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Isz Amerikos Rengia Sostines Ofisus i

VYSKUPAS
ATSKRIDO ISZ 

VOKIETIJOS
I T

NEW YORK, N. Y., — 
Vyskupas Vincentas Brizgys, 
isz Kauno Diecezijos, atskrido 
isz Frankfort, Vokietijos in 
New York miestą. Jis per klu- 
mocziu laikrasztininkams ant 
La Guardia aerodromo paaisz- 
kino, kaip jis buvo Naciu isz- 
tremtas in Vokietija, 1944 me
tuose, su kitais dvejais dvasisz- 
kijos vyresniaisiais ir szesziais 
kunigais. Su jais sykiu buvo 
isztremta apie tūkstantis kata
liku žmonių.

Po karo jis norėjo gryžti in 
Lietuva, bet negalėjo, nes jo tė
vynėje jau Komunistai viesz- 
patavo.

Jis sako kad isz septynių 
Prelatu Lietuvoje, keturi buvo, 
yra kalėjimuose, du pasimirė, 
ir tik vienas septynios de- 
szimts trijų metu amžiaus beli
ko. “Per pastaruosius keturius 
metus,’’ jis sako, “daugiau ne
gu du szimtai Lietuviu kunigu 
patapo in kalėjimus, ir labai 
daug pasimirė ar buvo nužudy
ti.’’

Vyskupas Vincentas Brizgys 
dalyvavo Iszkilmingose Mi- 
sziose Szv. Patriko Katedroje, 
kur Vyskupas Thomas J. Mc
Donnell atnaszavo tas Szventas 
Miszias.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KOMUNISTAS
IN AMERIKA

F ---------

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Washingtono Szta- 
bas dabar pavelifio Daktarui 
Hewitt Johnson, Raudonsku- 
riam Canterbury instaigei at
važiuoti in Amerika ir vesti 
ežia prakalbas. Jam buvo už
drausta ežia atvažiuoti, kai jo 
kelione reme ir padengė Komu
nistai.

Dabar Harvard Universite
tas ir kiti Amerikos mokslin- 
cziai jie remia ir kvieczia ežia 
atvažiuoti. Daktaras Ralph 
Barton Perry, virszininkas 
Harvard Universiteto ta Ko
munistą ežia parsikvieczia. 
Szitas Komunistas ir neva- 
mokslinczius ketina važinėti 
skersai ir iszilgai Amerika su 
savo Komunistiszkomis pra
kalbomis.

Jam buvo uždrausta ežia at
važiuoti, kai Amerikos Komu
nistai, vadindamiesi Amerikie- 
cziu-Sovietu draugai ji buvo 
parsikvietė. Bet dabar, kai to
kiu augsztu universitetu vir- 
szininkai ji kviecziasi, tai 
Amerikos Tarybos Sztabas 
jam pavėlino ežia atvažiuoti.

Darbininkai dabar dabina, 
taiso ir rengia Amerikos 
sostine, Washington, D. C., 
del priėmimo liszkilmiu kai 
Prezidentas užims savo vieta 
po rinkimu. Mes norėjome 
pasakyti, “kai naujas prezi- : 
dentas užims vieta,’’ bet ežia 
ne vieta kalbėti apie politika 
ar apie musu insitikimus 
kaip tie rinkimai eis. Bet 
tik tiek mes galime pasakyti 
kad Washingtono Preziden
to ofisai ir namai yra taiso
mi del tu iszkilmiu kada mes 
pasveikinsime nauja Prezi
dentą.

PENKIOLIKA
KAREIVIU ŽUVO

•-------------------

Eroplanai Nukrito Isz 
Padangių; Sudužo

OKLAHOMA CITY, OKLA.
— Du kariszki eroplanai nu- i 
krito isz padangių ir penkioli-| 
ka kareiviu ir karininku pražu
vo.

Kariszkas C-47 prekybinis 
eroplanas sudužo padangėse 
per baisia audra, netoli nuo 
Muldrow. Szitame eroplane žu
vo trylika kareiviu ir karinin
ku, kuriu kūnai buvo sudaužy
ti, supleszyti ir per visa lauka 
iszmetinti.

Kitas kariszkas B-26 ero
planas sudužo netoli nuo Tem
ple. Du lakūnai ant szito ero- 
plano važiavo ir abudu buvo 
užmuszti.

Tuo paežiu laiku vyrai rado 
mažo eroplano liekanas, kuris 
ana sanvaite buvo nukritęs ne
toli Roaring Springs, Texas, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

GAISRAS ALIEJAUS
FABRIKE

KANSAS CITY, KAN. —
Gaisras isztiko Colgate-Palm
olive Peet aliejaus fabriką, kur 
apie septynios deszimts tuks- 
taneziu galionu lie j aus tan£a 
užsidegė. Nei vienas darbinin
kas nebuvo sužeistas. Kaip tas 
gaisras prasidėjo dar rodos 
niekas nežino, bet apdraudos, 
insurance kompanijos agentai 
ir policija stengiasi dasižinoti.

KINIJOS PREMIERAS
NORI ATSISAKYTI

NANKING, KINIJA. — Ki- 
nijes Premieras, Wong Wen- 
hao, ir Pramones ministeris 
Wong Yun-wu, pareiszke Pre
zidentui kad jie nori pasitrauk
ti isz valdžios, nes Karo Szta
bas yra niekam netikės. Kini-: 
jos armijos yra visur sumusza- 
mos, ir Komunistai Kiniecziai 
vis daugiau ir daugiau miestu 
užima.

Prezidentas Chiang Kai- 
shek neprieme j u atsisakymo ir 
praszo abieju pasilikti valdžio-Į 
j e nors iki szitas krasztui pa
vojus praeis.

Bet szitiedu valdininkai už
sispyrė reikalauja kad Prezi
dentas juodu atleistu nuo ju 
pareigu ir darbo. Eina gandai 
kad Prezidentas jau kitus du 
žmones yra paskyręs in jųdvie
jų vietas.

Kinijos valdžia dabar tikrai 
riestai. Komunistei visur su- 
musza valdžios armijas ir vis 
daugiau Kinijos kraszto pasi
ima. Kinijos vienatine viltis 
yra kad Amerika dar daugiau 
paszelpos ir pagelbos suteiks. 
Ta pagelba labai greitai reika
linga. 

------------------ -

JURININKAS
NUŽUDYTAS

BOSTON, MASS. — Jaunas 
jurininkas buvo ant smert nu- 
szautas, kai iszkilo pesztynes 
už gražia moteriszke, gyva- 
naszle. Policija sako kad nu- 
szautas jurininkas buvo Le- 
berne A. Stalberger, septynio
likos metu amžiaus vyrukas, 
nuo kariszko laivo U. S. S. Po
well. Jurininkas pareina isz 
Minnesota.

Frank Chermesino, dvide- 
szirnts asztuoniu metu amžiaus, 
vyrukas buvo suimtas ir in- 
tartas už žmogžudyste. Policija 
sako kad tiedu vyrukai susipe- 
šze už gyvanaszle, dvideszimts 
trijų metu amžiaus Ponia Mar
jorie Louise Deree isz Wey
mouth.

4 VYSKUPAI
SUARESZTUOTI

VATIKANAS. — Isz Vati-' 
kano ateina žinios kad visi Ru
munijos Vyskupai yra suaresz- 
tuoti. Sako kad valdžios polici
ja ana Petnyczia suaresztavo 
Monsignora Giulio Hossu, 
Cluj-Gherla Vyskupą, Monsig- 
nora Giovanni Suciu ir Mon- 
signora Basilio Aftenie ir in 
kalėjimą nuvede. O kiti keli 
yra po policijos priežiūra savo 
namuose.

Valdžia nori visiszkai pa
naikinti ežia ne vien tik kuni
gus, bet visa dvasiszkija.

skundžiasi!Sovietai Nužudė
Sako Amerika Laužo 

Sutartis; Nesilaiko
Savo Žodžio

MOSKVA. — Stalinas isz- 
leido pareiszkima savo laik- 
raszcziuose kad Vakarines tau
tos, o ypatingai Amerika nesi
laiko savo žodžio ir laužo su
tartis, kurios buvo sudarytos 
ant to Berlyno klausimo.

Sovietu laikraszcziai raszo 
kad Stalinas nusiskundžia ir 
sako kad “Anglija su Amerika 
dabar galvatrukcziomis eina in 
kara, nori pradėti kara priesz 
Rusija ir tik jieszko priežasties 
ta kara pradėti.’’

O tuo paežiu sykiu vakari
niu tautu atstovai Paryžiuje, 
užsigina kad tenai nebuvo jo-

Amerikieti
Viennos Mieste

Du Eroplanai Nukrito, 15 Karei
viu Žuvo Arti Muldrow Ir Tem
ple, Okla.; Perdetinis Canter
bury Komunistas Atvažiuoja In 
Amerika; Demokratai Beveik

kios sutarties padaryta ir kad 
nieko nebuvo nutarta.

Szitokie Stalino iszsireiszki- 
mai ir nusiskundimai yra czys- 
ta propaganda, kuri yra iszlei- 
džiama ne vien 4ik Rusijos 
žmonėms, bet ir mums, kad vi
si butu suklaidinti ir apmul
kinti, tikėdami kad Rusija 
jieszko taikos, o Amerika nori 
kariauti.

Kai pats Stalinas szitaip da
ro, tai galima isz to spėti kad 
jis dar nesijauezia gana galin
gas pultis ant Amerikos su sa
vo Raudonąja Armija, bet nori 
ta pati nuveikti su savo Ko- 
munistiszka ir melaginga pro
paganda.

Anglijos Užsienio Ministe
ris sako kad Vakaru Tautus 
nuo pat pradžios stengėsi su
rasti nors kokia sutarti ir tai
ka su Rusija, bet kad Rusija 
kiekviena žingsni in sutarti ar 
taika vis užkirto.

Amerikos Sekretorius duoda 
visiems žinoti kad Amerika

(Tasa Ant 4 Puslapio)

GELEŽINKELIO
NELAIME

Visur Laimėjo
_______ -K --- -------- ----- ----------------------- **

NEW YORK. — Prezidentas Harry 
Trumanas visus nustebino savo szitu lai
mėjimu. Beveik visi laikraszcziai rasze ir 
sake, kad jam nėra nei jokios vilties lai
mėti Rinkimus. Net ir Demokratu vadai 
ir laikraszcziai jau apraudojo ir prisipažino 
kad Trumanas jau sumusztas priesz Rinkimus.

Rinkimu izsvaka- 
rese, kai laikrasztinin- 
kai Trumano užklausė 
ka jis mano apie rinki
mus? Jis nusiszypso- 
damas linksmai jiems 
atsake: “Niekaip kitaip 
rinkimai negali iszeiti 
kaip tik ant mano lai
mėjimo.”

Per kiaura nakti balsai, votai buvo skai
tomi, radijo ir laikraszcziu žmones juoda 
kava siurbė, skaitė raportus, rinko balsus 
ir žmonėms pranesze. Tik ant rytojaus,

PREZ. HARRY TRUMANAS

—— priesz pietus, Gubernatorius Thomas E.
40 Žuvo; 100 Sužeisti Dewey pasiuntė Prez.

Turkijoje Harry Trumanu pa
sveikinimo telegrama, 
sakydamas, kad “jis 
prisipazinsta, kad jis 
yra sumusztas ir kad jis 
viso gero Prezidentui

begiu ir susidaužė. Traukinys ”

Su Trumano laime-
Trisdeszimts jimu, daug kitu Demo-

i

ANKARA, TURKIJA. — j 
Laikrasztininku Tarptautinis ' 
Sztabas pranesza kad keturios 
deszimts žmonių žuvo ir dau
giau negu szimtas buvo sužeis
ta kai traukinys, važiuodamas 
in Ankara nuszoko nuo rieliu,

GOV. THOMAS E. DEWEY

taip greitai važiavo kad jis nu
bėgo ar nuszoko nuo rieliu. Ant
to traukinio buvo apie du tuks- 
taneziai žmonių. '
du žuvo ant smert ir asztuoni Įaįmej0 atsakomingas ir intakingas 
pasimirė kai jie buvo vežami in . *, , . ,
ligonine. Keli kurie buvo su-, VlCtSS valdžioje, kaip tai Kongrese ir Senate, 
žeisti, daktarai sejco negyvens.- (Tasa Ant 4 Puslapio)

AMERIKIETIS
VIRSZININKAS

NUŽUDYTAS

Viennos Mieste
VIENNA. — Keturi Ruskiai 

iszsitrauke isz automobiliaus, 
baisiai sumusze ir paskui nu
dūrė Amerikieti, kuris buvo 
Marshal© Tvarkos Europoje 
atstovas.’ Austrijos sztabas szi
tas žinias pirmiausia pranesze.

Nužudytas Amerikietis buvo 
Irving S. Ross, isz East Hard
wick, Vermont, kuris dirbo del 
“Economic Cooperation Ad
ministration’’ Viennos mieste.

Austrijos policijantai rado 
subadyta ir sudaužyta lavona 
automobilyje. Jo galva buvo 
praskelta ir sutrinta ir jo kru
tinę perverta.

Policija sako kad Amerikie
tis važiavo prie Anglijos ir So
vietu rubežiaus, apie vidunak
tyje su Ona Sutkenina, Aus- 
triete, kai keturi Sovietai ka
reiviai sustabdė jo automobi
liu. Du Ruskiai inszoko in au
tomobiliu ir pradėjo ji muszti 
ir daužyti ir privertė ji važiuo
ti in ta kraszta kur Sovietai 
valdo. Jis su savo drauge sten
giesi apsiginti. Tie burlokai 
dar labiau pradėjo Amerikieti 
daužyti. Jie primusze Austrie- 
te ir iszmete isz automobiliaus. 
Kiti du Ruskiai seke Amerikie- 
czio automobiliu.

Policija rado Amerikieti ne
gyva. Vėliau policija rado ta 
Austriete be sanmones, apie 
treczia valanda isz ryto.

Sovietu kariszka policija da
bar prisideda ir sako, kad visi 
jieszko tu nevidonu, žuliku ku
rie taip padare.

Amerikos kariszkas sztabas 
dar nieko nesako, laukia pa
žiūrėti ka Sovietu kairszkas 
sztabas darys apie tokia baisiai 
žmogžudyste. ,,, i
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Kas Girdėt
Policija sako kad dabar yra 

daug daugiau vagyscziu szto- 
ruose. Tokias vagystes papildo 
daugiausiai moterys.

yra daug geresni už tuos ku
riuos mes sziandien variuoja
me. Bet dar negalima tokiu gu
miniu ratu pirktis; gal ims ko
kiu du metu kol mes tokiu “Ta- 
jeriu” guminiu ratu susilauk
sime.

Tikėjimas Ir
Pasitikėjimas

Ateinancziais metais valdžia 
daug daugiau pinigu paskirs 
del karisz’ku fabriku ir taip vi
sam bizniui bus geriau. Bus 
sunku daug daigtu rasti ir 
pirktis, bet kaip tik už tai bus 
daug geresnis biznis biznie
riams.

Antru ranku automobiliai 
dabar biski atpigo. Bet jie vėl 
pabrangs pavasaryje, kai visi 
nori pirktis koki Forduka ar 
kad ir lauža.

Materiolas, medžiaga ar ta- 
voras bus daug brangesnis ir 
už tai viskas dar labiau pa
brangs, bet jeigu taip bus tai 
ir algos bus dar geresnes. O kai 
tavoras pabrangs ir algos pa
kils tai pragyvenimas dar la
biau pabrangs.

Maistas gal biski atpigs 
ateinancziais metais. Gal apie 
deszimta nuoszimti. Visokie 
drabužiai dar labiau pabrangs. 
Bandos bus brangesnes. Daug 
daugiau darbu bus.

Valdžia paskirs apie dvide
szimts szeszis bilijonus doleriu 
del apsiginklavimo. Neužteks 
vien tik musu rubežius apgink
luoti, bet bus skiriama daug 
milijonu ir kitiems krasztams. 
Sekretorius Marshall sako kad 
jo nustatyta tvarka szelpti tuos 
Europos krasztus kasztuos 
apie szeszis bilijonus doleriu. 
($6,000,000,000).

Namai ir raudos neatpigs.
Gal bus dar brangesnes.

Kai pas viena miestieti at
važiavo ji senas draugas, Žy-j 
delis isz mažo miestelio, tas 
miestietis iszsivede ta savo 
dranga, parodyti jam miestą ir 
miesto smagumus ir pasilinks
minimo vietas. Jis ji nusivedė 
in teatrą kur daug gražuoliu 
szoko ir dainavo. Tos merginos 
buvo gražiausios visoje Ame
rikoje. Bet Žydelis pasižiūrė
jęs in tas gražuoles vien tik nu
sispjovė tardamas “Ptfui!” 
Tas miestietis, būdamas bage
tas ir gerokai tokiose vietose 
apsitrynės, pasiszauke kelias 
isz gražiausiu tu szokikiu, ku
rios buvo daugiau negu pus
nuoges. Bet Žydelis tik viena 
žodi insikandes “Ptfui!”

Besvirduliuodami namo su 
gaidžiais, tas miestietis pa
klausė to Žydelio; Kodėl jam 
tos gražuoles taip baisiai ne
patiko? “Asz tau gražiausias 
ant szio svieto merginas paro
džiau, o tu nieko daugiau apie 
jas nesakei kaip tik “Ptfui.”

“O! Visai ne, drauguži; asz I
ne ant tu merginu sakiau “Pt- )
fui.” Bet kai asz pamaeziau vi
sas tas gražuoles 
niau kokia mano 
yra, ir už tai
“Ptfui!” -

Kunigužis J.W. Stitt sa
vo hažnyczioje pasakė pa
sakė pamokslą apie tikėjimą 
ir pasitikėjimą ne tik ant 
Dievo bet ir ant žmonių. Pa
rodyti kad jis ne vien tik 
kalba ir szneka, bet kad jis 
in savo žodžius tiki, jis vi
siems susirinkusiems in ta 
bažnyczia ta Nedelia iszdali- 
no po penkines, po penkis 
dolerius, ir pasakė kad jis 
tiki kad visi žmones jam tas 
penkines sugražins Verbų 
Nedelioje su visai tais pini
gais kuriuos tos penkines 
per ta laika uždirbo.

GALIMA NUVEIKTI
PRIESZINGUMUS 

VAIKUOSE
NEW YORK. — Penkių me

tu juodukas-nigeas vaikutis 
jau supranta, kad kaži kodėl 
kiti balti vaikucziai su juo ne

asz atsimi- 
moteriszke 

asz sakiau

Armija jau savo pareikalavi
mus parodo: Armijai reikia na
mu ir ofisu už 'du szimtu mili
jonu. Reiszkia, visiems kitiems 
bus tiek mažiau.

Geležinkeliu kompanijos jau 
dabar reikalauja isz valdžios 
kad joms butu pavėlinta pakel
ti ir padidinti kaina tikietu ne 
tik žmonėms keleiviams, bet ir 
del viso tavoro kuris yra siun- 
cziamas per freitus.

Amerikos valdžia nori kad 
žmones, apsiprastu ir susipa
žintu su Amerikos karininkais, 
nes dabar ir musu kragztas yra 
kariszkas krasztas. Už tai da
bar valdininkai Washingtone 
kelia visokias vakarienes ir su
sirinkimus, kur yra kviecziami 
augszti karininkai ir intakingi 
biznieriai ir fabrikantai. Czia 
paprastiems žmonėms nėra vie
tos, nes valdžia mislina kad pa
prastas žmogelis tokio biznio 
nesuprastu.

žino, kad ji lanko Žydiszka mo
kykla iszpiokti “kalbėti Žy- 
diszkai” ir pasilikti su Žydais. 
Jaunas Protestonas pasigiria, 
kad jis eina in “ Amerikonisz- 
ka mokykla” ne in Katalikisz-

Plienas ir geležis dar labiau 
pabrangs, nes vaiskas daug to 
plieno dabar reikalauja ir ims. 
0 kai plienas pabrangsta, tai 
beveik viskas pabrangsta.

Karo sztabas labai susikirs 
su biznieriais, kai sizkils klau
simas kas kiek ir kokio tavoro 
gaus. Biznieriai reikalaus, bet 
armija gaus.

Dabar daug jaunu vyruku 
stoja kaip savanoriai in vais
kia; apie penkios deszimts tuks- 
tancziu kas menesis. Tai gal 
armijai nereikes imti in vaiska 
vyrukus iki vasaros.

Policijantas sustabdė But
kaus automobiliu ir pradėjo ge
rai iszbarti ji. “Tu pravažia
vai pro raudona szviesa/tu per 
greitai važiavai, ženklo neda
vei kai pasukai in szona, tu ne
sustojai kai asz tau liepiau su
stoti.” Nabagas Butkus, susi
rietė už rato ir tylėjo ir drebė
jo.

Bet Butkuviene, ta gera ir 
supratlyva žmonele, stojo savo 
vyrui in pagelba. Ji policijan- 
tui pamojo ranka ir linksmai 
paaiszikino; “Tu visai nepai- 
sink mano vyro, nes taip pasi
gėrės, kad jis nieko nemato ir 
nieko nesupranta.”

Dvideszimts penkių metu 
vyrukai bus'in vaiska pa- 
szaukti Gruodžio (Dec.) pirma. 
Dvideszimts keturiu ir dvide
szimts trijų metu amžiaus vy
rukai bus paszaukti Gruodžio, 
(Dec.) Sausio, (Jan.) ir Vasa
rio (Feb.) menesiuose. O dvi
deszimts dvieju metu amžiaus 
vyrukai bus imami apie Kovo 
(Mar.) ar Balandžio (April) 
menesius.

Nežiūrint kuris kandidatas 
laimes rinkimus, mes jau gali
me būti tikri kad tas kuris rin
kimus laimes, tuojaus susirū
pins apie musp geležinkelius ir 
susiekimus. Kai Dewey ir Tru- 
manas važinėjo po Amerikos 
miestus jie pamate ir suprato 
reikalą geresniu geležinkeliu, 
jeigu ne taip jau paprastiems 
žmonėms, tai nors kareiviams, 
jeigu karas vėl iszkiltu.

Kompanijos ir fabrikantai 
jau iszrado naujus guminius 
ratus del automobiliu kurie

SKAITYKITE “SAULE”

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Isz, tu virszminetu nusistaty
mu matome, kad vaikucziai 
penkių ir szesziu metu jau su
pranta skirtumą tarp žmonių, 
kad žmones yra skirtingi, ir 
yra “Blogu” ir “Geru” žmo
nių.

Virszminetus atsitikimus 
mokinosi “Philadelphia Early 
Childhood Project.” Projektas 
pradėtas 1945 metuose, po va
dovyste Mrs. Helen G. Trager, 
“Project Director of the Bu
reau for Intercultural Educa
tion ir Marian Radke, isz Re
search Center for Group Dyna
mics, Massachusetts Institute 
of Technology.” Projektą rė
mė Philadelphijos vieszos mo
kyklos ir “Philadelphijos Fel
lowship Commission. ”

Tyrinėjimas turėjo atsakyti 
du klausimu: Kokius prietarus 
vaikai turi, ir kaip juos sunai
kinti ? 400 vaiku buvo stebeja
lui: Negrai, Baltieji, Rytiecziai, 
Katalikai, Žydai, Protestonai, 
Italai, Europiecziai, Anglai, 
Airiai-Skotai. Mokytojai stebė
jo ir užrekordavo kaip jie žai
dė, pesesi, kokius draugus pa
sirinko, kuriu vaikucziu venge. 
Mokytojos kalbėjo su tėvais, 
sužinoti apie ju elgsena na
muose.

Ne vienas isz musu gimsta su 
“nusistatymais” arba “prie- 
szingumais.” Taigi, kur maži 
vaikai iszmoksta apie vienos 
grupes “geruma,” ir kitos 
“bloguma?” Dalinai namuose. 
Tėvai žino, kad vaikai girdi 
daug dalyku apie kuriuos turė
tu visiszkai nežinoti. Intarti- 
nas žvilgsnis, gestas, arba isz- 
girsti žodžiai jiems pasako ka 
tėvai mano apie savo kaimy-

nūs.
Tai, kaip kada visiszkai ne 

sąmoningai tėvai vaikams pa
duoda minti, kad Negrai turi 
būti vengiami arba laikomi že
mesniais, ir kad Žydai arba 
Katalikai neverti pasitikėjimo.

Kad pasekmingai panaikinti 
neapykantas ir intolerancija, 
tėvams yra svarbu žinoti, kad 
jie paveikia savo vaiku nusi
statymus. Jie turėtu suprasti, 
kad vaikai greitai prisiima te- 
budas todėl kad jiems tėvai 
sudaro didele intaka; pagal 
prigimti, jie yra imitatoriai. 
Vaikai irgi 'bando gauti tėvu 
pagyrimą. Jie panaszia tėvu 
inproezius visame kame nuo 
kalbos ligi prieszingumu ir nu
sistatymu.

Bet vaikai irgi niokosi isz 
laikysenos ir praktikos plates
nes visuomenes. Jie mato, kad 
suaugusieji tu invertina. Jie j 
pastebi, kad Negrai arba Žydai j 
arba žmones kuriu kalba yra i 
jiems svetima, gyvena kituose 
kvartaluose, lanko kitas baž- 
nyczias, nepriimti in j u namus. 
Jie pradeda suprasti, kad ta 
grup’e kurioj jie gimė, yra nusi- 
statusi priesz kitas grupes.

Tai yra nelaiminga veikimą, 
kada vaikai jauezia nusistaty- 

5 ma priesz tuos kurie gali butu 
ju kaimynai arba broliai pilie- 
cziai.

Tai .yra tragedija, kada pen
kių metu vaikutis pradeda su
prasti, kad jis bus vengiamas, 
pavardžiuojamas ir net musza- 
mas todėl, kad jis yra Negras, 
Katalikas ar Žydas arba sūnūs 
svetur gimusiu tėvu.

Žinodami, kad szi padėtis tu
ri Imti pakeista, rėmėjai “Phi
ladelphia Project” bando 
sprensti kaip praszalinti szi ne
malonu dalyka. Kadangi jauni 
vaikai jau turi savo nusistaty
mus, Komitetas pataria, kad 
auklėjimas turėtu prasidėti isz ♦ 
pat mokslo pradžios. Mokyto
jai turėtu mokinti, kad rajonas 
turi in vairiu grupiu žmonių, 
kad grupes susidaro isz viso
kiu žmonių, kad žmones turi 
but invertinami pagal savo as
menybe. Baudi m a i buvo 
sėkmingi. Pamokos nebuvo ap- 
rybotos mokyklos sienoms. 
Kad panaikinti nusistatymą, 
kad “Negrai neszvarus” ir 
“užmusza žmones,” vaikai ga
vo progų susipažinti su garbin
goms Negru szeimynoms. Jie 
aplanke ju szvarius ir jaukius 
namus. Kataliku sesele buvo 
pakviesta aplankyti mokykla, 
žaisti su vaikucziais, ir pa- 
aiszkinti svarba jos rubu. Ji 
buvo pirma “Katalike” kuria 
vaikams teko pažinti.

Kadangi vaikai mane, kad 
visi Žydai turi pardavimo kra 
tuves, vaikams teko aplankyti 
prekiautojus kurie nebuvo Žy
du tikybos." Jie pamate, kad 
daugelis Žydu buvo žinomi 
kaip geri ir patikimi žmones. 
Jie aplanke Žydą dantistą, ir 
pamate kad Žydai užsiima in- 
vairioms profesijoms.

Szis “Philadelphia Project” 
i n rodo kad vaikai intesnyviai 
jauezia kas dedasi pasauly. 
Net ir kada nėr samongu pa
stangų juos paveikti, jie prade
da suprasti apie nusistatymus 
ir prieszingTimus isz dalyku 
kuriuos mato, girdi ir jauezia 
pirma namuose, vėliau mokyk
loje ir visuomenėj. Taigi, yra 
labai svarbu, kad netik mokyk
los, bet ir tėvai darytu viską 
kas galima apsaugoti vaikus 
nuo prieszingumu ir inskiepy- 
ti supratimo ir geros valios 
jausma visoms grupėms. — C.

Kaip Sodietis Iszgelbe- 
jo Du Generolu
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

ejes pasilsėti, jeigu loska?” '
“Gali, žmoguti; tiktai pirma 

nusuk virve.”
Sodietis tuojau nuėjo ir pa

rovė keletą laukiniu kanapių, 
pamirkė jas vandenyje, kūle 
jas, tryne jas, ir in pavakare 
virve buvo gatava. Su ta virve 
generolai pririszo ji prie me
džio, idant jis nepabėgtu, ir po 
tam atsigulė miegoti.

Ėjo diena po dienos, ir so
dietis taip suskudrejo, jog jis 
iszmoko virti ir virala del ju 
ant savo delno. Musu generolai 
pasidarė apvalus ir nutukę, ir 
raudoni ir balti, ir kantanti. 
Jiedu megiai užtemydavo vie
nas kitam, kad czion jie gyve
na už dyka, isz viso, kas rasta, 
ir kad tuomi tarpu ju pensijos, 
be abejones, dauginosi ir dau
ginosi Stalingrade.

“Ka tamistos mylista mis- 
lyji, ar isz tiesu buvo koks Ba
belio boksztas, ar gal tai tiktai 
pasaka yra?” Sakydavo vienas 

, generolas kitam po užkandos.
“Man rodosi, tamistos my

lista, jog turėjo būti isz tiesu: 
nesą kitaip kaip mes galėtu
mėme sizaiszkinti buvimą viso
kiu kalbu?”

“Tai buvo ir patapas, ar 
ne?”

“Žinoma, kad buvo skandi
nantieji tvanai; nesą kaip ki
taip galėtute iszaiszkinti buvi
mą antidiliuvijiszku gyvuliu, 
Be to, “Maskvos Žinios.”

“ A! N a-gi paskaitykime
“Maskvos Žinias.”

Tada jiedu pasiima sena nu
meri, atsisėda in paunksni, ir 
skaito, nuo pirmosios szalies 
iki galui, apie tai, ka žmones 
valgo Maskvoje, ka jie valgo 
Tūloje, ka jię valgo Penzoje ir, 
iedu suvis blogai nesijautė, 
maž. * * * '

Viskas ėjosi labai gerai; 
nepoilgam generolams nubodo. 
Jie pradėjo mislyti taukiaus ir 
taukiaus apie gaspadines, pa
liktas Stalingrade ir net verk- 
szlendavo kiek paslaptai.

kas dabar 
ulyczio- 
Sakyda-

,ia

kad apsukti kam galva.”
Taip jiedu pradėjo pagirsti 

sodiecziui. Nieko jiems nega
na, kaip tik kad jis turis juos 
nuvežti namon in Gaudagra- 

i sziu ulyczia. Ir ka mislinate? 
! Pasirodė, kad sodietis žinojo ] 
Gaudagrasziu ulyczia, ir kad 
jis ten buvo buvęs, ir kad buvo 
ten geras midų, kuris per barz
da varvėjo, o in burna liepa te- 

‘ ko.
“Bet mudu esava isz Gauda

grasziu ulyczios!” Szukterejo 
generolai isz džiaugsmo.

“Asz ir; gal tamistoms teko 
matyti žmogų ragažeje, paka
bintoje ant virves prieszakyje 
namu, maliavojant sienas, ar 
vaikszcziojant virsz stogu kaip 
muse. Na, asz buvau tuomi 
žmogumi,” pasakė sodietis. 
, Ir jis pradėjo permislineti, 

ka jis galėtu padaryti, idant 
generolai taptų laimingais, ne
są jie taip buvo maloningu del 
tingaus, prasto žmogaus kaip 
jisai, ir ensidydžiavo priimti jo - 
darba. Ir jis padirbo laiva, tai 
yra, ne tikra laiva, bet vis-gi 
valtele, pagelba perplaukti in 
G a nd agr as žiu ulyczia.

“Žiurek-gi, tu paszlemeke, 
kad tu mus įieprigirdytumci!” 
generolai, pamate valti siūbuo
jant ant vilnim

“Nebijokite, tamistu mylis- 
tos! Asz jau seiliaus esmi turė
jęs dauba su valtimis,” atsilie
pė sodietis, ir pradėjo rengtis 
in kelione. Pirma viso ko, jis 
surinko gulbių puku, ir iszklo- 
jo jais dugną valties. Kad tai 
buvo padaryta, jis paguldė ge
nerolus ant gulbių puku, persi
žegnojo, ir leidosi in kelione. 
Kaip generolai nugastavo lai
ke audru ir veju, kokie isztiko 
jiems keliaujant ir ka jis iszda- 
re su so'diecziu už jo rambumą, 
jokia plunksna negali aprąszy- 
ti ir joks liežuvis apsakyti. Bet 
sodietis vis ir vis yrėsi, ir yrėsi 
ir maitino savo generolus sil
kėmis.

Ir sztai, pagaliaus, jie atka
ko pas motyna Neva, ir pas 
brangųjį Katarinos Kanala, ir 
in Didžiąją Daudagrasziu uly- 
szia! Gaspadines isz dyvu 
pliaukšt rankomis suplojo pa
in aeziusios, kokie nutukę ir 
raudonskruoseziai ir linksmuš 
ju generolai buvo pastoje! Ge
nerolai pusrycziavo gerdami 
kava su pyragėliais, ir apsivil 
ko svo mandieras. Po tam jie
du nuvažiavo in iždą ir parsi
vežė namon tokia daugybe pi
nigu kad plunksna negali ap- 
raszyti ir liežuvis apsakyti!

Bet jiedu nepamirszo nei 
mužiko. Jie iszsiunsdino jam in 
priemene czerkute sznapso ir 
pusrubli. “Pasilinksminkie, 
žmogeli! ’ ’

PILVO
GASAI!

Kencziate nuo gasu ir iszsiputimo isz 
priežasties užkietėjimo? Ar jus tu
rite jausmą “pilnumo,” kuris gadina 
jusu apetitą? Tada jus turite pada
ryti, kaip daugelis tukstaneziu, kurie 
sėkmingai daro nuo 1887 metu--- im
kite laiko iszbandyta, atsakanti sto- 
machic-tonic vaista viduriams liuo- 
suoti.

Triher’s Bitter Wine
Szis malonus iszbandytas vaistas 

moksliszkai prirengtas paezios Gam
tos gydaneziu žolių, szaknu ir bota
nikos. Jis teikia greita pagelba nuo 
užkietėjimo ir jo skaudėjimo. Nusi
pirkite bonkute sziandien ir patys pa
tirsite geruma. (Pastaba: jei jus ne

galite gauti Triner’s 
savo artimoje krautu- 
vej, atsiusk $1.50 su 
tos krautuves adresu 
munis: Joseph Triner 
Corp., 4053 W. Fill
more, Chicago, ir jums 
tuoj bus pasiusta di
dele 18 oz., bonka Tri- 
nerio apmokėtu pasz- 
tu).

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

nei

bet

ge-

“‘Asz stebiuosi, 
darosi G a udagraszi u 
je, tamistos mylista?” 
vo vienas isz ju.

“O, nesznekek apie
mistos mylista: man szirdi 
lia,” antrasis atsakydavo.

“Tai yra labai graži vieta 
del gyveninio, isz tikro labai 
graži; bet vis tiek tamista 
nai, ir nu-gi asz pasigendu 
vo mandieros. ”

“Asz tail) ir mislinau,
blausiai generoliszkos mandie
ros; galionu josios jau gana,

SH-

la-

£F£/?Y SU N DAY NIGHT
9:00 P.M. EST
COLUMBIA SYSTEM

LISTEN

“ELECTRIC THEATRE”

HELEN
with an all-star 
Supporting Cast

STARRING

HAYE
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

Farming is a combination of a business 
and a home. And you farmers realize 
that a well-managed business must 
maintain a financial reserve as secur
ity against future needs and emergen
cies. This reserve is built up during the 
good years, like this one, when many 
crops are the biggest in history. It 
must be in the safest possible'form 
and always available. Nothing meets 
these requirements so well as U. S. 
Savings Bonds. You know that Savings 
Bonds provide more security than cash 
because they will be replaced if lost or 
stolen and they also bear interest, pay
ing $4 for every $.3 invested, in ten 
years. U. S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

dfr “LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 

Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglių Kalboj), su konver

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

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

SKAITYKITE “SAULE

arba pradžia 
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Kaip Sodietis Iszgelbejo
Du Generolu

Pasaka ko rasti.
“Asz jau turiu, tamistos my

lista! Tamista. eik po deszinai, 
o asz eisiu po katrai; toks yra 
dalykas,” tarė vienas genero
las kuris szale tarnystes ’kan
celarijoje, buvo buvęs mokin
toju kaligraphijos mokslaineje 
del kareiviszku vaiku, ir dėlto 
turėjo mažumyti daugiaus pro
to.

Pasakyta, ir padaryta. Vie
nas generolas nuėjo po deszi
nai ir mate medžius augant, ir 
ant medžiu visokius vaisius. 
Generolas norėjo nusiskinti 
nors viena obuoli, bet tie visi 
kabojo per augsztai. Jie mėgi
no inlipti in medi, bet tiek tik 
padare, kad sudraskė savo apa
tinius marszkinius. Generolas 
trauke toliams ir atėjo prie ’ 
upes. Upeje skrajojo žuvys, 
kaip kad nersztyneje ant Fon-. 
lankos (-Perkasas Peterburge).

“O malone! Kad asz bueziau 
tiek žuviu turejas gaudagra
sziu ulyczioje!” Mislyjo sau 
generolas, ir jo bursoje seiles 
tekėjo nuo pageidavimo. Po 
tam generolas inejo in giria, ir 
ten kurapkos szaukesi ir teter- 
vynai bubeno ir zuikiai szaude 
aplinkui.

“O Vieszpatie! Kiek ežia yra 
maisto!” Szukterejo genero
lais, visiszkai sublogejas nuo 
iszalkio. Ten nieko nebuvo del 
jo numalszymo; jis sugryžo at
gal ant rendezvous su tuszczio- 
mis rankomis. Antrasis gene
rolas jau ten buvo ir lauke.

“O ka, tamistos mylista, ar 
radai ka nors?”

“Tas yr’, radau sena nume
ri “Moskvos Žinių,” tai vis
kas. ’ ’

Generolai sugulė ant nakties 
bet jiedu iszalkio ir negalėjo 
miegoti. Tai rūpinosi pamisli- 
ne, kad kas kitas gauna ju pen
sijas, tai jie minėjo vaisius ir 
žuvis, kurapkas, tetervynus ir 
zuikius, kuriuos jiedu buvo 
maeziusiu diena.

“Kas butu mistines, tamis- 
tos mylista, kad dėl žmogaus 
penas, elementariszkame pavi
dale, lekioja, plauko ir ant me
džiu auga?” Tarė vienas gene
rolas. j

“Naje,” atsiliepė antrasis, 
“asz prisipažystu, kad iki 
sziuolaik asz tariausi, jog ke 
palai duonos auga tiesiog taip, 
kaip juos kad gauname rytme
tyje su kava.”
“Tai-gi asz mislinu, kad jeigu 
žmogus nori sėjiku ant pietų, 
sakykime, tai jis turi juos pir
ma pagauti, ir pamuszti, ir nu- 
peszti, ir iszkepti; vienok kaip 
tai vis galima butu padaryti?”

“Kaip tai galima butu pa
daryti?” Klause ir kitas.

Jie pamėtė sznekejesi ir mė
gino sumigti, bet iszalkis budi
no juos. Kurapkos, kurkinai, 
parsziukai szokinejo jiems 
akyse, riebus ir sultingi, paru
dę, drauge su agurkais ir viso
kiomis salotomis.

“Asz sakau, kad asz gatavas 
esti pats savo czebata!” Szuk
terejo vienas generolas.

“Pirsztines taip-gi nėra 
peiktinos, jeigu jos gerai isz- 
nesziotos ir taukuotos,” atsi
duso kitas.

Staigai generolai pa žiurėjo 
viens in kita; grasi szvieša

jęiTA karta gy veno du gene- į 
rotu, ir kadangi abudu buvo 

per mier niekszais, tai viena 
diena, jeigu pavierytum? 
Akies mirksnyje jiedu atsidū
rė ant pūstos salos. Tuodu ge
nerolu buvo tarnavę per iszti- 
sa savo gyvenimą kažin kokio
je kancelarijoje, kur jie buvo 
gimė, užaugę ir pasenejo. Už 
tai jiedu jokio supratimo netu
rėjo apie nieką! Jie net nežino
jo kitu žodžiu kaip: “Pavely
kite man isztarti jums mano 
nuoszirdžiausia guodonė ir pri- 
siriszima. ”

Kancelarija, būdama suvis 
nereikalinga, tapo panaikinta, 
ir generolai likosi atleisti. Bū
dami be vietos, jie apsibuvo 
Stalingrade, Gaudagrasziu uly- 
czioje, atskiruose namuose, 
kožnas gaudamas pensija ir 
laikydamas po gaspadine. O 
dabar greitai jiedu pabudo ant 
apleistos salos, abudu beguli 
po ta paczia užklotuve. I<sz pra
džios žinoma, jie negailėjo nu
manyti nieko, ir pradėjo szne- 
ka, lyg kad nieko nebūtu buvę:

“Asz sapnavau navatna sap
ną, jusu mylista,” tarė vienas 
generolas; asz tariausi gyvenas 
ant pūstos salos.”

Jisai tiek pasakęs greitai at
sikėlė. Taip-gi antrasis genero
las paszoko ant kojų.

“Vieszpatie! Kas tai yra? 
Kur mudu esava! Jiedu abu su- 
szuko. Po tam jie pradėjo vie
nas kita gnaibyti, kad pamaty
ti, ar tas navatnas priepuolys 
buvo isz tiesu ar tiktai sapnas. 
Bet, kaip jie nesistenge per
kalbėti save, jog tai nieks ki
tas ne esą kaip svajone, jie bu
vo priversti pažinti liūdna tei
sybe !

Isz vienos puses nuo ju tęsę
si mates, isz kitos puses klak
sojo nedidutis gabalas žemes, 
anapus kurios tysojo tos pat 
bekraszto marios. Generolai 
eme verkti pirmu sykiu nuo 
uždarymo kancelarijos. Jiedu 
eme prisižiūrėti vienas kitam, 
ir patemyjo beesa apatiniuose 
m ar sakiniuose, vienok kožnas 
su medaliu ant krutinės.

“Asz mislyju butu labai ge
rai kavos atsigerti,” pratarė 
vienas generolas; po tam, atsi
minęs, kokiu negirdėta nelai
me buvo isztikusi, jis vėl apsi
liejo aszaromis.

“Ka-gi czion dabar ant svie
to mudviem bedaryti?” Jisai 
toliams kalbėjo gukcziodamas. 
“Jeigu mudu dabar paraszy- 
tuva praiszyma, ar mislyji, kad 
isz to galėtu kas gero pareiti?”

“Asz tamistai ka pasaky
siu,” tarė antrasis generolas: 
“Tamistos mylista eikie is ry
tu puse, o asz eisiu vakaru link, 
ir vakare mudu vėl susitiksiva 
szitoje vietoje, ir gal mudu bu- 
siva ka užeje. Dabar dalykas 
buvo rasti rytus ir vakarus. 
Jie atsiminė, kad viena diena 
ju direktorius buvo pasakęs: 
“Jeigu nori rasti rytu puse, 
atsistok su veidu in sziaure, ir 
geidžiamoji puse bus po tavo 
deszine ranka.” Taip jiedu 
pradėjo jieszkoti sziaures; jie 
stovėjo iu ta puse ir in kita pu
se; bet perlaide savo gyvenimą 
kancelarijoje, jie negalėjo nie- 

žybeziojo ju akyse; jie grieže 
dantimis ir druiius balsas gir
dėjosi ju gerklėse. Isz* paleng- 
vo jiedu eme slinkties viens ar-: 
tyn kito, ir akimirksnyje padu-1 
kirnas laukinio žvėries pabudo 
abiejuose. Kuszkiai (pluoksz- 
tai) plauku lakstė in visas pu
ses; szauksmai ir vaitones pa
sklydo; generolas, kuris buvo 
buvęs mokintoju kaligraphi
jos, nukando antrojo medali ir 
tuojau praryjo ji. Bet regykla 
sroves kraujo veikiai juos nu- 
ramde.

“Galybe szviesės! Apsaugok 
mus!” Jiedu suriko sykiu; 
“per valanda mes but ūmom 
nuriję viens kita! ’ ’

“Kaip-gi mudu czion atsi
rado va? Koks palaidūnas isz- 
kįr.to mums ta kraugožinga 
klasta?”

Ir vėl pas mane 
raszo,

Ir labai praszo, 
Kad asz in Karboną 

atsilankyczia, 
Tai isztikruju baisu 

klausyti,
Ten vyrai dirba 

sunkiause,
O bobeles sztant 

aprėdyti,
Ir szeimyneles iszmaityti.

O tos bobos,
Szirdies ne turi, 

Per dienas po miesteli 
lėbauja,

Dirbt nenori,
Tik guzinauja

Per dienas apsvaigintos 
guli, |

Nameliu nei vaikeliu 
neapžiuri,

Bet kada vyrai in . . idarba iszema, .
Tuojaus in viena vieta 

sueina,
Asz atsilankysiu kad 

laiko turėsiu,
O tada viską svietui

85 Metu Studentas

Studentai veržiasi prisi
artinti prie Louis Rich, ku
ris pradėjo savo mokslo ku
rsus, lekcijas in Bergen Ju
ntos Kolegija, New Jersey 
mieste. Jis yra asztuonios

“Jusu mylista, mums reikia 
pradetie kokia sznekta, kad 
praszventinti savo mislis, o jai 

■ ne, tai žmogžudysta pasidarys 
■tarp mudveju,” pasakė vienas 
generolas. •

“Tai pradek,” atsake kitas.
“Palauk! Kai]) tamistai ro

dosi, delko saule pirma pateka 
ir paskui leidžiasi, o ne ant
raip?”

“Koks navatnas žmogus esi 
tamstos mylista! O-gi tamista 
pats pirma atsikeli ir po tam 
eini in ddpartamenta raszyti, 
ir tada eini in guoli.”

“Bet kodėl toks eigis netu
rėtu būti atkreiptas antraip! 
Kodėl asz neturecziau pirma 
eiti iii guoli ir po tam visokius 
sapnus sapnuoti, ir tada atsi
kelti?”

“Hm! Taip yra! Vienok asz

iszgieduosiu!
* * *

Visi turi gerai apsvartyti, 
Jeigu kokia gimine norite 

parsitraukt,
Nes ne vienas ant praszymo 

giminiu, isz Vokietijos,
Siunczia szipkorte kad 

ir neturi pinigu.
Pasidaro daug skolų, 
Ba skolina nuo kitu,

O ar turi isz to kokia nauda, 
Jeigu toki pribuna kada? 
Sztai vienas savo paezios 

seseri parsitraukė,
Ir kada jau susilaukė, 

Visas drapanas puikus 
gavo,

O ir kuodą ant galvos 
suszukavo.

Na ir ta musu tauta 
mergele,

Stojosi kaip miesto 
panaite,

Sesute isz jos pagelbos 
jokios neturėjo.

Per naktis traukosi, 
Anksti kelt nenori,

Nes kai]) sesute budina 
tai net piktinasi,

Mat, ežia “Pri Kontri.” 
Dirbti nieko

nenori, 
In niekus pavirsta,

Isz dorybes isztvirksta.
Jau tai taip buna 

visados, 
Jog isz tokios ne 

turi naudos, 
Pagelbos jokios.

Geriau pasiliaukite, 
Ir tokiu netraukite,

In musu “Pri Kontri.” 

deszimts penkių metu am
žiaus žmogus, kuris yra in- 
sitikines kad mokslas yra 
geras dalykas, nes jis jau 
szeszis sūnūs iszleido per ko
legijas ir universitetus. Jis 

I prisipažystu, kad asz, pakol 
tarnavau departamente, asz vi
suomet mislydava u: Dabar y ra 
rytmetys, ir po tam bus isztisa 
diena, ir po tam asz gausiu va
kariene, ir tada bus laikas eiti 
gulti.” Bet paminėjus vakarie
ne, abudu pagriebė melancholi
ja, ir szneka persitrauke.

“Asz girdėjau viena dakta
ru sznekant, kad žmogus gali 
ilga laika gyventi pats savo 
skilvio sultimis,” vėl pradėjo 
vienas isz generolu.

“Kaip tai?”
“Taip, isz tiesu! Rodosi, kad 

skilvio sultys padaro kitas sul
tis, kurios, isz savo puses, pa
daro vėl kitas sultis, ir tai]) to- 
liaus toks iki pagalinus proce
sas pasiliauja.”

“O kas po tam?”
“Po tam reikia imti koki pe

ną.”
“O! Paišyk sau!”
Trumpai sakant, koki tik da

lyką del pasznekos generolai 
pasiėmė, jie vis atėjo aplinkui 
ant klausymo apie maista; ir 
tai tiktai paasztrino ju iszalki. 
Jiedu sutarė pasiliauti sznekc- 
jc, ir, atsiminė apie numeri 
“Moskvos Žinių,” ėmėsi jas 
skaityti. “Vakar,” skaito vie
nas generolas suirzusiu balsu, 
“puikia czesni pakele augsztai 
guodojamoji elide galva, musu 
senos sostą py lės. Pietus buvo 

! duoti, su apkerinezia puike, 
del szimto ypatų. Turtai visu 
žemiu rodosi susitiko szitoje 
dailioje czesnyje. Czion, sza- 
lyniais “auksuoto arszketro” 
isz sziaures, buvo ir gyvento
jas Kaukaziszku giriu, phaza- 
nas, ir Žemvuoges, taip retos 
musu sziauriniame klimate Va
sario menesyje.”

“Tegul tai vis pasikaria! Ar 
isz tikro, talnistos mylista, ne
gali nieko daugiaus rasti ka 
pasakyti!” Riktelėjo antras 

i generolas isz bevilios; ir, isz- 
traukės popiera,, jis pradėjo 
kitoje vietojo: .

“Korespondentas isz Tūlos 
raszo: “Vakar, prie progos pa
gavimo arszketro Upos upeje 
(atsitikimas, kokia* nepamena 
seniausieji gyventojai — la- 

į blausiai kad komisaras polici- 
j jos, p. B., buvo pažintas arsz- 
ketre), czesnis buvo keliame 

i miesto kliirbe. Karžygys tos 
progos, tapo innesztas ant di
delio medinio kliudo, apdėtas 
aplinkui agurkais ir savo žio
tyse laike gniužti žaliu lapu. 
Dr. P., kuriam isz eiles parėjo

net ir pasirūpino drabužius 
tinkamus del kolegisto ir sa
ko kad jis jaueziasi kaip jau
nuolis ir nori su jaunuoliais 
stoti in mokslą.

Ilga-Sprandžiai,
Ilga Kakliai

Szitiedu žvierukai pribu
vo in Washingtona, kur jie
du ir apsigyvens in gyvuliu 
naus, “Zoo.” Czia randasi 
daugiau szitokiu žvieriu ne
gu kur kitur Amerikoje. Jie 
“giraffs” vadinami. Moti
na, Spring song, czia rūpės-, 
tingai prižiūri savo mažute 
Bedella, kuri yra tik penkių 
pėdu dydžio.

pirmsedauti, rūpinosi, kad kož
nas sveczias turėtu gauti savo 
dali; skystimai buvo visoke- 
rioj, ir net fantastiszki savo 
gausume!”

“Persipraszau, tamistos my
lisi os, man rodosi, kad tamista 
neparenki tinkama skaitymą,” 
pertrauke kitas generolas, pa
imdamas popiera isz eiles, ir 
pradėjo:

“Korespondentas isz Viat- 
kos raszo: “Vienas isz seniau
sia gyventoju musu miesto 
duoda mums toki tinkama re
ceptą del žuvines sriubos. Pa
imk gyva vegele ir plak ja. Ka
da jos kepenys pasididina isz 
tužbos ri gėdos—■. ”

Galvos generolu pasviro. 
Kur link jie kreipėsi, viskas 
jiems kalbėjo apie maista. Ju 
paežiu mislys suokalbi kete 
priesz juos; nesą, nors jie labai 
bandė nuvyti nuo saves landu- 
ji paveiksią keptos jautienos, 
inde ja vėl veržėsi in ju dvasisz- 
ka regykla.

Staigai tas, ka. buvo moki
nes kaligraphijos, gavo inkve- 
pima. “Tamistos mylista!” Jis 
suszuko džiaugsmingas, “pa
imkime sau, kad mes rastume- 
me koki sodieti?”

“Kaip tamista rokuoji, so
dieti?”

“Na-gi taip; paprasta muži
ką, tiesiog kaip sodiėcziai kad 
visados yra. Jis sujieszkotu del 
musu lapu, ir parūpintu žvė
rienos ir pagautu^uviu del mu
su, tuojau!”

“Hm, mužiką? Bet kur ji 
dabar gautum, kad czion nėra 
jokiu sodiecziu?”

“Nėra jokiu sodiecziu? Yra 
sodiėcziai visur-kur; viskas, 
ko reikia, tai tik surasti juos. 
Asz "tikrai tariu, kad turi lin-

uPiižte.

Saule Publishing Co.
MAHANOY CITY, PA.

doti koks vienas gal kur pasi
slėpęs, vengdamas darba.”

Toji idėja taip inkvepe drąsą 
abiem generolam, jog greitai 
jiedu paszoko ir mėtėsi jiesz
koti mužiko. Ilga laika jiedu 
vaiksztinejo ant salos be pa
sekmes ; avikailine skranda pa
lengvino susekimą. Po medžio, 
augsztiniokas, pasikisžas ran
kas po galva, tysojo milžinisz- 
kai diktas vyriszkis, giliame 
miege, savo darba vengdamas 
begediszkiausiu būdu. Pasipik
tinimas abieju generolu neži
nojo r ube žiu.

“Užmigęs, tas tingus paszle- 
mekas!” Jiedu užriko ant jo: 
“Guli sau czia ir netemyji, ka
da du generolu mirszita alkda
mi nuo vakar ryto. Kelkis tu ir 
eik tuojau dirbti.”

Žmogus atsikėlė. Jis mate, 
kad generolai bus grasus. Jis 
butu nuo ju pabėgės, kad butu 
galejes, bet jie insikabino in ji 
dantimis ir nagais, ir isztikru
ju pastiro prismege prie jo. 
Tada, jis ėmėsi už darbo. Pir
miausiai jisai inszliauže in me
di ir nuskynė pora deszimcziu 
susirpusiu obuoliu paimdamas 
viena rugsztu del saves. Po 
tam jis ome kasti žeme ir pri
kasė kiek bulviu. Po tam pa
ėmęs du meduogaliu, juos try- 
niojo viens in kita ir padare 
ugni. Po tam jisai iszsirove ke
letą savo plauku, padare kilpas 
isz ju, ir sugavo kurapka. Ga
ilaus, jis inpute ugni, ir iszvire 
tokia daugybe visokiu valgiu, 
jog kažin kaip pasidarė dviem 
generolam, ar nereikėtų tam 
tinginiu maiszui duoti, ka už jo 
patarnavimu?

Generolai žiurėjo in viską', 
ka del ju dare sodietis, ir j u 
szirdys sulinksmėjo. Jiedu su
vis užmirszo kad vakar kuo ne 
mirė nuo iszalkio, ir tiktai mis- 
lyjo “kaip tai gerai yra būti 
generolu; mat visur jam maža 
beda.”

“Ar taip viskas gerai, tamis- 
tu mylistos?” Klause tingusis 
sodietis.

“Suvis gerai, vaike; mudu 
mato va, kad esi rūpestingas,” 
atsake generolai.

‘ ‘ Tai ar asz galiu dabar nu-
(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
’ — Politiszka viesulą pra- 
pute. »
'— Musu gerai žinomas 

skaitytojas ponas Matas Visz- 
koczka ir Benas Užupis isz 
Coaldale, Pa., motoravo in 
miestą, su reikalais, taipgi ap
lanke “Saules” redakcija at
naujinti savo prenumerata ant 
kito meto. Acziu už atsilanky
mą.

Pirmutines kvietines Kare, ku
ri prasidėjo • 1914 metuose, o 
užsibaigė Lapkriczio 11-ta die
na 1918 metuose.

— Daktaras Ivor D. Fen
ton, (R) isz miesto, vela likos 
iszrinktas musu paviete kaipo, 
Kongresmonas isz 13-tam Dis-s 
tri’kte. Neregys Washhaus (R) 
isz Shenandoah, likos taipgi 
iszrinktas in Generaliszka Ta-

automobilas apsivertė arti 
Fi^inklin parko.

VYSKUPAS
ATSKRIDO ISZ

VOKIETIJOS

ryba in Harrisburga. Schuyl
kill pavieto Republikonu pirm- 
sedis, G. Harold Watkins, ku
ris taip pasekmingai vedė rin
kimus ir stengėsi kad jo kan
didatai laimėtu, szirdingai de- 
kavoja visiems už balsavima.

isz

W

—• Petnyczioj pripuola SS. 
Zakaro ir Elzbietos.

— Ketverge, Lapkriczio 
((Nov.) 4-ta diena, 7:45 ryta 
iszkeliavo in Pottsville del eg
zamino, kurie likos paszaukti 
del kariszkos tarnystes, 
miestu:
Mahanoy City, Pa.

Joseph F. Mlynek, 317
South St., Robert E. Scherer, 
117 W. Mahanoy St., Jacob F. 
Koenig, 307 E. Centre St. Jos. 
F. O’Connor, 323 E. Pine St., 
[Wm. H. Kraneli, 704 West 
Spruce St., Geo. F. Krall, 625 
iW. Centre St., John W. Hoban, 
10 E. Pine St., John Trojchak, 
,604 W. Centre St., Jos. A. 
jCoombe, 1211 E. Mahanoy St., 
Ed. G. Jones, 202 W. Pine St., 
pos. Geshan, 513 W. Market St. 
Ed. F. Snyder, 511 E. Centre 
St., Roy J. Shultz, 421 E. Pine 
St., Leonard V. Žalis, 29 So. 
pCenth Street.
[Barnesville:

Geo. L. Faust, Rt. 2, Locust 
[Valley*.
[Patriotic Hill:

John V. Guman.
New Boston:

Thomas Lischalk, 65 Main 
Street.
Frackville:

Ed. F. Lokatsky, 54 N. 
Broad Mt. Ave., Ed. J. Flickin
ger 202 N. Broad Mt. Ave. Mi
chael T. Bender, 64 N. Sixth St. 
[Wm. J. White, 28 N. Nice St., 
[Walter A. Baranowsky, 246 N. 
Nice St.
Girardville:

Vincent J. 
(Ogden St.
Ashland:

Clement J. 
[Walnut St.,
1312 Spruce St., Francis T. O’
Brien, 200 Walnut St., Thomas 
iV. Shovlin, 1204 Walnut St. 
Cumbola:

Lawrence S. Minarick, 2 
Bobb St., Francis J. Kochol. 
Silver Creek:

Francis P. Harkins.
— Sukatoj Szvento Leon

ardo.
— Kita sanvaite: Nedelioj 

pripuola 25-ta Nedelia po Sek
minių; Panedelyje Szv. Gofre- 
jo; Utaminke Ded Lat Basili- 
co; Seredoj Szv. Andriejo Ave
liu; Ketverge Szv. Martyno, 
taipgi ta diena 1893 metuose 
Kražių Skerdyne, Amerikos 
Szvente taipgi pripuola Ket
verge: “Armistice Day — 
Paliaubų Diena;” Petnyczioj 

' Szv. Martyno; Sukatoj Szv. 
Stanislavo.

— Utarninke po pietų po
nia Tekia Gražiene, nuo 514 W. 
Mahanoy Avė., puldama tro
pais žemyn savo namuose likos 
sužeista in galva ir kaira ran
ka. Gydosi Locust Mt. ligonbu- 
te.

Shenandoah, Pa. — Gerai ži
nomas zakristijonas Jurgis Pa
loms del Szv. Jurgio parapijos, 
numirė Utarnin’ko ryta, savo 
namuose, 24 So. Emerick L'ly., 
sirgdamas tik trumpa, laika. 
Velionis gimęs Kaune, Lietu
voje ir atvyko in Amerika 40 
metu atgal. Apie deszimts me
tu atgal dirbo West Shenan
doah angliakasyklosje. Prigu
lėjo prie Szv. Jurgio parapijos, 
Szv. Vardo ir Saldž. J. Szirdies 
draugyju. Paliko paezia Juo- 
zefina; du sunu: Leoną, namie 
ir Edvardą, Bridgeport, Conn., 
dukterį Katarina Hall, Phila
delphia; du anukus; broli Juo
zapa ir seserį Gertruda, Lietu
voje. Laidotuves invyko Su
katoje, su apiegomis Szv. Jur- K
gio bažnyczioje 9-ta valanda 
ryte ir bus palaidotas in para
pijos kapines. ■

(Tasa Nuo 1 Puslapio) _____
Vyskupas Brizgys prižada 

daug ka pasakyti apie Komu
nistus ir Komunizzma. Jis važi
nes po Amerikos Lietuviu ko
lonijas susipažinti ir žmones 
supažindinti su Komunistu 
darbais ir Lietuviu Europoje 
vargais.

Jam buvo surengta vakarie
ne in McAlpin kotelyje, Lapkr.į 
(Nov.) 3-czia d., 1-ma valanda 
pepietu, kur susirinko daug 
Amerikos Lietuviu vadu. Tuo 
paežiu laiku Kunigu Vienybes 
valdyba laike savo posėdi, in 
kuri atvažiavo Kunigas Myko
las F. Daumantas isz Girard
ville, Pa., kuris yra Kunigu 
Vienybes Iždininkas, ir Kun. 
Leonas Pecziukeviczius, isz 
Philadelphia, Pa., Kunigu Vie
nybes Rasztininkas,

oming Valley Homeopathic li
gonine. Policija sako kad vai- 
kucziai pradėjo bėgti skersai 
ulyczia, sustojo ir norėjo gryž- 
ti atgal ir tada papuolė po au
tomobiliu.

Draiverys, William Jones, 
dvideszimts penkių metu am
žiaus vyrukas buvo policijos 
suimtas, bet paskui paleistas 
ant $2,500 kaucijos. Su juo bu
vo kitas vyras, kuris dirba ant 
ūkio Dalias miestelyje.

MOTERISZKE
NUSIŽUDĖ

Iszszoko Isz Lango 
Kotelyje .

Užupis, 118 W.

Groody, 1837 
Ervin H. Tiley,

Ketverge, Lapkriczio 
(Nov.) 11-ta diena, pripuola 
'Amerikos Szvente Paliaukiu— 
Taikos Diena, arba Armistice 
Day. Ta diena sueis trisde- 
iszimts metai nuo užsi’baigimo

Garsus Futbolininkas Pakliuvo

AUTOMOBILIAUS
NELAIME

Brolis, 5 Metu Amžiaus 
Žuvo; Antras Sužeistas

Chicago, Ill. — Amerikos lai
vas “General Black” kuris 
pribuvo in New Yorka su 813 
Tremtiniu “DP,” 83 isz atvež
tųjų vyks iii Chicaga, kur jie 
pirma prieglauda gaus pas sa
vo gimines.

— Gerai žinomas teisėjas 
Steponas Adamowski, GI metu 
amžiaus, nuo 3045 Milwaukee 
Ave., likos užmusztas kai jo

WILKES-BARRE, PA. — 
Du maži vaikai, penkių ir sze- 
sziu metu amžiaus buvo auto- 
mobiliaus suvažinėti. Vienas 
pasimirė, antras labai sužeis
tas. Daktarai sako, kad ir an
tras gal pasimirs. Thomas Mil- 
brodt, penkių metu amžiaus ir 
jo broliukas Vincas, szesziu 
metu amžiaus buvo suvažinėti 
Ashley miestelyje, apie dvi 
mylias nuo Wilkes-Barre.

Jaunesnis vaikas tuoj aus pa-

PHILADELPHIA, PA. — 
Moteriszke iszszoko ar iszkrito 
isz lango isz hotelio, vieszbu- 
czio ir ant smert užsimusze, nes 
tas langas buvo ant penkto 
augszczio. Vieszbutis, kuria
me taip atsitiko, buvo Walnut 
Park Plaza ant 64-to ir Walnut 
ulycziu.

Policija sako, kad moterisz- 
kes vardas yra Mrs. Walter O’ 
Keefe, apie penkios deszimts 
metu amžiaus, kuri gyveno 
Bethlehem, Pa. Ji buvo atva
žiavus apsilankyti savo seserį 
ir jos daktara A. M. Hursh, ku
rie tame vieszbutyje gyvena.

Jis palikos savo batelius, 
czeverykus ir tu namu rakta 
ant stogo pirm negu ji nupuolė 
ar nuszoko. Jos gimines sako 
kad ji jau per kelias sanvaites 
labai sirgo ir buvo labia susiru- 
pinus.

SUIMTAS
DRAIVERYS

< ,v
'■y

daro

Pre
savo

READING, PA. — Robert 
Van Tigglen, dvideszimts dvie
ju metu amžiaus vyrukas isz 

simire. Jie buvo nuvežti in Wy-| Stony Creek Mills buvo polici-

FOR ALL-WEATHER

EVER TOLD

use ELECTRIC
You no longer need two or threė ordinary 

blankets with their extra cost and extra weight. 
One electric bed cover automatically gives 
you your favorite warmth . . . no matter how 
cold your room may get during the night.

Electric bed coverings are the modern marvel 
of sleeping comfort. Just set the automatic 
control for the warmth you want . . . and stretch 
out for a long and comfortable night’s sleep. 
In fact you set it once for a season and it auto
matically adjusts itself to the weather every 
night. Yet, should you become ill or physically 
run down and need more warmth, simply turn 
up the thermostat and there it is. No extra 
covers! No weight to add! Just flip the switch!

Electric bed coverings are as safe as your 
electric clock and can be laundered at home just 
as easily and quickly as any ordinary all-wool 
blanket.

AND SHE SLEPT HAPPILY
EVER AFTER
BEST BEDTIME STORY

BED COVERINGS
See your electric bed covering retailer today. 

Enjoy the simple, inexpensive way to better 
sleep and better health. Sleep under an electric 
bed cover only once and you’ll never be happy 
with any other substitute.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

Leitenantas Felix (Doc) 
Blanchard, armijos akade
mijos didvyris kaipo gar
siausias futbolininkas apsi- 
ženijo su Jody King isz San 
Antonio, Texas. Jis pragar
sėjo po visa Amerika kaip 
vienas isz garsiausiu ir gė

riausiu futbolininku, bet da
bar matyti kad jis jau ne 
tiek bėginės ant futboles lau
ko, kiek klausys savo pa- 
cziutes. Leitenantas Felix 
Blanchard neseniai buvo pa 
skirtas kaipo armijos lakū
nas.

jos suimtas už tai kad jo auto
mobilyje žuvo mergaite, Fern 
Held, dvideszimts dvieju metu 
amžiaus.

Mergaite Fern Held žuvo au- 
tomobiliaus nelaimėje kai to 
vyruko automobilius susikūlė 
su Robert L. Mervine automo
biliu du menesiai atgal. Polici
ja sako kad Robert Van Tigg- 
len per greitai važiavo ir už tai 
ta nelaime atsitiko.

NUODINGI GAZAI

Ūkanos Užklojo Mies
teli; 20 Žuvo

DONORA, PA. — Visi Do- 

nSK Sifilis Mes baisiai 
iszsigando ir nežino kas ežia 
darosi, kai nuodingi gazai su 
tirsztomis ūkanomis užklojo 
visa miesteli, ir žmones pradė
jo sirgti ir mirti.

Beveik visi kuri pasimirė ar 
labai susirgo buvo senesni žmo
nes. Daktarai ir slauges atsi
skubino in ta miesteli žmonėms 
pagelbeti.

Daktarai tuoj aus spejb kad 
tos dujos ir tie nuodingi gazai 
eina isz fabriko, kuris gamina 
dratus. Valdžia tuojaus užda
re ta fabriką kol bus galima 
tikrai isztirti ta nelaime. Dak
tarai pataria visiems senes
niems žmonėms ir tiems kurie 
serga plaucziu liga, ar džiova, 
nors laikinai iszsikraustyti isz 
to miestelio, nes dar ir dabar 
ežia oras neezystas nuo tu duju.

ja ar susirinkimas Japonijoje, 
kuri Generolas MacArthur bu
vo suszaukes. Tenai Amerikos 
karininkai susirinko pasitarti 
kaip geriausia apginkluoti Ry
tu krasztus ir juos apsaugoti 
nuo Komunistu.

Tautu Sanjungos mitinge, 
Andrei Vishinsky Rusijos dele
guotas Ministeris labai užsi
puolė ant Amerikos nusistaty
mo remti Graikijos teisetina 
valdžia.

Visi szitie, rodos maži atsi
tikimai. baisiai inpykdino Sta
lina, kad jis pats norėdamas 
atsikirsti, dabar puolasi ant 
Amerikos su visokiais prama
nytais priekaisztais.

PENKIOLIKA
KAREIVIU ŽUVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerikos Prezidentu.
Pirmutinis naujo Prezidento 

darbas buvo Potsdam Konfer
encija, kur jis susitiko su Ang
lijos Ministeriumi W. Churc
hill ir su Rusijos Premieriu J. 
Stalinu. Tai buvo Liepos-July 
menesyje, 1945 metuose. Daug 
Dipliomatu sako kad ežia Tru
manas daug klaidu buvo pada
ręs.

Prez. H. Trumanas labai 
mėgsta skambinti ant pijano. 
Daug politikierių ir laikiaszti- 
ninku tai ji tankiai paszidina, 
bet greieziausia jie taip 
isz pavydo.

Ka,i H. Trumanas tapo 
zidentu, jis užsikrovė ant
sprando baisiai daug bedu ir 
vargu. Suvien. Vals., Ameri
koje visokios straikos, Užsie
nyje Komunistai ir kitokios bė
dos. Jis susikirto su geležin
keliu kompanijos prezidentu, 
kuris po prisieka sau prisisieg- 
dino, kad jis paaukos, kad ir 
visa milijoną doleriu kad per 
Rinkimus, Trumana sumuszti! 
Bet, priesz Rinkimus, tas pats 
karsztuolis su Trumanu pasi
sveikino ir ji reme visomis ga
liomis, net insakydamas savo 
darbininkams už Prez. H. Tru- 

.’ mana balsuoti.
Prezidentas H. Trumanas du 

sykiu mainieriu bosui, ragus 
aplaužė, ir ji patupdino. Už ta 
inžeidima Lewisas negalėjo 
jam dovanoti. Rinkimu iszva- 
karese Lewisas vieszai patarė 
ir ragino visus mainierius bal
suoti už Republikonu, priesz 
Prez. H. Trumana.

(Užsienyje teipgi buvo daug 
klaidu padaryta. Bet, tai 
mums suprantamas dalykas, 
nes tik tas klaidu nedaro, kuris 
tik ant savo pasturgelio tupi ir 
nieko nedaro.

Mums daug kas nepatiko isz 
Prez. Trumano darbu ir insiti- 
kinimu, ir mes vieszai apie tai 
raszeme, bet daug kas ir pati
ko, daug ka gero jis buvo pa
daręs, ir tada mes ji gyreme ir 
sveikinome. Mes taip ir dabar 
darysime.

Mes viso gero musu Prezi
dentui H. Trumanui vėliname, 
ir tikimies kad jis dabąr pasi
mokinęs, daug daugiau patyręs 
didesniu klaidu iszvengs ir

kuriame milijonierius R. C.
Rapp žuvo. Tas mažas B-26 ka-
riszkas eroplanas kaip tik szi- daug daugiau gero padarys! 
to eroplano jieszkojo kai, jis 
pats sudužo. Pajieszkojimas
TRUMANAS

LAIMĖJO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
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STALINAS
SKUNDŽIASI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
i ginkluojasi ne kad Amerika 
nori pultis ant kurio kraszto, 
bet kad Amerika nori savo

i kraszta apsiginti.
, Armijos Sztabo virszininkas 
Generolas Bradley sako kad 
sutartis su tokiu krasztu kaip 

' Rusija beveik negalimas daig- 
tas. Bet jis taipgi prideda kad 
karo greitai nebus, bet kad vi- 

( sokie kivireziai ir susikirtimai 
į su Rusija padaugės ir paasz- 
Į tres.

Stalinui ir visam Kremlinui 
baisiai nepatiko ta konferenci-

Pranas Doczys, Rozalija Do- 
czyte-Naujelyte, dabar gyven- 
antys Tremtiniu stovykloje 
Vokietijoje, pajieszko sziu as
menų :

Onos Naujelytes - Abroma- 
viezienes, Jono Abromavicz- 
iaus, Prano ir Jurgio Veličkų, 
visi gimė Gineituose, Vilkijos 
valscziuje, Kauno apskrity. 
Dirba angliakasyklose. Pasku
tini karta su jais susisiekta 
1939 metuose. Jonas, Pranas 
ir Jurgis atvyko in Amerika 
1913-1914 metuose; Ona 1924 

; metuose. Praszom atsiszaukti 
in:
American Service Committee, 

20 South 12-th Street 
Philadelphia 7, Pa.
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Dabar, per ateinanezius ke
turis metus Demokratai valdys 
visa Kongresą, Senata ir Val
džios taryba.

Trumano gyvenimas buvo ir 
yra indomus ir invairus. Per 
Pirmaji Pasaulini Kara, jis tu
rėjo po savo priežiūra 129-ta 
Lauko Artilerija. Kai tas ka
ras užsibaigė, Trumanas jau 
buvo pasiekęs Major laipsnis 
vaiske.

Po karo, Trumanas su vienu 
draugu Jacobson užsidėjo szto- 
ra vyru skrybėlėms ir naktai 
zoms, kaklaraiszcziams in Kan
sas City. Bet jiemdviem nepa- 
siseke ir subankrutavo per ne- 
darbes metus 1921-1922 metais

Prezidentas Fr. D. Roosevel 
tas reikalavo isz Demokratu * 
Partijos, kad H. Trumanas bu- | 
tu paskirtas kaipo kandidatas $ 15 coliu ploczio x 23 M col. J 
del Vice-Prezidento vietos. | ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 *
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