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Plieno Fabri., Kaltina Unija
Isz Amerikos Seniausia Bename

NAUJA IR GERA 
BAUSME

NEW YORK, N. Y. —
Senute Miriam Mateswosian 

devynios deszimts devynių me
tu amžiaus, atvažiavo isz Ar
mėnijos in New York miestą.

PATS SAU OPE
RACIJA PASIDARĖ

Andrei Vishinsky

NEW YORK, N. Y. —
Rusijos atstovas- Tautu San- j 

Buczierys Pjaudamas jungoje, Viszinskis, visai ne- 
Mcsa Pprsininvc užmate laikras2tininko knr‘3inc&d r UiNipjUVU S2ita paveiksla nutraukė,

Nevalia Raktukus Pa 
likti Automobilyje

RALEIGH, N. C. — John C. 
Sykes, dvideszimts penkių me
tu amžiaus buczierys, jau kuri 
laika sirguliavo ir ketino eiti 
ant operacijos, bet vis neprisi- 
renge. Viena gražu ryta jis bu- 
czerneje ant kalades mesa pjo
vė su ilgu ir asztru peiliu. Pei
lis paslydo ir jis sau in szona 
insipjove. Kai jis buvo nuvesz- 
tas in Rex ligonine, Daktarai 
rado kad jis buvo taip szona 
insipjoves kad jiems visai ne-i 
reikėjo ji prapjauti operacija; 
padaryti ir jam appendics isz-1 
imti. biski

S

Ūkininkas Paszo- 
: ve Devynis Žmo
nes, P ats Nusižudė 
Waterford, Mich.NEW YORK, N. Y. — Mies 

to taryba dabar rengiasi inves-' 
ti nauja ir mums iszrodo labai 
gera ir protinga Instatyma: 
Draiveriai kurie palieka savo 
raktukus savo automobiliuose 
ilgiau negu tris minutas, bus 
baudžiami. Jie turės užsimo
kėti penkis dolerius ar penkias 
dienas iszsedeti kalėjime, ar 
dvejopai gales bus nubausti.

Policijantai jau seniai sako Ji yra seniausia bename atva- 
ir perspėja, kad tie kurie palie-l žiuoti in Amerika.
ka savo raktukus automobilyje l Ji ežia laukdama savo gimi- p T T? HF T? IV O 
duoda didele pagunda ir gera niu, ramiai sau ruko cigareta. KIElILlMUd 
patogumą visokiems vagiams, Ji atvažiavo in. Amerika, su 
kurie tokius automobilius pa-i savo keturios deszimts ketu-I 
si vagia. Yiu metu amžiaus sunumi. Jie-

Mums rodos, kad sveikas du važiuos in Fresno, Califor- 
protas turėtu žmogui parodyti nia 
ir patarti, kad jis labai kvailai 
daro kai iszlipa isz savo auto-! POLICIJANTAS 
mobiliaus ir tenai palieka savo 
raktukus. Mums iszrodo, kad 
nėra jau tokia sunkenybe isz-Į 
traukti tuos raktukus isz auto- 
mobiliaus ir savimi nesztis. Be 
raktuku vagiui daug sunkiau; 
ta automobiliu pasiimti ir 
juo nuvažiuoti.

Karininkai Iszduoda Paslaptis 
Washingtone, O Stalinas Klau- 

| sosi; Policijantas Apvogė Kelis 
Sztorus Ir Fabrikus Philadelphia 
joje; Kazyros Iszpraneszavo 
Mirti Motinai, Mt. Holly, N. J.

su

KARININKU
PERMAINOS

Eina Gandai: Laivyno 
Admirolai Bus 

Permainyti

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantas, kuris beeidamas 
savo pareigas apsaugoti na
mus ir fabrikus nuo vagiu, 
pats tapo vagimi ir apvogė ke
lis tokius fabrikus.

Policijantas John S. Mūšiai, 
trisdeszimts keturiu metu am
žiaus buvo sugautas, kai vie
nas darbininkas paszauke po
licijos virszininkus ir pasakei 
kad jis ka tik buvo mates kaip 
koks policijantas laužia fabri
ko duris.

Jis buvo tuoj aus pravarytas, 
suspenduotas nuo policijantu 
darbo, ir buvo patupdintas in 
kalėjimą kaip paprastas vagis.

Policijantas Mūšiai buvo

gal už tai jis ežia nors
szypterejo. Paprastai kai jis 
žino kad jo paveiksla trauks 
tai jis susiraukia kad visus 

SZEIMYNOJE iszgazdinus.
Jis ka tik buvo iszejes isz 

Waldorf-Astoria vieszbuczio, 
hotelio, kur buvo Keturiu Di- i 

\ džiuju Tautu Užsienio Minis- i 
iteriu posėdis, per'Kuri buvo , ™ . ... . . . .
iszkeitas Austrijos klausimas, no Fabrikantu 1 arybos Pirmininkas, staczni 

sako, kad jeigu dabar Amerikoje bus be-. . . WATERFORD, MICH. —
darbes, tai niekas kitas nebus kaltas kaip ' Ūkininko darbininkas, kurisj t 
Plieno Darbininku Unijos Prez. Philip Murray! " S

Jis sako, kad stacziai negalima prie jokios 
sutarties prieiti per szitas Straikas. Jis vie- 
"szai kaltina Darbininku Unijos Prezidentą, sa
kydamas, kad Plieno Fabrikantai visai neno
ri szitu Straiku, ir kad Unija dabar vargina 
visus Darbininkus!

WASHINGTON, D. C. — 
j “Saule“ jau beveik puse metu 
i atgal rasze apie ta nauja La
kūnu Sztabo B-36 bomberi ir 
sake kad Lakunu Sztabas per 
daug giriasi, per drąsiai kalba 
apie ka tas galingas bomberis 
gali padaryti, kaip augsztai 
pakilti kaip greitai skristi ir, 
kaip toli nuvažiuoti.

Mes taip raszeme keliais me- 
nesiais priesz tai kada Pacifi- 
ko Laivyno Komandorus, Ad
mirolas Arthur W. Radford 
Senato Komisijai ta pati pasa
kė.

Mums visos szitos rietenos 
tarpu karininku labai žingei
džios, bet Stalinui ir Kremli- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KAZYROS IR .
MIRTIS

NEW YORK. Irving S. Olds, Plie- PASIUTĘS ' 
ŪKININKAS

WASHINGTON, D. C. — 
Isz visu tu barniu ir pesztyniu 
tarpu augsztu karininku iszeisį 
tai kad keli augszti Laivyno jau dvideszimts metu isztarna-
Admirolai gal bus paszalinti ves kaipo policijantas. 
isz Washingtono ir paskirti Policijos virszininkas,

Pasigavo Bagota 
Singeli

In Siena

NEW YORK, N. Y. —
Ponia -Romaine Dahlgren 

Simpson, gyvanaszle- isz New 
in. York isztekejo už Marquess isz 

kur toli ant mariu. Bet dar nie- spektorius Lawrence Carmody Milford Haven, Anglijos Kara-
ko tikro nežinome, nors gan- su Kapitonu Thomas Davis, 
dai jau eina po visa Washing- greitai nuvažiavo in ta vieta 
tona. (Tasa Ant 4 Puslapio)

Tokios permainos negali bu-!------------------------ -
ti padarytos be Prezidento KUNIGAS 
Trumano žinios ir sutikimo, v
nes Amerikos Prezidentas yra UZSIMUSZE 
Armijos ir Laivyno Sztabo vir- i --------

Automobilius Sudužo
vakaciju.

Apsaugos Sekretorius Louis
Johnson ir Laivyno Sekreto-į ROCHESTER, N. Y._ Kū
rins Francis P. Matthews, pri-į nigas George F. Kettel, buvęs 
žadėjo Kongreso Komisijai Amerikos Legijonieriu kape- 
kad tie Admirolai kurie taip lionas, užsimusze kai jo auto- 
prasiszoko nebus nubausti ar mobilius sudužo in vienu namu 
pažeminti, bet tik bus paskirti siena, mieste. Kunigas Kettel, 
in kitas vietas kur jie yra tin- szeszios deszimts dvieju metu 
kamesni. amžiaus, buvo klebonas Szven-

liaus giminaiczio, kuris yra 
vienas isz bagoczausiu singe- 
liu Anglijoje. Daug merginu ir 
gyvanaszliu turėjo aki ant szi- 
to bagoto singelio, bet szitai„.‘.t- į ' -------- ~----- O--------- j ------------ --------------------------

’Admirolas Louis E. Denfeld tos Marijos bažnyczios szitame gyvanaszlei pasisekė ji pasi- 
(Tasa Ant 4 Puslapio) j mieste. gauti,

MT. HOLLY, N. J.—Vynu tū
zas iszpranaszavo mirti dvide
szimts keturiu metu amžiaus 
motinai. Ji su kazyromis, pa-.

i ti sau viena bovinosi ir stengie- 
' si dažinoti: Kas bus ateityje?!
Ta vakara kazyros kelis sykius 
parode vynu tuza, kuris reisz- 
kia mirti!

Gyvanaszle Doris Myers St
reaker buvo perszauta per 
szirdi kai ji tas kazyras sau da
linosi. Ji sau viena su savo 
septynių metu dukrele Carol 
gyveno viename kambaryje. 
Jos dukrele miegojo kai ji bu
vo nuszauta.

Policijantai sako, kad ja nu- 
szove trisdeszimts szesziu me
tu amžiaus Norman Alloway, 
septynių vaiku tėvas. Jis ja 
nuszcve, policijantai sako, už 
tai, kad ji nesutiko su juo susi-j 
dėti, kai jis jai pirszosi. ; 
jis ja nuszove per langa, jis 
pats nuėjo apie pusantro szim- 
to pėdu nuo jos namu ir pats 
sau paleido kulka in kakta. Su- 
siedai iszgirdo szuvius ir pa
szauke policįjantus.

Policijantai rado visas ka
zyras ant stalo, ir vynu tūzas 
buvo atverstas. Po vynu tūzo 
buvo bulku tūzas.

Policijantas G. Clinton Zell
er sako, kad ta gyvanaszle bu
vo susipykus ir susipeszus su 
Alloway, kuris takse varinėja. 
Ji tik sanvaite atgal buvo pa
traukus ji in teismą, ir teisėjas kad vien tik Fabrikantai toki 
buvo ji paleidęs ant penkių Fonda Darbininkams turi su- 
szimtu doleriu kaucijos, kad daryti. Ponas Olds sako, kad

(Tasa Ant 4 Puslapio) į tokis reikalavimas sudaro di-

Jis toliau sako, kad Fabrikantai yra pa
sirengė nusileisti ir sutikti ant “Didesniu 
Algų ir net ant Pensijos, bet, kad Unijos 
Vadai visai nenori derintis!”

Jis parode, kad tu Fabrikantu pelnas 
per czverti metu, nupuolė net penkiais 
milijonais doleriu ($5,000,000).

kant, pasiuto, paszove ir su- 
žeide devynis žmones ir pas
kui pats nusižudė, nusiszovei 
su karabinu.

Penkios deszimts metu am
žiaus Juozas Runyon, darbi
ninkas ant ūkio pirmiausia pa
leido penkis szuvius per Įauga 
isz Waterford vieszbuczio sa- 
liuno. Vienas isz tu szuviu pa
taikė bartinderiui stacziai in 
veidą.

Tuo laiku Kunigas F. J. De
laney ėjo pro ta saliuna. Jis 
szauke in ta pasiutusi Juozą 
Runyon ir sake jam liautis, bet 
jis jo negirdejo ar nepaklausė. 
Jis iszbego ant ulyczios ir pa
leido dar du szuviu in langus 
kito saliuno. Kunigas Delaney 
greitai pasikavojo. O tas padū
kęs, pasiutęs ūkio darbininkas 
ir kiti žmones ant ulyczios 
pasistatė ta karabina ant uly
czios, vamzdi atrėmė sau in 
krutinę, paspaude gaiduką ir

Olds sako, kad jis szitoms Straikoms 
nemato galo; nes dabar nei Fabrikantai, 
nei Darbininku Vadai nenori nei mitingo
laikyti, kad pasitartu ant visu tu klausimu krit0 ant vietos negyvas- 
ir pareikalavimu. Jis iszrokavo, kad per szitas ti ir b;1V0 in ligonine nuve3zti.

Szitame mažame miestelyje 
gyvena tik apie penki szimtai 
žmonių. Kai policijantai grei
tai pribuvo isz apylinkes di
desniu miestu visas tas mieste
lis buvo kojomis augsztyn ap
verstas. Buvo daugiau polici
jantu negu žmonių. Visi atsi
minė ta beproti Howard Un
ruh, Camden mieste, kuris try
lika žmonių nužudė pirm negu 
jis buvo suimtas, ir visi bijojo 
kad ežia gali būti kas pana- 
szaus. jgA'U’

Straikas, Fabrikantai neteko 
apie 2,200,000 tonu plieno, o 
Darbininkai neteko $46,000,000 
algomis.

Jis intaria Unijos Vadus, 
kad jie nenori pasitarti apie 
Pensija, kuria Fabrikantai su
tinka mokėti, “jeigu Darbinin
kai prie to Fondo prisidės.“

Bet Unijos Vadai reikalauja

dele skriauda Darbininkams. 
Jis priparodo kad net ir in Val- 
diszka Pensija Darbininkai 
prisideda ir moka.

Jis sako, kad jeigu Darbinin
kai prie tokios Pensijos Fondo 
prisidėtu, tai Fabrikantai mie
lu noru sutiktu teipgi prisidė
ti, nors Fabrikantams kasztuo-; 
tu apie szeszis milijonus dole
riu ant metu, arba tris dolerius 
nuo kiekvieno tono plieno, jei
gu visi fabrikai kasdien dirbtu. I
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Dabar valdžia ir visi biznie
riai reikalauja kad Plieno 
Straikos butu greitai baigtos, j 
Plieno Straikos gali suparaly
žiuoti visa bizni visame krasz- 
te.

kita, galingesni, intakingesni. 
O Mainieriu Bosas John L. Le- 
wisas, dabar tupi ir nieko ne
sako, laukia pamatyti ka tiedu 
darys ir ka. gaus. Paskui jis 
savo pareikalavimus pastatys.

Naujas Lietuviu Transportas NIEKO NĖR
DARYTI

Žmogus! gali sau vienas, 
kambaryje užsidaręs verkti, 
bet jam reikia draugu jeigu jis 
nori linksmintis.

Plieno fabrikantai sutinka 
ant Paszelpos ir Pensijos dar
bininkams, bet reikalauje kad 
ir darbininkai prie tos paszel
pos prisidėtu. 

' • • '
Peteras Brumeier isz Den

ver Colorado buvo patrauktas 
in teismą, už tai, kad po ‘Di- 
vorso nuo savo žmonos, jis ne
sutiko užlaikyti savo žmonos 
asztuonis vaikus. Jis sutiko 
tris maitinti, bet tie asztuonis. 
Teisme viskas taip paaiszkejo 
kad pats teisėjas iszsižiojo ir 
net galva pasikasė. Sztai kaip 
dalykai toje szeimynoje stovi: 
Petras Brunmeirer dar vis gy
veno su savo Divorsota žmona ; 
ir jos antras vyras, su kurio ji 
turėjo tris vaikus, su ja toje pa 
ežioje siūboje gyveno; teipgi 
ir jos treczias vyras su ja tuo 
paežiu sykiu gyveno po tuo pa
ežiu stogu. Mes dar nedažino- 
me kaip tas teisėjas szita klau
sima iszriszo?

Biznieriai ir fabrikantai da-| 
bar atsirado tarp kūjo ir prie
kalo: isz vienos puses Valdžia 
juos spaudžia, isz kitos Unijos!

NEW YORK. — Panedelyje 
Spalio (Oct.) 24 diena laivu 
“General McRae” in New 
Yorka atvyko szie Lietuviai 
Tremtiniai:

A1 i ns k a s, G ed cm i n as 
chalina, 304 Bedford 
Brooklyn, N. Y.

Armalis, Adolfas, ir 
vaite, 162 Holmes St.,

Island, Nebr.
Kostowny, Edward, Pine Is

land, New York.
Kavaliauskas, Juozas, Mari

ja, Akite, Antanas ir Maryte', 
10 Columbia St., Worcester,

Tylu, Liudnu, Neramu 
Ir Naiauku 

i

Prilenk savo ausi visiems, 
duok savo ranka tik draugams, 
bet savo lupas tik savo žmonai.

Aut om obi 1 in komp a n i j o s 
tu automobiliu pardavėjai 
labai gera bizni daro, nors 
tru ranku automobiliai dabar 
jau vis sunkiau parduoti.

ir 
vis 
an-

Nežiūrint ka mums visi tie 
pamokslininkai ir raszytojai 
sako, mes netikime kad yra to- 
kis daigtas kaip bloga motina, 
ar laiminga mirtis.

I^zrodo kad isz visu tu susi
kirtimu ir Streiku iszeis kad 
kompanijos parūpins Pensijas 
bet darbininkai turės prisidėti 
prie Paszelpos. Jeigu szitaip 
butu nutarta, tai ir Kompani
jos ir Unijos galėtu pasigirti 

''kad ir vienos ir kitos Streikas 
laimėjo.

Dievas su viena renka bau
džia; su kita gydo.

Dabar visos Darbininku 
Unijos pradės reikalauti Pen
sijų ir Paszelpu. Czia labiau
siai nukentės maži fabrikantai 
ir maži biznieriai.

Nei Dievas nieko už dyka ne
duoda.

Fordo kompaniją sutiko pa
rūpinti Pensijas be jokio dar
bininku prisidėjimo, sutiko 
duoti asztuonis ir puse cento 
daugiau ant valandos, teipgi 
sutiko mokėti szimto- doleriu 
Pensijas, su ta sanlyga kad tos 
Pensijos bus sumažintos, jeigu 
Valdžia daugiau paskirs Pen
sijos darbininkams.

Daug kitu kompanijų dabar 
paseka Fordo kompanijos pa
vyzdi ir ima savo darbinin
kams panasziai duoti.

Vienas kelias veda in dangų, 
bet tukstaneziai keliu, taku ir 
szuntakiu veda in pragare.

Chrysler automobiliu kom
panija yra nusistaezius priesz 
tokias Pensijas. Czia galima ti
kėtis kad darbininkai sustrei
kuos.

Žmogus gali pats sau vienas 
valgyti ir pavalgyti, bet nega
li vienas sau dirbti.

Darbininku Unijos Vadai 
dabar peszasi tarpu saves. Vi
si nori pasirodyti kad jie yra 
Vadai, kad jie yra darbininku 
geri draugai. Philip Murray, 
Plieno Darbininku Unijos va
das ir Reuther, Automobiliu 
Darbininku Vadas dabar nori 
savo nariams pasirodyti kad 
jie viską gali, kad jie viens už

szaltus veidelius bueziuoja ir 
szildo.

Neturėti nieko daryti gal 
reiszkia namie szokti nuo vie
no krieslo ant kito, dirstelėti 
in laikraszczius ir žurnalus, 
painiotis virtuvėje, kur mamy
te visado turi daug ka daryti. !

Czia ne Ruduo kaltas, czia 
reikia, kito kaltininko jieszko- 
ti.

Sveikas vaikas niekados ne-!

liud-ir Mi-
Ave., Mass.

Leką vieži ns, Albertas, 37 
Grant St., Stanford, Conn.

Macziokas Vincas, Ona, Ona 
Vytautas, Elena, ir Zigmas, 
Malmąlich Ave., Waterbury, 
Conn.

Morkūnas, Gedeminas, 2434 
69th St., Chicago, Ill.

Masaitis, Česlovas, Elena ir
3356 “U” St., Oma- Elena, 98 Forest St., Belleville,

Geno-'
Belle- i

Wil-Baltrusza it is, J uozas, 
more, Ky.

Bazenas, Edmund, 21 Ed
wards St., Waterbury, Conn. ■

B a n d zey icz i us, E u gen i j us i r!
Eugenija, 
ha, Nebr.

Bartasius, Izabele, Stasys įr! Monceviėzius, Feliksas, Ja- 
Aldona, 1625 Š. 2nd St., Phila-j nina ir Audrone, 434 Oakland 
delphia, Pa. St., Manchester, Conn.

Mikalauskas, Pranas, Bal
timore, M d.

Mirbachaite, Eugenija, 806 
Belmont St, Watertown, Mass.

Mockus, Jonas, Stanislava, 
Rūta, Vilija-Jone, RD 2, Bris-

tikroBiržiška, Vaclovas 52 Frank 
St., Waterbury, Conn.

Bruziliauskas, Povilas, Zo
fija ir Larisa, 1240 15th, Miami 
Beach, Florida.

Bazenas, Anna 21 Edwards'
St., Waterbury, Conn. lol, Pa.

Bielskus, Algirdas, 7 Valley! Narbutas, Mečys ir Stase, 
Rd., Stamford, Conn. '4701 North Front St. Harris-!

Butkus, Stasys, 1519 Greene! burg, Pa. 
Ave., Brooylyn, N. Y.

Ciurinskas, Kazys, 420 High 
St., Rhinelander, Wise.

Dalinda, Kazimieras, Echo 
Lake Rd., Watertown, Conn.

Druktenis, Romanas, Joana, 
Virginija ir Alma, Westhamp
ton Beach, N. Y.

Eicinas, Stasys, Bowling 
Green, Miss.

Eidukaitis, Kazys, Anele, 
Janute, Rasute ir Gedeminas, 
Baltimore, Md.

Gricis, Jonas, 23 Center St., 
Kingston, Pa.

Gulbinas, Jeronimas, 3220 S.
Vienas Žydelis mums pata-j Union Ave., Chicago, Ill. 

re kaip būti laimingu ir kaip 
palinksminti visus savo susie-1 ir Laimute, 1284 Grant St.,! 
dus. Jis mums pataria daryti, Bronx, N. Y. 
kaip jis daro. “Kai asz nuva
žiuoju in turga,” jis sako, “ir 
ten gera geszefta padarau, ir 
nariio parvažiuoju su pilnais 
bumaszkomis kiszeniais, asz 
visiems pasiskundžiu kad ma
ne tenai apsuko ir kad asz ne
tekau keliu rubliu ir nieko ne-į 
uždirbau. Tada visi mano su-' 
siedai yra linksmi ir asz esu 
linksmas. Bet jeigu asz jiems 
bueziau pasakęs kad man taip 
gerai pasisekė, kad asz dabar 
daug pinigu turiu, tai jie visi 1 
pyktų ir man pavydėtu, o asz 
nakezia negaleeziau užmigti, į 
bijodamas kad kas mane neap- j 
voktu. ’ ’

Dabar žmones vis daugiau 
ir daugiau visko perkasi ant 
iszmokesczio. Daug žmonių 
daugiau perkasi negu jiems 
reikia ar negu jie iszgali.

Kai grabo rius papraszo 
kriaueziaus pasiūti kelines na- 
basztnirikui, tai kriauezius in 
tas kelines neinsiuva kiszeniu.

Buvusieji kareiviai gal gaus ' 
Pensijas kita meta. Jie dabar 
spaudžia Valdžia ir stengiasi 
priversti Kongresą jiems pa
skirti Pensijas, bet jie turės 
laukti kitu metu.

Geriau deszimts sykiu viską1 
prarasti, negu tik syki pasi- 
mirti.

Nei vienas žmogus 
mirszta priesz savo laika. Taip 
jam jau skirta.

Visiems politikieriams da
bar labai rupi Darbininku ir 
Ūkininku Votąi, balsai, ir už 
tai, visi jie taip gerinasi ir vis
ką prižada.

Juodis, Kazimieras, Aldona

kalbina visus eiti pasivaiksz- 
czioti, eiti in miestą ar miszka. 
Bet gaila kad pasivaikszczioji- 
mas jau yra iszejes isz mados. 
Dabar radijas laiko mus na
mie, ir automobilius mus nuve
ža kur mes norime nueiti. 
Sziandien telefonas ir automo
bilius mums visa gamtos groži 
iszpleszia. Pasisznekedami su 
savo draugais per telefoną, 
mes nei koja neiszkeliame isz

gali pasiskusti kad jis, sakysi- už pecziaus; važiuodami in 
me rytoj, po mokyklos, neturės darba, teatre, ar pas draugus, 
nieko daryti. Eidamas namo mes njek0 daugiau nematome 
isz mokyklos, jis eis su kitais kaip tik ulyczia, vieszkeli ir 
tokio meto vaikais, jis bris per tuos murzinus ženklus ir per- 
gražius, spalvotus lapus, pra- spėjimus. Tik, pesezias eida- 
eis pro deganezius lapu ir lape- mas žmogus mato visa ta gam- 
liu kupstelius, susitiks kitus: 
kurie “futbole” žaidžia, susi-' 
tiks savo ar savo susiedo szu- 
neli, neszis mokslo knygas na
mo, gal ir paneszes ir savo' 
drauges knygas jeigu jis jau 
statosi kavalieriumi, parėjės 
namo ras daug lapu savo darže! 
jeigu jo tėveliai turi darža. Pa
rėjės namo, jis nusikratys savo; 
tos nasztos, savo to kryžiaus, 
savo tu mokslo knygų ir isz- 
begs pasibovinti ar in savo 
darža ar in susiedo darža ar 
ant ulyczios. Prakaituodamas 
sugrysz vakarienes. į

tos groži, visa ta rudenio mar
gumą. Trejopos spalvos lapelis 
nieko nereiszkia važiuotam, 
bet peseziam jis parodo gam
tos margumą ir dangaus gro
žybe.

Rudenio dienos ir vakarai 
padaryti vien tik ‘ peštiems, 
vien tik tiems, kurie nesisku
bina, žeme eina ir per lapus 
brenda.

Gal skaudžiausias ir 
niausiąs nusiskundimas ateina, 
isz mažųjų, kad jie “Neturi Ka i 
Daryti. ’ ’ Szitame nusiskundi- ’ 
me galima rasti daugiau szird- 
gelos, liūdnumo ir liūdesio, ne- 
gu per suaugusiu szermenis ar 
laidotuves.

Ir isz tikro dabar nėra nieko 
daryti. Zabovos nusibodo, 
draugai iszvažiavo, paliko, 
dienos murzinos, apsiniauku-1 
sios ir trumpos. Per trumpas I 
laikas tarp auszros ir saulelei- 
dos. O gyventi ir gyvuoti trum-! 
pame . popietyje ir jokio užsi-, 
ėmimo neturėti tai isz 
jaustis apleistu.

Neturėti jokio kito užsiėmi
mo kaip tik ruosztis ateinan- 
czios dienos mokslui, plauti in
dus, mazgoti “diszes,” tai pil
kas gyvenimas.

Vargas kai nėra kas daryti, 
į vargas tam kuris neturi nieko 
daryti ir vargas tiems kurie su 
tokiu vargszu turi gyventi.

Tai jaunimo skaudžiausia 
rauda, kad jis nieko neturi da-

XT . . . t Ty 11 ryti. Bet tokia rauda gali būtiNolosovas, Jurgis, 33o6 U’ , . , , .. ..dar ir skaudesne, jeigu jis per 
J tankiai ir per inkyriai lys savo
tėvams po kojomis namie, nes mergele ar apie karalaiti ir ka
ta da jis gali gauti ir kaili isz- ra laite, bet apie žulikus, raz- 
pilti. O tai butu skaudžiau ne-j baininkus, žmogžudžius ir ki- 

On i n*ek° neWreti daryti. tekius nevidonus, kurie szian-l
Tie kurie neranda nieko da- dien taip patinka musu vai- 

„ ryti, gal per daug ir per arti kams.
namu, už pecziaus tupi. Ru- p0 tam reikes kriesla trinti, 
dens dienos yra gražios ir paiszeli kramtyti, prie ryto-į 
spalvotos. Miszkai mirgsta sa- jaus mokslo prisirengti.
vo raudonu margumu, lapai Saulute jau seniai nusileido, 
szlama; maži gaisreliai isz su- elektros szviesa jau namuose 
džiuvusiu lapu beveik visur szvieczia, bet Rudenėlio skais- 
liepsnoja ir gardžiai kvepia. | tus oras ir kvapas vilioja anks- :

Ant beveik kiekvieno tusz-, ti gulti, gerai iszsimiegoti.
ežio loto vaikai “futbole” žai-| Tas, kuris taip liūdnai ir 
džia, lapuose voliuojasi ar tuos < aszarotai nusiskundžia kad 
lapus degina. Gal draugai,! jam nėra nieko daryti Rudenio 
vaikai ir mergaites nuėjo sau dienoje ar vakarėlyje yra jau 
namo, dviraezio ratas ^al su- mires, tik io oimines ar drau-
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Morkevjczius, Juozas, Vero
nika, Gražina ir Laima, Crys
tal Springs, Miss.

Jurkynas, Petras,
Danute, Rūta ir Arvydas, Lo-: 
cust Grove, Georgia.

Jasmantas, Justinas, Vikto
ras, Izabele ir Kazimieras, La
ceyville, Pa.

Jablonskis, Balys ir Lilija,
722 W. 18th St., Chicago, Ill.

Kacanauskas, Liuda, Biruta 
ir Renate, Rt. 3, Rhinelander,
Wise. i 506 W. Pershing I?tL, Chicago,

Kalveliene, Elzbieta, 6611 S. Illinois.
Fairfield Ave., Chicago, Ill.

Kazokaitis, Jonas ir Vikto- 94 Concord

St., Omaha, Nebr.
Perednikiene, Lydia, 

Concord Ave., Norwood, Mass. Į
Plikaitis, Juozas, 198 Devan ■ 

Terrace, Kearney, N. J.
Pakasius, Jurgis, ir

RD 5, Binghamton, N. Y.
Ridikas, Jonas, Urszule, Re-! 

gina, Juozas ir Elena, 47 Cedar 
St., Norwood, Mass.

Skirmantas, Stasys, Elena, 
Milda ir'Arvidas, Five Points, 
California.

Sodaite, Amanda, Beres Col
lege, Beres, Ky.

Sijoniene, Marijona, 4331
Elena,' Trumbull Ave. Detroit 8, Mich.

Saulevicziene, Genovaite, in 
Crystal Springs, Miss.

Šimkus, Kazys ir Elena, Bal
timore, Md.

Skėrys, Antanas, 1159 Kip
ling Rd. Elizabeth, N. J.

Šmulkštys, Jurgis, 179 Con
gress Ave., Waterbury, Conn.

Tidmaiias, Karolis ir Mare,

Po vakarienei yra radijas, o 
gal ir televizija, kur galima ne! 
tik girdėti, bet ir matyti! Czia 
jis ras pasakų ir pasakaieziu, 
ne apie balta dobilėli ir gražia

Jeigu norite turėti ka dary
ti Rudenio dienelėmis ir vaka
rėliais, tai palikite savo auto
mobilius namie, uždarykite sa
vo telefonus ir radijus, ir kaip 
jusu tėvai, tėveliai, kelines pa- 
siratoje, andarokus pasikelu- 
sios pešti eikite.

Uncle Sam Says

Good intentions do not make a good 
savings plan. The SMART, SURE way 
to save is on a regular-convenient-de
pendable, automatic plan. You can get 
this sensible combination by investing 
in U. S. Savings Bonds in either of two 
ways. On your company's payroll with 
the Payroll Savings Plan where you 
work, or if self-employed, your bank's 
Bond-a-Month Plan where you bank.

U.S. Treasury Department

Tyla, Povilas, Irena ir Vida,: 
•Norwood, Į

rija, 412 E. 13th St., George
town, 111.

Klibingaitis, Francas, Rt. 1, 
Huntsburg, Ohio.

Kilikevicziene, Raisa, Grand

Mass.
Ulinskaite, Marija, 54 ( 

more St., Rochester 5, N. Y.
Užas, Donatas, 81 Steam-'

boat Rd., Great Neck, L. I.,

^A- B - CELA=^a

nenu-

Darbininku Unijų Vadai da
bar remia, Demokratus, ir pa
sižada jiems darbuotis per at- 
einanezius Rinkimus.

4

Amerikos valdžia paskirs 
kelis szimtus milijonu doleriu 
Lakūno Sztabui, nes dabar vi
si iszsigando kai iszgirdo kad 
Sovietu Rusija turi ta “Sprog- 
stanezia Atomine Bomba.”

Pirkie U. S. Bonus

* * * * 
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Vaicekauskas, Antanas, RRi 
2, Gillespie, Ill.

Vaieziunas, Stanislavas, Ju
lija, Julija, Stase ir Birute, 333 
Grove St. Kingston, Pa.

Valkaviczius, Albinas, 74 
Sudan Sb, Dorchester, Mass.

Velbasis, Elena ir Simonas, 
2434 69th St., Chicago, III.

Žeringiene, Alma, Erika ir 
Angelika, 1233 Ashland St., 
Detroit 15, Mich.

Ziedonis, Jurgis, Uršule ir 
Nijole, 6933 S. Rockwell St., 
Chicago, Ill.

Atvykstanczius uoste pasiti
ko organizacijos atstovai.

— BALF Imigracijos 
mitetas.

“Talmudo Paslaptys”

lūžės, gal saulute jau nekaitina gai dar nesuspėjo ji palaidoti, 
bet ji dabar gražiai szypsosi ir Rudenėlio dienos vilioja ir

I

Ko-

Choose The Right Point
/or

The Way You Write
No. 5556

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu 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.

"DIP-LESS”
WRITING SETS

by

No. 5668

BįTĮ—lt)

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai W :: 
“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Major Gregory, Gutman 
Gudlofsky Lenku požeminio 
sukilimo vadas, neseniai at
važiavo in Amerika. Jis pa
sakoja savo nuotykius, dvie
ju metu amžiaus Deiders,Ja
nis, kuris teipgi in Amerika 
neseniai atvažiavo isz Len
kijos.

Major Gudlofsky su savo 
draugais per kara nugalabi
no Generolą Kucera, Hein-

rich Himmlerio szvogeri ir 
kitus du Vokiecziu genero
lus.

Jis atvažiavo pas savo gi
mines ir ketina apsigyventi 
New York mieste.

Atvažiavęs, jis sako kad 
Lenkai nepasiduoda Komu
nistams ir veda nuolatini 
slapta pasiprieszinima, ku
ris yra vadinamas požeminis 
karas.

Can’t Leak - Won’t Flood.
L

Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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ISTORIJA SENO GENEROLO
NE- nęszposauju, tas teisybe;' 

turėjau syki mirtina baime,! 
kalbėjo žemas, žilas generolas,' 
rimta savo iszvaizda protes- i 
tuodamas priesz juoką, drau-l

traukti nei vieno žodžio apie 
prie'žasti tos netikėtos pasiry
žimo permainos; nuolatos ty
lėjo ir iszkeliavo su savo pul-

gaujanti tiems žodžiams.
Pulkelis užsitarnavusiu ve-i j 

teranu, besilsencziu AViesbade-j 
ne, prie pasznekesio stalo vede j 
kalba apie septynios deszimtsl 
metu atminimus.

— Ponas! Nepabaugina- 1 
mas kareivis! Kas poną galėjo 
iszbauginti, kad turėtum gauti! 
sau didele baime?

— Lyg sziol to nežinau!
O patemijas iiigeiduma iri 

neužsitikejima ant veidu susi
rinkusiu. dadure:

— Jai ponai norite, papa
sakosiu jums ta istorija. Yra 
labai nepaprasta, o p riek tam 
trumpa:

Tas atsitiko žiema, prie Or
leano. Sziame laike neatsime
nu jau net kaip vadinta užpil
tas sniegu tJs vilku urvas, ku
riame mums, dragūnams, pa-j 
skirta vietos gyvenimui. Pra-i i 
dejome gaspadoriauti tose pa-' 
ežiose pirkiose ir tvartuose,! 
kur priesz musu atėjima gas-į 
padoriavo Bavariecziai. TiktaiI 
sena pilis priesz bažnyczia sto-; 
vėjo tuszczia. Muszio vili joja, i 
priesz pat to kaimo užėmimą,, 
jame nakvojo laisvu sząuliuj 
skyrius.

Bijodamies didelio kraujo 
iszliejimo, musiszkiai neejo 
užpultie bet padege namus sto- 
vinezius arti piliesJr užpuolė 
isz užpakalio. Musztasi iki pas- 
kutiniu ju. Savininkas, dimisi- 
juotas Napoleono kareivis, 
taip pat jo sūnūs, dalyvavo ko- Į 
voje ir abudu pražuvo.

Po tam viskas apsiramino ■ 
tiktai liepsniu sznypsztimas ! 
pertrauke paniurusia žiemos! 
nakties tyla, beveik visa pilis į 
sudegė.

Iszliko vien tik paszalinis 
sparnas, kuriame gyveno savi
ninkas. Buvo galima jame ko- 
geriausiai apsistoti, bet Bava
riecziai nedryso tenai eiti, no- 
rints po* tam gaisrui da dvi 
sanvaites kaime stovėjo. Tasai 
namas gimdė baime; visur 
kraujas, žudymosi ir kovos1 
pedsakiai! Didele,]e salėje gri-į 
Įėjo ryszulys paraudonavusiu' 
sziaudu ant kuriu sudėta su-' 
žeisti, kol jie nuneszta ant ka
piniu. Tas teisybe, patys to 
norėjo, statydamiesi priesz 
mus narsiai, o vienok, pilis bu
vo tuszczia.

Vienas tiktai Bavarietis pa-j 
sidrasino ineiti.

Kalbėta kad nakties tylu
moj, namuose buvo girdimi J 
stebėtini balsai, juokai, žings
niai, traukymas durimis. Ma
tyta. ne kaipo szviesa languose. 
Isz pradžių manyta kad tenai 
slapstosi laisvi szauliai bet 
apie tai, akyveizdoje daugybes 
besisukinejaneziu po kaima 
Vokiecziu, jokios kalbos ne
galėjo būti.

Toji paslaptybe tai-gi užin-j 
teresavo jauna Bavarijos ka-! 
Valerijos porucznįnka. Nu-j 
sprendė, kaip ne buk, perleisti i 
nors viena nakti tuose namuo-i 
se, kuriuose buvo pilna dvasiu • . < • iir jau temstant jisai m tenai | 
persikėle su savo paklodalu ir; 
revolveriu.

Vienok kol jo draugai nuėjo 
ilsėtis, poruezninkas sugryžoĮ 
ir, tylėdamas, sėdosi tarp ju' 
už ętalo. Negalėta isz jo isz-

Merginos sziandien ant . 
nieko nežiūri, 

Bile koki jauniki turi, 
O kokis?

Mat, bile vyrukas. 
Sarmatos visai neturi, 
Kad ir kas ant ju žiuri, 
Pq pleisus valkiojesi, 

Ir tai po svetimas vietas 
trankosi.

Paskui atsitinka ne viena 
karta, 

Kur mergelka vyrukui ne 
tenka, 

Ant galo, del kito patenka. 
* * *

In viena Elizabeto saliuna 
inejau, 

Netikietai ten užeijau,
Nes keli pažystami draugai 

pavadino, 
Del manes,

Su noru kožnas fundino. 
Saliuninke stovi prie baro, 

Sziaukia savo dukrele ir gert 
varo: 

“Ana, Jonukas ir kiti fundyia 
iszgerk! ’ ’

Mislinau sau,
Velnias tave stverk, 

Nelaba bobele, 
j Kad taip moka isznaudot. 

O saves nemoki paguodot.
Vyrelis nenorėdamas,
Už visus turi mokėt, 
O t a i. laba i negražu, 

Net pikta man kalbėt,
Kad m'ano drangai, 

Paeiliui kiszenius tusztina, 
Visiems kas yra saliune 

fundina, 
O ka, priversto prie to, 

Per ta sena boba, 
Nesiklausdama, bet visiems 

gert duoda. 
Norėjau triksa begedžiams 

padaryti, 
Ir isznaudot o jus sugiedyti, 

Bet laime ju,
Kad. smulkiu neturėjau, 

Tylomis nenuskraustas iszejau 
Tokiam saliune nei cento 

nepalikau.
Juk asz Taradaika, 

Matau kas ko vertas. 
O jus neiszmanus vyrai, 

Kam duodate save skriaust, 
Ir nemetytumet savo 

pinigėlius.
* * *

A7ienas mano kaimynas sako: 
Nekarta asz sau tinkinu, 
Isz kur tieje gastronomai 

iszrado, 
Kaip vadniasi tos visos 
žvaigždes ant dangaus?

Bet da to neisztinkinau!

Mikas — Tas Petras jokiu 
svaiginaneziu gėrimu nege- 

’re, vis linksmas ir nuolatos 
dainuoja!

1 Jonas — Tai vaikine visi 
yra linksmi katrie tik skaito 
“Saule.” 

ku, nepasakos niekam ne žode
lio.

Kada mes tenai pribuvome, 
apie narna pasakota, jau visos
legendos. Kareiviai vieni ki

etiems paša kodavo nebūtas is
torijas. Tas dalykas inpykino 
musiszki adjutanta kuris užsi
geidė juos pertikrinti, kad tas 
viskas tai tik vieni iszmislai ir Z
pasakos.

Treczia diena musu buvimo 
pilyj, tarė mums viena rytmetį 
abejingiausiu sviete balsu;

— • Na, vaikinai, ar žinote, 
kad isztisa nakti ‘praleidau pi
ly.]' •

Pora liudininku patvirtino 
jo žodžius. Isz visu pusiu pasi
pylė klausimai;

— Ir kas? Ir kas?
— Iszsimiegojau kogeriau- 

sia ir man sapnavosi isz anuo
tu szaudymai.

Tai sakydamas, juokėsi. Bu
vo iszbales, tas tiesa, bet nie
kis; laikėsi puikiai. Vakare j 
nukeliavo in vyriausia kvatie-i 
ra prisakymu, reikėjo perva
žiuoti tyis kaimus. Na ir nuo to 
laiko jo jau niekas neinate. 
Praslinkus trims dienoms, at
rasta laukuose jo arklys, isz 
bado nepasijudinantis. Tik 
vienam Dievui žinoma kas su 
juo atsitiko!?

Ant rytojaus, vakare, sėdė
jome kalbėdami apie prapuolu
si dranga be jokios žinios ir at
simindami kad priesz savo 
smerti nakvojo tai-gi tuose na
muose kurie visiems pasirodė 
baisus, su aprūkusiais, isz- 
musztais langais. Niekas neno
rėjo prisipažinti kad tiki in 
dvasias, vienok kiekvienam 
buvo nesmagu ant szirdies ma
tant tuos namus.

— Asz-gi ta vakara iszge- 
-riau daugeli raudono vyno ant 
karszczio, nuo keliu dienu bu
vau nesveikas, turėjau drebu
li, galva man sukosi, vynas pri
davė man džiaugsmo.

— Reikia tas daigias isz- 
tirti! Suszukau. Da sziandien 
ant nakties pasitaisau sau ten 
vyriausia k va t i era.

— Neturi kibą nori isztik
ro nakvoti pilyj! Tarė ant to 
vienas isz mano geriausiu prie- 
teliu.

— Nori in laižybas? Ka 
duodi ?

— Savo araba.
—- Tai buvo puikus arkliu

kas, del jo vieno verta buvo 
praleisti kelios valandos tuose 
namuose. Padarėme laižybas.

Apėmė mane neramybe. Už
simaniau atsitikimu, ko tai ne
paprasto, idant nusikratyti 
nuo to nesuprantamo suspau- 
dymo padėjimo, kokiame bu
vau jau nuo nedėlios.

* * *
Apie deszimta valanda sku

biu iausi in pili su ordinansu, 
neszancziu paklodala. Isztiese 
ji prie pecziaus dideleje saleje, 

j vienatiniame kambaryje ku- 
I riame iszlike lango stiklai. Pe-i 
' ežiu jau pirmiau pakurino, pa-! 
! liko pora pagaliu zopostui, o 
kaip tik pasakiau: “eik” nu
ėjo prie duriu ir pradėjo bėgti 
kiek galėdamas.

Buvau labai linksmame pa
dėjime, beveik džiaugiausi. At
siguliau ant matraco ir užsira
kiau cigara. Mundiero ir batu 
nenusiemiau. Szale manes gu
lėjo pisztalietai.

Apsidairiau aplink sale,- Bu
vo didele, liepsna nuo kamino 
ir žvakes apszviete tiktai vidu
rį, kortese vieszpatavo tamsy
bes. Prie langu buvo szviesu, 

I kaip diena, taip kad aiszkiai 
į pamaeziau stebėtinas, juodas 
i pletmas ant aslos.

:: JUOKAI

Bijosi Viena

Andrius in savo Paczia — 
Ar girdi Magduk, girdėjau 
jog kaip asz nueiniu ant 
naktelinio szipto, tai ateina 
Antanas?

Magduke — Na tai kas, 
kad ateina! Asz bijausu vie
na būti, tai vaikinelis atei
na! Ka tai kenkia?

Prie Piet

Gaspadine — Kodėl Jonai 
ne valgai pajaus?

Jonas — Dėkui, misiuke, 
asz pajų suvis nemėgstu!

Mažas Petrukas — Jis 
mamyte meluoje, asz ma- 
cziau kaip Jonas suvalgė 
szanteje net tris pajus!

Žinojau, kas tai tie do plet- 
ma.i liet man buvo vis viena.' 
Nesuprantamas nuilsimas apė
mė mano visa esybe. Atjau- 
cziau ji nuolatos per kėlės pas
kutines dienas bet dabar da 
arsziau tas mane apėmė. Nie
ko negeidžiau tiktai uždaryti; 
akis ir isz vietos nesijudinti, i 
Ir taip geriausiai; permiegosiu ; 
visa nakti, o ryte gausiu arkli.;

Netrukus isztikro užsnau-Į 
džiau. Tai bpvo puses miego; 
padėjimas pertraukiamas kas! 
valanda kokiais tai skambe-j 
siais: bažnyczios bokszto laik
rodžio muszimu, balsais per
mainomos sargybos. Petrauko- 
se, pus-sanmoningas svajoji
mas apie namus, apie tiek rei
kalaujama ramybe. Karo, vi
dui iniszkas gražumas pa veiks
lai! susitikimai ir susirėmimai; 
su Garibaldiecziais arba su j 
laisvais szauįiais, kaip toje sa-i 
leje, kur kibtasi už geruliu ir; 
skaldyta, galvos, o kur dabar’ 
yra taip tyla, tokia mirtina; 
tyla.

Ir priek tam toksai szaltis! 
Drebėjau kaip drugio kreczia- 
mas po storu vailoku kuri ant 
saves užsitraukiau. Reikia pri
dėti malku peeziun.

Aliegas isznyko. Gulėjau žiū
rėdamas placziai atvertom aki-’ 
mi in menulio szviesa, iszsklai- 
džiusia po sale.* * *

Staiga su nuosteba pama
eziau kad prie lango kas toksai 
stovi. Kokis tai jaunas aficie
rius.

Stovi, užsisukęs peeziais in i 
mane ir, tarytum, užsimislijasI 
žiūrisi ant kelio. Ir nei net ne
pasijudina. Bet ji matau visa 
.aiszkiai, nuo kojų iki galvos,

Pirma mano mislis buvo kad į 
yra vienas isz tu, kurie czio-l 
nais užiniiszta, turtingas pilies! 
savininko sūnus. Bet ne matau 
aiszkiai A7okiszka mundiera 
mano pulko.

Tas mane tuojaus suramino. I 
Kada asz miegojau, atėjo vie
nas isz draugu persitikrinti, 
kaip czionai viskas stovi, ar J 
asz kartais nepasprudau. Nie
kam mat nesinori praloszti 
toksai arkliukas. Taigi ramiai 
atsiliepiau isz po vailoko;

— Katras ežia isz jus ate- 
' jote?

Mano klausymas atsimusze 
i atbalsiu nuo nįilžiniszkos sa- 
' les tnszcziu sienų, bet atsaky- i; mo nebuvo. Prie lango iszvaiz-
i da nuolatos stovėjo be judeji-
i mo, žiūrėdamas kaip ir pir-; 
miau ant apsukusiu griuvėsiu' 
ir in sniegą aplinkui.

i Staigai mano mislys pra-Į 
szvito: “Juk tai musu adju-; 
tautas! Alano prietelius, atėjo; 
mane jierseigeti priesz žmogžui 
džius arba parodyti savo už- 
muszejus idant mes su jais at- 
sirokuotumem.”

' Tiktai kad adjutantas buvo!
i vidutinio ilgio ir juodbruvas,b 
; tasai aficierius turi juodus 
! plaukus. Tas mane sujudino.
Kaip-gi tai gal ne jis? Na tai, 
kas-gi gali būti mano pulko

i mundiere ?
Toje valandoje patemijau ka 

tai, szmoteli vatos. Baltavosi 
po deszine to slaptingo drau
go ausiu.

Ir greitai mane apėmė baime 
baisiausia, kokios nepatyriau 

‘ niekados savo gvvenime ir ko i .
baisesnio žmoguus negali nie-! 
kur sutikti ir turėti.

Kada tai buvo? Dvi, ne tris 
| dienas atgal: iszryto skiliausi 
i su sukietejusiom nuo szalczio 
į rankom ir giliai insipjoviau po 
; deszine ausin. Pulko daktaras, 
I būdamas tuokart pas mane,
pridėjo prie žaizdos szmota 
vatos. Vata yra ten da ir dabar 
jaueziu ja po ranka. Bet tasai, 
prie lango, taip-pat ant veido 
turi vatos, ir toj paezioj vietoj!

O taigi tasai nežinomas ofi- 
eieras menulio szviesoje, tai 
asz! Tasai pat ūgis, figūra, 
plaukai, vikas, viskas! Isz di
deles baimes pamislinau sau: 
“pėrsitiikrineziau, jai atsisuk-! 
tu.”

Toje paezioje valandoje, ta
rytum, tiktai laukdamas mano 
prisakymo aficieras atsisuko! 
ir pamaeziau, save!

Su žaibo greitumu pasislė
piau po vailoku; drebėdamas 
visu kurni, pertikrinau save: 
Juk esi n czionai! Kaip-gi ta
sai gali but manim!”

Aplinkui vieszpatavo tyla. 
Alanyje atsirado nusitikėji
mas: iszkisziu galva ir atver
iu akis, pamatysiu kad nieko 
saleje nėra o taigi ir pirmiau1 
nieko tokio negalėjo būti vis-! 
kas buvo tai tik sapnas.

Toj valandoj man rodosi ne
miegojau; aiszkiai girdėjau 
laikrodžio muszima ir gaidžio 
giedojimą. O nemažiau, kada 
da iszkiszau galva, aficieras, 
kaip ir pirmiau, stovėjo veidu 
užsisukęs prie lango ir abejin
gai žiurėjo ant sniego.

Beisboles Ratelio Viltis

New York Yankee beisbo
les ratelio vedėjas pasikalba 
su beisbolininku Joe DiMag- 
gio ir klausia jo ar jis bus 
gana pasveikęs loszti priesz 
Brooklyno beisbolininkus 
del Cziampijonato.

Per visa vasara Yankee 
beisbolininku ratelis sutiko

Nesveikas žingeidumas vela 
man pakuždėjo: “kad da syki 
ant jo pasižiurecziau. ” Ir kaip 
tiktai pamislinau, jau viskas 
iszsipikle. Patemijau kad ka 
nors pamislysiu ežia prie pe
cziaus, tuojaus tasai viską isz- 
pildo prie lango.

Czia ir tenai veike mano va
lia. žiurejonie vienas in kitji, 
maeziau aiszkiai savo, ir su
drėbėjau: “o kad tik jis nepra
ši juoktu!”

Ir sztai tasai juokiasi taip, 
kaip kad pamatau baltus dan
tis, žibanezius isz po ilsu. Szal- 
tas prakaitas apipylė man 
kakta bot prieszingai savo va
liai pamislinau: “Dokui Die
vui kad mus atskiria deszimts 
žingsniu! Neprileisk jo prie sa
vos! Neleisk jam pasitrauk
tu!”

5}*
Toje valandoje tasai pasi

traukia nuo lapgo ir greitai di
deliais žingsniais prisiartina 
prie mano paklodalo. Paszo- 
kau ir kaip pakaustytas, lei
dausi per apszviesta menulio 
szviesa karidoriu in vartus, o 
paskui -mane bego Ims tokis, 
skambindamas kardu. Pasilei
dau isz visu šylu, užkliuvau už 
trepu ir kritau isz virszaus že
myn su galva, in sniegą.

Czionai palengva atsipeike-
jau. Gulėjau ir maeziau szalta- 
me, skaiseziame ore žvaigždes 
ant galvos ir daugiau nieko. 
Slaptingas žmogus isznyko, o 
asz visas buvau apsidaužęs. Su 
sunken y 11 e n u si v i 1 ka u «per snie
gą, bile tik toliau nuo to namu! 
Kas valanda ^u baime pasižiū
rėdamas paskui save. Bet ma
ne užpakalyje nebuvo nieko.

Netoli buvo arklyde. Tenai 
stovėjo musu arkliai. Pastūmė
jau duris, praėjau užsimiego
jusi ir nustebinta ordinansa ir 
atsigulęs alit maiszu su avižo
mis, lankiau rytmeczio.

Supratau dabar del ko Bava- 
rietis už nieką nenorėjo pasa
koti ka mate pilyj ir del ko mu
su adjutantas, sugryžes isz te
nai ryte, juokėsi, norėdamas 
paslėpti savo baime o ta paczia 
diena net pražuvo. Atėjo man 
ant misliu senas prietaras: kas 
pamatys pats save, turi mirti.

Pradėjo szvisti. Isz toli bu
vo girdimi riksmai, czerszkeji- 
mai. Avienas, du, ir vėl, vėl su 
lygiomis pertraukomis. Armo- 
tu szaudymai darėsi vis aisz- 
kesni. Taigi sziandien kova.

Buvau persitikrinęs kad tos 
dienos neiszgyvensiu. Užsnig
tomis kaimo uly ežiomis jojo 
triuboeziai, triubydami ant 
alarmo. Abelname susimaiszy- 

visokiu nelaimiu ir nepasi
sekimu, nes daug losziku bu
vo susirgę ar sužeisti.

Beisbolininkas Joe Di- 
Maggio buvo susirgęs karsz- 
lige, bet pasveiko ir galėjo 
loszti ir padėjo savo drau
gams ta beisboles Cziampi- 
jonata ežiais metais laimėti,

me nepateminta in mano isz- 
žiura. Tiktai prietelius man in 
ausi tarė;

— Sveikinu tave. Arklys, 
tavo!

— Pasilik ji sau! Suszu- 
kau susimervaves ir pasileidau 
paskui batareja, kuriaja turė
tu uždengti mano eskadronas.

Patekome ta diena in karsz- 
cziausia ugni. Užpakalyje ma
nes užmuszta keturi dragūnai, 
pora žingsniu nuo manės ply- 
szo granatas, o krūvose žmo
nių ir arkliu lavonu patemijau 
jauniausio isz draugu lavona.

Asz buvau gyvas. Kas ’va
landa klausinėjau pats saves, 
kada pagalios griūsiu. Bet ap
link pietus kova užbaigta, vis
kas aplinkui nutilo.

Atsisėdu ant akmenio, apsi
kabinau su rankom galva ir 
žiurejausi sau be jokios mis- 
lies iu tolumas. Jodamas pro 
mane daktaras atsiliepe in ma
ne:

— Ko tai taip ponas stebe- 
tinai iszrodai?

Asz-gi, ilgai nieko nemisly- 
damas, maebinaliskai atkir
tau:

— Juk turiu mirti!
Tuokart nuszoko nuo ark

lio, prisiartino prie manes ir 
szvelniai paklausė:

— Kur ponas esi sužeis
tas? Kraujo nematyt.

— Da ne esiu sužeistas, at
sakiau.'

Daktaras žingeidžiai ant 
manes pasižiurėjo, isztyre pul
so tvaksejima ir neramiai pa, 
klausė:

— Hm, ar seniai ponas 
taip blogai jautiesi?

— Alaždaug nuo Nedėlios. 
O sziandien nakezia.

Nebaigiau. Pagaliaus dakta
ras jau neklause, greitai atse- 
ginedamas mano mundiera.

Pasirodė, kad visa kratine 
buvo apklota raudonais piet
umis. Asz pats lyg tol to neži
nojau.

— Žinomas dalykas! Kaip 
tai ponas visa sanvaite vaiksz- 
czioji su aiszkiu tifusu? Ko- 
delgi ponas nepasakai kad ser
gi?

— Pats to visko nežinojau.
— Ir szianakt ponas neži

nojai? Juk turėjai turėti bai
siausia karszti! Dabar da net 
pusią dienyj turi mažiausia 
trisdeszimts devynu laipsnius. 
Ar-gi tai galima ida*nt ponas 
nieko nejaustum? Ar ponas ne
įdėjo ja i, ar nepametei sanmo- 
nes? Kaip sau ponas nori, bet 
tai negalimas daigtas!

Tylėjau. Daktaras paszauke 
lazarieto tarnus. Nuneszta ma
ne in ligonbuti.

Kas paskui buvo jau neatsi
menu.

O kada vėl stojausi panaszus 
in žmogų perejo trys menesiai 
ir kare buvo pabaigta.

Sirgau asztriausia tifuso 
(sziltines) forma. Su viena ko
ja jau stovėjau grabe.

O vienok, kada atsimenu 
sau ta viską, kiekviena karta 
mistinu, kad geresnis toksai 
užbaigimas nei tasai baisus, be 
rubežiaus persigandimas ir 
baime.

L. TRASKAUSKAS
' . ■ ■

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS

Laidoja Kūnus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalams « ::

835 WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 78 
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Žinios Vietines
žino. Ir ta diena 1934 metuose 
Prezidentas Franklin 1). RoO- 
seveltas insake Vidaus Sekre
toriui, Harold L. Ickes, su ka
riuomene užimti visas anglu 
kasyklas, mainas, kai John L. 
Lewisas iszszaulke 530,090 inai- 
nieriu ant Streiku.

na.

geresni būvi

kur kylo pa-

Shenandoah, Pa. — Subatos 
ryta, Szv. Jurgio bažnycziojc, 
Kun. Jonas Lukszys, vikaras, 
suriszo mazgu moterystes, pa
nele 
Mart. 
Lloyd 
sunns 
208 S.
Clair. Svotai buvo Mare ir Re
gina Bernatoniutes, Rosemary

Beatrice, duktė pons. 
Bernatonių, nuo 206 E. 
Uly., su Petru Kaunu, 
pons. Ant. Kaunu, nuo

Klock, Kaz. Yokaitis, Mykolas 
Koclnir ir Normandas Kaunas. 
Vestuves atsibuvo Miners sve
tainėje. Jaunavedžiai apsigy
vens Sfl.int Clair.

— A psi vedinio laisnus isz-
eme Ona Gerasinavicziute, 123 
S. Line St., isz Frackville, ir 
Antanas J. Vaiksznorius Jr., 
322y2 E. Lloyd Uly., Shenado- 
ro.

— Stanislovas Keraviczius 
nuo 9 So. Bridge Uly., likos 
nuvežtas in Locust Mt. ligon- 
bute del gydymo.

' Tarybos paszalinti ir kiti in ju! 
! vietas paskirti, kurie sutiks i 

S Z EIM Y N 0 J E SKAITYTOJAI ŽINO tarpininkauti su Armija ir su 
--------  -------- j Lakūnais.

Gal szitaip ir baigsis visas 
tas nesusipratimas. Bet gal tas 
nesusipratimas ir czia baigsis, 
bet tas klausimas, toli gražu, 
nėra iszrisztas.

Mums iszrodo, kad jeigu La
kunu Sztabas taip didžiuojasi 
tuo savo nauju B-36 kariszku 
eroplanu ir sako kad jis gali 
tiek nuveikti, o jeigu augszti 
Laivyno Admirolai su jais ne
sutinka, tai argi nebutu pro
tingiausia tuos eroplanus pa
vesti kitiems isztirti. Czia ar 
vieni ar kiti klysta, ir mums 
svarbu žinoti, nes kai karas 

i iszkils tai jau nebus laikas pa
žiūrėti kuriu teisybe buvo.

(Tasa Nuo 1 Puslapio) Kai Amerikos Kongresas nu-i 
state musu kraszto rubežius. 
net keturis tukstanezins mylini 
nuo musu krantu, tai ar žinote 
kuri isz szitu nusistatymu tas 
Kongresas invede:

Palaikyti vienybe su Angli-
i ja-

Sudaryti atskiras taikas su
tartis su kiekvienu Europos 
krasztu.
Pastatyti kariuomenes prie 
Plieno Uždangos ir apsupti 

karininku Rusija.
Sudaryti Atlanto Kariszka 

Mes staeziai Sutarti.

Laimėjimo Dovana ']1 buvo “ž vlsa ta nefeime
Jo žmona ant to eroplano žu- 

vo su kitais, bet dabar jis yra 
7 suimtas ir turės už visa tai at-
<0| sakyti.

POL1CIJANTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

— Spalio (Oct.) menesis 
jau baigėsi.

— Kita Panedelyje Spalio 
31 d., invyks Vaiku Halloween 
Paroda ir prasidės 6:30 valan
da vakare.

— Sukatoj pripuola Szv. 
Narcizo. Ir ta diena 1618 me
tuose, gimė mokycziausias ir 
gabiausias žmogus per Kara
lienes Elzbietos karaliavima, 
Sjr Walter Raleigh. Dainius, 
raszytojas ir mandagus dzen- 
telmonas, jis syki paklojo ant 
ulyczios savo palta kad Kara
liene Elzbieta, savo batelius ne- 
susiteresztu dumble. , Kai Ka
raliene Elzbieta pasimirė, jos 
inpedinis Jokūbas Pirmasis 
nepasitikėjo ant. Sir Walter 
Raliegh, ji inmete in kalėjimą 
ir paskui jam galva nukirto.

— Gerai žinomas senas gy
ventojas isz pirmo vordo, Ed
ward Burns, angliakasis, nuo 
413 W. Spruce Uly., numirė 
Panedelyje, po trumpai ligai. 
Pigulejo prie Szv. Kaniko pa
rapijos. Paliko dvi seserys ir 
du brolius.

■— Subatoje taipgi pripuo
la “Jono Mitchello Diena,” 
kuris buvo Prezidentas Ang
liakasiu Unijos ir prigel'bejo 
jiems iszkovoti
Angliakasiams. Kasyklos ne
dirbs.

— S t ra ik os 
reita sanvaite atgal Hammond
kasyklose pasibaigė ir visi 
darbininkai sugryžo prie dar
bo.

— Ponia Ona Kvederiene, 
nuo 500 W. Spruce Uly., kuri, 
turėjo operacija. Pottsville li- 
gonbute, ana diena sugryžo na
mo jausdama daug sveikesne.

. — Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola dvi deszimta N e del i a 
po Sekminių, taipgi ta diena 
yra Kristaus musu Karaliaus 
szvente, ir ta diena 1941 me
tuose, mainieriu bosas, John L. 
Lewisas nusileido Prezidentui 
Franklin D. Rooseveltui ir at- 
szauke Streikas. Ir ta diena 
1856 metuose gimė Lietuviu 
patriotas Kunigas Aleksandra 
Burba.

— Panedelyje, Pasninkas, 
ir Visu Szventu Szventvaka- 
ris; Ir ta diena pripuola “Hal
lowe’en,” vaikai ta vakara ap- 
siredo visokiais apredalais ir 
maskomis, aplanko kai kurias 
vietas su muzika, dainomis ir 
t. t., už mažas aukas.

— Utarninke pripuola pir
ma diena Lapkriczio (Novem
ber), taipgi Visu Szventuju. 
Menesis paszvenstas ant at
minties Dusziu Czyscziuju. 
Ūkininku Priežodžiai: Saulėta 
Szvento Martyno diena, gabe
na asztre žiema. Szventos Elz
bietos diena pasako kokia žie
ma. Didis sniegas duoda daug 
vaisiu ir dnobiliu. Jeigu per 
Visus Szventus* szala tai atei- 
nanezioji žiema bus lengva. Se
name Rymos Kalendoriuje szi- 
tas (Lapkr.) menesis buvo de
vintas ir nuo Lotynu kalbos 
“Novem” devinto gavo savo 
varda Anglu kalboje. Nors kai 
Julijonas permaine kalendorių 
ir szitas menesis tapo vienuo
liktasis jo vardas pasiliko No- 
vemberis. Menulio atmainos: 
Pilnatis 5; Delczia 13; Jaunu
tis 20, ir Prieszpilnis 27. Lap
kriczio pirma diena, “Visu 
Szventu Diena,” kada Katali
ku B^žnyczia meldžiasi in vi
sus dangaus Szventuosius, in 
tuos kuriu niekas neprimena ir 
niekas tik viens Ponas Dievas

Tamaqua, Pa. — Jonas Sa
dauskas, kuris gyvena pas 
pons. Walter Mack, 19 Rail
road Fly., staiga krito negyvas 
Panedelyje, namie. Velionis 
kitados gyvenp Shenadoryje. 
Buvo veteranas isz Pirmos 
Svetines kare. Per koki tai lai
ka velionis sirgo ir gydosi Ve
teranu ligonbutcje Bath, N. Y. 
Prigulėjo prie Szv. Jeronimo 
para,pi jos. Paliko dvi seseryls: 
Elzbieta Sadauskiute ir J. Bu- 
geyne isz Coaldale.

nui dar žingeidesnes, dar ge
resnes ir reikalingesnes. Rusi
ja dabar tyli ir klausosi kaip1 
musu karininkai viens kitam 
aiszkina kaip jie ketina ant 
prieszo užsipulti.

Visas tas to B-36 bomberio 
klausimas, visi tie nesusiprati
mai, yra baisi keliu bilijonu 
doleriu klaida.

Mums nerupi ir mes visai 
nepaisome kuriu
ežia tiesa ir kurie tiesa sako ir 
kurie meluoja, 
sakome, kad visi jie baisiai Sudaryti Taikos Sutarti su 
klysta peszdamiesi taip vie- Vokietija.
szai. “Saules” Skaitytojai, kurie

Czia, del visu tu kivireziu ir “Saules” skaito gerai žino kad 
del visu tu savo szeimynos rie-i kai Kongresas nustatė musu 
tenu, reikėjo paskirti atskira1 
nekariszka komisija, kuri 
sus iszklausytu slaptai, už 
rakintu duriu, kad niekas 
tas nei Amerikos piliecziai 
žinotu kas ten darosi.

Bet dabar visiems 3
gyva sarmata ir musu krasztuy site. Laikrasztis “Saule” 
pavojus, kai visi tie musu ka- kasztuoja tik Penkis Dolerius 
rininkai vieszai, kaip kokie1 ant metu.
vaikai peszasi ir riejasi.

Mes jiems paskiriame mili
jonus doleriu, kad jie musu: 
kraszta apginkluotu ir apsau-, 
gotu, o jie tarpu saves peszasi. 
Kremlinas dabar kazoka szo- 
ka.

Mes ne esame karininku
mokslus iszeje, mes nieko ne- Tautu Sanjungos Sekretorius, ta bomba padare, bet jis sako 
žinome ir nesuprantame apie 
tokius kariszkus ginklus ir 
tvirtoves, bet mes tiek žinome, 
kad mes visai nepaisome kas 
mus iszgelbes ar apsaugos, bi
le tik mes busime iszgelbeti.

Jeigu Lakunu Sztabas su sa-l 
vo eroplanais gali priesza už-Į

kraszto apsaugos rubežius už į 
vi- keturiu tukstancziu myliu nuo 
už- musu krantu, jie sudarė ta At- j 
ki-1 lanto Kariszka Sutarti.
ne į Skaitykite “Saule” ir apie 

’ tokius klausimus viską labai 
mums, lengvai ir labai greitai sužino-

Laikrasztis “1

GERAS 1SZMISLAS
Ilgoms Prakalboms 

Galas

PRISIPAŽINO

Susprogdino Eroplane 
Kuriame 23 Žuvo

George Sarrant, isz Free
port, Long Island laimėjo 
mažu laiveliu lenktynes, ir 
už ta laimejima gavo Har
wood pergales dovana, ta 
gražiu bliuda ir ji už tai sal
džiai pabucziavo Ruth 
Bride. Lenktynes buvo lai
komos New York mieste ant ■ •
Hudson upes.

nunesze in ta eroplana. Ir ji 
sako, kad ji nežinojo kas buvo 
tame ryszelyje, kuri ji ant ero
plano uždėjo.

į

Ruest sako kad kelios dienos;
tas i

QUEBEC, KANADA. — 
Genereux Ruest, keturios de- 
szimts asztuoniu metu, raiszas 
dziegormeistris teisme prisipa
žino kad jis sudarė sprogstan-
czia bomba, kuri susprogdino po tos eroplano nelaimes, 
eroplana ant kurio žuvo dvide- Albert Guay atėjo pas ji ir ' 
szimts trys žmones. Jis sako jam patarė tylėti apie ta 
kad jis nežinojo kad jis tiek sprogstanczia bomba, 
žmonių nužudys su savo ta na-

| kur tas darbininkas buvo pa-
1 sakes, kad jis mate policij auta 
! laužiant fabriko duris. Jiedu 

užtiko to policijanto automo
biliu, kuriame jau buvo daug 
pavogto ta voro.

Kai policij antas Mūšiai pa
mate kad policijantai ': stovi 
szalia jo automobiliaus, tai jis 
suprato kad jau negerai. Jis 
prie savo automobiliaus visai 
nei nesiartino, bet pats nuėjo 

Į in policijos ofisus ir pasidavė 
ir prie visko prisipažino.

i Jis pasiaiszkino kad jis vo
gė, už tai, kad jam labai reikė
jo pinigu. Jis pernai buvo insi- 
taises nauja sziluma savo na
muose ir dar turėjo szeszis 
szimtus doleriu ^užmokėti. Jis 

! pasivogdavo labai brangaus 
tavoro, ir paskui už pusdyke 
parduodavo.

Hawley Minn. — Trys vyrai
Ponia Pitre teisme pasakė J1 viena moteris žuvo, kai ju 

imie padaryta sprogstanczia kaip tas Albert Guay patarė! ^įtomobibus susimusze su di-

New Philadelphia, Pa.-Lai
dotuves Edvardo Leskieviczio 
nuo 192 Water uly., ihvyko Se- 
redos ryta, su apiegomis Saldž.

nes. Edvardas Leskiev 
numirė Nedėlios vakara 
savo seseri G. Ney, 192 A 
uly. Gimė Shenadoryje.

syklosc. Velionis taipgi pali
ko ir.kita seseri A. Szeleskiene 
isz Bethlehem, Pa., ir broli Al
ber t a, S h en a d ory j e.

New York. — Amerikos Pre
zidentas Harry Trumanas kal
bėjo kampinio akmens uždėji
mo ant Suvienytu Taniu stato-: 
mo namo New Yorke ceremoni- j 
jose. Trumanas savo kalboje! 
smerke Rusija už prieszinimo- 
si Baruch užmanymui Atomi-1 *
ne Bomba valdymą, kontrole, 
ir apie Sovietus už žmogaus 
teisiu niekinimą.

M.
Misijo- j 

po ilgos i
Spalio

Brighton, Mass. -/■ Gerai 
nomas a.a. Teva^/Alfonsas 
Urbana vieži us/U. P., 
nierius Pasiknistas, 
sunkios ligos numirė
18-ta diena. Gimė Lietuvoje. 
Laidotuves invyko Spalio 21 
d., su apiegomis Nekalto Pra-1 
sidejimo bažnycziojc deszimta 
valanda ryte, ir palaidotas in 
Szv. Mykolo kapines.

— Szelpti czionais neužsi
moka, ha už szelpima piktu i 
atsimoka.

— Niekas taip nepadabina
žmogaus veidą kaip linksmu- vas paliko trumpa raszteli, ku

rip policija nepaskelbia.

jai save nusižudyti. Ji sako Loku ant vieszkelio neto- 
NEW YORK 11 Y._ Jeicnr Ruest prisipažinsta kad jis kad jis norėjo savo žmonos nu- 11 nnc> H^vloy miestelio. Tro-

sikratyti, kad jis galėtu apsi- k° Jraiver.v;s nebuvo sužeistas, 
ženyti su jauna restaurano tar- J 'dn'ijanlai sako kad jie dar 
naite. Jis ja fiorejo iszgzdinti, n°žino kaip ta nelaime atsiti- 
sakydamas kad ji bus kaltina- į \
ma už ta eroplano nelaime, ir i o
jis jai patarė nusitrucinti. Jis, — Apie tai visi turi atsi
jai teipgi patarė palikti rasz- minti, kad visi niekszai nuo

bomba.

Trygve Lie nieko daugiau ne- Rs nežinojo ka Albert Guay, 
nuveiks ir nieko daugiau nepa-: kitas dziegormeistras su ja da*- 
darys, mes vistiek jam busime rySt yra brolis Ponios Mar- 
amžinai dėkingi už viena labai =uer^e Pitre, keturios de-
gera sumanymą, iszmisla. 
insake Tautii Sanjungos kam
baruose intaisyti t 
bius per kuriuos atstovai kal- 

pulti pirm negu prieszas mus ba, taip kad jeigu kuris isz ju 
užpuls, tai mes tam sztabui ne- per ilgai kalbės, kad bus gali- 
sigailiame pinigu ir duodame ma jo tas prakalbas nukirsti, 
jam kiek tik jis nori eroplanu. kad niekas negirdes ir jis tada 
Bet jeigu Laivyno Admirolai, turės nutilti.
karininkai mums priparodo Posėdžio Prezidentas Carlos 
kad mums reikia ir galingo Rcmulo jau ana sanvaite buvo 
Laivyno, tai mes ir ta laivyną visiems klumocziams insakesj 
parūpiname. Jeigu armija kad jie nustotu verte prakalbi-į 
mums priparodo kad reikia ninko žodžius in kitas kalbas, 
daug kareiviu, dideles armijos, kai tik jis duos jiems ženklą, i 
tai ir czia mes pinigus paski
riame. Tai kam czia pesztis? 
Kam czia tie karininkai viens 
kitam garbes pavydi? , 

Mes gerai žinome kad ero- 
planai yra reikalingi. Bet mes 
teipgi žinome kad vien su ero
planais Hitleris negalėjo Ang
lijos užkariauti, nors jis ja 
buvo paklupdines. Pats Hitle
ris prisipažino kad jis negalė
jo Anglijos paimti už tai kad 
Anglijos kariszki laivai nelei
do jam prie jos kraszto prisi
artinti.

Jeigu Hitleris su visa savo 
kariszka jiega negalėjo Angli
jos paimti su savo kariszkais 
eroplanais, tai ko mes tikimies 
isz savo eroplanu? Mums rei
kia eroplanu, bet reikia ir Lai
vyno ir Armijos. Kiekvienas 
sveiko proto žmogus ta su
pranta. Bet rodos to sveiko 
proto trūksta ir Washingtono 
Dipliomatams ir musu Kari
ninkams.

, keturios de- 
szimts vieno meto moteriszkes, 
kuri buvo viena to Albert

garsiakal- GuaY meiluže, ir kuri ta bomba teli, kuriame ji prisipažintu Dievo paženklinti.

Taip ir buvo kai Sovietu Rusi
jos Užsienio Ministeris Andrei 
Y. Viszinskis per ilgai kalbėjo 
ir nepaklausė kai jam buvo pa
sakyti liautis. Jis taip buvo in- 
pykes ant visu kad Tautu San- 
junga pripažino Yugoslavijos 
atstovą in Apsaugos Taryba, 
kad jis savo bliovė ir gana, ne- 
paisindamas kad jis_ per ilgai 
kalbėjo.

Szitoks intaisas nutildyti 
prakalbininka yra labai geras 
iszmislas ir reiketu ji pa var
tuoti, ne vien tik Tautu San- 
jungos kambaruose, bet ir per 
vakarienes, balius ir bankie- 
tus, kai tokie prakalbininka 
mus vargina jeigu neužmigdi- 
na. »

KARININKU
PERMAINOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

KAZYROS IR 
MIRTIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jis prie jos nelystu.
Nusižudęs septynių vaiku te

mas.

ir 
ford
Washingtono pasiunsti in ki
tas vietas, kaip buvo Kapito
nas G. Crommelin. Kapitonas j 
Crommlin buvo pirmutinis 
prasitarti ir Lakunu Sztaba in- 
tarti.

Laikrasztininkai WashingtoJ 
ne jau dabar kalba kad tiedu 
Admirolai bus isz Karo Sztaboj

Vice-Admirolas A. W. Rad- 
greicziausia bus isz

SAVINGS BONDS

■:iiihiiirii

THE MONEY you have today can be the 
seed that grows into dreams come true.

Eaten up today in spendthrift buying, it only 
gives momentary satisfaction. But planted 
wisely, it can bring you a harvest of farm or 
ranch expansion—education' for the kiddies 
—that long vacation trip you’ve wanted.

Put profits where they grow. Invest every 
possible penny in U. S. Savings Bonds. Then 
every $3 you plant today, will allow you to 
reap a harvest of $4 in ten short years.

Dean W. I. Myers of Cornell University,

INVEST IN U.S.

Mahanoy City Post 74-American Legion .
This I* an official U.S. Treasury advert!,ement—prepared under auspices of Treasury Department and Advertising Council

EA T THE SEED
and you lose the harvest!

says: “A financial reserve in U.S. Savings 
Bonds is just as important a 
part of a well-managed farm 

Įyį: .'ll or ranch business as is land, 
. few livestock, and machinery. Ag- 

WS-* | riculture is a speculative busi- 
ness, and farm and ranch 

J people need to have their 
financial reserves in the safest 

possible form and where they will always be 
readily available. Nothing meets- these two 
requirements as well as United States Savings 
Bonds.”


