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Truman Pravarė Denfeld
Isz Amerikos

60,000 BE DARBO

WASHINGTON, D. C. — 
Daugiau negu ' szeszios de-j 
szimts tukstancziu Darbininku 
ant Geležinkeliu dabar randasi 
be darbo už tai kad Mainieriai, 
Straikuoja.

Dar daugiau Darbininku da- . 
bar neturi darbo už tai kad 
Plieno Darbininkai Straikuo
ja.

Geležinkeliu Kompanijos,: 
paleisdamos szitus darbinin
kus, sako kad daugiau bus at
statyta nuo darbo, jeigu tos 
Straikos tesis dar kelias san-j 
vaites. Jau dabar Geležinkeliu

AMERIKA
GERINAS1

NEW YORK. — Graži Vicki 
Evans, kalbėdama su laikrasz- 
tininkais New York mieste, sa
ko kad neteisybe kad kas nors 
tyczia paskundė policijantams

Kompanijos sustabdė labai 
daug traukiniu mažesniuose 
miestuose, už tai, kad jos nori 
susitauptinti anglis del trauki
niu kurie važiuoja tarp dideliu 
miestu.

Daugiau negu szeszi szimtai 
traukiniu yra dabar sustabdy
ti.

Ir sztorninkai ima dabar vi
sur bedavoti, sakydami kad 
biznis prastas už tai kad Dar-Į 
bininkai nedirba ir neturi pi
nigu.

Plieno Darbininku ir Mai-Į 
nieriu Straikos už keliu dienu - 
suparalyžiuos viso kraszto 
pramone!

Dabar laikas Prez. Truma- 
nui insikiszti ir visus sutaikin
ti, nes jis kaip tik tam ir savo 
darba turi; jis yra ingaliotas 
per ‘Taft-Hartley Instatyma’ 
priversti Unijas ir Kompani
jas susitaikinti. Bet Rinkimai 
per arti ir Trumanas neisz- 
drysta nei iszsižioti!

kai ji su savo drauge Lila 
Leeds ir su losziku Robert Mit
chum buvo sugauti ir suaresz- 
tucti už tai kad visi trys nau
dojo valdžios uždraustus vais
tus, Marijuana.

Vicki Evans su ta savo drau
ge Lila Leeds ir tuo losziku bu
vo nuteisti in kalėjimą. Jodvi 
dar ir del daug kitokiu dalyku 
yra insivelusios ir policijos in- 
tartos.

NEW YORK, N, Y.. —
Amerikos Apsaugos Sekreto- 

; rius Louis Johnson, dabar jau 
vieszai sako kad Amerika 
jieszkosi draugu tarp Rytiniu 
Tautu, kur dabar Komunistai 
valdo ar kurios randasi po So
vietu Rusijos intaka.

Jis sako kad dabar reikia 
daryti kad sustiprinus Europa 
priesz Rusija. Tos Tautos, kad 
ir mažos, bet gali mums labai 
daug padėti, jeigu jos bus 
mums draugiszkos.

Sekretorius vardais nepami
nėjo tas Tautas, kuriom dabar 
Amerika gerinasi, ir kurias ji 
kalbina in savo eiles. Jis tik

48 ŽUVO; ERO
PLANAS SUDUŽO

PARYŽIUS.—Didelis “Con
stellation” eroplanas, skrisda
mas isz Paryžiaus in New York

60,000
Geležinkeliu Dar-

VYRAS PASIKORĖ

EASTON, PA. — Kai Ponia 
Burnetta Kulp, su policijantu 
nuėjo in savo namus savo daig- 
tus, drabužius ir rakandus pa- į 
siimti, nes .ji buvo susipeszus 
su savo vyru ir ketino nuo jo 
atsiskirti, jiedu rado jos vyra, 
Harold W. Kulp, pasikorusi 
skiepe. Jo žmona Burnetta sa
ko kad jos vyras, keturios de- 
szimts devynių metu amžiaus 
jau keli menesiai kaip sirgu-

tiek pasakė, kad Amerika turi 
susijieszkoti gana draugu Eu
ropoje, kad butu galima su
trinti, bet koki priesza kuris 
drystu kara paskelbti.

Jis sako kad mums negana 
tik savo rubežius apginkluoti, 
mes turime daug draugu Euro- 
poje, bet mums reikia daugiau.

Reikia kad kiekviena Tauta, 
kuri yra laisva ir kuri dar ne
pateko po Rusijos letena, taip 
apsiginkluotu, kaip ji gali ir 
kaip jai butu geriausia. Vie
noms Tautoms reikia eroplanu 
kitoms laivu, dar kitoms ka
reiviu ir karabinu.

Sekretorius Johnson sako, 
kad Amerika yra pasirengus 
padėti toms Tautoms, kurios 
iszvien dirba ir ginkluosi su 
Vakaru Tautomis.

Szitoks iszsireiszkimas bai
siai nepatiks Rusijai ir galima 
tikėtis kad ne už ilgo Rusija, 
vienaip ar kitaip atsikirs.

miestą, sudužo in augszta kai
na ant Azores Salos. Ant to 
eroplano važiavo trisdeszimts 
septyni keleiviai ir vienuolika 
darbininku, lakunu. Visi žu
vo. Eroplanas paklydo ūkan
ose ir miglose, sudūžo in Alga- 
rvia kaina, kuris yra apie 3,500 
pėdu augsztumo.

Eroplanas buvo visai arti 
prie Santa Maria, ir už penkių 
minueziu butu ten pasėkės, kur 
yra gera vieta eroplanams nu
sileisti.

Garsi Fr aneuze, .• smuikinin
ke, Ginette Neveu buvo ant to 
eroplano. Buvo ir garsus Pran
cūzas kumsztininkas, Marcei 
Cerdan. Visi taip baisiai su
degė, kad nebuvo įgalima nei
vieno pažinti.

PANIEKINO NAUJUS
KARISZKUS

B-36 EROPLANUS

WASHINGTON, D. C. —
» • •

Amerikos Laivynas atstatė,

liavo. Daktaras David F. 
Bachman, isz Northampton 
apygardos patikrino ir patvir
tino kad jos vyas save nusižu
dė pasikardamas.

pravarė ar suspendavo viena 
raszytoja ir laikrasztininka,; 
kuris buvo paraszes laiszka
ant kurio jis savo vardo nebu
vo pasiraszes. Szitame laiszke 
jis buvo labai apsznekejes ir 
pasmerkęs naujus kariszkus 
B-36 eroplanus, sakydamas
kad jie niekam netike ir kad 
Amerikos Karo Sztabas tik už
dyka milijonus doleriu pralei
džia.

Pravarytas laikrasztininkas 
yra Cedric R. Worth, kuris bu
vo slaptas pagelbininkas ra-Į 
szytojas Laivyno Po-Sekreto-. 
riui, Dan Kimball.

, Kai jis Senato Komisijai vis
ką pasakė ka jis žinojo ar ka 
jis norėjo, jis už keliu valandų 
buvo atstatytas ir isz savo dar
bo pravarytas.

Susikirtimas tarpu Laivyno 
į (Tasa Ant 2 puslapio)

PAPIRKO 
POEICIJANTA

Pasivogė “Taxi;” 
Užmusze Žmogų

■ — ■ ■■ ■ X

•PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantas, kurio vardas ne
paskelbtas ar gal kurio vardo 
niekas nei nežino, gavo asztuo- 
nis dolerius, kad jis nieko ne
sakytu, kai “taxicab” draive- 
rys bumptelejo ir sumusze kita 
automobiliu. Tas draiverys da 
ir ano automobiliaus draive- 
riui pakiszo keturis dolerius ir 
viskas buvo gerai.

Už valandos po tam, tas “ta
xi” draiverys suvažinėjo už
musze žmogų in Lester mieste-' 
Ii.

Policijantas Thomas Revello 
mate kai tas žmogus buvo su-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Golfo Cziampijone

LANDOVER, MD. — Pane- 
le Louise Suggs linksmai szyp-' 
so josi ir mielu noru leidžia 
laikrasztininkams nutraukti ! 
jos paveiksią kai ji laiko savo 
.... .............................. I

laimėjimo dovana. Ji golfo 1o-į 
szima, rungtynes laimėjo in 
Landover, Maryland, kur ji ta
me loszime sumusze Ponia 
Babe l5idrickson Zaharias.

Ji dabar yra skaitoma kaipo 
geriausia golfo loszimo mergi
na visoje Amerikoje.

bininkaiBeDarbo
Eroplanas In Kaina Pataikė, 48 
\Žuvo Ant Azores Salos; 600 
Traukiniu Sustabdyti Isz Prie
žasties Kad Mainieriai Straikuo^ 
ja; Milijonierius Iszszoko Per 

Langa, Nusižudė, Londone
WASHINGTON, D. C. — Admirolas 

Louis E. Denfeld, kuris Vieszai pasiprie- 
szino Apsaugos Tarybos tvarkai, buvo per 
Prezidento Trumano nubaustas ir isz savo 
vietos pravarytas. Admirolas Denfeld bu
vo Laivyno Apsiginklavimo Tvarkos vadas. Į

Prez. Trumanas pasiaiszkino, kad jis ta 
Admirolą pravarė su Laivyno Sekretoriaus 
Francis P. Matthews patarimu. Laivyno 
Sekretorius patarė Prez. Trumanui, kad bu-

Kumsztininkas , tu geriau Admirolą Denfeld kur kitur pa- 
marcel cerdan jr jsz Washingtono iszkraustyti.

Tas eroplanas jau buvo apie
1,400 myliu isz Paryžiaus kai Prez. Trumanas sako, kad jis pats su 
jis dmgo. Trumpas Admirolu Denfeld dar nepasisznekejo ir ne- 
mas isz Santa Mana praneszeį . 1 J
ta baisia nelaime, sakydamas: ZlflO ka tas Admirolas ketina daryti. Jis 
“ Per aXXS—sako, kad jis tikisi, kad dabar gal bus ga-
ko isz to eroplano nebuvo gir
dėti. Kai lakūnas, Jean de la 
Noue per radija pranesze, kad 
jis rengiasi savo dideli eropla- 
na nusileisti ant Santa Maria 
Salos, jis dar turėjo gana gazo
lino del keturiu valandų. Firm 
negu jis pradėjo leistis isz pa
dangių, jis pranesze kad viskas 
tvarkoj. Tai buvo jo paskuti
nieji žodžiai.

įima' suvienyti Armija, Lakūnus ir Laivy
ną, ir kad daugiau kivireziu ir gineziu nebus.

Admirolas Denfeld laikrasztininkas pa
sakė, kad jis nusileis, pasitrauks, jeigu jo 
pasitraukimas iszeis Laivynui ir krasztui ant 
gero. Bet jis aiszkiai visiems pasakė, kad 
jis nei vieno žodžio neatszauks ir niekam

PREZ. TRUMANAS 
LAUKIA, BIJOSI i 
IR NEDRYSTA !

■■ ■ i

Straikos Paralyžiuoja 
Visa Amerikos 

Pramone

WASHINGTON, D. C. — 
Jau virsz trisdeszimts dienu, 
visas menesis, kai Plieno ir 
Anglių Darbininkai Straikuo
ja. Szitos Straikos nėra .pa
prastos Straikos, nes jos supa
ralyžiuoja viso kraszto pramo
ne.

Jau laikas Valdžiai insikisz
ti! Bet Valdžia susidaro isz 
Politikierių, o Politikieriai 
kaip kiszkiai, bijosi Rinkimu 
dienos. Už tai, dabar, nei Pre
zidentas Trumanas, nei Wash- 
ingtonas neiszdrysta nei pirsz- 
to pakelti kaslink szitu Strai- 
ku! I

Dabar trys didieji ponai su
sikirto: Fabrikantas ar Kom
panijos, Darbininkai ir Val
džia ar Politikieriai. Fabri
kantai nepasiduoda; Darbinin
kai nenusileidžia; Politikieriai 
bijosi! Ir už tai, per tos Strai
kos, viskas vėl ima brangti ir

prancūzu Eropianu Kompa- neatsipraszys, nes jis laikosi savo nusista- 
nijos žmones dabar stengiasi . 1 .
isz tu griuvėsiu ir sudegusiu tVOlO, K3G ir SSliingtOnO |)01131 u3D3r 031“ 
liekanų isztirti ir dažinoti, kas sjgj ^aUg ŽaloS daiO Laivynui, if kad VI- 
ten atsitiko? ° ’

------------- sam krasztui gresia baisus pavojus, jeigu 
MILIJONIERIUS musu Laivynas bus nusilpnintas.

NUSIŽUDĖ “per trisdeszimts metu, asz esu buvęs 

london, anglija. - s:iv<> žodžio žmogus ir dabar asz savo žo- 
Bagotas milijonieriaus sūnūs ^io laikysiuos,” jis sako, “ir asz nepaisau 
ir Anglijos Laivyno didvyris, 1 . 1
trisdeszimts devynių metu am- kad dabar mane nori nubausti. Nubausti 

jie mane ^li, bet nutildyti mane niekas 
ir nusižudė. negali.” Eina gandai, kad Vice-Admiro-

(Tasa Ant 4 Puslapio) į b (Tasa Ant 2 Puslapio)

dar labiau pabrangs.
.Visi trys dabar viens in kita 

žvairai žiuri, bet paprastas 
darbo žmogelis už visus nuken- 
czia ir dar labiau nukentės.

Plieno Darbininku Preziden
tas Philip Murray visai nei ne 
eina in mitingus pasitarti su 
Fabrikantu Atstovais, nuo pir
mos szio menesio dienos.

Mainieriu Bosas John L. Le- 
wisas dar nėra nei pasakęs ko 
jis nori ir reikalauja isz Mainu 
Kompanijos. Visos derybos 
buvo ana sanvaite nutrauktos.

Prezidentas Trumanas bijosi 
iszsižioti, nes Rinkimai per ar- 

(Tasa Ant 4 Puslapio) .
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Kas Girdėt
tie mokslincziai suklydo, tiek1 
daug nežinojo. GELBĖKIME

TREMTINIUS
Padekąvojimas Ir Invertinimas

Pavalgęs žmogus nepažins- 
ta ir nesupranta bado, bago
czius neužjauczia biedno.

Eina gandai isz W.ashingto- 
no kad valdžia jau nori nors 
'biski musu pinigu sutaupinti, 
bet visai ne teisybe. Valdinin
kai, politikieriai ir kiti Wash
ingtono atstovai dabar jau 
žiuri in ateinanczius Rinkimus 
ir nenori nei vieno žmogaus at
statyti isz valstybinio darbo.

Kai apie pusantro szimto 
tukstaneziu tokiu nenaudėliu, 
nereikalingu darbininku buvo 
atstatyta, tai visi Senatoriai ir 
Kongresmonai pradėjo bliauti, 
rėkti ir sakyti kad ežia 
skriauda.

baisi

Trumanas užtardamas Plie
no Unijas priesz fabrikantus 
jau aki turėjo ant 1952 metu 
Rinkimu.

Tokie mokslincziai mums 
sako kad dar galime ramiai 
tupėti del penkių ar del de- 
szimts metu, bet musu kari
ninkai jau rengiasi ir ginkluo
jasi taip kad jie ‘butu pasiren
gė is kara stoti rytoj. Mums 
iszrodo kad musu Karininkai 
parodo daugiau mokslo ir pro
to negu tie musu mokslincziai.

Galimas daigtas kad mes su 
Stalinu galėsime ir gražumu 
susitarti, bet ne pro szali gera 
lazda nesztis kai eisime in tas 
derybas.

Dabar mažai ka gero gali
ma tikėtis isz Washingtono, 
nes visi tenai susirupine apiemus

musu ateinanczius Rinkimus.

11'

Nežiūrint kaip valdžia 
ramina, nepaisant ka tie 
politikieriai m*ums pasakoja,
kad dabar darbo visiems turi, 
kad visi kurie tik nori gali sau 
gera darba susirasti. Mes pa
tys savo miestelyje matome 
kad visai ne taip, kad vis sun
kiau ir sunkiau darbas susiras
ti, kad biznieriai ir fabrikantai 
kur tik darbininkai neturi uni
jos, jau mažiau moka.

{ Czia rodos butu galima sa
kyti kad kaip tik už tai reikia 
geru ir galingu uniju, kad dar
bininkams algas nesumažintu. 
Gal ir taip, bet unija gali pa
laikyti augsztas darbininkams 
algas tik laikinai. Kas isz tos 
unijos jeigu biznis, fabrikan
tas eis isz biznio ar savo fabri
ką užsidarys, subankruta- 
vuos ?

Kai Žydelis alkanas, jis sau 
dainuoja; kai bagoczius alka
nas jis sau linksmai sz'vilpau- 
ja; o kai paprastas žmogelis 
alkanas jis savo žmona daužo.

Amerika dabar paskirs 
daug daugiau pinigu mokslin- 
cziams kurie žino ka apie to
kias Sprogsgtanczias Atomi
nes Bombas. Rusija taip jau 
seniai daro.

Mes ir vėl patariame savo 
skaitytojams nepirkti nauju 
namu jeigu tikrai nereikia, 
nes jie labai atpigs kita meta. 
Nauji namai dabar nėra nei 
treczdalio verti tiek kiek už 
juos yra reikalaujama. Tas 
pats ir su naujais automobi
liais.

Kompanijos, fabrikantai ir 
biznieriai sziais metais jau tik 
szeszios deszimta nuoszimti 
tiek biznio padarys negu per
nai padare.

Gal mes, Amerikoje dar ne- 
numireme, bet tik miegame, 
kaslink prekybos ir biznio, bet 
jau laikas atbusti ir apsižiūrė
ti. Musu neva-mokslineziai 
mus dar vis ramina, kad vis
kas gerai, kad viskas tvarkoj, 
kad biznis geras, kad darbi
ninkas darba turi.

Mes ežia neesame nusistatė 
nei priesz darbininkus, nei 
priesz biznierius, ar fabrikan
tus, bet mes klausiame: Kur 
visa tai mus nunesz, kur 'bus 
galas to brangumo; kada galė
sime penktukini' cigarą už 
penktuką nusipirkti, kada mu
su doleris bus dolerio vertas?

Jeigu biznis vis teip eis, jei
gu darbininkas vis taip dirbs, 
tai bedarbes jau mums dabar 
stūkso in akis.

BROOKLYN, N. Y.
Dar ape deiszimts tukstaneziu 
Lietuviu Tremtiniu Vokietijo
je nerime blaszkosi, laukdami 
kai]) iszganymo darbo ir buto į 
sutareziu. Ju nerimas snpran-, 
tanias: pasibaigus 1950 m., 
Birželio (June) 30 d., IRO glo-i 
bai, jie bus iszblaszkyti isz sto
vyklų, atiduoti in Vokiecziu 
ūki sunkiems darbams ir pus
badžiai egzistencijai, nes Vo
kietija, turtdama keliolika mi
lijonu Tremtiniu savo kraujo; 
broliu, pirmoje eileje rūpinsis 
savaisiais.

Amerikos Lietuviai, jau su
gebėjo atgabenti ežia apie pen
kiolika tukstaneziu Tremtiniu 
kiti net po kelias deszimtis vi
sai nepažinstamu žmonių, vien 
tik vadovaudamiesi artimo 
meile, jautria szirdimi ir užuo
jauta keneziantiems broliams.

Visi tie tukstaneziai jau su
sirado sau pastoge ir darba ir 
negula sunkia naszta savo ge
radariams. Jei isz tukstaneziu 
viesas, kitas atsiranda nedė
kingas, tai už vieno nuodėmės 
negalima kerszyti tukstan- 
cziam doru žmonių. Kas žino, 
gal tie tyczia. pasiusti, kad są
moningai ardyti taip sėkmin
gai vykstanti kilnu darba.

Laiko liko nedaug, tai su- 
kruskimo# visi. Nuoszirdžiai 
kviecziu visus dvasiszkius, na
mu savininkus, pramoninkus, 
ūkininkus ir visus galinczius 
atlikti reikalaujamus formalu
mus, tiek seniau gyvenanezius 
Lietuvius, tiek ir naujai atvy
kusius insijungti in garantijų 
rinkimo vaju.

Dievas gerus darbus laimi
na, o geradariams suteikia 

, džiaugsma.
— Kun. Dr. J. B. Konczius, 

BALF Pirmininkas.

Dvideszimts vienas nuo
szimtis visu jaunuju kurie pa
staraisiais metais apsiženijo 
dar vis gyvena pas savo tėvus.

Beveik penkios deszimtas 
nuoszimtis jaunu moterų eina 
in darba, kad padėjus savo vy
rui szeimynele iszlaikyti.

Jeigu jau tokie gerai cziesai, 
tokie geri darbai, toks geras 
pragyvenimas, tai vienas vy
ras su savo uždarbiu turėtu 
szeimynele užlaikyti ir iszmai- 
tyti. Musu tėveliai, isz Lietu
vos atvažiavę, nemokėdami 
szio kraszto kalbos, gaudami 
prastas algas, iszaugino ir isz- 
maitino ir musu motinėlė ir 
mus. Mes daug girdėjome apie 
musu teveliu varga ir kartais 
skurdą, bet retai kada iszgir- 
dome kad moterys turėjo eiti 
in darbai, kad savo vyro 
paremti, padidinti.

alga

Valdžia fabrikantams dabar 
insako savo fabrikus iszskirs- 
tyti, in mažesnius miestus fab
rikus statyti, kad prieszo 
spregstanezios 'bombos per ką
rą visu ant sykiu negalėtu su
naikinti.

Kaip sau norite, czia 
nors jau negerai!

kas

Dabar tie patys mokslincziai 
mūs vėl ramina, sakydami kad 
karo nebus per kelis metus, 
nes Rusija nėra karui pasiren
gus. Ar jie ir szita syki taip 
pat suklys?

Augsztos algos yra geras da
lykas, jeigu tos algos yra su
derinamos su geru ir vaisingu 
darbu: reiszkia, jeigu darbi
ninkas gauna gerai mokėti, jis 
isz savo puses turi ir gerai 
dirbti, daug tavoro iszdirbti. 
Jeigu ne, tai ežia kur nors yra 
nelygybe, ir už ta nelygybe 
kas nors nukentės.

Musu mokslincziai mus ra
mino kad Rusija dar per de- 
sžimts metu nesuras ir nepa
gamins tokios Atomines Bom
bos. Dabar matome kad musu

Didesnes darbininkams 
gos ta visa klausima neiszrisz, 
nes ežia vėl tas ratas: “Dides
nes algos, brangesnis pragyve
nimas!“

al

Padanges Aras - Dievo 
Paukszteliams

Prezidentas Trumanas se- 
dedams, priima padekavo- 
nes ir invertinimo raszteli 
nuo mokytoju atstovu, už 
tai, kad jis reme ir vede va
ju del valstybines pagelbos 
mokslui.

Willard E. Givens, po kai-' 
rei, tautines Mokslo Drau
gystes Sekretorius ir Dakta-

tos 
as- 
i n 

pa-

ras Andrew D. Holt, 
draugystes Prezidentas, 
meniszkai atvažiavo 
Washingtona, Trumanui
dekavoti ir jam savo drau
gystes invertinimo raszta 
inteikti.

Per visus pastaruosius 
metus Prezidentas Truma
nas ragino Kongresą susiru-

PANIEKINO NAUJUS! vynui garbes.
n V C n r n m o + n

KARISZKUS
B-36 EROPLANUS

Kun. S. J. Vembre — Padan
ges Aras, gyvenas Athol, Mass, 
prisiuntė BALF-o Centrui pa
rinktu auku bendrojo sumoje 
$125.00 Savo laiszko BALFui 
jis raszo: “Man yra labai gai
la, kad tik tiek tegalėjau sziuo 
metu Jums pasidarbuoti, mat 
turime bedarbe, todėl ir kisze- 
nes suvaržytos. Geresniais lai
kais galėjau atsiusti net de- 
szimts sykiu daugiau.“

BALF-o Centras dėkoja 
Tremtiniu rėmėjui Kun. S. J. 
Vembrei už jo pasidarbavimu 
parenkant auku Tremtiniu gel
bėjimo ir szelpimo reikalams. 
Lygiai taip pat dėkojame už 
parupinima garantijų 130 
Tremtiniu, kuriu dalis jau at
vyko o kiti atvyksta. Szis gra
žus pasidarbavimo pavyzdys 
tebūna paskatinimu ir kitiems 
tautiecziams.

— BALF-o Centras.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burikt 

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

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20/ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, P»

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

. Kiek mes su
prantame ta klausima ir kiek 
mes vertiname savo gyvybe, 
tai mums ma^as skirtumas ku
ris sztabas mus nuo prieszo 
iszgelbes, bile mes busime isz- 
gelbeti. Musu nurokavimas 
yra toks: Duokime laivynui ka į

ateityje turėtume priminti ir 
pasakyti, kad musu teisybe bu
vo ir kad musu didieji Kari
ninkai, kaip Apsagos Sekreto
rius, Laivyno Sekretorius ir 
pats Prezidentas klaida pada
re. Nes ta klaida mums kasz- 
tuctu baisiai brangiai!

Bet mes dabar drystame sa
kyti, kad visi musu didžponiai 
czia klysta ir tik in savo szil- 
tas vietas žiuri ir musu Politi
kieriai, ir czia mes neiszski- 
riame ir Trumana nori pasi
girti kad jie mums sutaupina 
pinigu, kai jie susilpnina musu 
Laivyną.

Tik dirstelekime atgal ir pa
sižiūrėkime kur buvo didžiau
si musziai ir susikirtimai per 
ana kara, ir pamatysime kad 
Hitleris viską prakiszo, už tai, 
kad jo Laivynas negalėjo pri- 
silyginti prie Anglijos ir Ame- 

pinti mokslo reikalais ir pa- rikos Laivyno.
skirti pinigu Amerikos mo
kykloms. Nors czia ne taip 
daug nebuvo nuveikti, bet 
visgi Trumanas labai palan
kiai patarnavo ir pasirodė 
kad jis mokytoju reikalus 
atjauezia.

Mes nesakome,, kad mums 
nereikia eroplanu ir kareiviu, 
bet mes sakome ir sakysime 
kad be Laivyno mes dinge! 
Kai musu didžponiai ir kari
ninkai ir visi tie Sekretoriai a- 
teis in protą ir susipras, tik ta
da su galingu Laivynu mes ga- 
esime ramiai gyventi.

Mes ežia galime pasirflokinti 
isz Rusijos. Rusija dabar vi
somis galiomis stengiasi pasi
rūpinti kuo daugiausia karisz- 
ku laivu ir dar daugiau tu po
vandeniniu, submarinu laivu. 
Mes nerime savo galingiausia 
szaka pakirsti, už tai, kad La
kūnu propaganda Washingto
ne mums tikrina kad mums ne
reikia nei Armijos nei Laivy
no, bet kad Amerika gali visa

tis. Kai kurie sakys, kad Prez. 
Trumanas, Laivyno Sekreto
rius gerai padare, pravaryda
ma! szita Admirolą. Jie sakys 
kad Armijoje ar Laivyne že
mesnis turi augsztesnio klau
syti. Gal ir taip.

Bet mes negalime pamirszti, 
jis reikalauja, ir duokime la-jkaip Generolas Wm. (Billy) 
kūnams ka jie reikalauja ir ta- Mitchell buvo apszauktas, ap- 
da mes galėsime ramiai atsi- szmeižtas naniekintas ir ura- • . v. ° ., x. . , I bz;uiclzlLtl!5> panicKiuidb ir pi d. svieta uzkanauti su savo ka-
dusti, būdami tikri kad musu varytas isz Armijos, kai jis vi-’ 
prieszas susitiks su Laivynu ir stems savo augsztesniems Ka 

11C D i

ir Lakunu dabar dar labiau pa- 
asztrejo. Laivynas nori dau
giau dideliu kariszku laivu, 
kurie kariszkus eroplanus 
vesztu, o Lakunu Sztabas sako 
kad tokiu laivu nereikia, ---- T , ...................... ,
nauji kariszki eroplanai gali su Lakunais> kad J1S PaJus mu' rimukams teige ir aiszkino kad

sau- su jiegas ast mariu ir padan- eroplanas yra reikalingas del 
gese.

Sziandien nėra klausimas 
apie pinigus ar kasztus nes 
musu Kongresas ir musu val
džia musu pinigu visai neskai
to, bet tik iszduoda. Tai jeigu 
mes galime Europoje, Azijoje, 
Kinijoje ir kituose krasztuoše 
bilijonus szvaistyti, tai musu 

isz- 
kaszcziai mažai ka reiszkia, ir 
mes visai nepaisome ka tie mu- i 
su politikieriai ir augszti ka- 

; rininkai sako ar kaip jie nori 
sau visa garbe pasilaikyti. Te
gu jie laikosi ta garbe, bile tik 

j jie musu kraszta nuo prieszo 
apgins: Ar tai bus padangėse 
ar ant mariu, mes visai nepai
some!

daug greieziau ir daug 
giau nuskristi be jokiu laivu. 
Ir jie sako kad laiva galima' 
daug lengviau nuskandinti, ne-! 
gu kariszka eroplana paszauti.i

Nors dabar iszrodo kad La-, 
kunu Sztabas galutinai pripa- 
rode kad tas naujas B-36 ka- 
riszkas eroplanas gali augsz- 
cziau ir' greieziau skristi negu Lai'vyno ir musu Lakunu į 
visi bet kokio prieszo eropla-1 
nai pesztukai,' vienok, mums 
vis dar neaiszku, ir mes vis dar 
netikime kad tas B-36 eropla
nas yra jau toks geras ir galin
gas.

Gal ir teisybe kad jis gali 
taip greitai skristi, ir taip 
augsztai in padanges pasikelti 
ir taip toli nuskristi ir sugryžti 
bet mums dar niekas nepripa- 
rode kad tos naujos rakietos,1 
tie karabinai, kuriu kulkos yra 
taip intaisytos kad jos seka 
eroplana, negalėtu toki eropla-; 
na isz padangių paszauti.

Kiek mes tokius reikalus ir 
dalykus suprantame, tai Ame
rikai butu gerai turėtu ir tuos 
ercplanus ir tuos laivus. Tada, Admirolas dabar parvažiuoja 
jeigu laivas nepriplauks, tai isz Viduržemiu Juru, kur jis 
eroplanas pasieks.

Jeigu mes jau tiek bilijonu 
kitiems duodame, tai kam ežia 
gailėtis dar keliu bilijonu savo 
laivynui ir savo lakūnams? 
Kam ežia dar pesztis, ir steng
tis priparodyti kad vienas už 
kita geresnis. Argi nebutu 
daug geriau ir protingiau pri-' 
pažinti kad jie geri ir karisz-* 
kas eroplanas ir kariszkas lai
vas. Jeigu vienam nepasiseks 
tai gal kitam bus geriau.

Mums iszrodo kad visi tie 
ginezai ir barniai Washington 
ne yra durni ir tuszti. Czia tik 
savigarbes jieszkojimas; czia 
Laviynas nenori pripažinti 
Lakūnams vietos ir Lakūnai 
taip pat nenori pripažinti Lai-

i TRUMAN PRAVARĖ
ADM. DENFELD

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ias Forrest Sherman bus pa
skirtas in jo vieta. Szitas Vice-

buvo musu Laivyno Komando- 
rius.

Labai daug augsztu Laivyno 
Karininku dabar sako, kad jie 
pasitrauks, atsisakys, jeigu 
Prez. Trumanas nors kaip ar 
nors kiek nubaus Admirolą 
Denfeld. Karininkai dabar 
klausia Prez. Trumano: “Ar 
jis atsimena, kad jis buvo pri
žadėjęs, kad nei vienas nebus 
nubaustas del tu kivireziu!“

Per tardymus ir ginezus, 
Admirolas Denfeld perspėjo 
Apsaugos Sekretorių Louis Jo
hnson, kad pavojus gresia vi
sam krasztui, jeigu musu Lai
vynas negali statytis Kariszku 
laivu ir kitais budais stiprin- 
Billy Mitchell žinojo ka jis sa-

karo.

riszkais eroplanais. Hitleris 
taip mislino ir tik pasižiūrėki
me kas su juo atsitiko.

1925 metuose jis Armijos Talmudo Paslaptys 
Karininkams aiszkino, kad --------
eroplanai del karo yra reika-; Apie Žydu Tikybos Prisaky 
lingi. Bet niekas jo neklause, mus. Labai užimanti Apysaka 
visi ji paszidino, Armijos Szta- :: Tiktai 15£ ::
kas ji nubaudė, nuo jo nudras- --------
ks Kariszkus drabužius, ji pa- “SAULE“ Mabanoy City, Pa. 
niekino ir isz jo szidinosi.

Bet per antra kara, to nelai
mingo Billy Mitchell szmekla! 
vaidinosi. Nors jis priesz ta 
kara pasimirė, bet visi Kari-! 
ninkai atsimene ka jis buvo 
pasakęs. Visiems tiems didž
poniams Karininkams prisimi
nė to Billy Mitchell žodžiai J 
Hitleris Vokietijoje, Hirohito 
Japonijoje parode visiems mu
su Karininkams, kad tas musu 
ke ir už ka jis• stojo, nors jis! 
viską prarado ir pasimirė visu 
paniekintas!

Priesz ji teisme stojo Gene
rolas Robert Howze, kuris ji 
iszjuoke ir paniekino. Tame 
teisme priesz ji stojo Puikiniu-j 
kai Moreland ir Winship, ku-! 
rie ant popieros ir Teism Kam- į 
baruose priparede, kad tas 
Billy Mitchell nežino apie kai 
jis kalba, kad jis isz proto ir' 
isz proto iszsikraustes.

Bet Antras Pasaulinis Karas 
parode, kad buvęs Generolas 
William “Billy” Mitchell ži
nojo daug daugiau už visa Ka
ro Sztaba!

Neduok Dieve, kad dabar 
vėl tas atsikartuotu, kad mes 
turėtume prisipažinti kad Ad
mirolas Denfeld, kaip Billy 
Mitchell teisybe sake, ir kad Į 
musu seni Karininkai jo nesu
prato ir jo nepaklausė.

Mes raszeme ir sakeme ir da-l 
bar sakome, kad musu krasztui 
Galingas Laivynae yra reika
lingas. Neduok Dieve, kad 
mes savo skaitytojams kada.

-'DI P-LESS” 
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LaimingasPetrukas
serget viską ka lik czionais ko Kalno?’ susitarė visos ra-1 gal ir atvirai, nes; inane ne ap-, ° ■ ■ . i 7 . . . . . .’ .matai, svetimu žmonių ne in-j ganos ant jo, tiekiam insipyko gausi tik pats sau privirtum; leidinek, kada asz busiu kelio-: ir pradėjo jam kenkt, jog ate- daug koszes.! neje, o tuju duriu neatidarinek ! mė jam beveik puse valdžios. ; Persigandęs Petrukas viską ! kurios veda in ta mpža kamba-l Per tai radosi po užkeikimui apsakė senai raganai ka tik pari, bet szitam kambaryje gali1 ir jau negalėjo tiek raganaut mine nuo pradžių savo gyveni-.

skrynios ir septyniais raktais atidarė skryne ant kurios sėdėjo, i'szeme isz jos dežuke isz aukso, o' laikydama rankoje in ja tarė:— Tris metus vijausi, perKAD Petrukas ne norėjo art,! ne ganyt gyvuliu, atidavė tėvas ji pas kalvi idant kad nors padarytu tėvui kirvi arba' dalgi.Buvo Petrutis pas kalvi kol reikėjo dumpt dumples arba; anglis neszięt, bet kada atėjo; prie sunkaus kūjo, tada Petrukas saugojosi kalvystes kaip velnio!Atėmė tėvas ji nuo ‘kalvio ir' atidavė pas staloriu, bet ir tanais nesinorėjo Petrukui ne-| sziot sunkiu lentų.— Mano sūnelis yra silpnas ir menkos sveikatos, sakydavo Petruko tėvas.. Atiduosiu ji pas barberi, o kada iszsimo-' kins savo remesto, skus visa; kaima ir turės szmoteli duonos ant senatvės.Buvo Petrukas pas barberi pust meto, bet tenais jam, ne pasidabojo, nes buvo tai per nuobodus darbas, vis tik reikėjo muilyt barzdas, o pati barbeno varinėdavo Petruką tankiai in virtuve skųst bulves ir daržoves. . To visko Petrukas negalėjo iszkenst ir pastanavi- jo pabėgt.Taip stojo viena karta ant ulyczios ir nežinojo in kokia szali nusiduoti, kad sztai prisiartino pas ji kokis tai ponas, juodai pasirėdęs, o paemes Petrukui už peties, • paklausė jo. Apie ka toki taip giliai už- simislino ?— Nežinau, atsake Petru-r kas, norėjau pabėgt nuo savo; barbeno, nes jau ilgiau ne ga-: liu tenais iszlaikyt. Barberys liepe man tik barzdas skusti ir muilyt, o kada neturiu ka veikt, jo pati varo mane in virtuve idant supeziau kūdiki šu koja, o su rankomis skuseziau bulves ir kitokes daržoves.— Tai kur tu nori dabar eit? Paklausė nepažinstamas Petruko.— Nežinau, atsake Petrukas, bijau mano tėvo, todėl pas ji ne eisiu.— Nieko, ne moki ir niekur! ne nori eiti mokintis, tai ka dabar pradėsi?— Asz nieko ne noriu veikt prie nieko ne turiu akvata, atsake isz szirdies Petrukas ne- pažinstamui.■— Ha, jeigu taip, tai asz tave priimsiu pas save prie tarnystes, pas mane nieko ne veiksi, tiktai gersi ir valgysi idant tiktai būtumei del manes isztikingas.— Busiu isztikingas, idant tiktai ne supezia vaiku ir bulvių ne skusezia ir nieko ne veikezia, tarė Petrukas su džiaugsmu.— Na, tai gerai, tarė nepažinstamas, eikie su manim, ir szokdamas ėjo paskui savo nauja poną.* * *Ant galo miesto, senam name, gyveno ponas Petruko.Tame name apart jo, nieko

daugiau nesirado, navatni naminiai .rakandai radosi visur, o ant krėslu ir szepose radosi visokios knygos, iszmetintos be jokio paredko.— Žiūrėk, tarė ponas in9 XPetruką, visas tavo darbas yra

BALTRUVIENE

rėkaut, giedot arba szokinet! kiek tik nori, bet tiktai pa? ežiam, be draugu. Sue ja tik' mieste karezemoje gali pasimatyti, jeigu sau norėsi.— Gerai mano pone, atsa-l ke Petrukas, viską sergėsiu, duriu ne atidarinesiu, o drau-l gu in czionais ne atvesiu, jeigu ' tau taip patinka.— Atsimink dalaikyt 4žodiJ asz tuojaus iszvažiuoju ir ne sugrysziu net už vieno metoO • y (ir szesziu sanvaieziu už ta visa laika užmokėsiu tau isz laik ta- * * vo užmokesti, o jeigu man bu-, si užtikingas, tai kada sugrysziu, padarysiu isz tavęs žmogų, o jeigu sau vėlinsi tai pasiliksi ir dideliu ponu!— O busiu tau labai isztik-j ingas idant tiktai pasilikezia ponu, nes turiu dideli norą pa-'

kai]) priesz tai. Po teisybei norėjo ji nuo tojo užkeikimo at- valnyt, bet ant labai sunkiu iszlygu, kuriu raganius ne norėjo priimt, tikėdamasis pats isz to iszsisukt. -Išžirgos visu raganių buvo tokios: idant raganius su vie-:I na labai baisia ragana apsipa-Į cziuotu; o'kad ant to nesutiko:
... ibobos ėmėsi isz kitos baczkos i jam dagrist. iNelaimįngas raganius ne galėjo sau duoti rodos ir privers- tas buvo pasiraszyt locnu savo krauju ant sekaneziu iszlygu:“Jeigu raganius ne nori pri- stot ant raganių iszlygu ant1 apsipaeziavimo su viena isz ju seserų, nors jau turėjo sze- szesdeszimtš ir devynis metus! ir pasilieka prie ezystos panystes, o kad turi kanecz turėt vy-

mo.— Gerai mano vaike, bet nesibijok ir prisiartink prie manes, tas] tavo ponas yra apgavikas tavo gillekis jog in czionais atėjai ir su manim susipažinai, tu man, o asz tau busiu pagelboje, asz esmių ragana ir daug galiu padaryt, o kaip man užminei jog nori pasilikt dideliu ponu, klausyk manes visame, o tęvo noras isz- sipildys!Petrukas isz džiaugsmo ne- ! žinojo ka ant to visko atsakyt bet prižadėjo bobai viską isz-' pildyt, norints nežinojo ant ko bet toji liepe jam dabar atsito- lint ir už'trijų dienu vela ateik Į ta paezia adyna.Po trijų dienu Petrukas ve-! la stojo priesz boba kuri taip in ji tarė:

penkis mylėjau, o apgavo mane szesztam, gavau septintam, jisai vaitoja užkeikime, prie manes prigulite ir manes turite klausyt nes asz jus valdau.Po tokiai kalbai atidarė auksine dežuke isz kurios isz- emus tris deimantus, mete ant grindų szaukdama:— Gyvi, negyvi, bukite czystais!Isz trijų akmenų stojo trys geniuszai, o ragana tare in juos:— Keturiais arkliais, su auksine karieta iszsodinta deimantais ir sidabru, važiuos jaunikaitis in tolima sklypą, o atvažiavęs atsilsės per tris dienas ir tris naktis, kur jauna karalaite su gražiom akimi kaip saules spinduliai, bet jos szirdis szalta kaip ledas, kur

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon-
vėrtoms $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.

l

Kad tieji Millesvilles vyrai iszmanus butu, Savo bobų ant vestuvių neleistu, Ant trumpo laiko gali nueiti.Nes be vyrelio ten tysoti? Tai visiszkai ne kas, O ir griekas, ’Apie tai nesakysiu, Dėl saves pasiliksiu.
Mano patarimas del mergeliu: Jus mergeles ne daug . laimėsite,Jeigu vyrukus pas skvaijeri♦ tempsite,Kad szliuba su jumis imti,Ir laimingai gyventu.Viena mergele neseniai taip padare,Vyreli pas vaita nuvarė Bet isz to nieko negavo, Prova pralaimėjo.Sakau, tu vargsze mergele, Kokia tu durna,Ant juoko save palikai, Ir vyruko negavai.Taigi, geriau prie vyro nesikabinkite,Gera gyvenimą veskite, O jeigu kartos nelaime, Tegul in kita miestą nuklysta, Tai bus viskas gerai.

* * *Neseniai viena miestą atlankiau,Moterėles mane labai Ir ant tos garbes susiriktavo.Taipgi buvo puikus Ir pirmos kliasos gerymas, Buvo ten bobeles, Ir jaunos mergeles, Sztai ir da vienas sportelis, Gana doras vyrelis, Nepratęs gerti,Turėjo ir pasigerti, Tos moterėles ir merginos, Kankino nebaga, Ir visokius szposus jam dare.Bet-gi ežia, ne vieta apie tai sakyti,Turiu nutylėti, O jus monkies Begedes, tBus ant sziandien gana!
— Kokiu budu galima už

bėgt žilus plaukus? Atsakymas 
tokis — Nuskusk galva! f

— Liga kūno isz duszios 
paeina; isz duszios kaip isz 
szaltinio, viskas iszeina.

Pirkie U. S. Bonus

silikti tokiu.Tikiu tau labai ir asz turiu norą pasilikt, pakol ne atleis laikas, dabar lik sveikas ir neužmirszk ka tau sakiau!Petrukas norints temino ant visko ka jam ponas kalbėjo, bet ne puse ne suprato, džiaugėsi isz to jog turėjo pinigu, vaikszcziojo po miestą, gere, valgė ir nieko ne veike.Valgyt tai mažai valgė, bet ka gert, tai gere be atsiminimo, o ne iszejo da puses meto, jau neturėjo ne skatiko isz pinigu, kuriuos ponas paliko jam ant vieno meto ir sžesziu sanvaieziu. * * *Ponas Petruko buvo raganium, bet nuo laiko kaip pradėjo prieszintis prieszais “Pli-

Pritraukia

Sūnelis — Tėvuk, kas tai 
yra magnesas?

Tėvukas — Tai vaikeli to
kia geležis ka pritraukia 
prie saves ir laiko!

Sūnelis — Tai ir musu 
Agute magnesas!

Tėvukas — Ka tu vaikia 
kalbi!

Sūnelis — Na teip, ba Pi
lypas ana syk sake in ja: Tu 
Agute kaip magnesas prie 
saves trauki!

ra, per tai raganius turi isz savo szalies rūpintis idant jisai ja iszduotu už vyro ir ta ji vyra del josios pasirūpint, o tada Plikas Kalnas isz užkeikimo ji atliuosuos. ”Pastanavijo per tai raganius pajieszkot koki tingini ir isž netycziu surado. Petrukas bu-! vo jaunas ir patogus vyrukas,; prie nieko ne turėjo noro ir nieko ne norėjo dirbt per ka raganius aprokavo jog tokis žmogus su noru griebs boba idant . i "tik turėtu ka gert, valgyt ir nieko ne veikt.Ne norėjo isz pradžių Petruką pa a ukau t senai bobai, norėjo del saves pasilikt jeigu jam jojo mierei nusiduotu; reikalingas ir jam buvo jaunas vaikinas ant patarnavimo ir per tai paėmė ji in narna ir užmo-; kejo isz kalno alga ant metu ir szesziti sanvaieziu.
O kad in puse metu jau neteko Petrukas pinigu, mistinoį ant spasabo kaip gauti daugiau, atėjo ne karta ant mįslių apvogt savo poną ir pabėgt, bet ant tu patycziu sieko ne būvi namie ka toki idant galėtu pavogt, pastanavijo per tai ati-į daryt mažas dureles iluo už-j drausto kambario ir pažiūrėt ar gal jame kas tokio nesiranda idant galėtu pavogt.Niekas tame ne galėjo prie-: szintis, nes raktus turėjo ir in-; ėjo in uždrausta kambarį. Bet kaip nusistebėjo, kada nieko jame ne mate kaip tik lentyna ant kurios nieko neinate; sieke su ranka ir užtiko milžiniszka misingini rakta rodos nuo baž-

Klausyk vaike, busi ponu ir, tai dideliu ponu, pasiliksi; juom per pagelba moteres, pui- į kiauše motere'kokios tu da neregėjai o ta viską suredys galybe Pliko Kalno. Bet turėsi ap-j sukt greitai nesėtąją laime, ku? ri ketina tave patikt, nori tavo: ponas paimt nuo tavęs, tas apgavikas kuris yra priverstas tik mane mylėt ir tik su manim apsipaeziuot. Petrukas isz bai- mts truputi atsikvėpė o boba toliaus kalbėjo:— Tas ponas tavo, o mano apgavikas; meta ir szeszes san- vaites pastanavijo jieszkot tos laimes, bet asz jam užbėgsiu su savo užkeikimu, nedašilauks to ko jieszko, nes ateis laikas kada jisai puls priesz mane ant keliu ir praszys mano meiles ir mano szirdies! Atsiduso kelis kartus ragana ir vela pradėjo:— Klausyk vaike toliaus. Tu esi laimingas, rytoj ateik pas mane, rytoj keliausi toli iy keliaūsi puikioj karietoj su tarnais, o dabar eik ir pasi- reng’k in kelionę. •Nuėjo Petrukas pasirengt in kelione, o kaip visados buvo pasirengęs in kelione, per tai nekantriai lauke rytojaus.* * *Ant rytojaus atėjo Petrukas pas savo geradeja ir pasakė jai, jog jau yra pasirengęs in ke-: lione ir jog keliaus ir in gala svieto del josios idant tik ture-; tu ant ko ir su kuom.Ragana pasikėlė nuo savoj

tukstaneziai jaunikaieziu padėjo savo galvas, tegul in tenais keliauja jaunikaitis, o per mano raganysta’ tegul jisai perjuokina szirdi užsikieteju- sios karalaites.Po tai kalbai trys geniuszai. isznyko, o Petrukui liepe isz- eit ir vėlino jam laimingos keliones.
* * *Vienoje karalystėje gyveno galingas karalius kuris turėjo duktere, bet kada toji duktere buvo da kūdikio, su savo meilu pažiūrėjimu akiu visus prie saves pritraukdavo kas tik ant josios pažiurėjo, o kada daejo ji lyg szeszioliktos metu, ne buvo, galima ja pamylėt. Nes kas isz to? Tasai puikus pažiūrėjimas užtrucindavo kožna, kuris ant jos pažiurėjo iszskirent tėvo ir visos szeimynos, juokdavosi da prie vieno puikaus kareivio, kuris labai mylėjosi in karalaite bet turėjo jisai prie- sza, baisu milžiną, kuris kožna užmuszdavo kuris tik insimy- ledavo in karalaite, nes ir jisai pasiutiszkai mylėjo ja.Karalaite mylėjo kareivi, o milžiną baisiai nekente, o kad milžinas buvo prieszingas kareiviu, lauke progos nužudint savo priesza, ka ir trumpam laike pasisekė padaryt.Nuo to laiko gailestis suspaudė karalaites szirdi jog nuo tos dienos in nieką nesijuokdavo, o jos szirdis pastojo kaip szmotas ledo, be jokios

Rado Gera Vyra

Sudia
Sudžia in Kaltininką — Ar 

jau tu sėdėjai kalėjime?
Kaltininkas — Taip, ponas 

sūdžiau!
Sudžia — Už ka sėdėjai?
Kaltininkas — Už cziau- 

duli!
Sudžia — Kaip tai?
Kaltininkas — Na taip! 

Nakti insigavau in svetima 
grineziu, sueziaudejau ir, — 
nutvėrė mane ponas sū
džiau!

nytiniu doreliu. Ne iszrodo tai raktas nei nuo kufaro nei sze-pos, nes ju czionais suvis nesirado. Taip rūgėdamas dairėsi aplinkui ir užtiko mažas dureles apkaustintas su geleže. Ha,pamislino sau, tai gal but skar- bas mano pono ir kogreieziau-: se ėmėsi prie atidarymo durelių, bet baisiai persigando, nes! in vieta skarbo "paregėjo ant: dideles skrynes boba, sena' kai]) svietas. Kada Petrukas; prisiartinejo, boba pradėjo! rankomis mosuot in visas sza-l lis, o Petrukui net szirpuliai perejo per peczius ir jau misli-; no dumt isz tos vietos, bet ke-' liais puikiais žodžiais boba prakalbėjo in Petruką:— Ne bijok, mano ’ vaike, ne bijok, tarė sena boba, inejai netikėtinai, o asz mislinau jog tai tas, kuri turėjau laikyt už sprando, prisiartink ir pasakyk man: Del ko in czionais in
ejai? Bet pasakyk viską teisin-

Margaret Hastings, gerai 
žinoma visiems kurie laik- 
raszczius skaito kaipo Shan- 
gri-La kareive, dabar pa
skelbia, kad ji jau trys me
nesiai atgal isztekejo už Ro
bert Atkinson.

Margaret Hastings, 1945 
metuose, kai ji dar buvo 
vaiske buvo eroplane, kuris 
nukrito ir sudužo. Ji su

■

dviem kareiviam iszliko gy
va in New Guinea. Kelios 
dienos praėjo kol jie trys 4 
buvo surasti ir iszgelbeti.

Ji tada laikrasztininkams 
buvo pasakius kad ji nesiže- 
nys kol ji nesuras tikrai gera 
ir tinkama vyra. Matyti kad 
ji toki vyra dabar susirado 
kai ji apsiženijo su Robert 
C. Atkinson.

ja uslos.Milžinas dabar pradėjo spirt karalių idant jam atiduotu duktere už paezia, nes. kitaip pradėtu žudint jo padonus, o kad karalaite jo baisiai nekentė, kailius apgarsino toki ap- / • ; -, skelbimą:— “Jeigu katras išž kara- laicziu, kunigaikszcziu, ponu arba isz padonu aplaikytu viena nusijuokimą arba prasijuoktu duktė isz jojo priežasties, tai atiduos jam už paezia, bet jeigu to neinsterigtu padaryt, tai tifretu eit galetis su milžinu ir ji užmuszt. Jeigu kas per laika vieno meto ir szesziu sanvaieziu ne atsirastu iszpildyt tos užduoties, tai po tam laikui atiduos duktere už paties milžino.”Pristojo milžinas ant toliiu iszlygu, o kad daugelis atsirado iszlygu, daugelis atsirado narsunu, bėt visi dingo nuo kardo milžino, kuri ne galėjo ingalet.Tiek jau milžinas užmusze: karalių, kunigaikszcziu ir ponu jog visas sklypas buvo gai- lesczia apimtas, o gyventojai pradėjo deyet gailės rubus! Ne vienas tėvas pragaiszino savo sunu, ne viena motina liejo gailės asžaras! Pats karalius buvo didėlėje gailestyje o ka- ralaite da didesnėje gailestyje nes jau metas praslinko, o milžinas buvo tikras jog gaus ja už paezia.In liūdna miestą atvažiavo musu pakelevingas geriausioje restauracijoje gere ir valgė, visiems traktavojo ir auksa pyle. Daugelis isz jojo geradejin- gumo pasidrūtino, o jisai sėdėdamas už stalo klausė juju apsakymo apie karalaite ir jos gražės akis, apie karaliszka paliepima ir baisu milžiną.Pakelevingas visus svetin- gai priiminėjo, o del kozno bu- 
vo meilus ir linksmas. O kad visi tuojaus dasiprato del ko pas juos pribuvo taip turtingas ponas, gal ir kokis karalius arba kunigaiksztis, labai jo gailėjosi, o nedrysdami jam pasakyt tiesiog in akis kiek tai milžinas visokiu kareiviu nužudė, norints jam isztolo davė suprasti nelaime, bet jisai sau nieko isz to nedare. . . . • •. f ■ •Tas geras ponas kuris visus puikiai vieszino be skirtumo ir. saujomis pinigus barstė, buvo tai musu pažinstamas Petrukas tas pats, kuris nei pas kalvi, nei pas staloriu, nei pas barberi, kur turėjo lengva užsiėmimą, ne norėjo dirbt, bet nu- liudusiame mieste, kur radosi puiki karalaite, apie tai niekas nežinojo. ..Petrukas pavalgęs ir prigerės su savo tarnais, liepe rengtis ant* rytojaus in kelione ir nusidavė apie pusiaunakti ant atilsio. Ant rytojaus ne priesz užtekejima saules, kaip tai pas meisteri keldavo, bet apie pietus atsikėlęs, apsirėdė in puikius drabužius, sėdo in ži'ban- czia karieta ir iszvažiavo isz miesto in szali karaliszko palo- ciaus.Niekas nesitikėjo idant turtingas ponas taip greitai iszva- žiuotu o labiausia tarnai ir tarnaites kurie tarnavo svetaine- je, kurie- priesz ji szokinejo ant mažiausio noro, tikėdami ap- laikyt gera dovana, bet akt juju Petrukas suvisai ne tęmi- no ir iszvažiavo ne apdovanot jas.

—TOLIAUS BUS— ‘

Pirkie U. S. Bonus
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Žinios Vietines
1 veszti in ligonine, kur daktarai 
sako kad visi buvo labai su-

i žeisti.
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Honesdale, Pa. — Maža 
dvieju metu amžiaus

Oakville, Conn. — Gerai ži-Tikės Sžimta szeszios deszimts 
nomas senas “Saules” skaity- tukstancziu doleriu, 1936 me- 
tojas, Jonas Linskas, nuo i)a- tuose. Jis dar daug daugiau 
vid uly., numirė Spalio (Oct.); pats užsidirbo ir buvo skaito- 
21-ma diena, savo namuose, po mas kaipo vienas isz bago

Velionis gimė cziausiu jaunu vyru Anglijoje.

DAINININKAS DAI- Bing- Crosby dainos Romos Ba-

• — Rinkimai artinasi.
.— Utarninke pirma diena 

Lapkriczio-Novem'ber.

mergai-i trumpai ligai.
tuko Betty Quinn, buvo suras-į Lietuvoje 1868 metuose, atvy- 

L- į ko in Amerika 1888 m., o apie 
dvideszimts metu atgal apsi
gyveno in Oakville, o 1899 m.,, 
a. a. Jonas Linskas apsivedė su 
panele Ona Jadžinskiute. Pa-l 
reita Birželio (Jone) menesio' 
1948 m., ponstva Jonas ir Ona .

ta miszke po asztuoniolikos va
landų. Szunes kurie yra iszmo- 
kinti sekti žmogų, szita mer- 
gaituke surado. Jos tėvai su 
daug susiedu ir draugu pra
leido kiaura nakti miszke, be- 
jieszkodami jos. Mergaituke 
buvo insikabinus in kelis kru-

PAPIRKO
POI.ICIJANTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

zilikoje, Szvento Petro Bažny
czioje ateinaneziais metais, kai 
Kataliku Bažnyczia szves savo 

VATICAN CITY, ROME. — Į Szventuosius Metus.
Isz Vatikano ateina žinios ar

! nors gandai kad garsus Ame- kad Giordano Sacchi yra jau 
likos dainininkas, Katalikas pasikvietęs Amerikos garsu

NUOS VATIKANE

Isz Milano ateina gandai

dainininką Bing Crosby del 
ateinancziu metu. Eina gandai > 
kad Szventas Tėvas, Popiežius : 
Pijus Dvyliktasis tada daly
vaus pamaldose, kada tas 
Amerikietis dainininkas gie
dos toje Bazilikoje.

— Utarninke atsidaro Me- mus ir verkszleno kai jie ja į 
džiokles sezonas ant žiiikticziu surado. Tėvas ja greitai insi-1 

dėjo in savo automobiliu ir! 
parsivežė namo. Ta nakti buvo Į 
gerokai szalta, 'bet iszrodo kad Joną, 
jaunoji mergaite per daug ne- 
nuszalo. Ji buvo dingus apie Į rys: 
ketvirta valanda, po pietų, kai ! Hannon isz Watertown, Conn 
ji darže bovinosi su savo bro
liuku Mykolu, penkiu metu. 
Motina tuo laiku triusiesi vir
tuvėje.

ir nekuriu mažu paukszteliu.
.— Plentas einantis isz Mai- 

zevilles in Shenadoro jau ati
darytas del motoristu.

.— Utarninke Visu Szven- 
tuju Szvente. Miszios Szv. 
Juozapo bažnyczioje bus laiko
mos: 6, 7, 8 ir 9 valanda ryte. 
Miszparai 7-ta valanda vakare.

— Edvardas Kunigonis isz 
Frackvilles, motoravo in mies
tą su reikalais, taipgi atlankė 
ir “Saules” Redakcija, atnau
jinti savo motinėlės laikraszti. 
Ponia Kunigoniene sako: Skai- 
cziau kitu laikraszcziu, bet ne 
viena man taip nepatinka kaip 
“Saule,” nes yra smagiauses 
už visus kitu. —AcZiu už at- 
silankyma.

•— Seredoj pripuola Uždu
sinę Diena.

— Ponia Ona Szukieviczie- 
ne, nuo 639 E. Centre uly., su
žeidė savo tiesa ranka, pulda
ma tropais žemyn savo namuo
se. Ponia Szukievicziene gy
dosi namie.

— Ketverge Szvento Hu
berto. Ir ta diena 1794 metuo
se, gimė William Cullen Bry
ant, kuris buvo advokatas, bet 
Amerikiecziai ji geriausia at
simena kaipo dainių, poetu ir 
raszytoja.

— Ana diena Szvento Juo
zapo parapijos mokslo studen
tai turėjo savo Maskaradinia 
Parte. Visi turėjo linksma 
laika.

— Panedelio ryta apie 
3:30 valanda, Mansion Polriu- 
mas, 18 W. Centre Uly., užsi
degė isz užpakalio. Ugniage
siai greitai pribuvo ir ugnis li
kos tuojaus užgesintas. •

— Ponas Vincas Peczikas 
su paczia isz Detroit, Mich., 
lankėsi mieste pas gimines ir 
pažinstamus, ir prie tos progos 
atlankė ir “Saules” Redakci
ja. Acziu už atsilankymu.

— Subatoje, 9 vai., ryte, 
Szv. Juozapo bažnyczioje, pa
nele Marijona, duktė, pons. 
Adomu Putcziakoniu nuo 626 
W. R. R. UI v., ir Bernardas 
Eorgotcz,, sūnūs pons. Ant. 
Forgotcziu, nuo 214 W. Spruce 
Uly., likos suriszti mazgu mo
terystes per Kuu. J. Forgotcz, 
jaunavedžio brolis. Svotai bu
vo: Katarina Forgotcz, Irene 
Rudis, Jonas Smalenskas ir 
Juozas Forgotcz. Jaunavedžiai 
apsigyvens Philadelphia, Pa.

irimo sukakti. Velionis paliko 
dideliame nuliūdime savo pa
ežiu Ona;ketui is sunns: Vinca,

.luitu ir Juozą, visi isz
Watertown, Conn., dvi duktė-į 

Elana Watkins ir

Chicago, Ill. — Dvideszimts 
szesziu metu amžiaus Ponia 
Loretta Ring, gyvanaszle, ku
ri buvo gavus “divorsa” nuo 
savo vyro, buvusio kareivio, 
James Moore, dvideszimts 
vieno meto amžiaus, buvo su
važinėta ir pasimirė in Gar
field Park ligonine. Policijan- 
tai isz Fillmore suaresztavo' 
jos buvusi vyra. Policijautas 
Leitenantas Dave Petacque sa
ko kad jos vyras bus dabar 
kaltinamas už žmogžudyste.

James Moore, jos ibuvusis 
vyras prisipažinšta kad jis ke
lios dienos atgal labai susibarė 
su savo buvusia žmona. Bet jis į 
sako kad jis visai netyčzia ja Į 
suvažinėjo netoli nuo Madison j 
ulyczios. Ponia Loretta Ring! 
antru sykiu isztekejo kai gavo i 
“divorsa” nuo savo pirmo vy-i 
ro.

' taipgi daug anuku ir anūkes ir, 
viena pro-anuka, Laidotuves! 
i U vyko Panedelyje, Spalio 24 
diena, isz Graboriaus Hickcox 
koplyczioš 8:15 vai., ryte, su 
Szv. Miszomis, Szv. Marijos 
Magdalenos 'bažnyczioje Oak
ville, devinta vai., ryte, ir pa
laidotas in Kalvarijos kapines. 
A. a. Jonas Linskas buvo senas

| skaitytojas “Saules” per pen
kis deszimts metu. Amžina at- / 
ilsi!

New Britain, Conn. — Fred
rick Macholtz, darbininkas 
bravore, per keturios deszimts j 
metu atsikunedavo ir užsiku- 
nedavo keturios deszimts kra
nu ar rateliu kasdien. Per tiek 
metu jo ranka ne tiktai ka pa
ilso, bot ir isztino, pasingo^ ir 
susitrauko, ir jo .nyksztis isz- 
tino. Jis apskundė ta bravorą 
del trijų tukstancziu septynių 
szimtu doleriu paszelpos, už 
tai, kad jis dabar yra paliege-

tiko kad tas bravorininko dar
bininkas turėtu nors kaip būti 
atlygintas ir sutiko kad tas 
bravoras turi jarti sumokėti 
tiek pinigu kiek jis reikalauja. 
Tas darbininkas priparode 
kad jo viena ranka dabar yra 
trumpesne negu kita, už tai 
kad jis ta darba taip ilgai dir
bo.

✓

Reading, Pa. — Readingo 
kompanijos autobusas suvaži
nėjo Ponia* Emma Williams, 
septynios deszimts penkių me
tu amžiaus moteriszke J Ji pa
simirė už valandos in Readin
go .ligonine. Kitas žmogus bu
vo tuo paežiu sykiu ’sužeistas 
toje paczioje vietoje. Autobusą 
dr’ęivino Austin Kershner.

Du kareiviai, kurie buvo pa- 
siprasze raidos, ir du kurie 
jiemdviem ta raida davė, buvo 
sužeisti kai ju automobilius 
susikūlė su dideliu troku, neto
li nuo Hamburgo, apie ketvirta 
valanda iz ryto. Visi buvo nu-

važinėtas, ir jis tuojaus pradė
jo vytis ta “taxi” automobiliu. 
Pasivijęs jis suaresztavo drai- 
veri, John J. Dyer, dvide- 
szimts penkių metu amžiaus į 
vyruką isz Parkside, Delaware 
apygardos.

Vyrukas prisipažino, kad 
0na j jis ta “taxi” buvo pasivogęs 

Chester mieste, nuo draiverio 
William Elliott, nuo kurio jis 
pavogė ir visus pinigus. Pas
kui jis nuvažiavo su savo pa
sivogtu automobiliu in Phila
delphia, kur jis biski sumusze 
savo ta “taxi” ir kur jis vie
nam policijantui pakiszo asz- 
tuonis dolerius kad jis tylėtu.

Jis dabar suimtas ir in kalė
jimą patupdintas už kelis pra
sikaltimus. Teisėjas jam nepa
skyrė jokios kaucijos.

PREZ. TRUMANAS
LAUKIA, BIJOSI 
IR NEDRYSTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

IR VĖL TAS 
WALLACE SU

SAVO PARTIJA

INVEST IN U.S SAVINGS BONDS

years. Buy Savings Bonds now and start 
making your dreams come true.

Dean W. I. Myers of Cor- 
nell University says: “A finan- 

||t ' I cial reserve in U.S. Savings 
/ Bonds is just as important a 

/ part of a well-managed farm or 
ranch business as is land, live- 
stock, and machinery. Because 

agriculture is so speculative a business, farm 
and ranch people need this safe, readily 
available reserve.”

Hall Reese Post 1420
VETERANS OF FOREIGN WARS OF THE UNITED STATES

This is an offfciai U.S. Treasury advertisement prepared under auspices of Treasury Department and Advertising Council

Do YOU DREAM of “some day”? Some 
day, will you add to your ranch or 

farm acreage? Some day, will you have 
enough money to educate your children? 
And, some day, will you be able to retire?

Such dreams need to be spurred into 
action. They need a lot of prodding along. 
Otherwise, “some day” never comes!

And there is one sure way to spur your 
dreams into reality. Start putting your profits 
into U. S. Savings Bonds . . . and every $3 
you invest today will bring you $4 in ten

‘ ‘J

Dig a spur info your dreams!
PHILADELPHIA, PA. — 

' Buvęs Amerikos Vice-Prezi- 
dentas Henry Wallace, kalbė
damas Philadelphijoje, Pro
gresyvu Partijos vakarienėje, 
sake kad ta Partija nėra Ko-

Jam rupi Fabrikantu pini 
gai ir Darbininku balsai.

Trumanas yra ingaliotas per munistiszka ir £r6mlinui ne- 
ta “Taft-Hartley Instatyma” fcarnauja<
szia stoti ir insikiszti ir parei- f.uo pac2įu sykiu jis pra
kalanti lead Fabrikantai iri dej0 intarineti ir kaltinti Ame- 
Kompanijos susitaikintu su rikos Teismą ir Teisėja Medi- 
Darbininkais. Bet jis nenori na, nuteisima tu vienuolikos 
dabar nei vienu, nei kitu užpy- Komunistu vadu. Jis sako kad 
kinti. , teismas buvo neteisingas ir

Jau dabar Traukiniu Kom-! kad nuteisti Komunistai yra 
panijos labai daug traukiniu nekalti kapitalistu valdžios 
rrro enstahrlžinsins. nes norą, ira- muczelninkai.

In szita susirinkimą laik-

ti!

yra sustabdžiusios, nes nėra ga
na anglių. Kasdien daugiau ir GJ -- O
daugiau Fabriku užsidaro, rasztininkams nebuvo valia at- 
daugiau ir daugiau Darbinin- eiti, kad jie nedažinotu ir žmo- 
ku randasi be darbo del tu nems nepaskelbtu kas priguli 
Straiku. prie tos Progresyvu Partijos.

.. . v. . , “Progresyvu Partija,” mu-Ateina žiema, ateina szal- , ,, . , x ;.. . . _ . su kalboje butu Pazanguju
Partija.” Bet mums neaiszku 
ir mes visai nesuprantame kur 
jie pažengė ar nužengė. Ir 
mums dar labiau neaiszku, jei
gu jie nėra Komunistai, tai 
kam jie bijosi musu laikrasz-l 
tininku ir kodėl jie ju neinsi- 
leido in savo mitingus ir vaka-! 
rienes.

Bet neaiszkiausias klausi-1 
yra to mokinti ir bagoto, buvu- į 
šio Amerikos Vice-Prezidento,! 
Henry Wallace klausimas. Ko 
jis nori, jieszko ir siekia, kas 
jam skauda?

Mes gerai žinome, kad jis yra 
bagotas žmogus, mes teipgi 
pripažinstame, kad jis yra mo
kintas žmogus.' Jis besidar
buodamas su Komunistais ir 
stengdamasis Komunizmą in
vest! Amerikoje, pats sau kar- 

' tuves statosi, nes Komunistai 
Jis savo tarnui pasakė kad kaįp tokįus žmones pirmu-

jis eina in szeszta augszta pas c2įausja nugalabina.
- - Mums tas Henry Wallace la-

- • bai gražiai priparodo, kad mo
jis szimtus tukstancziu do- kintas žmogus gali būti durnas 

kaip cziebato aulas, kad mo
kintas žmogus gali visai proto 
neturėti, kad mokslsa ir protas 
tai jap ne tas pats.

Ateina žiema, ateina szal- 
cziai, o anglių jau dabar vi
siems trumpa ir trūksta. Tru
manas ir visi Politikieriai nie- 
ko ne sako, tik Rinkimu laukiai

MILIJONIERIUS
NUSIŽUDĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jis buvo gerai žinomas tar
pu tu kurie seka arkliuku lenk
tynes.

Jis nuo pat užgimimo turėjo 
labai blogas ir silpnas akis, ir 
dabar beveik visai negalėjo 
matyti. Kai jam visi daktarai 
pasakė ir pripažino kad jis 
trumpu laiku taps visiszkai 
aklas, jis neteko vilties ir nu- j 
tarė nusižudyti.

Allentown, Pa. — Penkios 
deszimts keturiu metu amžiaus 
ūkininkas, Herbert Hess, kasi
nėjo bulves ant savo ūkio, ant 
Bath. Jis tik sykiu nusiskundė 
kad jam szona pradėjo diegti, 
skaudėti. Jo szeimynos nariai 
ji nuveže ji ligonine, kur dak
tarai rado kad jis buvo in szo
na paszalitas. Jie iszeme isz jo 
szono maža kulka. Nei jis, nei 
jo szeimynos nariai, nei tie! 
kaimynai kurie buvo jam in į 
talka ateje, sako kad jie negir
dėjo nei jokio szuvio. Jie nega
li suprasti kaip ten atsitiko, rams del savo akiu. Jis buvo į 
Policijantai spėja, kad kas vienas isz bagoeziausiu singe-! 
nors szaude toje apylinkėje iri Hu vyru Anglijoje ir parėjo isz 
netyčzia pataikė in ji. Szuvio; milijonierių szeimynos. 
gal nebuvo galima girdėti nes Jam jo motina buvo paliku- 
tuo laiku maszina kuri kasa!si visa milijoną doleriu, 19321 ?mogus, o žmogus 
bulves labai uže. ■ metuose. Jo tėvas jam buvo pa- ■ didelis kūdikis.

dranga. Ir teni užlipęs jis isz- Į 
?' szoko per langa.

leriu buvo praleidęs dakta-

Kūdikis, tai yra mažas 
tai tankiai

BALSUOKITE ISZTISA

REPUBLIKONU 
TIKIETA
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Iszpildykite Savo Ukesiszka 
Priederme Ir Balsuokite 

Ta Diena!
(Apgarsinimas)


