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Isz Amerikos Pranesze Apie Rubli

KOMUNISTE
SUARESZTUOTA

Bus Isz Amerikos Isz- 
tremta, Kaip Ir Kiti

Komunistai

NEW YORK. —Panele Clau
dia Jones, kaip ir Alexander 
Bittleman, buvo suaresztuota 
ir bus isztremta isz Amerikos. 
Ji yra Komunistu vadas.

Ji buvo suimta ir suaresztuo- 
ta ana vakara, savo namuose, 
504 West 143-rd ulyežios. Ji 
buvo suaresztuota, už tai, kad 
ji in Amerika atvažiavo be pas- 
porto ir be vizos, ir ežia stengė
si musu valdžia nuversti ir Ko
munistu valdžia užvesti.

Komunistai tuoj aus sukruto 
ir pareiszke savo pasiprieszi- 
nima ir pasipiktinimą. Pir
mininkas Komunistu Partijos 
William Z. Foster sako kad 
Panele Claudia Jones yra iszti- 
kima Komuniste, uoli darbuo
toja tarp juoduku ir Tautines 
Moterų Komuniscziu Partijos 
Pirmininke.

Komunistu Partijos Pirmin
inkas William Z. Foster krei
piasi in visus, szaukdamas: 
“Mes kreipiamies in visus 
žmones kurie myli laisve ir tai
ka, sustabdyti szita policijantu 
ir sznipu prasiszokima ir isz- 
mesti isz valdžios Tom Clark, 
Amerikos Bendrini Advokatą. 
Mes reikalaujame kad Panele 
Claudia Jones butu paleista ir 
iszteisinta. Panele Claudia Jo
nes yra nekalta, taip kaip musu 
draugas Alexander Bittleman 
yra nekaltas.”

Panele Claudia Jones yra gi
mus Trinidad, in West Indies, 
kur Anglija valdo, 1915 metuo
se. Ji atvažiavo in Amerika 
1934 metuose. Jos tikras var
das ir pravarde yra Claudia 
Vera Cumberbatch, bet ji buvo 
gerai žinoma kaipo Claudia Ve
ra Scholnick.

Ji susipažino su Komunistais 
per Jaunu Komunistu Sanjun- 
ga New York mieste. Ji vėliau 
tapo tos sanjungos rasztininke. 
Paskui ji jau buvo paskelta in 
visokraszto Komunistu tarybos 
mokslo rasztininkes vieta.
. 1940 metuose ji jau buvo Ko
munistu Partijos jaunimo daly
je pirmininke visoje Ameriko
je. Ji tankiai raszinedavo 
straipsnius in Komunistu laik- 
raszti “Daily Worker’ ’ ir in ki
tus Komunistu laikraszczius ir 
žiuranlus. Ji buvo visur kvie- 
cziama kalbėti in Komunistu 
susirinkimus.

Kai tik ji buvo suaresztuota, 
tai Amerikos Ateiviu Komite
tas uždėjo tukstanezio doleriu 
kaucija ant jos ir ji buvo vėl 
paleista.

Komunistai surengė susirin
kimą ir prakalbas in Webster 
svetaine pareikszti savo pasi- 
prieszinima del jos suareszta- 
yimo.

Alexis C. Ladas, Graiku 
kalba kalbėtojas psr Ameri
kos valdžios radi j a, kuris 
skelbia žinias po visa pasau
li, o ypatingai in Rusija, apie 
sanvaite priesz tai paskelbė 
kad Rusijos rublis nusmuks. 
Jis pranesze kaip Rusijos 
žmones iszsigando kai iszgir- 
di tas žinias ir skubinosi sa
vo rublius praleisti ar ant 
kokiu kitokiu pinigu iszmai- 
nyti. Sovietai dabar labai 
norėtu žinoti kaip Amerikos 
garsintojai apie tai sužinojo 
pirm negu patys Sovietai sa
vo žmonėms paskelbė. Czia 
vėl pasirodo musu laikrasz- 
tininku geras darbas, kurie 
nesnaudžia, bet paskelbia 
apie nuotykius beveik net 
pirm negu tie nuotykiai at
sitinka. Jie taip gali vien tik 
Amerikoje daryti, nes vien 
tik Amerikoje laikrasztinin- 
kai turi pilna ir tikra spau
dos laisve.

Ben Gold (isz pravardes ro
dos Žydelis), prezidentas kai
liniu “Fur Coatu” unijos, ku
ris yra Komunistu partijos na
rys paskelbė kad laiszkai yra 
iszsiunsti in visus isztikimus 
Komunistus ir gerus pilieczius 
kad visi raszytu laiszkus ir 
siunstu telegramus in valdžia, 
pareikszdami savo pasipiktini
mą kad nekalta mergele buvo 
suaresztuota.

DEL LENINO
ATMINTIES

WASHINGTON, D. C. —
Ana Ketverga, Sausio dvide- 
szimts antra diena Rusijos Am
basada užsidarė savo duris, ir 
Ambasadorius su visu savo 
sztabu, tyliai ir iszkilmingai 
paminėjo ir apvaikszcziojo Ni
colai Lenino mirties sukaktu
ves.

Leninas yra beveik garbina
mas Rusijoje; prie jo grabo ka
reiviai, garbes sargai stovi die
na ir nakti. Ruskiai isz toli
miausiu Rusijos krasztu atke
liauju pamatyti Lenina, taip 
kaip kiti važiuoja in stebuklin
gas vietas. Artistai ir grožio 
mylėtojai sakydavo: Kai pama
tai Florencijos miesto grožybe 
jau gali mirti. Komunistai 
taip jaueziasi ar nors taip sako 
apie savo Lenina. Į

SUKILIMAS
KALĖJIME

Trumpa Ir Brangi Lais
ve Prasikaltėliams

CANON CITY, COLO. — 
Canon miestelio kliube sėdėjo 
kalėjimo virszininkas Roy Best 
ir su savo draugais linksmai ir 
triukszmingai reikalavo vaka
rienes. Lauke buvo szalta, 
sniegas pūgomis kilo vis aug- 
szcziau ir augszcziau. Buvo la
bai jauku ir malonu viduryje. 
Lauke buvo tikrai nejauku, 
szalta ir net baisu. Vejas, vie
šnios ir sniegas žeme su dangu
mi sumaisze apie Colorado val
stijos kalėjimą. Ant kalėjimo 
sienų marszavo sargai. Jiems 
buvo neramu, nes jie negalėjo 
nieko matyti, nes buvo dienos 
laikas.

Buvo puse po keturiu kai 
dvylika szimtu prasikaltėliu, 
kaliniu pavalgė ^avo vakarie
ne. Viename kalėjimo kraszte, 
kuris buvo vadinamas Siberija, 
kalėjimo virszininkas Best lai
ke užrakęs du szimtu ir trisde- 
szimts du didžiausiu prasikal
tėliu. Kai vienas sargas priėjo 
prie szitu kaliniu, jam vienas 
smoge su geležine lazda per 
galva.

Tucjaus dvylika kitu kaliniu 
szoko pirmyn ir pradėjo sku
bintis prie kalėjimo vartų. Jie 
jau kelios sanvaites kai lauke 
szitokios progos. Bebėgami 
jie kitus keturis sargus primu- 
sze, apsiginklavo ir privertė ki
tus keturis sargus eiti pirm j u 
kad kiti sargai nedrystu in ka
linius szauti. Visi jie priėjo

Dipliomatai Gali Pasimokinti Isz Savo Vaiku taneziu tonu geležies. Jeigu ta geležis

Musu priežodis: “Koks tė
vas, toks ir vaikas,” nepri
tinka dipliomatams ir j u vai
kams. Kai tie musu diplio- 
matai viena kitam kerszina 
ir viena su kitu peszasi, tai 
mes kartais sakome, kad jie 
pasielgia kaip vaikai. Bet 
tai neteisingas prilyginimas. 
Jeigu jie pasielgtu kaip j u 
vaikai pasielgia, tai butu 
daug mažiau barniu ir susi
kirtimu.

Tautu Konferencijoje New 
York mieste, dipliomatu vai

prie kalėjimo duriu, nuszove 
spynas ir pabėgo.

Kalėjimo triubos ir dūdos 
pradėjo bliauti ir staugti ir me
džiokle prasidėjo. Kalėjimo 
virszininkas Best tjirejo palik
ti savo vakariene sziltame ir 
jaukiame kliube, valstijos poli
cija stojo in ta medžiokle ir net 
valstijos kareiviai buvo isz- 
szaukti. Isz viso apie trys 
szimtai vyru pradėjo medžioti 
tuos pabėgusius kalinius.

O tie pabėgėliai jieszkojosi 
kur pasikavoti nuo tu medžio
toju ir nuo to baisaus szalczio.

Werner Schwartzmiller, tris- 
deszimts penkių metu vyras, 
kuris buvo nuteistas ant ketu
rios dsszimts metu in kalėjimu 
už tai kad jis norėjo užmuszti 
žmogų, pasirinko Laurence Oli
vers, ūkininko namus. Jis czia 
inejo ir su karabinu priverta 
Olivers szeimyna ji priimti ir ji 
pavalgydinti. Jis visus baisiai 
iszgazdino grasindamas kad jis 
visus iszžudys. Bet jis nežinojo 
mcteriszkcs drąsos ir apsukru
mo. Ponia Oliver, po kiek lai
ko, nusistvere už mažo plaktu
ko, pasikiszo ji po savo andaro- 
kais ir isz lėto priėjus kiek ar- 
cziau prie to kalinio, jam galva

. perskele.
Žmogžudys Orville Turley, 

penkios deszimts keturiu am
žiaus ir Richard Heilman, dvi- 
deszimts keturiu metu amžiaus 
vaikvagis buvo sugauti in au
tomobiliu. Žmogžudys Turley 
suriko: “Ateikite ir mus paim
kite jeigu drystate.” Policija 
paleido szuvius ir žmogžudį 
Turley nuszove ant smert ir su
žeidė ta vaikavagi.

Žmogžudis A. B. Tolley, dvi- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

kai daug geriau ir gražiau 
sutinka ir susidraugauja ne
gu ju tėvai.

Sztai, czia kairėje matome 
Onyte Storojev isz Rusijos. 
Ji ant kopecziu užsilipus 
linksmai žiuri in Catherine 
Houlbreąue isz Prancūzijos. 
Nei viena, nei kita visai ne
paiso apie ka jp tėvai pe
szasi.

Viduryje Stephanie Singer 
isz Anglijos su Florence Wu, 
isz Kinijos, parodo kad Ry

Arabai Kerszina 
Amerikiecziams

Du Komunistai Bus Isztremti Isz 
/ _ ■' 

Amerikos; Stalinas Yra Pavo
jingesnis Prieszas Negu Buvo 
Hitleris; Amerika Paskiria 
Szimta Milijonu Doleriu Tur

kijai Del Apsigynimo
---- ------- -----* _______

NORĖJO BŪTI SAUDI, ARABIJA. — Kai Prezidentas
POLICIJANTAS Trumanas prasiszoko ir pareikalavo kad

DETROIT, MICH. — Tony 
Rea, dvideszimts trijų metu vy
rukas labai norėjo gauti darba 
už policijanta. Jis per penkis 
metus, kas metai ėjo ant egza
minu del policijanto ir ne syki 
neiszlaike tuos tardymus ir 
peržiurejimus.

Galu gale, Tony pasisamdė 
du draugu; vienas už ji nuėjo 
pas policijos daktara, kad jo 
sveikata butu patikrinta. Tas 
draugas padavė Tony Rea var
dą policijos daktarui. Kitas 
draugas nuėjo iszduoti egzami
nus, kvotimus del policijanto 
darbo. Policija sužinojo apie 
szitus szposus, ir dabar trys 
yra po policijos priežiūra.

tai gali su Vakarais susiszne- 
keti ir susitarti.

O mažame paveiksleleje a- 
paezioje matome Amerikiete 
Linda Linder kurios didžiau
sias klausimas yra nutarti, 
ar da toliau knyga skaityti 
ar eiti prigulti.

Viskas dabar atbulai ir ko
jomis augsztyn; net ir tas 
musu priežodis: Kad koks tė
vas, toks ir vaikas, nėra tei
singas kai kalbame apie di- 
pliomatus.

Anglija tuojaus inleistu in Palestina szimta 
tukstaneziu Žydu, Arabai baisiai užpyko.

♦

O kai Tautu Sanjunga padalino Palestina 
Žydams ir Arabams, tai Arabai sukilo.

Arabai žino kad jie negali pasistoti priesz 
Amerika ant karo lauko, bet jie teipgi ži
no kad jie labai gali Amerikiecziams pa
kenkti. Amerikiecziai biznieriai rengia te
nai dideles ir ilgas paipas, siunsti aliejų 
isz Saudi Arabijos in Viduržemius. Arabai 
szita darba sustabdė. Szito darbo sustab
dymas tiek daug nereiksztu, bet dabar del 
to darbo yra paskirta trys szimtai tuks-

tenai nebus suvartuota, tai kiti krasztai ir 
kiti dideli fabrikantai ims tos geležies rei
kalauti.

Amerikos Karo Sztabas buvo pasiren
gęs naudoti ta aliejų isz Saudi Arabijos, 
rikes. Beveik visi Vakariniai Europos krasz
tai rengiasi ta aliejų vartuoti. O dabar 
Arabai visiems sustabdė. Sovietu Rusija 
tupi ir laukia pažiūrėti kas bus.

Dabar visi žiuri in Pietų Amerika ir - 
tikisi isz ten gauti aliejaus. Bet Pietų 
Amerikos krasztai dabar jau ima neinsileis- 
ti svetimtaueziu ir savo aliejaus sziulinius 
neparduoda. Argentina, Brazilija, Venezu- 

) 

ela ir Meksika dabar jau daugiau žemes 
neparduoda kur randasi aliejus.

PASMAUGĖ MOTERĮ

DENVER, COLO. — Polici- 
j antai suėmė ir suaresztavo 
John Berger. Jis buvo suimtas 
netoli nuo Denver miesto. Po-

, ■ ■ ..'A ■ ■ -

licija ji jieszkojo nes jis yra in- 
tartas už savo žmonos pasmau- 
gima. Kai policija ji užtiko, 
jis nenorėjo pasiduoti ir sten
gėsi pasprukti. Policijantai 
turėjo ji apmuszti ir apdaužyti 
pakol jis pasidavė. 1
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Bepublikonai tikisi laimėti 
uteinanczius Prezidento rinki
mus. Jie galės laimėti jeigu jie 
savo partija persitvarkys ir 
jeigu jie prižadės:

1— -Sustabdyti visa szita pra
gyvenimo branguma, nes jie 
dabar valdo Kongresą ir Sena 
ta,

2— Jeigu jie privers biznie
rius ir fabrikantus mažiau imti 
mažiau uždirbti, ir jeigu jie 
prižadės da didesnes taksas už
dėti ant tu fabrikantu kurie per 
daug sziandien uždirba.

3— Jeigu jie gerai ir pasek
mingai isz Dievo iszpraszys ge ■ 
resnio oro kad visi javai szia 
y ašara užderėtu ir kad daugiau 
maisto visiems butu.

4— Jeigu jiems pasiseks So
vietus ir Komunistus sustaibdy- 
;ii. Nes,, jeigu Prezidentas Tru- 
manas visus intikins kad tik
ras pavojus gresia mums isz 
Rusijos, tai tada žmones prisi
bijos prezidentą mainyti kai 
toks pavojus gresia.

v

Demokratai labai susirūpino 
apie ateinanczius rinkimus, 
iiumanas apleido savo nusi
statyta vidurini taka, ir pa
krypo labai in kaire puse, kad 
a titrauktu balsus, ‘ ‘ votus ’ ’ nuo 
Henry Wallace. Jis dabar susi
taikino oU Roose velto tarybos 
nariais, kuriu vadas yra 
Adolph A. Berle.

Demokratai jau ir su Prezi
dento Roosevelto naszle pasi- 
sznekejo ir susiderėjo. Adolph 
A. Berle gali būti musu kraszto 
Sekretorius.

----------------------------- ;;-------------------------------

Nauji automobiliai bus bran
gesni. Viena automobiliu kom
panija prižada neužilgo iszleis- 
ti mažesni ir lengvesni automo 
biliu kuris kasztuos mažiau ne
gu vienuolika szimtu doleriu.

' • •

■ Antru ranku automobiliai 
baisiai atpigs pabaigoje sziu 
metu.

■ - • • ■

Daug mažesniu biznierių ne
gali iszsilaikyti ir eina isz biz
nio. Ir daug daugiau tokiu biz
nierių užsidarys savo biznius 
ežiais metais. ♦

Yra vilties kad cukrus nors 
biski atpigs sziais metais.

'■ • •

John Lewisas pradės derybas 
del daugiau algos ir geresnes 
paszelpos mainieriams. Viskas 
iszkils in virszu apie Balandžio 
menesi.

Dabar randasi per daug pi
nigu musu kraszte. Prasczioke- 
lis žmogelis nori kaip ponas gy
venti, ir gali kaip ponas gyven
ti jeigu jis prie geros unijos pri
guli. Bet isz patyrimo mes žino
me kad kai krasztas turi per 
daug ponu tai tas krasztas eina 
velniop. Dabar daugiau negu 
111,000,000,000 doleriu mainosi 
rankas in metus. Tai daug dau
giau negu priesz kana, daugiau 
negu dvigubai. O visokio tavo- 
ro dabar gaminame tik' tris 
czvertiš daugiau negu priesz 
kara. Isz to aiszku matyti ir 
suprasti kodėl viskas taip bran
gu; 'Už tai valdžia dabar nori 
kad bankos mažiau skolintu ir 
daugiau pasilaikytu pinigu.

Valdžia rengiasi insakyri 
Rankoms mažinu nauju pinigu

daryti. Jeigu bankos mažiau 
pinigu ims daryti, tai ir visur 
mažiau pinigu bus. O kai tik 
bus mažiau pinigu tai visko bus 
daugiau ir viskas bus pigiau.

Ženoti žmones turės mažiau 
taksu mokėti; 'bet bagoti Binge
liai turės daug daugiau taksu 
mokėti.

Mėsos 'bus visiems trumpa ir 
ji labai pabrangs; ar tikriau sa
kant jau ir dabar pabrango. Bet 
bus da brangesne.

Aliejaus del sziluiiiOs ir ga
zolino vsi bus per mažia per vi
sa žiema.

Kanadoj maistas daug piges
nis engu Amerikoje. Tenai la- 
sziniu svaras kasztuoja trisde- 
szimts szeszis centus, o pas mus 
septynios deszimts centu; kvie- 
cziu buszelis tenai kasztuoja 
pusantro dolerio, o pas mus du 
doleriu ir devynios deszimts 
centu.

Daug žmonių negali suprasti 
kodėl Amerikos Karo Sztabas 
siunczia tūkstanti kareiviu, 
marinu in Viduržemiu krasz- 
tus. Valdžia pasiaiszkina kad 
jie tenai važiuoja vien tik dei 
mokslo ir musztro. Bet toks pa- 
siaiszkinimas nieko nepaaisz- 
kina.

Tukstanczio marinu neužtek- 
lu jeigu Amerika jau rengtųsi 
tenai in kara. Amerikos mari
nai, kareiviai tenai važiuoja 
perspėti Yugoslavia ir Bulga
rija ir parodyti kad Amerika 
szposu nekreczia, ir kad Grai
kijos Komunistai suprastu kad 
sukilimas jiems baisiai bran
giai kasztuotu.

Sovietai rengiasi iszsitrauk- 
ti visus savo kareivius isz Ko
rėjos kraszto. Tada Amerika 
pasiliks tenai kaipo valdytoja. 
Raiškiai tada savo propaganda, 
paskleis kad Amerikiecziai yra 
grobikai ir laisves naikintojai. 
Kuškiai iszsitraukia savo armi
jas isz Korėjos nes dabar jos te
nai nereikalingos, nes Komu
nistai Raudonosios Armijos 
daiba labai gražiai ir gerai 
veda.

Tie, kurie apie tokius daly
kus žino, sako kad per szeszis 
menesius viskas eis kaip ant 
sviesto, visi dirbs ir gerai už
dirbs, bet po tam tai jau galime 
tikėtis kad keli milijonai bus 
be darbo, kad viskas atpigs, bet 
jau nebus pinigu pirktis daig- 
tu nežiūrint kaip pigus jie bu
tu.

Nieko dabar negirdeti isz 
Perzijos kraszto, bet tai tik ty
la priesz audra. Sovietai rikiuo
jasi savo armijas prie Perzijos 
ru'bežiaus ir tik laukia progos.

Komunistams baisiai nepasi
sekė Graikijoje, tai jie dabar 
taikosi inlysti in Perzija. Dabar 
Komunistai gal, bet kuria die
na pamirszti Graikijos sostine 
Athens ir prisikabinti prie Te
herano.

Kai mes kalbame apie savo 
draugus ir pažinstamus, mes 
visados prisimename ju truku
mus ir ju griekus . ir niekados 
nieko nesakome apie ju dory
bes ar apie ju gerus darbus.

Valdžios žmones sako kad 
algos darbininku nekyla taip 
kaip kasztai kyla. Žmones da
bar viską praleidžia ka jie už
dirba ir insiskolina.

BALF BENDRABAJb
BIU DĖMESIAI 

f

BROOKLYN. N. Ys — BALF 
vadovybe ii1 adiiliuislfačija vi
somis jiegomis rūpinasi, kad 
Lietuviu tremtiniu szOlpinlOs 
ir kitokia. jiOms Imtina pOraina 
butu atliekamu tvarkingai ir 
greitai. Labai pageidaujama, 
kad visi BALF ibehdradaribiai 
ir reikėjai, szalia savo didžiųjų 
talkos darbu, pagelbėt# BALF 
Centro darbui pagreitinti, pri
silaikydami savo susiraszineji- 
mc su BALF centru tokiu pa
geidavimu :

1— Visus BALF’ui skiria
mus czekius ir pinigines perlai
das raszykite ne pirmininko, 
sekretores, iždininko ar kilo as
mens vardu, “bet tik organiza
cijos oficialiu vardu:” United 
Lithuanian Relief Fund of 
America. “BALF pinigai yra 
dedami in banka, ne asmenų, 
bet organizacijos vardu.”

2— Visus laiszkus organiza

Mokslincziai ir kiti augsz 
ti žmones susirinko paminėti 
penkių metu sukaktuves nuo 
to laiko kada buvo iszrasta 
ta iki tol nežinoma ir nesu
prantama jiega isz kurios 
buvo pagaminta ta baisi 
progstanti bomba. Mokslin
cziai susirinko in Chicagos 
Universitetą, kur ta sprogs
tanti bomba gimė ir tenai ati
dengė in akmeni inkalta pa
rasta ant kurio paraszyta,

PAŽINSTAMAS
:: VYRAS ::

(JRAZIOJI Vanda, arba kaip 
pase vadinasi Vanda Live- 

rai'te, iszsirasziusi isz ligonines 
pasijuto padėtyj, kokioj da nie
kuomet pirmiau nebuvusi: b? 
prieglaudos ir be cento kįsze- 
niuje. Kas bedaryti?

Ji pirmu-pirmiausiai nuvyko 
in 'banka ir užstate ten savo 
auksini žiedeli, vienintele savo 
brangenybe. Jai už žiedą davė 
penkliti, bet, ka pirksi už penk- 
liti? Už tuos pinigus nenu
pirksi nei mados, trumpos 
bliuskutes, nei auksztos skry
bėlės, nei bronzines spalvos 'ba
teliu, o be sziu daiktu ji jautė
si tarsi nuoga. Jai rodosi, kad 
ne tiktai žmones, bet net ark
liai ir szunes žiuri in ja ir juo
kiasi isz jos'prastu drabužiu. Ir 
ji tiktai apie drabužius tegalvo
jo, klausimas apie tai, ka ji val- 
gysianti ir kur nakvosianti ne 
kiek jai galvos nekvarszino.

“Kad nors pažystama vyra 
sutikeziau, galvojo ji. Asz pa- 
siskolincziau pinigu. Man ne 
vienas neatsakytu, dėlto, kad. ’ ’ . L'

Bet pažystamu vyru, kaip sy
kis, nesimatė. Ju nesunku butu 
sutikt vakare kavinėje “Rene- 
sans,” bet in “Renesansą” ma
ne, kaipo apsirėdžiusią sziais

cijos reikalais maloiickilc ad 
resuoti ne Valdybos nltrimus, 
bet tiesiog: United Lithuanian 
Relief Fund of America arba 
BALF reikalu vedėjui, Jtmzui 
B. L auėz kai, 105 G ran d S t r e e t, 
Brooklyn 11, Na Y.

Valdybos įtariai retai būna 
centro rasz’ineje ir todėl ju var
du raszyti laiszkai pasiekia sa
vo adresatus pavėluotai.

3—BALF pirmininkui ir ki
tiems valdybos nariams praszo- 
ma “raszyti tik grynai asme
niniais reikalais.”

Pirmininko adresas yra: 37 
Park Ave., Yonkers 3, N. Y.

Sek r. — Nora M. Grigiene, 
127 No. Dearborn St., Chicago 
2, Ill.

Iždu. — Albinas S. Treczio- 
kas, 314 Walnut St., Newark 5, 
New Jersey.

Visiems BALF rėmėjams 
reiszkiu nuoszirdžiausios padė
kos ir geriausiu linkėjimu.
— Kun. Dr. Juozas B. Konczius 

BALF Pirriiininkas.

kad Chicago mieste, Chica
gos Universitete ta nauja jie
ga del sprogstaneziu ‘Atom’ 
bombų buvo surasta. Tarp 
surinkusiu buvo, isz kaires 
in deszine: Walter H. Zinn; 
Sumner Pike, sprogstanezios 
bombos komisijos vice-pir- 
mininkas; S. K. Allison; Ro
bert F. Bacher; Farrington, 
Daniels; W. W. Waymack; 
Enrico Fermi ir Robert M. 
Hutchins. 

prastais rubais ir be skrybėlės 
neleisią. Ka bedaryti? Po ilgo 
dvejojimo, kuomet jau inkirejo 

dr vaikszcziot, ir sėdėt, ir gal
vot, Vanda nutarė imtis pasku
tines priemones: nueiti in koki 
nors pažystama vyra tiesiog in 
butą ir papraszyt pinigu.

“In ka-gi nueit? Galvojo ji. 
In Miką negalima, vedes. Se
nis Rudis dabar tarnyboje.”

Vanda prisiminė dantų gy
dytoja Finkeli, perkrikszta, ku
ris priesz tris menesius pado
vanojęs jai brasleta ir kuriam 
ji viena karta vakarieniaujant 
Vokiecziu kliube iszpylusi am 
galvos stiklą alaus. Atsiminus 
apie ta Finkeli, ji nepaprastai 
nudžiugo.

“Jis tikrai duosiąs, kad tik
tai namie užklupczia, galvojo 
ji, einant in ji. O jai neduosiąs, 
tai asz jam ten visas lempas su
kulsiu.”

Kuomot ji jau buvo beeinan
ti link dantų gydytojo dura, 
jos planas jau buvo paruosztas: 
ji juokdamosi inbegsianti laip
tais, ins šoksianti in daktaro ka
binėta ir pareikalausianti 125 
litus. Bet kuomet ji patraukė 
skambuti, tasai planas kažkaip 
sava i nu 
d a staig 

i /cziuoties, ko su ja ankseziau esą 
niekuomet nebūdavo. Ji buvo

; iszejo isz galvos. Van- 
a pradėjo bijot ir karsz-

drąsi ir atvira tiktai girtu vy
ru kompanijoj, dabar gi, pa
prastais ru'bais apsirėdžiusi 
pasijutusi rolėje paprastos pra
šytojos, kuria, gali nepriimti, 
ji pasijuto nedrąsi ir prislėgta. 
Jai buvo geda ir baisu.

“Gnl-but, jis apie mane jau 
užmirszo. Galvojo ji, dvejoda
ma, trukteli skambuti. Ir kaip 
asz iii ji eisiu tokiais rubais pa- 
sipuoszusil Tarsi elgeta ar ko- 
kia-iiors miestiete.

Ir nedrąsiai paskambino.
Už dttru pasigirdo žingsniai, 

tai buvo tarnaite,
— Ar daktaras namie? Pa

klausė ji.
Dabar jai esą butu maloniau 

jeigu tarnaite butu pasakiusi 
“ne,” 'bet toji, užuot atsakyt 
inleido ja in prieszakini kam
barį ir nuėmė nuo jos palta. 
Laiptai jai pasirodė gražus 
iszdidus, bet isz viso to gružu- 
mo mėtėsi akysna didelis veid
rodis, 'kuriame ji painacziusi 
nuskurote be auksztos skrybė
lės, be madnos bliuskaites ir be 
bronzines spalvos bateliu. Ir 
Vandai pasirodė keist#, kad 
dabar, kuomet ji buvo bėdinai 
apsirėdžiusi ir panaszi in suve
ja aiba. skalbėja, joje atsirado

I geda, ir jau nebuvo ne to statu- 
■ mo, ne drąsumo, ir mintyse ji 
; jau nesivaclino Vancla, o kaip 
pirmiau Liveraite.

— Malonėkite! Pasakė tar- 
i naite lydėdama ja in kabinėta.
Daktaras tuojaus. Sėskite.

Vanda ir atsisėdo in minksz- 
ta kėde.

“Taip ir pasakysiu: pasko
linkite! Galvojo ji. Tai busią, 
mandagu, dėlto, kad jis esąs su 
manim pažintyj. Tiktai, kad
tarnaite isz ežia iszeitu. Prie 
tarnaites nepatogu. Ir delko ji 
ežia stovi?”

Už penkių miliutu atsidarė 
durys ir inejo Finkelis, auksz- 
tas, juodplaukis perkriksztas 
riebiais žandais ir iszpustomis 
akimis. Žandai, akys, pilvas, 
storos akys, visa taip nuo 
szlyksztu inkiru ir biauru, kad 
ji net susiraukė. Renesanse ir 
Vokiecziu kliiibe jis paprastai 
būdavo, daug pinigu mergoms 
iszleisdaves ir kantriai nuken- 
tejes ju szposus (pavyzdžiui, 
kuomet Vanda iszpyle jam ant 
galvos alaus, tai jis tiktai nusi- 
szypsojo ir pagrūmojo jai pirsz- 
tu:) daibar-gi jis turėjo painiru- 
sia, mieguista iszvaizda ir žiu
rėjo rimtai, szaltai, kaip virszi- 
ninkas, ir kaž-ka kramtė.

— Ka pasakysite? Paklau
sė jis nežiūrėdamas in Vanda.

Vanda pažiurėjo in rimta 
tarnaites veidą, ir nutukusia 
Finkelio figūra, kuris matomai 
jos nepažino, ir paraudo.

— Ka pasakysite? Pakarto
jo jau susierzinės dantų gydy
tojas.

— Dan, dantys sopa, su- 
sznabždejo Vanda.

— Aha! Kokie dantys? 
Kur ?

Vanda atsiminė, kad ji tu
rinti viena kiaura danti.

— Žemai isz deszines pu
ses, tarė ji.

— Hm! Iszsižiokite.
Finkelis susiraukė, sulaiko 

alsavimą ir eme nesveika dan
ti tyrinėt.

— Ar sopa? Paklausė jis, 
krapsztydamas danti kaž-ko- 
kiu gelžgaliu.

— Sopa! Sumelavo Vanda. 
“Priminus jam, galvojo ji, tai 
jis isztikruju pažintu. Bet, tar
naite! Ko ji ežia stovi?

Fnikelis staiga susznypszte, 
kaip garvežis, tiesiog jai i.u

burna ir tarė:
— Asz tamstai nepatariu ji 

plombuok Isz szito danezio vis- 
viena jums jokios naudos nebu
sią.

Da kiek laiko pakrapsztes 
danti ir suterszes lupas ir bur
nos vidų A7dndai savo tabaku 
atsiduodaneziais pirsztais, jis 
volei sulaiko alsavima ir inki- 
szo in ’burna kaž-ka szalta. 
Staiga Vanda pajuto baisu so
pėjimą, suszuko ir nustvėrė 
Finkeli už rankos.

— Nieko, nieko, sumurmėjo 
jis! Jus nebijokite! Isz to dan- 
czio jums vistiek nesą jokios 
naudos. Reikia drąsiai in viską 
žiūrėt.

Ir kruvini, tabaka atsiduo- 
dantieji pirsztai pakele prie- 
szais jos akis isztrauktaji dan
ti, o tarnaite priėjo ir pastate 
ties jos ‘burna leksztelc.

— Namie jus szaltu vande
niu burna iszplaukite. Tarė 
Finkelis. Ir tuimet kraujas su
stosiąs.

Jis stovėjo prieszai ja pavi
dale žmogaus, kuris laukias, 
kuomet gi, pagalios, prasisza- 
linsia, paliksią ji ramybėje.

— Sudie, tarė ji, pasisuku
si link duru.

— Hm! O kas-gi man užmo
kėsiąs už darba? l’aklause be- 
sijuckianeziu balsu Finkelis.

— Ak, tai]), atsiminė Van
da, paraudo ir padavė per- 
kriksztui penkliti, kuri ji ‘buvo 
gavusi už užstatyta žiedą.

Iszejusi in ulyczia, ji pajuto 
da didesne geda, negu pirma, 
bet da'bar jau jai ne del neturto 
buvo geda. Ji jau nepasteibejo, 
kad neturinti auksztos skrylbe 
les ir madnos bliuzkelcs. Ji ke
liavo ulyczia, spjaudė kraujais, 
ir kiekvienas raudonas skreplis 
kalbėjo jai apie jos gyvenimą, 
nedora, sunku gyvenimą, apie 
tuos pažeminimu ■•, kokius ji 
nukeritedavusi ir da kentesian- 
ti rytoj, per sau vaite, per me 
tus, visa gyvenimą, ligi pat mir
ties.

“O,, kaip tai baisu! Sznabž- 
dejo ji. Dieve mano, kaip žiau
ru ir nuodėminga!”

Bet, kita diena ji jau 'buvo 
Renesanse ir ten pat szokusi. 
Ant jos buvo nauja, didele rau
dona skrybėlė, nauja inadna 
bliuzikele ir bronzines spalvos 
bateliai. Ir vaiszino ja vakarie
ne jaunas pirklys, atvažiavęs 
isil Kazanės.

I — GALAS —

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

:: Tiktai 15^ ::
Saule Publishing Co., 

Mahanov City. Pa.

:: JUOKAI ::

MOTINA IN SAVO MAŽA 
MARYTE

Motina—Szia. Maryte, pa- 
bueziuk Antanuką, tai gal ne 
verks!

Maryte—Tai ve, toki® 
snarglys ar jisai ka supranti 
apie bueziavima!

NORI PASISKANDYT

Jonas—Ko stovi Jankeli 
prie vandenio?

Jonkelis—Nu! Asz nori pa- 
siskandyt, kam man gyventi 
ant svieto?

Jonas—Tai ko da taip da
bar ilgai lauki?

Jenkelis—Asz bijau, ba 
esu užsiszaldes ir labai szal- 
tas vandenis, ai, gal man 
kenkti?!

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says ,

What would you do if you learnei 
that the worker next to you at th 
office or in the plant was takin 
home extra pay every payday an 
you could do the same? Your Uncl 
lam needs only one guess. Well, th 
’ayroil Savings Plan for Saving 
-loads actually provides extra pa 
?cause it accumulates Saving 

lends for you which pay off at th 
•ate of $4 for every §3 in 10 year: 
111 you have to do is to authoriz 
/cur employer to hold back a stipi 
lied amount which he will han 
sack to you in a better form < 
noney—money tvhich earns intere; 
--U. S. Savings Bonds. Saving 
lands are extra pay. For exampb 

you take pari of your pay in Sa’ 
igs Bonds at the rate of §3.75 pj 
/eek, the Bonds become $2,163.451 

10 years. U. S. Treasury Departing

irkie U. S. Bonus Sziandien



“SAULE” M AH ANO Y CITY, PA.

ŽMOG-EDŽIAI
leja pataisyti styra, atsiliepė 
neatsakydamas ant klausymo, 
neužteks mums anglies ir pu- 
siaukeliui in Apia. Jeigu gi 
ezionai užtruksime, pasiliks

Atsitikimas Australijoj

pER isztisa savo gyvenimą 
jaueziau kokia tai gilia pa- 

guodone kunigaikszcziams ir 
grafams ir staigai kapitonui 
Billy Heyse atėjo in galva už- 
nuodinti man mano jausmus. O 
tas viskas atsitiko sekaneziu 
bud u.

Sėdėjo jisai ant hotelio Lie
dermanno verandos nenuleis
damas akiu nuo Lordo Blech
field jachto stovinezio porte 
Apia. Nedave jam ypatingai ra
mybes metaliniai nitai, ir klam- 
kos kurios laibai blizgėjo ir pa
sidabruotas jachto apkausty
mas. Pasakota kad tiktai vieni 
tie papuoszalai perstato verte 
penkių deszimtu tonu žemezi il
giniu kūneliu. Lordas buvo sto
ras, su laiba kaip gruszia galva 
ir atsistaeziusiom ausimi, apie 
kuri tiktai žinojome kad jisai 
serga astma ir girdėjome kad 
kas metai savo auksa toczkomis 
gabena in bankas.

Matymas to dailaus, aristo- 
kratiszko jachto taip labai su
judino Kapitoną Heyse kad ne
sijausdamas ilgiau ant šylu 
kad ant to jachto žiūrėti, nu
sprendė nueiti skiepai! atsiger
ti alaus, pakviesdamas su sa
vim ainiie ir styrininka Coino- 
niusa.

Po ketvirta stiklą mums ge
riant isztiese priesz. mus savo 
plena: prigulėjo pasinaudoti 
isz buvojimo musu krasztuose 
Lordo Bechfieldo, kuris buvo 
nusprendęs užmesti irikari pa
sižiūrėti, pasilinksminti. Kapi
tono Heyse valtis, palikta lom
barde czeveryku badai reika
lauja kuogreieziausio sau pa
taisymo. O taigi Liedermanu 
paskolina jam savo laiveli ant 
kurio Heyse atgabens Lordą ir 
parodys jam salas vietines ypa
tybes, konsului praszant. Lie
dermanu prižadėjo taippat pri
statyti jam atsakanezias drapa
nas, o kad ta savo užduoti at
liks kuoigeriausiai apie tai 
Heyse visai neabejoja.

Gerasis Lordas su dėkingu
mu priėmė Heyses pasiulyma. 
Liedermanno laivas tai buvo, 
galima sakyt, maža apsukri 
valtis. Billy sėdėjo prie styro 
baltame kaip sniegas kostiume 
su auksiniais guzikais, o kada 
pasirodė auksztas sveczias, pa
sako jam kalba, kurioje aiszki- 
no korisulio nebūtybe, užtikrino 
kad moka branginti pripuolan- 
czia jam konsulio atstovavimo

garbe, albelhai buvo neapsako
mai nuolankus.

Mano pati buvo taippat ant 
kraszto, o kada susijudinome, 
atsisveikino mus mosuodama 
parasol i u. Vejas buvo puikus. 
Szturmanas balsu perimtu go
riausiuoju alum, patarė kad ka 
nors uždainuoti: Heyse pate- 
mino kad geriau iszklausytu 
szunio staugimo. Lorel-gi pra
sijuokė pagyros Heyse proto 
kriticizmą.

Billy atsimokėjo iszrasztifžo- 
džiu komplementu apreikszda- 
mas kad Lordas gimė po lai
minga žvaigžde, czepecziuke isz 
ploninusio batisto, su sidabri
niu szauksztu lupose, ar kas ten 
daugiau tame dalyke.

Szturmanas buvo 'linksmo 
budo. Viskas ji pralinksminda
vo ir užimdavo; butu pasakos: 
labai gražiai dekavoju, net kad 
jam Billy butu metes ant galvos 
bliuda su vėžiais. Buvo mums 
linksma, taigi nuolatos kalbė
jomės ir szposavome. Lordas 
savo rankomis riekinejo keps
nius, užpraszinedamas mus ir 
pats nuolatos viską rydamas, 
kaip iszalkes volioribas.

Ant pusiaukeles prie Apia ir 
Huragan vėlomis styro kas tai 
truko; Per dvi ilgas valandas 
sukinėjomės ant vienos vietos. 
Heyse keike baisiausiu budu 
Liedcrmanna sykiu su jo dė
kinga valtimi ir ant galo ja pa
leido su iszskleistais žėgliais 
ant likimo valios. Lordas, ku
ris paskubėjo jau iki tam lai
kui atsakaneziai “užsitrauk
ti,” klausinėjosi atkakliai in 
kur ji gabename, in pekla ar in 
pietini žemgali?

Pagalinus patemijome priesz 
eave balta taszkuti ir iszgirdo- 
me vilniu oszima, atsimuszan- 
cziu in uolas. Pora lapuotu pai
mu pasirodė ant apregio. Lor
das Blechfield paszoko ir per 
žiūroną pradėjo dyvytis to ap
regio gražumu. Niekur jokio 
sliedo žmogaus gyveninio, nei 
gyvasties 'ženklo. Ant balu 
lakstė keli paukszcziai. Pa- 
kraszcziai buvo baisiai smiltė
ti ir labai liūdnai akinis persi
statė. Tusztumas ir mirtingu
mas, vieszpataujautis aplinkui, 
pradėjo mus daug nervuoti, 
Billy sukando dantis, apsuko 
uola ir inplauke tykiau uostau. 
Lordas iszsedo pirmas.

— Kur esame? Paklauso.
Heyse žiūrėjosi in beviltisz- 

ka nuoga karolių uola.
— Kad jai ir butumem ga-

tik toj vietoj isz musu szkelietu 
kaulu krūva. Paleidžiu, užbai
gė žiūrėdamas isz szono in savo 
sveti, kad isz guodotino pono 
bus stebuklingas retas prepara-

tas už kokios poros metu,:kada 
vejas gerai iszdums ir iszclžio 
vins pono szkelieta.

Lordas sėdėjo ant kranto 
stengdamasis nusiszypsoti.

— Kaip toli isz ežia Apia?
— Pagal mano apskaitymu 

tai asztuoniolika myliu. Atsi
randame visai paszalyje nuo 
keliu.

O kad tasai Liedermanu isz 
pragaro neiszlystu sykiu su. sa
vo ta skylėta gaczka.

Isztraukeme valtį ant kranto 
ir sugulėme joje ant nakties. 
Isz ryto styrininkas tarė man:

— Ir kam lai tos visos sztu- 
kos? Negaliu pasakyti kad tai 
jos butu visos geros.

Ant pusrycziu iszgefeine pu
se bonkos koniako. Blechfield 
su gilu gaileseziu atsiminė sau 
kaulus, kuriuos iszniete pake
liui in vandeni. Buvo szalta. ir 
vėjuota, sunykusios ir iszalku- 
sios žuvėdros neprisileido mus 
artyn, kad anas butu galima 
nuszauti. Nuleidome inkara

ten nepatemytinai paslėpta ten 
pundeli. Užsukau uosi ir ’ net 
apsilaižiau.

— Kepta kiauliena ant 
szalto, kapitone, isztariau.

— Atminei, Bob. Eikime 
ant kitos puses.

Nuėjau su juom ant kitos sa
la ites puses. Pats Heyse iszsi- 
trauke isz po juostos revolveri, 
ir szove oran.

— Kam tai tas? Paklau
siau.

— Sztai tavo galas, teisin
gasis. Bob. Lordas Blechfield 
žino jau dabar kad pabaigei ro- 
kundas su savo gyvenimu. Lau
kia, kol asz jam paduosiu karsz- 
ta ir rūgstanti kepsni, praslin 
kus valandai po iszszovimui.

—- Keikia pripažinti kad 
nelabai daug žinosi su virtuve, 
pa teini jau.

Tarp dvieju uolu sukarome 
ilgui ir atszildeme kepsni.

— Imk sztai sau, Bob, tare 
kapitonas, paduodamas didoka 
kiaulienos szmota, o pats jau

salos pusėj. Heyse atėjo pas 
■ mano patardamas, idant czio- 
nai likcziau ir prižadėdamas,- 
kad atsisus man rytoj valti, 
prick tam davė man bonka deg
tines. Musu pasikalbėjimas bu
vo laibai audringas, ne norėjau 
likties bet Heyse .tvirtino, kad 
pagadysiu viską, jei dabar pa
sirodysiu Lordui.

Garlaivis paėmė visus tris in 
Apia.

Ant rytojaus atkeliauta, ma
nės ir iszsodinta ant kielžemio 
arti Liedermanno hotelio, kur 
manės lauke Hdyšc.

— Kad tu matytum kas 
ezionai veikiasi! Eik kuogrei- 
cziausiai! Pasakė man, pasi
sveikinęs.

In koteli dasigavome pas- 
laptoniis, užpakalinėmis duri
mis ir greitai ant verandos pa 
maeziau savo paezia, begiojan- 
czia baisiausiame įnirtime ten 
ir atgal. Lordas Blechfield sė
dėjo pasipūtės puikiam fote
lyje spauzdamas rankas prie
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Nerasi kvailesni sutvėrimą, 
Kaili susianglijus mergina, 

Del vyru žodžio ne taiko, 
Ir da kožna ant juoko laiko, 
Bet, niandra szarka pasvila 

uodega, 
Taip ir tokia,

Padaro sau gieda, 
Viena ant vestuves, 

Prisigretino prie kito, 
Užtai nuo visu pasiliko ant 

juoko, 
Važiuojent trukiu supyko, 

Jog dovana nepirko, 
Už tai kaip nebyle, kare sėdėjo, 

In savo vaikino nežiūrėjo, 
Nuo jo nieko nenorėjo, 

Ba ir už tikieta pati 
užsimokėjo.

Kada sugryžo pulkas, 
Tai toji pusanglike sesti 

nenorėjo, 
Net motina davė in 

kupra, 
Ir austume in užstate savo 

' dukra,
Ir asz ten buvau, 

In ta viską žiurėjau, 
Net man negerai pasidarė, 
Kokius naravus iszdare, 
Lietuvaites del lietuviu, 

O ne del ungaro,
Už tokio gero neturėsi, 

Už lietuvio duona valgysi!
* * *

Tai matote vyreliai, 
Mano brangus berneliai, 
Kokiu randasi kvailiu, 

Tarp musu lietuviu.
Ne turi kada mokintis, 
Ba po palbulkes reikia 

trankytis,
O luom laik, 

Kas ne nori ne prigauna, 
Kaip tik kur lietuviu 

pagauna.
* * *

Ana diena Szenadoryje 
maeziau,

Kaip strytu ėjau, 
Labai puiku regėjimą.

Moteres padėjimą, 
Baltruvienei ta triksa 

pavedžiau, 
Apie viską apsakiau, 
Kur prižadėjo apie tai 

pagiedot, 
* Su kocziolu pakuoeziot. 

* * *
Ne gali pasikelti nekuria! 

lietuviai, 
Norint czion apsigyvenia 

seniai, 
Ant kitu prisižiuręs.

Veluk tegul nekelia lietuvyste, 
O nustoja girtuoklyste ir

prie kurio tuojaus priplaukė 
pulkas iszalkusiu ir nerepu ma 
riu szunu, o po tam per visa 
diena iszlindinejo ant kranto, 
taip kad Lordas pradėjo mus 
maldauti, idant pieš juos su- 
bembarduotumem akmenais. 
Po tam pradėjo bėginėti kran
tu in ten ir atgal, iszpusdamas 
veidus ir laužydamas rankas. 
Veidai jam buvo nei užputę, o 
nuo Heyseos bego, kaip tik ta
sai norėjo prie jo prisiartinti.

Arszirusiai buvo ryte ant tre- 
czios dienos. Heyse parode 
mums imti mėsa ir saradinkas, 
bet užgynė kad abudu mus nu- 
szaus, jai mums ateitu ant min- 
cziu nors szmoteli paaukauti 
Lordui.

— Kas tai, norite jam par
duoti valgi, kapitone ? Klausi
nėjo Commius.

— Taigi žinojo, ka pasakė! 
Atkirto Heyse.

— Juk tai mane, sugryžus, 
lieptu isz armotu suszaudyti, 
jeigu su juom iszsukcziau toki 
szposa.

Užszviete menulis. Lordas 
Blechfield dejave, kaip boba 
serganti ant dantų. Nuszliauže 
prie Heyse ir kusztejo jam ka 
in ausi. Billy klausėsi, apsika
binės su rankom kelius.

— Badas tai badas, guodo- 
tinas pone, nėra kas kalbėti. 
Gal atsitikimas atsius mums

meriau nei nesirodyk jo szvie- 
sybei.

Lordas sėdėjo belaukdamas, 
užsisukęs peeziais in bala, ka
da atėjo' Heyse su milžiniszka 
kiaulienos porcija. Paszoko 
tuojaus.

Szturmanas-gi pradėjo jam 
pasakoti ka toki, net jam akys 
ant virszaus iszlindo.

— Kaip guodotinas ponas 
liepia sau paduoti, kepta ar du- 
syta.

— Virta, apreiszke Blech
field ir nusisuko. O Heyse, kok
sai tai baisus padėjimas!

— Matai, guodotinas ponas 
Bobas vede labai nepadoru gy
venimą.

— Reikėjo, taigi, jis apvi
rint!, szvelniai, bet atkakliai 
kartojo Lordas, taip butu ge
riausiai.

— Likusia mesa apsudysi- 
me, tai per sanvaite iszlaikysi- 
me szviežia, ramino Billy.

Sveczias paėmė savo dali ir 
su ana pasuko in bala, suszuk- 
damas visa gerkle:

— Ne eikite paskui mane ir 
nežiūrėkite!

— Na ka, kapitone, kaip 
asz jam patikau, gardus, ka? 
Paklausiau kada kapitonas su 
gryžo prie ugnavietes su nauja 
porcija.

' Heyse pataisė laužu ir užmė
tė ant ugnies daugiau szakeliu.

kaktos, tarytum, isz didelio gal
vos skaudulio tai dare.

— Jei bogy j dvideszimties 
minueziu nebus Boboreke ma
no pati, eisiu tuojaus in polici
ja ir paklausiu, ka j i apie tai 
mano. Deszimts ypatų ji mate 
pora dienu atgal, ponas Lordai, 
mate, kad nuplaukė su ponu.

Heyse užėjo ant verandos ir 
pradėjo jos maldauti idant ji 
nusiramintu, po tam nusisuko 
prie Lordo.

— Tai biedna moteriszke 
godojamas pone, o pagarsėjus 
isz to, kad nuolatos lanko poli
cija.

— O, po velniais! Dejavo 
Blechfield. Paimkite ja isz 
ezionai kogreieziausiai!

— Keikia but protingu, go
dotinas pone! Ir Billy pasilen
kė ant fotelio. Tūkstantis svaru 
sterlingu? Taip tai gal pakaks. 
Ir tokiu budu ponas ir ja atsi
kratysi.

Sulaikiau kvapu matydamas 
kaip iszsiima czekiu knygute. 
Blechfield iszrasze czeki po 
tam apsiszluoste su ranka vei
dą tarytum isz miego sunkaus 
iszb ūždamas.

Billy pagelbėjo jam sėstis 
ant jachto patardamas idant

Visi Kramto 
Cziunguma
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kogreieziausiai apleistu Apia.
— Toji boba, tarė nurotiy 

damas su ranka iii mano pa 
ežia, tai atkakliausia szanta 
žiste pas mus ant salų.

Ant rytojaus anksti mani 
pati nusidavė in banka km 
iszduota jai be jokiu sunkeny 
bin visa suma pinigu. Billy lau
ke jos prie duriu prisisegės 
gražu kvietka prie krutinės.

— Laba diena! Tegul mao 
ponia atiduos mano puse.

— O ka ponas vakar sakei 
apie mane ir apie szantažus? 
.Paklausė szaltu-kaip ledas.bal- 
su mano pati.

— Duok-gi ponia, tam ra
mybe! įnirto Heyse, o ne tai 
gali but bloga su ponia. Ponia 
tai žino!

— Matote lenai balta skrai
duoli, Billy Heyse? Ir parode 
ant prieplaukos. Sztaigi tegul 
tik pakelsiu in aukszta parašė
li, o tuojaus isz lenai gausi su 
kulka in savo piktaclariszka 
kakta!

Ta. pati vakaru, iszplauke 
gailaivu su visais pinigais. Nuo 
to laiko asz pats jau jos niekur 
nemaeziau.

—r-G ALA S-----
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kvailyste.
Pameskite kiaurus papratimus, 

Ir visus tuosius kudikinius 
užmanymus,

Ba tai ne verti žiupsnio tabako;
Nes jau visiems tas dakako!

bent koki laiva, bet tai negali
ma pasitikėti. Bet kad pasileis
ti ant mariu viltimi be diržu, be 
žėgliu, arba 'be styro, toksai 
žmogus da neužgime. Jili vie
nok guodotinas ponas nori pa
mėginti, niekas ponui neužgina 
to mėginimo. .

Blechfield palingavo su gal
va ir ka toki tyliai isztare, arba 
geriau pasakius, iszstenejo.

— Ka? Suriko Heyse. To 
ponas nori?
Lordas pasisuko aplink Heyse 

ir pasakė ka tai, parodydamas 
in mane. Heyse du syk palinga
vo su galva, po tani abudu nuti
lo, žiūrėdami in mane, kaip pe
lėdos.

— Obo-ho! Tarė man styri
ninkas. Czionai vėžiai žiema- 
voja! O “long-pig” kalba.

Greitai Heyse prisiartino 
prie manes ir apreiszke:

— Lordas Blechfield ir asz 
jau nusbrendeme: Suesime ta
ve, Bob. Pasitikiu kad nieko be
turi prieąz tai ?

— Nieko, kapitone, jai nia- 
yti gerai mokėsi.

: e-tame, 1 ida Blech-
ne sutais

Ir laik
field stenėjo ir dd nvo, besivo- 
liodamas ant sm.lcziu, Heyse 
nuėjo in jvalti ir iszsitrauke isz

— Jo guodonc buvo labai 
neužganėdintas kad tavęs nesu
taisiau su svogūnais.

— Duosiu asz jam svogūną 
l>o porai dienu, supykau.

— Visai jam neskanus bu
vai, Bob. Sako, kad tik tuokart, 
kada nuo jo visa skūra szalin 
nueis, tai atsikratys nuo saves 
tp savo lupose skonio. Ir sako, 
gal turėjai baisu gyvenimą ves
ti kad net inkaitusiais akme
nais nebuvo galima isz tavos 
iszdulkyti to pasibjaurėtino 
degtines kvapsnio. Sako: “jis 
gal da lopszyje būdamas pradė
jo gerti.”

— O ar nedasižinojo taip
pat laikais, kokio buvau iszpa- 
žinimo? Paklausiau su piktu
mu.

— Žinoma, kad klausinėjo. 
O kad jam pasakiau, kad esi 
Baptistas, prasze, idant asz ta
vo kita, puse iszrukincziau.

Ir Billy kuogreieziausiai pa
sitraukė, paimdamas szmota 
kepsnio.

Ant rytojaus1 atplaukė dide
lis garlaivis, ant kurio, kaip pa
sirodė, buvo Hcyseo prietelius 
ir prisižadėjo visus nugabenti 
in Apia. Sėdėjau užsiglaudės 
už vienatio krūmo prieszingoj

Visai mažai laiko praėjo 
pakol net ir tolimiausi krasz- 
tai iszmoko isz Amerikiecziu 
kaip kramtyti cziunguma. 
Czia mažutis Ma Pei-Tung, 
Kinijoje kramto cziunguma 
taip kaip ir musu vaikai. Tas 
cziungumo kramtymas yra 
baisiai negražus paprotys, 
bet taip insigalejes, kad da
bar nei in bažnyczia negali 
ateiti be to cziungumo.

Kai mes maži būdavome, 
tai musu mamytes prilygin
davo mus su tuo cziungumo 
prie karves; sakydamos kad 
mes cziunguma kramtome, 
kaip karve gromulį.

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laisziku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszdsi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog Iaikraszczio ne- 
aplaikofe. “Saules” Kedyste
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Žinios Vietines
•— Tikra Žiema.
— Lietuviu Moterų Kliu

dąs isz Schuylkillo pavieto lai
ke savo Metinį vakariene ir 
szoki Panedelio vak., Necho Al
len svetainėje Pottsvilleje, ku
riame dalyvavo daugelis publi
kos isz visu daliu pavieto.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
‘Martyno.

— Subatoj Szv. Petro Bos- 
00.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola pinna diena Vasario 
j(Fdb.), ir Szv. Ignacio Vysk., 
menesis paszvenstas ant garbes 
Slaptingo gyvenimo Kristaus; 
Panedelyje pripuola Grabny- 
czios, Szvencz. Paneles Marijos 
aplankymas. Senu žmonių prie
žodis yra: Jeigu Barsukas pa
matys savo szeszeli 2-tra diena 
[Vasario (Feb.) tai turėsime per 
szeszes sanvaites da szalta orą. 
[Utarninke Szv. Blažiejo Vysku
po kankinimo; Seredoj Szv. 
ĮAndrejoCorsini; Ketverge Szv. 
Agotos; Petnyczioj Szv. Titus; 
Rubato j Szv. Romualdo.

. s—» Nedelioj, 1-ma diena Va
sario, 1263 mėty o šę, Vokiecziai 
nugalėjo Lietuvius ir paėmė 
Karaliaucziu.

— Nedelioj pirma diena 
[Vasaro (Feb.) menesis, kuria
me merginos turi tiesa paezios 
pasisiulinti jaunikiui už paezia 
nes tai perkelemas metas arba 
kaip vadina “Leap Year.” 

3 •—■ Panedelyje p r i p u o 1 a 
ĮĮ&ra’bnyczios.

—- Ūkininku Priežodžiai: 
Jeigu per Grabnyczias saule 
szvieczia tai tikėkimės szalczio 
ir sniego. Ant Szv. Motiejaus, 
jeigu ledas tirpsta taf netrukus 
bus jis kietas. Jeigu nuo sziau- 
riu tame menesyje . (Vasario) 
yejas szaltas puczia, bus vai
singas metas, o jeigu to vėjo ne
turime Vasario menesyje, tai 
Balandžio menesyje tikrai bus.

—• Pearl E. Chappell likos 
aprinkta kaipo pasztorka del 
Barnesville, Pa.

— Panele Katarina Valu- 
koniute, nuo 42 So. D Ulyczios, 
kuri nesveikavo per ilga laika, 
numirė Panedelyje 5-ta valan
da ryte Schuylkill Haven ligon- 
buteje. Gimė Mahanojuje. Pri
gulėjo prie SjzvgntO' Juozapo 

.parapijos. Paliko 4 brolius: 
Juozą, Shenandoah Heights; 
Stanislova, Frackville; Vinca, 

.kuris randasi Amerikos Laivy- 
,;no ligonbuteje, Philadelphia;
Alberta mieste; 2 seserys: Mag
dalena, Philadelphia ir Elzbie
ta Wylie mieste. Laidotuves 
atsibuvo Ketverge su Szv. Mi- 
szomis Szv. Juozapo bažnyczio
je 9-ta valanda ir likos palaido
ta in parapijos kapines. Grabo- 

' rius Liudvikas Traskauskas 
laidojo.

A. t A.

Kun. S. Pautienius

Paminėjimui 25 Metu Mirimo
Sukaktuviu

A. A. Kunigas Simonas Pau
tienius, klebonavo Szv. Juo
zapo parapijoje Mahahoy Ci
ty, Pa., nuo Sausio (Jan.) 1, 
1894m., iki Spalio (Oct.) 10, 
1911 m.

A. A. Kun. S. Pautieniaus 
klebonavimo laiku 1894m. ta
po pastatyta szalia bažny- 
ezios murine plytų klebonija. 
1907 metais tapo pastatyta 
murine plytų mokykla trijų 
auksztu. x
Spalio (Oct.) 10, 1911 me

tais tapo paskirtas klebonu 
Szv. Jurgio parapijos, She
nandoah, Pa. Mirė Vasario 
(Feb.) 6, 1923 metais. Pa
laidotas Vasario (Feb.) 10, 
1923 metais, Szv. Jurgio pa
rapijos kapinėse, Shenan
doah, Pa.

Szv. Miszias Paminėjimui 
25 Metu Mirimo Sukaktuviu 
atlaikys Seserėnas, Kun. P. 
Czesna, Klebonas Szv. Juo
zapo parapijos, Mahanoy 
City, Pa., Utarninke, Vasario 
(Feb.) 3, 1948 m., Szv. Juo
zapo Bažnyczioje, 8-ta vai., 

ryte, Mahanoy City, Pa.
Amžina Atilsi!

Keliai, ulyczios ir takai buvo 
užpustyti, tai mažai kas isz to
liau atvažiavo. Beveik visi ku
rie susirinko,buvo suvirsz pen
kių szimtu, vietiniai ir viens ki
tam pažinstami. Szitoks savų
jų vakarėlis buvo labai jaukus 
ir linksmas. Net ir prie svecziu 
stalo buvo tik vietiniai žmones. 
Prakalbas pasakė taipgi miesto 
žmones, kas labai visiems pati
ko. Kun. Jeronimas Bagdonas, 
vakaro programėlės vedėjas, 
pradedamas vakaro programė
lė, visiems trumpai paaiszkino 
kad svetimu kalbėtoju nebus 
nes visai nėra reikalo isz kur 
kitur kviestis, kai Girardville jo 
randasi daugiau ir geresniu 
kalbėtoju, negu butu galima isz 
kur parsitraukti. Advokato 
Cletus Kilker kalba ir paties 
Klebono, Kunigo M. Daumanto 
kalba parode kad vakaro vedė
jas buvo teisybes pasakos, kad 
Girardvilles žmones nėra jokio 
reikalo kitur jieszkoti mokytu 
ir iszkalbiu žmonių. Visi susi
rinkusieji labai gražiai ir links
mai vakara praleido, dainuoda
mi lietuviszkas ir anigelskas 
daineles. Loterijos dovanas lai
mėjo sekantieji: Pirma dovana, 
Ponas Vingeris isz William 
Penn; Antra dovana, Albinas 
Kurszvaitis isz Shaft, Pa., Tre- 
czia dovana laimėjo Mare Bu
lotiene nuo 237 E. Mahanoy 
uly., Girardvilles.

Ashland, Pa. — Juozas Nor- 
keviezius, saliuninkas nuo 239 
Centre Uly., puldamas nuo sto
go likos surastas negyvas. Gi
męs Gilbertone. Paliko pacziia 
sunu, 4 brolius ir 3 seserys.

Pasaulines Bankos Fondo na
riams taipgi labai nepatiko szi
tas pinigu vertes numuszimas. 
Jie davė Francuzams žinoti 
kad Francuzai dabar negaus jo
kios paskolos del atstatymo isz 
szitos bankos.

Bet Francuzai dabar tris sy
kius daugiau biznio gaus isz ki
tu kraszlu. Dabar Amerikos do
leris yra du sykiu tiek vertas. 
Pirmiau už Amerikos doleri bu
vo galima gauti 119 Francuzisz- 
kas “Frankas,” o dabar jau 
gauname 277 “Frankas.”

Jeigu ana sanvaite moterisz- 
kes suknele kasztavo keturis 
szimtus doleriu Paryžius, tai 
dabar ta pati suknele, drese 
kasztuoja tik du szimtu dole
riu.

Francuziszkas mažas auto
mobilius “Renault” kasztuoja 
167,000 Franku, arba $1,395. O 
dabar tas pats automobilius 
kasztuoja tiek pat Franku, bet 
tik $636 Amerikos doleriu. Tai 
Francuziszkas automobilius 
kasztuoja tik pusiau tiek kiek 
toks pats automobilius kasz
tuoja Anglijoje.

Amerikiecziams szitas Fran- 
zucijos pinigu atpigimas labai 
patinka, nes Amerikos biznie
riai daug ko nori pirkti isz 
Francuzu. Bagocziai daug vi
sokiu moteriszku drabužiu per
ka isz Paryžiaus. Dabar visi tie 
rubai ir drabužiai bus daug pi
gesni ir visi daugiau pirks.

O Francuzai kaip tik to ir 
nori, nes kai Amerikiecziai 
pirks, tai Francuzijos fabrikai 
turės daug daugiau darbo savo 
žmonėms. *

Minersville, Pa. — Ona Pet- 
ronavieziene isz miesto numirė 
Petnyežioje savo namuose. Gi
mė Lietuvoj, atvyko in czionais 
48 metai atgal. Prigulėjo prie 
Szv. Pranciszko parapijos. Jo
sios vyras Kazimieras mirė 12 
metu atgal. Paliko du sunu ir 
viena du'ktere.

ANT GAVĖNIOS

'Stacijos arba Kalvarija, 10c.
Graudus Verksmai,........ 10c.
Maldeles Arcibrostvos Szv.

\Veido Jėzaus Kristaus, .. . 25c.
Trumpas Katekizmas, pagal 

iszguldima Kun. Pilauskio su 
nekurtais naudingais pridėji
mais,  ...................... 10e.

Tretininkių Serapphiszkas
Officium, ............................ 10c.

Novena, Stebuklingo Meda- 
liko Dievo Motinos Garbei, 10c.

Siuskite orderi, ant adreso:
Saule Publishing Company,

• Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Vaiku Didvyris

Szitas paminklas buvo pa
statytas ant atminties vieno 
losziko, kuris buvo visu vai
ku mylimas ir gerbiamas 
Tom Mix. Tom Mix loszda- 
vo in“ Moving-Pikczierius ’ ’ 
kaipo drąsuolis kumsztinin- 
kas ir tiesos palaikytojas 
tarp razbaininku ir žuliku. 
Jis žuvo automobiliaus ne-

laimėje prie szitos vietos 
septyni metai atgal. Virsz- 
uje szito paminklo yra pa
statyta jo arklio “Tony” sto- 
vyla. Krutami paveikslai 
tais laikais, kada Tom Mix 
losze buvo geri ir szvarus ir 
tinkami pamatyti, ne kaip 
dabar kai szlyksztybes yra 
rodomos.

Shenandoah, Pa. — Jozukas, 
sūnelis pons. J. Czernausku isz 
miesto, puldamas nuo trepu li
kos sužeistas in lupa. Gydosi 
namie.

— Gerai žinomas senas gy
ventojas Stanislovas Aftukas, 
nuo 115 So. Jardiu Uly., kuris 
numirė Baiiedelio vakara na
mie, likos palaidotas Ketverge 
su apiegomis Szv. Kazimiero 
bažnyczioje 9-ta vai. ryte ir pa
laidotas in parapijos kapines. 
Velionis gimė Lenkijoje ir at 
vyko in Shenadoryje 50 metu 
atgal. Buvo angliakasis per 
daugelis metu. Prigulėjo prie 
Szv. Kazimiero parapijos. Pali
ko paezia Paulina; 4 dukterys 
ir 3 sūnūs, 15 anūkas ir viena 
seserį.

Philadelphia, Pa. — Vaite
lius Tumonis, veteranas, nuo 
545 North 12th Ulyczios, 27 me
tu amžiaus, likos nuszautas per 
savo dranga Richardas Wienc- 
kowski, Utarninko vakara, lai
ke gineziu už mergina, saliune, 
12th ir Green Uly. Tumonis li
kos nuvežtas in Hahnemann li- 
gonbute kuris numirė Seredoj, 
7:30 valanda ryte. Policija 
jieszko žudintojo.

Sukilimas Kalėjime
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

deszimts vieno meto amžiaus 
buvo paszautas ir suimtas.

Po viena ar po du visi buvo 
suimti. Jie buvo paszauti, su
žeisti ar suszale. Sniegas krau
ju raudonavo. Tik vienas nebu
vo sugautas, suimtas. Dvide- 
szimts devynių metu vyrukas 
Jimmy Sherbondy, kuris buvo 
nužudęs policijanta, buvo lais-

vas, ir kur nors slapstiesi.
Po dvieju dienu pienburnis 

Sherbondy insilauže in ūkinin
ko George Bauer namus. Ūki
ninko žmona per aszaras, gra
žumu prasze ir melde kad tas 
razbaininkas pasigailėtu ju. Ju 
septynių metu sūnelis labai pa
vojingai sirgo, turėjo eiti ant 
appendicitis operacijos. Ji pra
sze to razbaininko kad jis jiems 
pavėlintu papraszyti susieda 
kad j u vaika nuvežtu in ligon- 
bute.

Jis sutiko. Susiedas nuveže 
vaika in ligonbute ir pranesze 
policijai kur tas razbaininkas 
randasi. Policija greitai pribu
vo. Bet razbaininkas Jimmy 
Sherbondy pasidavė gražumu. 
Jis policijantams pasiaiszkino

kad jis gerai žinojo kad tas Su
siedas ji policijai iszduos bet, 
jis sake, “Asz negalėjau ežia 
visus laikyti ir leisti tam ma
žam vaikui numirti. ’ ’

Pirmutinis Washingtono Arkivyskupas

Ukrainiecziai Pagerbia 
Savo Draugus

NEW YORK. (LAIC) — 
Laisvųjų Ukrainiecziu Univer
sitetas Tremtyje (Vokietijoj 
suteikė garbes daktaratus 
trims savo iszlaisvinimo kovos 
draugams Amerikos žemyne: 
Profesoriui Clarence A. Mann
ing (Columbia University, New 
Yorke), Prof. James Simpson 
(Saskatchewan University Ka
nadoje) ir p. Arnold D. Margo
lin (1919 m. buv. Ukrainos re- 
putlikos AukszcziaUsiojo Teis
mo nariui ir dipliomatui — Žy
du tautybes).

apie tuos vyrukus, bet ir vi
siems mums priklauso, nes visi 
mes turėtume už j u ta musztra 
ar mokslą užmokėti su takso
mis. Toks musztras mums kasz- 
tuotu tu apie pusantro bilijono 
doleriu in metus.

To pusantro bilijono doleriu, 
ant metu užtektu vien tik vais- 
kui, vien tik armijai. O laivyno
ir eroplanu sztabas pareikalaus - 
ir kitu trijų bilijonu doleriu in 
metus.

Komunistai visi prieszinasi 
ir sako kad tokio prisirengimo 
Amerikai nereikia ir kad toks 
prisirengimas mus veda sta- ' 
ežiai in kara.

Kataliku dvasiszkija taipgi 
prieszinasi. Kolegijos ir Uni
versitetai prieszinasi. Biznie
riai prieszinasi ir sako kad to
kia tvarka paleistu daugiau ne
gu milijoną jaunu vyruku isz 
vaisko in metus, ir jie visi dar
bo jieszkotu.

Amerikos Legijonieriai sako 
kad toks in vaiska ėmimas yra 
geras. Visi karininkai reika
lauja kad visi butu imami in 
vaiska. Politikieriai vis bijosi 
iszsižioti iki po rinkimu.

Isz savo puses mes nedrysta- 
me nei vienaip nei kitaip saky
ti, bet mes tik tiek iszdrysime 
pasakyti: Mes Szventame Rasz- 
te kur ten skaitėme kad Szven- 
tas Lukas buvo pasakęs kad 
“Kada galiūnas apsiginklavęs 
sergi savo kiemą, ramybėje lie
ka visa, ka jis turi. Bet jei stip
resnis už ji užejes nugali ji, tas 
atima visus jo szarvus, kuriais 
pasitikėjo, ir iszdalina jo gro
bi.” }

¥ 
¥ 
¥ 
¥

A-B - CELA^a

arba pradžia 
SKAITYMO

I
¥ 
¥

¥• 
¥ 
¥ 
¥ 
S 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥

PRANCŪZAI
ATPIGINO PINIGUS

Girardville, Pa. — Szv. Vin
cento parapijos Metine Vaka
riene in vyko Nedėlios vakara. 
Nežiūrint- blogo oro ir gilaus 
sniego kuris buvo ligi keliu, su
sirinko tiek žmonių kad vos te
buvo galima visus aprūpinti su 
skania ir gražia vakariene.

PARYŽIUS, FRANCIJA. - 
Prancūzijos valdžia numusze 
savo pinigu verte, pakirto savo 
“Frankos” verte pusiau. Pre- 
mieras Robert Schuman sako 
kad Francuzijos valdžia turėjo 
ka panaszaus daryti kad padi
dintu savo bizni ir pramone už
sienyje

Anglijos valdžia szitas Fran
cuzijos pinigu atpiginimas bai
siai nepatinka, nes dabar Pran
cūzai beveik viską pigiau par
duos negu Anglai.

Monsignoras, Prelatas 
Patrick A. O’Boyle buvo Po
piežiaus Pijaus XII paskir
tas kaipo pirmutinis Wash
ingtono, D. C., Arkivysku
pas. Kardinolas Spellman 
sveikina naujai konsekruota 
Arkivyskupą O’Boyle. Nau-

jasis Arkivyskupas O’Boyle 
pareina isz Scranton, Pa., ir 
dabar jis yra direktorius, va
das Kataliku labdarystes 
New York arkivyskupijos. 
Pirmiau Washingtonas pri
gulėjo prie Baltimores arki- 
diecizijos.

SVARBIAUSIAS
KLAUSIMAS

Ar Imti Vyrukus In
Vaiska? -

★

.. .ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7 col 
Dabar Po 25c.

REDDY KILOWATT .... Bye, Bye Blues ....
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

WASHINGTON, D. C. — 
Svarbiausias ir didžiausias 
klausimas dabar Kongrese yra 
Ar imti visus jaunus vyrukus 
del metu in vaiska. Szitas klau
simas iszkils Kongrese Balan
džio (April) menesyje.

Kongresas ir Senatas dabar 
to klausimo nesvarsto ir baisiai 
bijosi, nes Prezidento rinkimai 
per arti. Bet Washingtono ir 
Prezidento Taryba sykiu su 
Karo Sztabu praszo ir reikalau
ja kad szitas klausimas butu 
tuoj aus iszkeltas ir apsvarsty
tas.

Szita nauja tvarka pareika
laus kad visi jauni vyrukai pra
leistu nuo szesziu menesiu iki 
metu vaiske, o paskui per sze- 
szis metus eitu karo musztra 
apie dvi ar tris sanvaites in me
tus.

Tie kurie dabar jau turi asz- 
tuoniolika metu nebutu szau- 
kiami, nes viskas nebus sutvar
kyta per vienerius metus. Bet 
tie kurie dabar yra septynioli
kos, szeszi^likos ar penkiolikos 
metu butu

Czia klalsimas ne vien tik

“SAULE ” 
MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

aukiami in vaiska.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

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^

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur-> 
ting Ponu. 78 puslapiu. .. 2(ty 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.


