temeje, kai 
staiga pakilo vėtra, apreisz- 
kianti audra. Juodabarzdis su
szuko:

— Sztai ir jura pradeda ne
rimauti. Labai gerai, todėl da 
sziandien vakare gales invykti 
dvikova.

— Ka manai daryti, Brus- 
sone? Paklausė kažkas isz bū
rio.

— Palaukite. Tik duokite ji 
man in rankas. O sužinosite.

Ilgai jieszkojo puskarininko 
Viktoro. Pagaliau rado ji su 
Berta ant keliu, kuri buvo la
biau insimylejusi, ne pirmiau.

Žveju buri kareivis sutiko 
inszuliai. Pasitycziojancziai 
nusijuokė, iszgirdes juodabarz
džio Brussono iszszaukima. Bet 
tuojau suminksztejo, kai kele
tas stipriu ranku sugriebė už 
pakarpos.

— Nesibijok, puskarininke 
Viktorai, nieko blogo tau dabar 
neatsitiks. Dvikova aptarsime, 
kaip ir pirmąją, labai tiksliai, 
vienok metodą sziek tiek pa
keisime.

— Asz su jumis nieko 'ben
dra neturiu ir nemanau stoti in 
dvikova ne su vienu isz jusu. 
Ir kuriam gi galui asz ture- 
cziau tai daryti? Juk ne vienas 
isz jusu manes įleižeide, atsake, 
iszszauktaisis.

Artindamasis prie jo Brus- 
sonas, kalbėjo užkimusiu bal
su:

— Nieks tave neižeide? 
Sztai, szia! Ar pakanka szio in- 
žeidimo?

Ir smoge sugniaužtu kumsz- 
cziu puskarininkui iii veidą.

Tas jau pasiruosze kirsti už
puolikui, bet rusztus paniuru
siu žmonių veidai ir ju giliu 
akiu žvilgsniai, kuriuose spin
dėjo neapykanta, ji sulaikė.

Jo kuna pervere sziurpas.
— Tai gerai, iszstenėjo: Su

prantama, dabar mane iiižei-' 
džiate. Bet sakau jums: pasku
tine valanda jau iszmusze tam, 
kurs stos su manim in dvikova.

Audra, pakilusi saulei lei
džiantis, iszaugo in orkana. Ju
ra pagelto, o putotos bangos 
paszokdavo kur kas aukszczianį 
orojo. O tolumoje, ten, kur 
nyko debesyse, buvo da baisiau 
isz ten tykojo tamsi naktis.

Būrelis jūreiviu ėjo su Vikto
ru prie kranto. Tiek prisiarti-' 
ne, kad juto suna juros putu’ 
kvapsni, sustojo. Brussonas: 
iszejo in pryszaiki ir prabilo:

— Vyriausieji isz musu am-! 
žiumi nusprendė, ka turime da
ryti. Senas Povilas JoePis pa
sakys sprendimą.

Isz būrelio iszejo su prana- 
szo galva senas žvejys, netaisy
klingu veido bruožu, bet pro
tingu ir gyvu akiu. Ypatingai, 
turėjo plonas bekraujės lupas: 
net ir jam szypsantis, matėsi 
jame didelis rimtumas. Nusi
ėmė kepure, o vejas sugriebęs 
isztares szilus, ilgus plaukus.

Audra ūžiant buvo girdimas 
sziurksztus balsus:

— Ana karta, kai tamsta, 
puskarininke Viktorai, isz- 
szaukei musu dranga, iszsirin- 
kai tamsta sau patogiausią 
ginklą. Dabar, kai tamsta turi

gERTA, turtingo žvejo Petro 
Armand duktė, turėjo da 

vos tiktai dvideszimts metu, 
nepaprastas jos grožis prana- 
szavo, kad ateity bus vyru pra
pultis. Ji vienu laiku mokėjo ir 
saves patraukti ir atstumti.

— Nori manes? Rodos, klau
sė akiu žvilgsniu ir grakszcziu, 
patogiu viso kūno judesiu. Ži
nau, esu nepaprastai graži, bet 
ar instengsi mane laimėti?

Petras Jehan instenge, ir 
abudu labai sutiko. Berta drau
gėms pasipasakojo mylinti Je- 
hana. Vestuves turėjo invykti 
pavasari.

Bet žiema pasipainiojo isz 
gretimo miestelio puskarinin-i 
kas Viktoras. Tai buvo augalo
tas jaunuolis, o ir mandiena ne- 
sziojo puiku. Berta negalėjo 
jam pasipfieszinti.

Petras Jehan isžbalo, o akys 
dege karszcziu, kaip karsztlige 
serg'anczio. Viena vakara, kada 
yaiksztinejo pats vienas po kal
nia, žvilgterėjo in Bertos Įauga. 
Ka pamate ten, už permatomos 
uždangos, nieks to nežino, bet 
jis atsistojo prie sužiedotines 
slenksczio ir nesijudino isz vie
tos.

Apie vidurnakti, vos tiktai 
puskarininkiu, iszejus isz Ber
tos kambarėlio, Petras puolė 
konkurentą. Kilo pesztynes, isz 
kurios kareivis iszejo su pamė
lynavusiais paakiais.

Bet neveltui'buvo puskarin- 
inku, negalėjo saikai dovanoti 
už inžeista garbe, užsigeidė' 
kerszto. O jeigu Petras nesutik-, 
tu kovoti szpagomis, arba pisz- 
italietais, apszauks ji bailiu, 
plesziku, mokancziu tik isz ne-, 
tyczia užpuldinėti, o bijancziu 
stoti in lygia kova.
* Lygi kova? Stiprus, petingas 
Petras negalėjo sziu. žodžiu su
prasti. Lygi kova? Pus-kari- 
ninkas, kuris nieko kita nevei
kė, kaip tik lavinosi fechtavi
me ir taikė isz pusztalieto ir jie, 
žvejys, kuris niekad nebuvo 
laikės rankoj panasziu inran- 
kiu. Ir tai turi būti lygi kova? 
Bet tegul-gi būna, kodėl gi ne ? 
Juk kaip tik jis Bertos neteko, 
jau visas gyvenimas pasidarė, 
nemielas. Tai stos in kova, ir; 
nieks tenedrįsta pasakyti, kad 
Petras Jehan bijosi kareivio.

Dvikovos diena susirinko di
dokas jūreiviu būrelis motinos 
Grenaud smuklėj. Apsėdo sta
lus, valgė riebius juru vėžius ir 
atydžiai klausėsi, ar koks nors 
naujas sveczias neatnesze ko
kios nors naujienos.

Staig’a pasklido žinia, kad 
Petras Jehan žuvo dvikovoj, 
augsztas, stiprus Petras krito 
puskarininko užmusztas.

Netikėtai paliko juoda barz
da vyras, žinomas, kaip szir- 
dingas Petro draugas. Degan- 
cziomis akimis suszuko:

— Petras užmusztas, drau
gai? Užmusztas begediszku 'ba
du.

Jūreiviu tarpe pasklido kur- 
czias murmėjimas.

— Nudėtas musu draugas! 
Tese toliau juodabarzdis. Dvi
kova? Dvikova?! Ka tai reisz- 
kia? Kvailyste! Dvikova, tai 
gerai! Ir asz noriu stoti su juo 
dvikovom Padekit man ji su
rasti. Jūreivis esu! O jis visa 
musu luomą iszniekino. Kai 
žiūriu in jura, rodosi man, kad 
ji mums iszmetineja, jog mes 
leidome kareiviui užmuszri 

grumtis su vienu isz musu, jam 
eile iszsirinkti ginklą. Ana: kar
ta szaudetes isz pusztalietu, 
dabar kovosite su jura. Pa
žvelk, sztai ten Mirties Sala,

Ka tik sugryžiau isz 
New Yorka, 

Bet mape vela apėmė 
bėdos, 

Turiu lakstyti ir žinueziu 
vėl iszkrapsztyt.

\ Taigi turiu pradėt: 
Ana diena Schuylkille 
į ' buvau,

Kokia tai moterele 
prie manės atėjo, 

Ir pradėjo pasakote.
Sako kad yra mergeliu, 

Kurie nenori su k 
vyreliais kalbėti, 

P tos niekam 
netikusios, 

Galima pažinti ant 
antakiu, 

Ir ant daugybe riaukszliu,
Szirdeles, mausti nu kad 

Tokios bambliuose 
susivalkios, 

Niekad neapsivyruos, 
Badai in sėdynė 

gaus. 
* * * 

Kokiam tai pleise buvo 
piknikelis, 

Bet labai menkiukas, 
Daug ten funiu buvo 

invales, 
Ir daugelis ji paminės, 

Mat ten sanviezius 
pardavinėjo, 

Kožnas už juos užmokėti 
turėjo.

Kokis tai vyrelis viena 
nusipirko, 

Bet vos nuo jo 
neužspringo, 

Videlciu pagriebė, 
Su kotu senvieziu pjauja, 

Kitam butu in veidą 
pataikęs, 

Kad ne'butu galva in 
szali pakreipęs, 

Vienai tarnaitei užmokėjo, 
Bet kita pribėgo, 

Jam netikėjo, 
Po tam viena po kita 

koliojo, 
Mergeles musztis ka tik 

nepradėjo, 
Taji žmogeli už klaida 

perprasze, 
Ant to viskas ir 

užsibaigė.
* * *

Jeigu ant girto 
užstavosi, 

Tai visai proto neturėsi, 
Žmogus girtas, 

Ne yra ant svieto 
pagirtas, 

Juk girtuoklis svyruoja 
ir trankosi, 

Parpuola ir sau 
sprandą nusisuka. 

Neseniai maeziau kaip 
vienas varvalius, 

Kuris manstino kad 
yra mandralius, 

Girtas žmogelis labai 
suteriojo.

Ir da purvais apvalojo, 
Tokis žmogus tai ne kas.

l ________________
i

aplink kuria net ir dienos metu 
pavojinga plaukti. Ten kadaise 
stovėjo juru szvyturys, bet au
dra ji iszverte ir sutriuszkino. 
Naktis artinasi, orkanas szels- 
ta, pavojus apiplaukti sala yra 
didesnis, nei kitais kartais. 
Pirmoj dvikovoj nesudrebejo 
jūreivis, stodamas priesz ka
reivio pusztalieta. Pamatysiu:,! 
ar kareivis be baimes sutiks su ■į . . i . <•- ■ į.
jūreivio ginklu. Akis už akly 
dantis už danti. Tamsta, puska
rininke Viktorai, ir tu, Burs- 
sone, privalote apiplaukti Mir
ties Sala, kiekvienas savo val
tyje. Ir tai dabar, szia nakti.

Puskarininkas, sudrėbėjo, 
iszgirdes seno žvejo žodžius. 
Priesz tai, nežiūrint in baime, 
laikėsi da gerai. Kart nuo kar
to nusiszypsodavo dirbtiniu 
juoku ir patraukydavo pecziais 
lyg ir norėdamas pasakyti; ge
rai, jei tik norite, tai man da 
geriau! Bet dabar neteko drą
sos. Senio žodžiai skambėjo jo 
ausyse, lyg bloga lemianti pr'a- 
naszyste, o žveju veidai atrodė' 
jam rustus.

— Ka visa tai reiszkia?1 
Sznibždejo. Asz privalau leis
tis in jura? Asz, kuris niekad! 
nesu buvęs jūreiviu? Asz kuris 
irklavau tik del pramogos ir 
tai tik retkareziais irklavau? 
Asz turiu leistis in ta. szelstan- 
czia audra?

Senis pakele ranka ir kar- 
cziai suszuko:

— Tylėk begecli, žioplas, 
pienburni! Pras Jehan net ir 
del pramogos priesz tai niekad 
nebuvo szaudes, o vienok pri
vertei ji, kad atsistotu priesz 
tavo pusztalieto vamzdi. Pri
vertei stoti ji iii kova su tavim, 
kuris visa savo gyvenimą nieko- 
kita neveikei, kaip tik szaudei. 
Kokie jus, kareiviai iszulus, 
juk nieko nėra teisingesnio ir 
natūralesnio už szi atlyginimą. 
Leiskis in jura, puskarininke, 
ir nesistengi pabėgt nuo liki
mo. Ka-gi būtumei pasakos jei-, 
gu musu draugas, jūreivis Pet
ras Jehan, butu atitraukęs sa
vo galva nuo tavo kulkos? Ne
mėgink gryžti! Jeigu tai pada
lytum, pasiliktu bailio vardas 
visam tavo gyvenimui.

Po valandėlės pridūrė:
— Neaiszkink mums, kad 

tai neteisingas reikalavimas. 
Apie tai labai gerai žinome. Ar 
maniai, kad panaudotume ta 
būda priesz tave, jei tu pats 
pirmas nebūtum jopavartojes? 
insivaizduojat narsuoliais, pa
sitikėdami daugelio mėtų lavi
nimus!. Vadinate tai drąsą. 
Drąsą? Pažiūrėsim. Ka, paba
lai, vikrus puskarininke Vik
torai?

Kureziai uže jura, gi orka
nas dūko, kaip pasiutęs. Auga 
ant kranto retalapiai medžiai 
lingavo ir prieblandoj atrodė, 
kai gyvos būtybes, besilenkian- 
czios, kad vejas ju nenunesztu.

Paruoszta valtys. Pakelta 
bures. Valtys prieplaukoj krai
pėsi ir szokinejo.

Neilgai trukus iszplauke in 
jura. Vienoje sėdėjo juodabarz
dis Brussonas, kitoje Viktoras.

Ant kranto stovėjo saujele 
jūreiviu atydžiai žiurineziu in 
jura. Per tamsa ir ruka mate 
žibintuvu szviesa, mirguliuo- 
janezia tarp bangu. Karts nuo 
varto isznykdavo abudu žibu
rėliai, o jūreiviai neatitraukda
vo akiu, tai pasirodydavo gre
ta, tai lat mirguliavo. Brussono 
geltonas, puskarininko raudo-

1 nas. Būrelis nuolatos žiurėjo in 
1 prieki tylėdamas. Karts nuo 
' karto burbtelėdavo kai kas isz 
'ju koki žodi. Iszgirsdavo ji tik1

artimiausias, nes vejas nunesz- 
davo ji pirmiau, negu spėdavo 
toliau stovinezius pasiekti.

Praėjo gera valanda nuo val- 
cziu iszplaūkimo, o jos da tebe
buvo matomos. Audra uže to
liau, jura staugė, o jūreiviai vis 
stovėjo ir žiurėjo. J u akys de
ge nuo bauginančio laukimo.

Staiga-iszsiyerže vienam isz 
ju sziluksm’as, įcuri kiti pakar
pojo; raudonasis ' žiburėlis Ke
liavo in vidurį pradžioje nežy
miai, bet nuolat.

— Mirties Sala'ji pagriebei
— Mirties Sala' ji rija, trau

kia ji!
Naktis darėsi kaskart tam

sesne, orkanas stiprėjo.
O ten, juroje, virpėjo raudo

nas taszkelis, kaip žmogus mir
ties agonijoj, paskutinėj mir
ties kovoj su gyvenimu.

— Na, juk užmusze musu 
dranga!

— Savaime aiszku, akis už 
aki, dantis už danti.

Raudonas žiburėlis isznyko 
bangose.

Tuo tarpu tarė vienas isz bū
relio :

— Teismas man priklauso, 
tarė Vieszpats. Užmuszeme 
puskarininka, tai nors pasi- 
melskime už ji dabar, kai jo sie
la skrenda in kita gyvenimą.

Visi nulenkė galvas ir pradė
jo szneibždeti maldas už .miru
sius. Ilgai stovėjo tylėdami. 
Kai pakele galvas raudonojo 
taszko nebuvo jau ne pėdsako. 
Au'sztant gryžo Brussono val
us. Jis pats buvo tylus ir liūd
nas, kaip tas, kuris buvo žiūrė
jęs mireziai in akis. Iszbale 
žvejai sutiko ji be pasveikini
mo žodžiu, nieks nerodo 
džiaugsmo, nieks nesuszuko 
nugalėtojo garbei “valio.”

----- GALAS------
- ■ ■-------------*>

Geras Draugas
— Mielas drauge, ana va

kara sapnavosi man, kad tu 
padovanojai penkis szimtus 
doleriu!

— Tai butu truputi už 
daug, bet ant galo gali juos 
sau pasilaikyt!

Generolas Ūkininkas

Žmones kartais klausia 
kas atsitinka su tais garbin
gais ir didingais generolais 
kai karas užsibaigia, ka ge- 
neroliai daro taikos laiku. 
Sztai vienas generolas daro. 
Generolas Henry H. Arnold, 
kuris per kara turėjo visu 
kariszku lakunu komanda, 
kurio pareiga buvo vesti ką
rą padangėse, vis norėjo 
gryžti prie žemes, prie ūkio.

Kai karas užsibaigė ir kai 
generolo darbas buvo pilnai

Kraszto Apsigynimui
Sekretorius

James V. Forrestal buvo 
paskirtas kaipo viso Ameri
kos apsigynimo sekretorius. 
Tai pirmutinis toks sekreto
rius. Po jo valdžia dabar bus 
Amerikos armija, laivynas ir 
visa oro, eroplanu jiega. Szi- 
tokios vienybes Amerikai 
jau seniai reikėjo. Per kara 
pasirodė kad labai reikia 
vieno vado, vieno boso, ku
ris valdytu visas kariszkas 
szakas. James V. Forrestal 
dabar yra toks bosas.

NESUPRATO
XX ŽINUTES

Patrikas Kelly, 'i kasytojas 
grabiu ant- New Yorko ulycziu, 
sugryžo namo labai piktas. No
riais Bridži ji pasveikino szir- 
dingu buczkiu, bet jisai atstu
me nuo saves piktai.

— Kas atsitiko Patrike, 
gal bosas praszalino nuo dar
bo i

— Szarap! eikie po velniu! 
Stacziai tau sakau kad gana tu 
vaiku!
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— Kas tau pasidarė! Ar pa
paikai! .

— Da karta tau primenu ir 
neužmirszk to: gana vaiku!

— Del Szvento Dievo, Pat- 
rikeli ar jau netekai proto? Juk 
turime fain keturis boisus, my
lim juos už viską, geriausia, juk 
penktas ne hutu mums jokia 
sunkenybe ir da mus pralinks-

atliktas, jis pasitraukė isz 
tos £hrbingos vietos ir su
gryžo ant savo ūkio, netoli 
nuo Sonoma miestelio, Cali- 
fornijos valstijoje. Jis ežia 
turi penkios deszimts hekta
ru žemes ir szesziolika kar
vių. Jis ežia dabar nori visai 
užmirszti apie eroplanus ir 
padanges ir tik rūpintis savo 
žemele ir savo ukiu. Oria jis 
su savo vienu darbininku 
Warren Betz marga žemes 
akėja.

mytm. ' i ! ; ! I 1
Patrikas Kelly, iszimą isz ki- 

szeniaus laikraszti ir liepe pa
ežiai skaityt parodyta žinute: 
“Apie gyventoju padėjimą 
New Yorke.”

Žinute szitaip prasidėjo: 
“Kas penktas kūdikis, kuris 
užgema New Yorke, tai huną 
Žydu...” ;

ISZMINTINGI ::
:: ŽODŽIAI

' — Kol doleri iszduosi, ge
rai ji apžiūrėk, o jei gali apsi
eit, tai ji padek ant senatvės.

— Gyvenkie del savo pa
ežius ir vaiku, o nepaklysi ei
nant tuom keliu.

— Paklydus motore- pame
ta savo verte, o ant senatvės to 
gailesi ir verke.

— Užlaikyk del saves ta ka 
žinai, o tau bus visados gerai.

— Netikink niekam, o nie
kas tave neiszduos; laikykis 
žmogau visados tosios patari
mo, o gerai'ant to iszeisi.

— Dirbk žmogau;.' pinigą 
czedyk ant senatvės ir piktus 
pagundimus nuo saves varyk.

— Karsztis greitai preina 
ir nei nepajunti kaip senatve 
ateina.

— Tegul vyras 'buna ir nie- 
kiauses, bet turi būti del pa- 
czios mylimiaiises.

Vatikano Choristas

Jaunasis Frank Pinza, 
brolėnas garsaus Metropoli
tan Operos dainininko, Ežio 
Pinza, atkeliavo isz Rymos 
in New York su Vatikano 
choru, kuris labai pagarsėjo 
ne tik po Amerika, bet po 
visa pasauli. Ana sanvaite 
szitas Vatikano choras dai
navo New York mieste, ir 
tiek žmonių prisirinko kad 
tukstaneziai negalėjo ineiti. 
Vatikano choras gieda 
szventas giesmes, bet viso
kiu tikybų ir insitikinimu 
žmones nori tu choristu pa
siklausyti, nes jie taip gra
žiai gieda.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Buriko 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRAB ORIUS 
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del
Laidotuvių, Kriksztiniu,

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.
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Žinios Vietines
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! — Subatoj pripuola Szv. 
Joakimo. Kita sanvaite: Nede- 
lioj 13-ta Nedelia po Sekminių 
taipgi Szv. Roko; Panedelyje 
Szv. Agapito; Utarninke Szv. 
Jono Endes C., Seredoj Szv. 
Bernardo; Ketverge Szv. Pran- 
įčiszka Joana; Petnyczioj 
Szvencz. Szirdies Marijos; Su
batoj Szv. Pilypo Benicijo, 
taipgi ta dienia, 1866 mete, Ru
sija uždraudė Lietuviu spauda.
5 — Petnyczioj pripuola 'baž
nytine szvente Žolines arba 
Szvencz. Panos Marijos in Dau
gu Ėmimas. Szv. Juozapo baž- 
nyczioje Szv. Miszios bus laiko
mos 7, 8 ir 9-ta valanda ryte.

— Schuylkill pavieto poli
tikieriai pradėjo karsztai dar
buotis iszstumdami savo kan
didatus ant visokiu urėdu.

Isz priežasties kad‘ ‘ Lie-
■j?-1, -

tuviu Diena” pripuola Petny- 
cžibj, redakcija “Saules” bus 
uždaryta per visa diena.

— Petnyczioj Didžioji Lie
tuviu Diena Lakewood Parke. 
Sveteliu jau daug suvažiavo ir 
isz kitu valstijų, ir manoma 
kad suvažiuos daugybe žmo
nių.

-— Pranciszkus Gormus nuo 
iW. 'Centre ulyežios, mieste ir 
Josephina Melauskiute isz She- 
nadoro, turėjo operacijas Lo
cust Mt. ligonbute, Shenadory- 
je- .
t W “Lietuviu Diena,” 
Schuylkill apskrities ir apylin
kių miestu ir miesteliu pripuo
la sziais metais Petnyczioj, 

> Rugpiuczio (Aug.) 15-ta diena.
Szioje apylinkėje Lietuviu Die
na jau pragarsėjus ir taip insi- 

. galėjus, kad ir be jokiu iszgar- 
sinimu ar paraginimu, Lietu
viai isz arti ir toli traukia in 
Lakewood Parka, kur jie sau 

' gražiai praleidžia diena . susi
tikdami, susipažindami ir pa- 
Mšznekedami su draugais, pa- 

‘ žinsfamiais ar su taip sau Lietū- 
. yiais.

Pelnas isz Lietuviu dienos ne 
koks, prilyginus kiek žmonių 
ta diena suvažiuoja ir kiek pi
nigo tenai palieka. Bet koks tas 
pelnas nebutu, jis sziais me
tais yra skiriamas del Lietuviu 
benamiu, kurie dabar po visa 
Europa bastuose ir skursta, 
vargsta.

Surengta programa žada bū
ti indomi, nes iszgirsime apie 
savo brolius Lietuvius, kurie 
sziahdien, kaip Dangaus 
Paukszteliai, “Neseja, nepjau
na, nei in klonus nekrauna.” 
> Kunigas Daktaras Konczius 
pasakys prakalbas; Szvento 
Vincento parapijos Girardville 
choras pamargins programėlė 
su lietu viszkomis dainomis. 
Choras yra po vadovyste Pro
fesoriaus Saurio.

Lietuvio Dienai surengimui 
"daugiausiai darbuojasi Kuni
gas Pijus Czesna, klebonas 
Szv. Juozapo parapijos Maha- 
hoy City, ir Kunigas Daktaras 
Klemensas Batutis, Szv. Petro 
ir Povilo parapijos Tamaqua. 
Kiek dabar galima sužinoti tai 
Kunigas Jeronimas J. Bagdo
nas atidarys programa su in- 
žangine malda; Kunigas Dak
taras Konczius pasakys pra
kalbas ir Kunigas Pijus Czesna 
■užbaigs programa su palaimi
nimu.

— Ponia Phillippa Cook, 
isz miesto susižeidė in peti, 
puldama trepais, likos nuvežta 
jn AshĮanęl ligonbute. Taipgi

Morta Engle, nuo 420 E. Maha
noy Uly., puldama trepais, su
sižeidė in kaira ranka. Gydosi 
namie.

)ARB. UNIJOS STOS!
PRIESZ SEN. TAFT

Shenandoah, Pa. — Susivie
nijimo Lietuviu Amerikos Pir
mos Apskriczio užpraszo in Isz- 
važiavima arba Pikniką kur in- 
vyks Nedelioj, Rugpjuczio 
(Aug.) 24-ta diena, Firemen’s 
Grove, Brandonville. Prasidės 
10-ta valanda ryte. Visi valgy
sime, baliavosim’e ir szoksime 
iki vėlai vakare. Bus ir kitokiu 
pamarginimu. Todėl visi, o vi
si in Pikniką. Visus užkvieczia 
rengėjai.

— Petras Aleksa, nuo 131 
N. White Uly., aplaike telegra
ma, kad jo brolis Joną Aleksa, 
numirė Gary, Indiana. Velionis 
gimė Lietuvoj ir atvyko in She- 
nadoryje, in trumpa laika po 
tam persikėle in Gary, Ind. Pa
liko savo broli Petra isz Shena- 
doro, tris brolius ir trys sese
rys: Ona, Elzbieta ir Antoi
nette visi Lietuvoje. Laidotu
ves atsibuvo Seredos ryta ir 
palaidotas Gary, Ind.

— Andrius Czabatorius, 45 
metu amžiaus, nuo East Ar
lington Uly., puldamas žemyn 
ant žemes, likos pavojingai su
žeistas in galva ir randasi Lo
cust Mt. ligonbute.

Maizeville, Pa. t Staiga su
sirgo sena gyventoja ponia Ona 
Butkavicziene nuo Main Uly., 
ir numirė Nedelioj apie 9:30 
valanda vakare, namie. Velio
ne atvyko isz Lietuvos būdama 
jauna mergina. Prigulėjo prie 
Szv. Liudviko parapijos. Pali
ko dideliame nuliudime: trys 
dukterys: Phyllis isz Philadel
phia, ponia G. Czernauskie- 
ne isz William Renn ir Helena 
namie. Taipgi viena sunu Kle- 
menca, Philadelphia, ir du anū
kus. Laidotuves invyko Ket
verge. su Szv. Misziomis Szv. 
Liudviko 'bažnyczioje 9-ta va
landai ryte ir palaidota parapi
jos kapinėse Frackvilleje. Gra- 
borius Vincas Menkieviczius 
laidojo.

Girardville, Pa. — Ponia 
Elzbieta Bendokiene, puldama, 
skaudžiai susižeidė in kaira 
ranka. Gydosi Ashland ligon
bute.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bin sako kad, “tas Naujas In- 
statymas priesz darbininkus 
yra neteisingas ir baisiai nu
skriaudžia žmones. ’ ’ Jis, sako 
kad dabar jo valstijoje, Cali
fornia, nesiranda jokiu straiku.j 
bet tas instatymas privers dar- Į 
bininkus straikuoti. Jis taipgi 
aiszkinasi kad jis niekados ne- 
pavelino iszszaukti bendras 
straikas po visa kraszta kad 
kokia viena ar kita kompanija 
nubaustu, bet dabar jis sako 
kad gal reikes tokias straikas 
iszszaukti.

Beveik visi uniju vadai da
bar kalba apie vienybe visu 
uniju, bet kol kas jie tokios uni
jos patys bijosi, nes visi nori 
būti vadai, bosai. Jie taipgi 
daug kalba apie treczia darbi
ninku partija. Bet mums iszro- 
do kad tokios treczios partijos 
nebus pakol darbininku unijos 
susivienys ir viena frunta pa
laikys.

Uniju vadai visiems darbi
ninkams dabar pataria balsuo
ti priesz visus tuos Senatorius 
ir Kongresmonus kurie balsavo 
už ta Byla ar ta Instatyma, ku
rio uniju vadai baisiai neap- 
kenezia ir bijosi.

Telefono Unija Trukdo 
Darba

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

darbo duoti. O kompanija sako 
kad toks darbas per didelis ir 
per daug laiko užimtu. Kom
panija nori viską ant sykio 
greitai ir gerai atlikti.

Tol, kol unija nesutiks, ero- 
planams vieta in Idlewild ne
bus paruoszta, ir didieji eropla- 
nai vis turės nusileisti ant La 
Guardia lauko, kur jau keli su
sidaužė kaip tik už tai, kad te
nai nėra gana vietos.

Dabar Mayoras O’Dwyer sa
ko kad unija bus atsakominga 
už visas tenai eroplanu nelai
mes!

Pittsburgh, Pa. — Szvento 
Prianciszko Vienuoles isz Belle
vue, pirko Theodore C. Neu- 
weilero dvara arti Bethlehem, 
Pa., už $75,000.
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Tampico, Mex. — Viesulą 

padare daug bledies czionais. 
Keli žmones žuvo, daug sužeis
ta.

NEW DELHI, INDIJA. — 
Petnyczioj Rugpiuczio (Aug.) 
15-ta diena, Indijos valdžia pa
skalba Indijos Nepriklausomy
be.

TĖVAS NUŽUDĖ
ŽMONA
IR DUKRELE

CINCINNATI, OHIO — Po- 
licija jieszko tėvo William H. 
Sharp, 42 metu amžiaus. Jis, 
policija spėja, nužudė savo 
žmona Virginia, 32 metu am
žiaus ir jųdviejų maža dukrele 
Jean, keturiu metu amžiaus.

Policija sako kad jis paliko 
kelis laiszkus, kuriose jis prisi- 
pažinsta kad jis savo žmona ir 
savo dukrele nužudė ir kad jis 
pats ketina save nusižudyti. 
Tuose laiszkuose jis nieko ne
sakė kodėl jis taip padare.

BILL ODOM APSKRI
DO KELIONE AP

LINK PASAULI
CHICAGO, ILL. — Bill 

Odom, 27 metu amžiaus, jaunas 
lakūnas, su perdirbtu A-26 
Eroplanu “Bombshell,” ap
skrido aplink pasauli per 73 
valandas ir 5 minueziu. Isz- 
skrides isz Chicagos Municipa- 
liame Aerodrome Ketverge, 
Rugpiuczio (Aug.) 7-ta diena 
1:53 valanda popietu ir padare 
kelione aplink pasauli in tris 
dienas, 19,645 mylias. (Rugp. 
Aug. 10 ta diena, 2:58 valanda 
popietu, sugrįžo isz keliones in 
Chicago, Ill.).

4,000 MOKYTOJU
TRŪKSTA

HARRISBURG, PA. — 
Pennsylvanij os M o ,k;y toju 
Sztabas sako kad valstijai rei
kia 4,000 mokytoju daugiau. 
Kiek dabar galima spėti tai 
sziais metais užbaigs mokyto
ju mokslus apie 1,350. Reiszkia 
Pennsylvanijoje labai reikia 
daug daugiau mokytoju.

Vyrukai ir mergeles nelabai 
nori eiti mokytis ant mokytoju,

nes mokytoju algos labai pras- • 
tos, o darbas dabar nelengvas.

Labiausiai pritruko mokyto
ju mažuose miestuose del pra
diniu mokyklų. Ir nevien tik 
Pennsylvanijoje pritruko mo- , 
kytoju, bet beveik ir visose ki
tose valstijose.

Mes jau pernai raszeme kad 
mokytojo darbas dabar visai 
mažai studentu vilioja ar pri
traukia, ir kad daug mokytoju 
meta mokytojavimo darba ir 
eina dirbti in fabrikus, kur jie 
sau asztuonias valandas iszdir- 
ba ir niekam gero. O mokytojas 
turi taikintis Mokslo Sztabui, 
turi gerintis mokyklos perdeti- 
niui, turi lenktis vaiku tėvams 
ir turi daug ko nukenteti nuo 
pusgalviu vaiku, kurie nori pa
ti mokytoja pamokinti.

Lenkai Stengiasi 
Iszsimaitinti

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Europoje reikia. O Lenkai ir 
pinigais atsimokėtu Anglijai 
isz saVo to aukso kuris dabar 
randasi Londone.

Ir su Francuzija dabar eina 
derybos sudaryti panašzia su
tarti. Bet kaip Anglija, taip ir 
Francuzija mažai gali kitam 
krasztui padėti, nes abi ligi au- 
su insiskolinusios ir paezios 
paszelpos jieszko isz Amerikos.

Lenkai tikisi sziais metais 
gauti daug kviecziu isz Rusi
jos. Galimas daigtas kad Len
kai ir gaus kviecziu isz Rusijos, 
nes Rusija tikisi kad sziais me
tais kviecziai labai gražiai už
derės, ir Sovietai Lenkams 
kvieczius parduotu, ne isz ko
kios ten mielaszirdystes, bet isz 
politinio nusistatymo, parodyti 
kad Sovietai kur kas geresni ir 
turtingesni už Amerikieczius.

Pradžioje sziu metu Lenku 
valdžia turėjo apie 70,000,000 
doleriu auksu Amerikoje. Nuo 
pavasario Lenkai jau iszleido 
daugiau negu 20,000,000 dole
riu pirkdami kvieczius isz 
Amerikos, Kanados ir kur tik 
jie galėjo gauti. Jau visai ma
žai tu auksiniu doleriu Len
kams tebeliko.

Lenkams labai rupi Amerika 
nutraukė savo paszelpa jiems, 
bet Lenku valdžiai vis labiau 
rupi kad Amerika ir toliau ne- 
užkirstu Lenkams kelia. Len
kijos valdžia tikisi gauti 600,- 
000,000 doleriu paskolos isz pa
saulines bankos. Paskui ir 
Tarptautinio Maisto Komite
tas, kuris paskiria ir padalina 
maista atskiriems krasztams 
yra po Amerikos intaka, nes 
daugiausia maisto isz Ameri
kos ir eina szitam komitetui. 
Amerika gali Lenkijos valdžiai 
ir ežia koja pakiszti, jeigu tie 
susikirtimai tarp Lenkijos ir 
Amerikos padidėtu.

Lenkai dabar jau mato kad 
jie klaida padare atstumdami 
Amerikos Sekretoriaus pasiu- 
linima stoti in talka su visomis 
kitomis tautomis. Jie dabar su 
piktumu ir net su baime mato 
kad Amerikos doleriai daug 
greieziau atstatys Vokiecziu 
Ruhr slienio kasyklas, mainas, 
negu Lenkai su Rusijos pagel- 
ba savo kraszta atsistatys.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 
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Kas Kam Patinka

Ne visi tokius paežius 
sportus ar pasilinksmini
mus mėgsta ar myli. In Sun 
Valley, Idaho valstijos kal
nai parūpina visiems pasi
linksminimu. Galima tenai 
paeziužomis per sniegą 
skristi vasaros laiku, arba, 
pakalnėje tuo paežiu laiku

GRAŽUOLE ŽULIKU 
VADOVE

BILOXI, MISS. — Graži, 
geltonplauke, szokike Marje- 
retta Gray Crabtree, dvide- 
szimts devynių metu amžiaus 
mergina prisipažino, kad ji yra 
ar buvo vadove žuliku kurie 
daug sztoru ir restoranu apvo
gė ir viena restorano sanvinin- 
ka ant smert nuszove.

Ji sak-o kad ji pradėjo savo 
darba kaipo szokike, kai ji bu
vo penkiolikos metu amžiaus, 
bet tuoj aus pamate kad visi vy
rai daugiau in jos kuna žiuri 
negu in jos szokima. Tai ji ke
lis vyrus prisitraukė, prisikal
bino prie saves ir nauja bizni 
pradėjo. Ji vyrams duodavo 
kokiu ten vaistu priesz eisiant 
vogti, kad jie turėtu drąsos.

Policija ja sugavo kai FBI

EROPLANAS DINGO 
ALASKOJE

galima in vaiteli insesti ir 
ramiai sau bangomis tyvu
liuoti, ar szokti in vandeni ir 
gerai iszsimaudyti.

Augszti kalnai duoda pro
ga tose paeziose vietose po 
sniegą klumpuoti ar maudy
tis ir vasaruoti.

KODIAK, ALASKA. —
Laivyno kariszkas eroplanas, 
bemberis su dvideszimts žmo
nių, iszskrido isz Kodiak in 
Aleution Salas ir dingo. Laivy
no atstovai spėja ir sako kad 
greieziausia eroplanuu pritru
ko gazolino.

Eroplanas beskrisdamas, per 
radijo pranesze kad jis lekia 
priesz labai stiprius vėjus ir tu
ri augszcziau pakilti, ir kad jo 
gazolinas jau mažėja. Po tam 
nieko nebuvo girdėti.

Laivyno ir armijos eroplanai 
dabar po visas mares jieszko 
dingusio eroplano.

slapta Amerikos policija už
matė vieno vyro automobiliu 
ant kelio. Jie ta automobiliu 
buvo pirmiau mate kai vienas 
sztoras buvo apvogtas. Tas vy
ras yra Noahson Walters, 24 
metu amžiaus vyrukas, kuris 
buvo isz vaisko pabėgės.

Kai vienas narys tos kompa
nijos buvo suimtas,* jis iszsi- 
gandes tuoj aus ir kitus iszda 
ve. Jis pasakė kad koks ten ki
tas žulikas vardu Tali nuszove 
Peter Rabito. Jis taipgi iszda- 
ve kas visas tas vagystes su- 
ruosze ir kas visur vadovavo, 
Ponia Marjeretta Gray Crab
tree.

Kai policija insilauže in 
vieszbuczio kambarį kur ta po
niute gyveno, ji policijantus 
draskė, kando ir keike, bet nie
ko isz to nebuvo. Ji buvo suim
ta ir suaresztuota.

2 EROPLANAI SU
DUŽO PADANGĖSE

CHANUTE FIELD, ILL. —
Du karininkai ir vienas kitas 

armijos žmogus žuvo kai du 
kariszki eroplanai sudužo pa
dangėse. Vienas karininkas, 
Kapitonas Louis Benne iszliko 
gyvas kai jis su savo parasziu- 
tu, dideliu umbareliu nusileido 
isz padangių. Jis dabar randa
si ligoninėje, ir karo - sztabas 
negali dažinoti kas ten pa
dangėse atsitiko, nes tas lakūn
as dar per silpnas ir per daug 
nervuotas paaiszkinti.

Žuvusin karininku vardai ir 
pavardes: Leit enantas Ray 
Burlington, 23 metu amžiaus, 
isz Fayetteville, Ohio, ir Kapi
tonas Frederick Zeidler, 30 me
tu amžiaus, isz Chelmsford, 
Mass. Treczio karininko ar 
kareivio vardas dar nežinomas.

PERSPEJARUSIJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

“Visa tai baisiai nepatinka 
Rusijai, bet, kol kas Rusijos 
atstovas nieko nesako, nes jis 
laukia insakymo ir patarimo 
isz Moskvos.”

SKAITYKIT
O^SAULE”^

PLATINKIT!

ARE GOING TO SELL OUR HOUSE HAS ANYTHING TO DO
WITH THOSE PICTURES MY HUSBAND IS PAINTING?^

Don't overload your wiring system.|When’yov'

build or modernize provide AD EQU ATE 1WIRING*,

SEE YOUR LOCALELECTRICAL CONTRACTOR i
© - ’




