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ISZDAVIKAI
IR SZPIEGAI

Washingtone Randasi 
Daug Iszdaviku,

Komunistu
/ _______

WASHINGTON, D. C. — 
Jau antra sanvaite kai laik- 
raszcziai daug raszo apie ta 
gražuole geltuonplauke, kuri 
iszsigando, atsivertė, ar kurios 
sanžine ja taip grauže, kad ji 
prie iszpažinties nuėjo stacziai 
in Amerikos. Kongreso Komi
sija, pati iszsispaviedavo ir ke
lis desietkus keliu kitu augsz- 
tu, ir iki sziol gerbiamu žmo
nių invele ir intare.

Mes per daug apie tai nera- 
szeme kol patys dasižinojome 
daugiau apie visa ta szuma ar 
skandala. Dabar mes galime 
tikrai pasakyti kad ta Panele 
Elžbieta Bentley nėra jau tokia 
gražuole, nėra geltuonplauke 
ir nėra jau tokia jauna. Ji jau 
ima tysti per liemenį, per sto
ra, jos nosis ilgoka ir jos plau
kai rudi, ne geltuoni. Bet ant 
tiek mes sutinkame, kad ji bu
vo Rusijos szpiegas, sznipas, 
ir kad ji žino daug daugiau ne
gu mes iki sziol žinojome apie 
Komunistu sznipinejimus ir 
musu garbingu valdininku isz- 
davystes.

Szita Ponele yra gimus Con
necticut valstijoje, ėjus moks
lus augsztoje ir brangioje mo
terų “Vassar” mokykloje, mo
kinusis in Florence ir Colum
bia universitetus. Ji nėra dur
na boba. 1933 metuose ji buvo 
Italijoje, kur ji susipažino su 
Faszizmu. Kai ji parvažiavo in 
Amerika ji susidėjo su Komu
nistais ir prisirasze prie Co
lumbia Universiteto Komunis
tu Partijos.

Ji susitiko su Ruskiu Jacob 
Golos, kuris buvo Amerikos 
pilietis ir in ji insimylejo. Kai 
tas Jacob Golos pasimirė nuo 
szirdies ligos 1941 metuose, ji 
nutarė tęsti jo darba ir dirbti 
Rusijai, • Komunistams i r 
Kremlinui.

Ji rinko slaptas Amerikos 
žinias Washingtone ir perdavė 
jas Komunistams, kurie tas ži
nias siunsdavo stacziai m 
Moskva. Kas sanvaite ji susi
tikdavo su dvideszimts ar dau
giau Komunistu Washingtone. 
Ji sako, kad daugiau negu tris- 
deszimts garbingu Amerikie- 
cziu dirba ar dirbdavo toki pa
ti darba Washingtone. Ji galė
jo prieiti prie žmonių, kurie tu
rėjo labai augsztas ir atsako- 
mingas vietas prie Karo Szta- 
bo, prie kariszku fabriku ir 
prie kitu taip pat atsakomingu

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Szitas mažas paminklas 
buvo pastatytas pagerbti 
184-ta Amerikos kareiviu 
batalijona Anglijoje. Szitie 
kareiviai buvo pirmutiniai 
isz Amerikos ir nustatyti sa
vo karabinus ir armotus 
Londone priesž Vokieczius, 
per Antra Pasaulini Kara.

MOTINA SKERSAI
ATLANTIKO

SKRIDO

Važiavo Pamatyti Savo 
Dukrele; Pervelai

CHICAGO, ILL. — Saržen- 
tas Leo F. Jeske žiurėjo in pa
danges, skaitė eroplanus ir lau
ke savo uoszves atvažiuojant' 
isz Anglijos.

Jis turėjo žinias, nemalonias 
žinias jai praneszti. Jos du
krele, dvideszimts trijų metu 
amžiaus Joyce, jau buvo mirus 
ji pasimirė deszimts minucziu 
pirm negu jos motina sėdo in
eroplana Anglijoje atvažiuoti 
in Amerika ja pamatyti. Po
nia George Hewitt, isz Cat
worth, Anglija sėdo in eropla
na Londone, tikėdama kad ji 
suspės savo dukrele pamatyti.

Niekas jai nedryso pasakyti 
kad jos kelione jau visai už dy
ka, kad jos dukrele jau mirus! 
Tarnai kurie ja in eroplana nu
vedė, jau žinojo apie jos dukre
les mirti, bet nieko nesake. 
Kai ji atskrido in Aemrika, 
in New Yorka, in La Guardia 
Field ir mainėsi eroplanais 
skristi in Sioux City, Iowa, 
kur Jeskes gyvena, niekas jai 
nieko nepasake.

Kai Ponia Hewitt atvažiavo 
in La Guardia Field, New Yor
ka, ji apsižiūrėjo kad ji dau
giau pinigu neturi, bet jos mer
gaites vyras jai tenai buvo pri
siuntęs asztuonios deszimts do
leriu ir ji isz ten skrido stacziai

REIKIA 37,000 
KARININKU

WASHINGTON. D. C. —
Armijos Sztabas pranesza, kad 
dabar armijai ir laivynui rei
kia daugiau negu trisdeszimts 
septynis tukstancziu karinin
ku. Tiek karininku Karo Szta- 
bui reikia tarp dabar ir Birže
lio menesio.

Laivyno Sztabas pranesza, 
kad Laivynas dabar priima 
apie du tukstancziu ir tris 
szimtus jaunu vyruku, kurie 
nori mokintis ant karininku.
Visi szitie vyrukai turi būti 
iszeje nors du metu kolegijos ir 
turi pasiraszyti, kad jie tar
naus laivyne per keturis metus.

Labiausiai armijai reikia 
daktaru ir dantistu. Slaugiu 
teipgi labai reikia.

Karo Sztabas sako, kad da
bar labai tokiu žmonių reikia, 
ypatingai kai armija dabar 
taip didėja. Apie trisdeszimts 
tukstancziu jaunu vyruku da
bar savanoriais stoja in vaiska 
kas menesis. Tuos vyrukus 
gerai ir tinkamai prižiūrėti 
reikia daug daugiau gydytoju, 
daktaru.

Nei Karo Sztabas, nei Ar
mija, nei Laivynas, nieko ne
sako apie reikalą daugiau ka
pelionu, kunigu, kunigužiu ir 
rabinu tiems kareiviams pri
žiūrėti. Visi mes žinome kad 
kapelionu labai mažai likosi 
vaiste po karo. Ar tai Karo 
Sztabas nesirūpina ir nepaiso, 
ar tai dar neapsižiurejo kad ir 
dvasinio maisto reikia tiems 
vyrukams.

ALGOS IR
PRAGYVENIMAS

DETROIT, MICH. — Auto- 
mobiliu kompanijos pranesza 
kad kita meta ne daugiau kaip 
keturi milijonai nauju automo-
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Naujas Ambasadorius

VAIKVAGIAI Armijai Ir Laivy-
AMERIKOJE “ ------ “

A

NEW YORK. — Vidutinio 
amžiaus Sovietu mokyklos mo
kytoja, kuri atvažiavo in Ame
rika du metai atgal, mokinti
Sovietu dipliomatu vaikus, bu

nui Reikia Daug 
Karininku

vo po prievarta paimta ir nu
gabenta in Sovietu Konsulą.

Kai Sovietai ja paėmė, ji ne
va prisipažino kad ji buvo pir
miau paimta Baltu Ruskiu ir 
Sovietai ja iszgelbejo.

Kai buvo dažinota kad ta 
mokytoja jau randasi Sovietu 
Konsulate, tai buvo pareika
lauta kad laikrasztininkai ga
lėtu su ja pasiszneketi, Konsu-
las Lomakin isz pradžios neno
rėjo sutikti, bet paskui, pasi- 
aiszkindamas kad ta mokytoja 
atėjo pas juos savo valia, ir 
prasziesi kad jie jai pagelbėtų,
leido laikrasztininkams su ja 
pasiszneketi.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

FORDUKAI
BRANGESNI ... J r.-. .-r- t .. , .

DETROIT, MICH. — Fordo 
Kompanija paskelbia kad visi 
nauji Fordukai jau treczia sy
ki per vienerius metus pabran
go. Visi nauji Fordukai apie 
septynios deszimts penkis do
lerius pabrango.

Fordo Kompanijos atstovai 
pasiaiszkina kad reikėjo visus 
tuos Fordukus pabranginti, 
nes dabar visas materijolas 
daug daugiau kasztuoja ir dar-, 
bininkai daug daugiau reika
lauja.

Kai tik sziu metu nauji For
dukai pasirodė kompanija juos

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DAUGIAU KARISZ
KU EROPLANU IN

ANGLIJA

in savo mergaites namus.
Ji buvo savo dukrele ma- 

czius du metai atgal, kai ji ap
leido savo kraszta, paliko savo 
tėvelius ir iszkeliavo in Ameri
ka ir pas savo Amerikieti vy
ra. Jos dukrele jai paraszy- 

(Tasą Ant 4 Puslapio)

Henry F. Grady isz San 
Francisco buvo prisiekdin
tas kaipo Amerikos Amba
sadorius Graikijoje. Jo da
bar sukilėliai muszasi su 
valdžios armijomis, ir dabar 
Rusija stengiasi Amerikie- 
czius ir isz ežia iszstumti.

WASHINGTON, D. C. — 
Isz Davis-Monthan Air Force 
vietos, Tucson, Arizona, tris
deszimts didžiausiu kariszku 
eroplanu isz antros lakūnu da
lies iszskrido del pratybų ar 
manevru. Nors taip j u iszskri- 
dima paaiszkina kariszkas 
sztabas.

Isz Anglijos jie skris in Vo
kietija, kur jie užims vietas ir 
darba 301-mos grupes, kuri da
bar randasi Vokietijoje.

Visus szitus kariszkus ero
planus tvarko ir veda Pulki
ninkas William E. Eubank. 
Szitie eroplanai bus Anglijoje 
padilinti in tris dalis ir jie in 
tris atskiras vietas nusileis, 
vieni in Scampton, kiti in Mar- 
ham, o kiti in Waddington. Ei
na gandai kad daug daugiau 
tokiu kariszku eroplanu neuž
ilgo skris in Europa.

Valdžia Pareikalauja Dvide
szimts Nuoszimti Viso Plieno 
Ir Geležies Amerikoje; Jokios 
Pažangos Nematyti Pasikalbę-
jimuose Su Molotovu; Kareivis 

Nuszove Kunigą Japonijoje
PARYŽIUS. — Anglijos, Amerikos ir 

Prancūzijos atstovai jau beveik visa san
vaite kai mitinguoja ir tariasi su Moloto
vu, bet iki sziol jokiu žinių isz Kremlin o 
neiszejo.

Tie kurie daug apie tuos pasikalbėji
mus žino, sako kad Rusija reikalauja kad 
Amerika su Anglija atsisakytu ir iszsiža- 
detu visu tu savo planu sudaryti Vakari
ne Vokietija, jeigu jos nori kad Rusija 
vėl atidarytu visus kelius ir geležinkelius 
in Berlyną.

Stalinas reikalauja kad visi pripažintu 
ir priimtu Sovietu pinigus po visa Vokie
tija, ir kad visi lautusi state ir renge nau
ja vakaru puses Vokietija.

Kiek dabar galima sužinoti, tai nei Ame
rikos, nei Anglijos atstovai nesutinka ir 
nesutiks su Stalinu ant to ir nenusileis 
nei ant vieno punkto.

Amerikiecziai ir Anglai dabar jaueziasi 
kad jeigu jie dabar apleistu Berlyną, tai 
visi kiti Europos krasztai ne tik tai ka 
pasipiktintu, bet jau visai niekados ant 
Amerikos ar Anglijos nepasitikėtu, bet jau 
kreiptųsi prie Rusijos.

Laikrasztininkams visai nevalia dalyvau
ti tuose posėdžiuose ir laikraszcziams vis- 
iszkai uždrausta skelbti žinias apie kas ten 
dabar darosi, nes valdžia bijosi kad jeigu 
butu dabar paskelbta kas ten darosi ir 
apie ka jie derinasi, tai Stalinas su Molo
tovu labai greitai nutrauktu visus tuos 
susirinkimus.

\ ' (Tasa Ant 4 Puslapio)

ILGOS “DAYTON”
STRAIKOS

Darbininkams Geras
Pamokinimas r ,

DAYTON, OHIO. — Elek
tros fabriku darbininku strai- 
kos, kurios tesiesi per devynios 
deszimts septynias dienas yra 
labai geras pamokinimas vi
siems darbininkams.

Visi tie straikuojautieji dar
bininkai susitaikė ant tu san- 
lygu kurias unija buvo atme
tus kelios sanvaites atgal.

Szitas straikas tik keli neuž- 
ganiedinti darbininkai pradė
jo, ir dauguma darbininku ne
sutiko straikuoti. Isz to iszki- 
lo visokie nesusitikimai, bar
niai ir susikirtimai. Unijos bo
sai visaip stengiesi fabrikan
tus intarti ir suvedžioti.

Dabar kai visi susitaikė, pa
sirodo kad vienuolika tu kurie 
tas straikas sukurstė ir iszke- 
le buvo tikrai kalti. Taipgi pa
sirodo, po balsavimu, kad dau
guma darbininku visai nenorė
jo su straiku ir net savo uni
joms nepritare, bet jie buvo 
bejiegiai ir negalėjo ar nedry
so pasiprieszinti. Kai darbi
ninkai nutarė paleisti ant baL 
pažiūrėti kas nori straiku ir 
kas ne, tai unija tu balsavimu 
visai nepripažino. Reiszkia, 
darbininku unija visai nepaisė 
apie savo darbininkus ar j u no: 
rus, bet savo vare ir gana.

Szituose straikuose, kaip bu 
vo ir Allis-Chalmers straikuose 
buvo aiszkiai matyti kad Ko
munistai daug prisidėjo ir be
veik viską tvarkė ir vede.

Per szitas straikas iszkilo to
kie susikirtimai kad Guberna
torius Herbert buvo priverstas 
iszszaukti vajstybine policija 
ir valstybini vaiska, sukilėlius 
numalszinti. • \

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Vienas redaktorius buvo pa

kviestas pasakyti prakalbas 
per vieno ne taip jau garbingo 
bet turtingo žmogaus vakarie
ne. Keli prakalbininkai pirm 
redaktoriaus taip ilgai plepėjo 
kad visiems ligi gyvo kaulo in- 
sipyko. Kai visi jau prakaita
vo ir in savo laikrodėlius žiu
rėjo, redaktorius buvo pa
kviestas “Kelis žodžius pasa
kyti.“ Jis atsistojo ir pasakė 
kad jam prisimena vieno jauno 
studento apipasakojimas apie 
Graiku mokslincziu Sokratą. 
Tas vaikas, studentas szitaip 
nupiesze to mokslincziaus gy
venimą : ‘ ‘ Sokratas buvo moks- 
linczius. Jis vaiksztinejo po 
miestą ir mokino žmones. Jis 
buvo nutrucintas. “ Tai pasa
kęs redaktorius tyliai atsisėdo 
ir nieko daugiau nesakė.

_____ • *• •
Nors Prezidentas Trumanas 

drąsiai kalbėjo Kongrese apie 
reikalą sustabdyti szita bran- 
gumadr viską atpiginti, bet 
nei Kongresas, nei jis pats da
bar nedrysta ka nors apie tai 
daryti, nes rinkimai per arti.

# 'T

Valdžia perka nuo ūkininku 
bulves ir moka $2.75 už buszeli 
ir paskui parduoda tas bulves 
už viena centą už buszeli, kad 
palaikius bulviu kaina, kad 
bulves neatpigtu. Valdžia tas 
bulves perka su musu pinigais, 
kad paskui mes mokėtume dar 
daugiau už bulves, kurias mes 
perkame.

r* i • •1 a • ———————

Nežiūrint ka tįp musu moks- 
lincziai ir politikieriai mums 
sziandien sako ir zaunija, vie
natinis būdas atpiginti viską 
y ta sumažinti bumaszkas žino
siu kišzeniuose, kad žmones 
negalėtu pirktis tiek daug vi
sokio tavoro, negalėtu statytis 
naujus namus, naujus fabri
kus. O toks žingsnis butu savi- 
žudyste politikoje.

1 • • "

Atimti pinigus isz žmoni a 
yra labai pavojinga politiszkiu 
žvilgsniu žiūrint. Reiketu pa
didinti taksas, sumažinti algas, 
suvaržanti paskolas ir taip su
stabdyti pirkimą, kuris yra di
džiausias kaltininkas del viso 
szito paszieliszko brangumo.

1 • •
Darbininkams algos bus dar 

didesnes. Ūkininkai daugiau 
dabar uždirba ir daugiau para
mos isz valdžios gauna. Darbi
ninko ineigos vis auga, didėja. 
Biznieriai vis daugiau ir dau
giau užsidirba.

------------------- ::------------------- -

‘•Visi visko daugiau ir dau
giau perkasi. Amerikoje žmo
nes praleidžia $177,000,000,000 
per metus. Tai penki milijonai 
doleriu daugiau negu tie patys 
žmones praleido szeszi mene
siai atgal. -l ■ 1

~ '

Žmones dabar daug ir skoli
nasi. Žmones dabar yra insi- 
skoline apie keturiolika bilijo
nu doleriu. Tai daugiausia ne
gu kada nors buvo. Algos kad 
ir dideles, negali už viską už
mokėti. [Už tai žmones skolina
si. 7 
■: —-—::---- -----
. Darbininkai, kurie priguli 
prie galingu ir dideliu uniju 
sziandien gerai uždirba ir gali 
dar pragyventi, bet tas naba
gas, darbo žmogelis kuris kni

sasi, dirba, vargsta, ir skursta 
už ta paezia alga kuria jis gavo 
priesz kara, sziandien tikrai 
bėdoj.

Nei politikieriai, nei fabri
kantai, nei biznieriai nenori 
kad nei algos nei kasztai nebū
tu suvaržyti. Net ir darbinin
kai to nenori. Dabar visi dirba, 
visi gali darbus gauti, visi ge
rai uždirba, visi viską perka, 
visi viską parduoda ir ima 
kiek tik nori. Tai puikus biznis 
bet prasta ateitis!

Nei Demokratai nei Repub- 
likonai nieko nedarys kad szi
ta paszieliszka branguma su
stabdžius. Viskas brangs kol 
prieisime prie tokio biznio ga
lo ir dugnas iszpuls. Tada vis
kas atpigs, darbu nebus ir vis
ko bus galima pigiai pirktis, 
bet jau pinigu nebus! “Taip 
buvo po Pirmojo Karo, taip 
iszrodo kad ir dabar bus.“

Pernai musu bagoeziai susi- 
taupino apie septynis bilijonus 
doleriu. Kiti isz banku iszsi- 
eme savo susitaupintus pini
gus. Tokie pernai iszsieme isz 
banku apie du bilijonu doleriu, 
nes negalėjo pragyventi.

* • •

Visi nauji automobiliai dar 
labiau pabrango. Jau dabar tie 
automobiliai per brangus, bet 
jie vis brangsta ir brangs, už 
tai, kad per daug žmonių per 
daug pinigu turi ir nori nauju 
automobiliu ir nepaiso kiek 
reikia už juos mokėti. Dabar 
jau nėra automobiliaus, kuri 
paprastas darbo žmogelis galė
tu pirktis. Dabar visai ne dy- 
vai, kad paprastas darbininkas 
ar taip sau žmogelis perkasi 
automobiliu už tris tukstan- 
czius doleriu! Prascziausias 
Fordukas dabar jau daugiau 
negu septyniolika szimtu kasz- 
tuoja. 

——————— , , r
Namas kuris pirmiau kasz- 

tavo penkis tukstanezius dole
rius, dabar jau kasztuoja $10,- 
000. Per metus tokie namai vi
su tukstaneziu doleriu pabran
go. Ir vis brangs! 

—————— • , ■ - ■
Maistas labiausiai pabrango. 

1941 metuose sviesto svaras 
kasztavo keturios deszimts du 
centu. Metai priesz ta, tas pats 
sviestas kasztavo trisdeszimts 
tris centus ant svaro. Dabar tas 
pats sviestas jau kasztuoja de
vynios deszimts penkis centus 
ar visa doleri.

• •
Vienas Vengrijos Žydelis 

pasigyrė savo draugams kad 
jis važiuoja in Balkanus ant 
biznio. Jis prižadėjo jiems vis 
nors kortele paraszyti. Jis taip 
ir padare. Už sanvaite jo drau
gai Budapeszte gavo grąžui 
kortele su pasveikinimu: 
“Sveikinimai isz Laisvos Ru
munijos.“ Už keliu sanvaieziu 
kita kortele atėjo nuo to Žyde
lio: “Sveikinimai isz laisvos 
Bulgarijos.“ Ir paskui tokie 
patys sveikinimai isz “Lais
vos Yugoslavijos. “ Už dvieju 
menesiu atėjo kortele isz New 
York miesto: “Sveikinimai 
nuo Laisvo Žydelio!“ Visuose 
kituose krasztuose jis turėjo 
apie kraszto laisve kalbėti, bet 
vien tik Amerikoje jis galėjo 
apie savo laisve girtis.

Kanadoje, Liberalu Partijos 
naujas vadas yra Louis St. 
Laurent. Jis užima Ministerio 
Mackenzie King vieta.

ISZ LIETUVOS VYRAS NUDURE

Nors jau penki metai kai 
Stalino saule szildo musu Tė
vynėje likusius tautieczius, bet 
nepajiegia užliuliuoti laisve ii* 
savo kraszta mylinezio Lietu
vio. Lietuvis laisvas užgimęs, 
nėra linkės likti vergu. Lietu
vi galima sunaikinti, bet ne nu
galėti. Minėta sanrasza patie
kiame ir Amerikos Lietuviams 
susipažinti. Gal ne vienas Lie
tuvis ras jame savo artima ar 
bent pažystama pavarde. Czia 
patalpintame sanrasze visi žu
vusieji yra isz Prienų apskri
ties, Prienų, Szilavoto ir Bal- 
beriszlkio valszcziu:

Kloiza Jurgis, Kleizaite 
Anastazija, Balkunas Jurgis, 
Ūkanas Petras, Gudynas Vy
tautas, Klimas Antanas, Moc- 
kapetris Povilas, Szalczius Al
binas, Szalczius Matas, Mocka- 
petris Simas, Karalius Jurgis, 
Mikusauskas Jurgis, Miku- 
sauskas Antanas, Gerulis Vin
cas, Petraitis Adomas, Kelmo- 
nas Povilas, Petraitis Kazys, 
Auksztakalnis Kazys, Kleiza 
Juozas, Stravinskas Povilas, 
Morkūnas Antanas, Morkūnas 
Jonas, Morkūnas Juozas, Mor
kūnas Vincas, Dailidunaite Al
bina, Morkūnas Kazys, Fran
ka Motiejus, Maceina Klemen
sas, Pink vartas Jurgis, Klimas 
Antanas, Juocys Kazys, Juo- 
cys Juozas, Matuleviczius Pet
ras, Matule viezius Kostas, Gu
dauskas Antanas, Karalius 
Juozas, Szumauskas Antanas, 
Stakutis Juozas, Szalczius Pra
nas, Mieldažys Andrius, Miel- 
dažiene Ona, Mieldažys Jonas, 
Radzeviczius Jurgis,' Garbara- 
viezius Klein, Radzeviczius 
Vincas, Sziupienius Vincas, 
Sziupienius Antanas, Pažėra 
Bronius, Pauža Stasys, Raguc- 
kas Stasys, Szirvinskas Pra
nas, Stravinskas Antanas, Sla
vinskas Jonas, Plioplys Petras, 
Baliulis Vincas, Lapinskas 
Jurgis, Ramanauskis Kazys, 
Mieldažys Albinas, Labutis 
Klemensas, Degutis Albinas, 
Matuseviczius Matas, Paulaus
kas Antanas, Juodsnukiene 
Ona, Juodsnukis Pranas, 
Juodsnukyte Petrone, Povilai, 
tis Albinas, Bulota Petras, Ali- 
szauskas Jonas, Pūkas Kazys, 
Lietuvninkas, Czerke viezius 
Jonas, Kazlauskas Andrius, 
Paplauskas Kazys, Kvietins- 
kas Jonas, Juodsnukis Juozas, 
Skėrys Vacius, Kanclerius 
Kostas, Kaminskas Jonas, 
Kanclerius Leonas, Kavaliaus
kas, Bondinskas, Gergelis Ma
tas, Navikauskas Klemensas, 
Navikauskas Vincas, Kuklie- 
rius Antanas, Grimalaus'kas 
Vincas, Kazak eviezius An
drius, Kuritnys Klemensas, 
Grimalauskas Petras, Rimkus 
Jonas, Bundza Vincas, Alaibu- 
dra, Akelaitis, Butkus Jonas, 
Petke viezius, Kavaliauskas: 
Stasys, Urbonąviezius Vytau
tas, Bubnys Vincas, Stravins
kas Juozas, Gylys Juozas, Szir- 
vaitis Pranas, Senavaitis Pra
nas, Senavaitis Jonas, Sena
vaitis Kazys, Senavaityte Ma
rija, Linauskas Juozas, Bendo- 
raitis Juozas, Bendorautis An
tanas, Linauskas Antanas, Li
nauskas Povilas, Sziugždinis 
Povilas, Pauža Jurgis Juods
nukis Andrius, Juodsnukis Pe
tras, Siauruseviczius Pranas, 
Uleckas Juozas, Petrauskas Pi
jus, Mickus Jurgis, Juravicziu- 
te Izabele, Jakine viezius Pet
ras. — N. L.

ŽMONA
Nauja Stotis Philadelphijoje

MILLVILLE, N. J. — Eu- 
gene lannetti, szeszios de
szimts dvieju metu amžiaus 
barberys nudure savo žmona 
Rae su ilgu buezieriaus peiliu, 
kai ji gulėjo lovoje. Ji buvo 
perdurta per krutinę ir per pil
vą.

Policija rado ja jau negyva. 
Szalia jos lavono, ant lovos jie 
rado ir jos vyra. Jis buvo per
sipjovęs savo ranku gyslas ir 
buvo be sąmones.

Susiedai sako kad jie iszgir- 
do Ponia Rae lannetti baisiai 
spiegiant. Kai jie negalėjo inei- 
ti in j u namus, tai jie paszauke 
policija.

Policijantai spėja kad barbe
rys Eugene, atsikėlė apie szesz- 
ta valanda isz ryto, kai jo žmo
na dar miegojo, nuėjo in virtu
ve, atsinesze ta ilga buezieriaus 
peili ir perdure savo žmona. 
Jiedu turėjo keturis vaikus.

Barberys buvo nuvežtas in 
Millville ligonbute, bet buvo 
per silpnas szneketi, nes daug 
kraujo neteko nuo tu prapjau
tu gyslų.

3,500,000 SOVIETU
ARMIJOJE

PARYŽIUS, FRANCIJA. - 
Eduard Daladier, buvęs Fran- 
euzijos Premier as, sako kad 
Sovietu Raudonoji Armija da
bar turi apie tris milijonus ir 
penkis szimtus tukstaneziu ka
reiviu.

Francuziszkame laikraszty- 
je, “L’Aurore,“ buvęs Premie- 
ras Daladier raszo, kad apie 
trisdeszimtas nuoszimtis visu 
szitu kareiviu randasi Vokieti
joje ir Balkanuose.

Jis sako kad jeigu dabar 
koks prieszas užsipultu ant 
Rusijos, tai Sovietai galėtu pa
statyti in karo lauka tik apie 
tris szimtus tukstaneziu karei
viu isz dvideszimts divizijų, 
kuriu tik kokia puse turi tre
kus, tankas ar kitokius veži
mus.

SUIMTA UŽ VYRO 
NUŽUDINIMA

NEW YORK. — Mrs. Paul-

Quiz aUf nvnc

Geležinkeliu ir traukiniu 
sukaktuvėse buvo parodoma 
kiek pažangos yra padaryta 
nuo pirmutinio traukinio, 
kuris kaip koks džiovinin
kas dūsavo, ligi geriausiu 
ir naujausiu aliejaus trau
kiniu kuriuos mes sziandien

Vienas isz Philadelphijos 
(Pa.) seniausiu muru, Read- 
ingo Kompanijos stotis yra 
dabar pertaisoma ir padidi
nama. Pertaisymas kasztuos 
daugiau negu milijoną dole
riu. Czia paveikslas parodo 
kaip ta stotis iszrodys kai ji 
bus galutinai inrengta ir 
pertaisyta. Bus czia intai- 

ine E. Miller, trisdeszimts pen
kių metu amžiaus ir keturiu 
vaiku motina buvo suimta ir 
teismo sulaikyta ant $2,500 
kaucijos. Teismas ja intaria 
kad ji nudure savo vyra Juozą.

Mrs. Miller sako kad jos vy
ras parėjo girtas Petnyczios 
nakti, kad jis ja pradėjo vytis 
apie virtuve su dideliu peiliu. 
Ji stengėsi pabėgti, bet, maty
dama kad jai nepasiseks, tai ji 
nusistvere kita peili ir ji nudu
re. Tada ji iszbego isz savo na
mu spiegdama kad ji nudure 
savo vyra.

APVOGĖ
SALIUNINKA

Vagiai Rado $12,100

MINNEAPOLIS. — Earl 
Werner, saliuninkas gryžo isz 
bankos, isz kur jis buvo iszsi- 
traukes vienuolika tukstaneziu 
doleriu. Du vagiai! pasivijo ji 
su juodu automobiliu ir nustū
mė jo automobiliu nuo kelio. 
Tame automobilyje buvo pen
ki vyrai. Jie privertė Earl 
Werner inlipti in j u automobi
liu, iszkrauste jam kiszenius ir 
numuove piršto žiedą, kuris 
tame saliuninkui buvo kaszta- 
ves $1,100,

vartuojame.
Trisdeszimts septynios ge

ležinkeliu kompanijos prisi
dėjo prie szitos parodos Chi
cago j e ir apvaikszcziojo 100 
metu sukaktuves tu trauki
niu kurie jau per szimta me- 

syti elektrikiniai trepai, ku
riais nereikes lipti, bet tik 
stovėti ir palaukti kol tre
pai patys užlips ir žmones 
užnesz in virszu. Czia teip- 
gi bus daug visokiu sztoru ir 
krautuvių. Kompanija sa
ko, kad szita stotis bus vie
na isz didžiausiu ir naujau
sios mados.

Du razbaininkai su atpro- 
vintais revolveriais, privertė 
ji iszlipti isz jo automobiliaus 
ir inlipti in ju. Earl Werner 
sako kad kitas žmogus buvo 
sykiu su juo, bet vagiai ji visai 
nei nekibino, uors jis savo ki- 
szeniuose turėjo apie penkioli
ka szimtu doleriu.

EROPLANAS 
NUKRITO

Visi Iszsigelbejo; Ero- 
plauas Sudege

NORTHAMPTON, ANGLĮ- 
JA. — Anglijos-Europos Ero- 
planu kompanijos DC-3 eropla- 
nas turėjo greitai nusileisti, be
veik nukristi kai jo inžinai su
gedo. Jis greitai nusileido ant 
kraszto lauko kur yra intaisy- 
ta eroplanams nusileisti. Ant 
szito eroplano buvo keturioli
ka žmonių. Visi spėjo iszlipti 
ar iszszokti pirm negu eropla- 
nas užsidegė. Nei vienas nebu
vo nei sužeistas.

KOMUNISTAS
SUARESZTUOTAS

NEW YORK. — Slapta val
džios FBI policija suaresztavo

tu važiuoja ir žmones veze 
Mississippi slėnyje.

Szita paroda kasztavo a- 
pie tris milijonus doleriu. 
Tikimasi kad tukstaneziai 
žmonių ant szitos parodos 
atsilankys.

Gilbert Green, Illinois valstijos 
Komunistu Partijos pirminin
ką. Jis buvo suaresztuotas 
vieszbutyje, kur Amerikos Ko
munistu Partija laiko savo sei
mą. Jis buvo suimtas po savo 
tikru vardu ir tikra pavarde, 
J. Greenberg.

Gilbert Green, ar J. Green
berg buvo paleistas po penkių 
tukstaneziu doleriu kaucija. 
Jis su vienuolika kitu Komu
nistu turi pasiaiszkinti ir pasi
teisinti, ries jie yra intarti kad 
jie nori sugriauti Amerikos 
valdžia ir Komunizmą czia 
Amerikoje investi.

Jis buvo intartas Chicago j e 
ir New York mieste suimtas ir 
suaresztuotas.

NUŽUDĖ SAVO \ 
ŽMONA .

Sužeidė Uoszvi \

BRADFORD, PA. — George 
Miketish, dvideszimts asztuo- 
niu metu amžiaus žmogus nu
žudė savo dvideszimts trijų 
metu amžiaus žmona Gertruda 
ir sužeidė savo uoszvi, jos tęva.. 
Jis savo žmona užmusze su at
bulu szautuvo galu ir jos tęva 
sužeidė kai jis paleido szuvi 
per langa. Policija sako kad jis 
norėjo pataikinti in savo žmo
nos motina, kuri netoli sėdėjo 
ir ant ranku laike trijų mene
siu kūdiki. Kai jos motina, Li
na, keturios deszimts metu am
žiaus moteriszke pamate kad 
jos vyras sukniubo ant grindų, 
ji užbėgo ant virszaus su tuo 
kudiku. George Miketish, in- 
ejes in stuba suriko: “Ateik 
žemyn; o jeigu neateisi asz ta
vo vyra nudėsiu.“ Po tam jis 
pabėgo.

Susiedai sako kad George 
Miketish beveik nuolatos pesz- 
davosi, bardavosi ir muszdavo- 
si su savo žmona, Gertruda. 
Szita syki ji buvo ji palikus ir 
nuėjus pas savo motina gyven
ti.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Šuv. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00, Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke. 
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Geroji Motina
JULA geroji motina, augino 

sunu.
Suteikė jam visus patogu

mus ir smagumus. Papuosze in 
gražiausius rubus, padare val
dytoju namu; saldu ir ramu 
jam buvo motinos globije. Mo
tina nuolatos perserginejo su
nu, idant saugotusi blogo, kad 
saugotu savo žingsnius, nes pa
klydimo žabangai yra visur pa- 
spensti, o kas nebūna atsargus, 
greitai in juos inpuola ir pra
žūna.

Nubodo šuneliui klausyti tų
jų nuolatiniu motiniszku per
sergėjimu, ant galo, tare in ja:

— Motyn, atiduok mano 
dali kas man priguli, asz eisiu 
in platu svietą jieszkoti laimes. 
Esmių jau pilnam prote ir duo
siu sau rodą ir nepražūsiu. Ta
vo nuolatinei persergejimai 
man nubodo.

Norints motina melde sū
naus idant jos neapleistu ant 
senatvės ir iszsižadetu savo 
geru narnu, bet maldavimai se
nutes nieko nepagel'bejo.' Sū
nelis užsispyrė ir pradėjo reng
tis in kelionia. Pasiėmė savo 
dali, apleido gerus namus, ne- 
temino ant motinos aszaru, isz- 
keliavo in platu svietą jieszko
ti laimes.

Keliaudamas svieto keliu, 
patemino szale kelio žydinezes 
gėlės ir vilioti, viliojo jauni
kaiti, o kada jisai prisiartinojo 
prie kožnos, isz po tuju vilio- 
janeziu žiedu iszejo baisus nuo
dai ir kuom toliau ėjo, tuom 
daugiau tu geliu palytėjo ir la
biau likos užnuodintas, o kada 
toliaus paėjo, iszszoko isz ro
žių krumu žmogžudžiai, kurie 
jaunikaiti apiplesze, atėmė nuo 
jo visa turtą, sumusze, nudras
kė paskutini jo ruba ir mirsz- 
tanti paliko pakelyje. Dabar 
suprato jaunikaitis savo klai
da, atsiminė apie savo gerus 
namus, atsiminė kaip jam sal
du ir ramu buvo ten gyventi, 
atsiminė savo motinėlės per
sergėjimus, 'bet pats sau tarė 
jau po laiku, turėsiu dabar 
pražūti!

Tame atėjo gerasis žmogus, 
atranda mirsztanti, pakele ji ir 
nesza pas motina, suteikdamas 
jam vilti norints labiause butu 
prasikaltęs, nes motina nieka
dos neužmirszta savo kūdikio, 
jeigu tik jo szirdyje mato gai
lesti; priima vėl in savo namus 
užmirszta padaryta jai skriau
da.

Geras žmogus parnesze jau
nikaiti pas jo motina. Motina 
vela ji priglaudę prie savo mo- 
tiniszkos szirdies, o sūnelis su 
nusižeminimu tarė:

— Saldu man būti pas tave 
motinėlė, jau daugiau neaplei
siu savo namu, stengsiuosiu 
pasaldyt tavo paskutines die
nas ant szio svieto.

Kas yra toji gera motina?
Kuom yra tasai josios sū

nūs ?
Toji geroji motina, tai musu 

katalikiszka bažnyczia, o tuom 
sunum, tai yra žmogus katali
kas. Sztai kada tasai žmogus 
ateina ant szio svieto, motina 
bažniyczia priima ji po savo 
globa. Apsaugodama ji nuo 
pradžios nuo nuodėmės, papuo- 
szia ji szviesiu rubu-kriksztu, 
suteikė jam savžine, veda 
szviesos ir tiesos keliu ir neisz- 
baigenezes Vieszpaties laimes, 
ir nuolat motina-bažnyczia 
persergsti savo vaikelius nuo 

blogo, bet nekuriems nubosta 
motinos bažnyczios persergeji
mai, pasidaro jiiems per anksz- 
tas dorybes kelias, pamato pla
tu apgavinga kele, pamyli vi- 
liojanczes tusztumu gėlės, 
klauso saldaus, nuodijanezio 
balso, ant galo sako savo mo
tinai bažnycziai:

— Nereikalauja daugiau ta
vo globos, uždaug varžai mano 
laisvia, per siauras yra man 
dorybes kėlės, asz eisiu placziu 
keliu, ten laisve vieszpatauje, 
ten laime tik žere.

Norints motina bažnyczia 
maldauje, verke ir meldže: 
“ne eik mielas vaikeli, neap- 
leidinekie savo tikros motinos 
bažnyczios, netikekie placziam 
keliui surasti laisve. Po tuom 
laisves uždangalu slėpėsi ver
gija, po tuom žibaneziu auksu, 
uuodijanezios rudis slėpėsi, po 
tuom saldžiu obalsiu slapstosi 
pragaiszties purvynas, kuris 
paskandina kožna, kuris prisi
artina prie jo. Bet to motinisz- 
ko-’bažnyczios persergėjimo ne
dėkingas vaikelis nepaklauso, 
pasiemias savo dali, tai yra ti
kėjimą, keliauje placziu keliu, 
ir kuom toliaus keliauja, tuom 
daugiau puola in nuodėmės ir 
ant galo pasilieka auka guodu- 
liu kurie iszaikvoja jo bran- 
giiausia turtą, tikėjimą, o kada 
jau liga perblaszka ant mirties 
katalo, prieteliai aipleidže, ta
da pamato nelaimingas savo 
klaida, atmena kaip jam buvo 
saldu globoje motinos bažny
czios, atmena taja diena pirmo
sios szventos komunijos, atme
na kaip tada jojo duszc buvo 
skaisti, kaip aniuolas; savžine 
rami, szirdis papuoszta dory
bėms. Iszganytojas inženge in 
jo szirdi ir dangiszku maistu 
maitino ja.

0 sziandien jau tas bran- 
giauses Iszganytojas iszvary- 
tas isz tos szirdies, o in Jojo 
vieta, užėmė pragaro valdyto
jas, su visoms tamsybes dva
sioms, paleistuvyste, girtybe, 
artymo skriauda, kaip tieje 
žmogžudžiai sužeidže lyg mir
ties ir taip sužeistas nuodėmė
je, apleistas nuo visu, dideliam 
gailestije, mirszta ant mirties 
patalo ligonbuteje. Ant galo 
ateina tasai geras žmogus y pu
toje kunigo, isztiesia savo pa- 
gelbos rankas, sugražina vela • • • • in glebi tos motinos bažnyczios, 
užpila iszganymo balsamu jo 
žaidulius, apmazgoja atgailos 
sakramentais, apvelka vela do
rybes ru'bu. Motina bažnyczia 
džiaugėsi, liejo aszaras, glau- 
dže prie savo szirdies sugryžū
si paklydusi vaikeli. Bet ar vi
si tūri taja laimia sugryžti? Ar 
daug yra tokiu kurie negali su
gryžti pas taja motina bažny
czia? (J, daugelis liekasi nu- 
liudimia ir pražuvimo aukom!

Sztai vienas pavyzdis:
Mano gerai pažinstamas, at

siskyrė nuo bažnyczios ir ran
kiojo svietiszkas nuodijenezes 
laisves žiedus. Norints da buvo 
jaunas ir drūtas, bet kada pri
siartino prie svietiszkos pra
gaiszties saldybių, po kuriu 

, slapstėsi nuodingas kirminas, 
iszlindes isz po gyvenimo szak- 
neles perbloszke ji ant mirties 
patalo. Nelaimingam atsidarė 
akys, atbudo savžine, nubudo, 
norėjo bėgti/pas savo motina 
bažnyczia, melde savo draugu: 
“Mieli mano draugai, susimy
lėkite ant manes, paszaukite 

man kunigą — gelbėkite mane! 
Padariau baisia klaida, noriu 
da susivienyt su Dievu. Ir jus, 
mano draugai, gryszžite prie 
Dievo.” Bet jo draugai atsi
liepė su paniekinimu: “Tylėk 
tu kvaili, juk tau kitados ne-

Asz kaipo Taradaika, 
Žmonių pikto nemokinu, 

Su kokiu ten mokslu 
nekvailinu, 

Nes visi už “Saules” griebėsi, 
Ir visi skaitydami ja 

džiaugėsi.
Mano visada galva gera, 

Asz nepaisau ka sako 
kvailei, 

Bile isz manes džiaugėsi, 
Mano Lietuviai.

Mano bosas laikraszti 
iszduoda, 

Puikius skaitymus,
Ir svarbos žinias paduoda. 

Už tai, visi Lietuviai gėrisi, 
Už “Saules” visi griebėsi, 
O ir iszmintingi pripažino, 

Katrie apie laikraszcziu verte 
•žino, 

Bet tieji visi novos apszviesti, 
Tai yra paszlemekai pagadyti. 
Tie jei tai Lietuvius daugiause 

pagadino, 
Isz dorybes aprabino.

Nekurie jau ausis suglaudę, 
Kaip pelukai, malszįai sėdi. 
Sarmatinasi, akis parodyti, 

Ba galėtu in kaili gauti, 
Tai apie tai užrauksiu, 

Ir nekalbėsiu.
* * *

Arti Makanojaus, 
Vienas vyrelis tokia bobele 

turėjo, 
Jokios rodos su ja gauti 

negalėjo, 
Isz pradžios ja lupo, 

Kaip parejas, girta užklupo, 
Ir musze, taip musze,

Tas viskas nepagerino ir gana. 
Bet jam kas patarino, 

Nupirko guzutes ir visokiu 
kitu kvarabu, 

Su szaknelem ir da kitoko 
sumaisze ir pritaisė,

In kampeli buteliuką padėjo, 
Bet kada vyrelis iszejo, 

Bobele po 'žambarius 
sznipinejo, 

Ir sztai, buteliuką užtiko, 
Gere, ir gere, 

Net mažai teliko.
Kur ten bobai užgurguliavo, 

Nuo guzutes ir kitu 
sumaiszytu kvarabu.

Kaip pradėjo ožius varyt, 
Tai net ir vare, 

Vos galo negavo. 
Verne ir stenėjo,

Ir pilve vis užgurguliavo, 
Jog susilaikyt negalėjo.

Vyrelis nebe nieko nežinojo, 
Pas kaimynus rodos 

klausinėjo.
Mat, kaiminkos kokiu ten 
žolių su guzute davinėjo,

O ta bobele, nei žiūrėt ant to 
negalėjo, 

Tuojaus pradėjo isz naujo, 
Vemt ir stenet.

Bet velnias nepagriebe, 
Bobelka sziandien jau sveika 

ir linksma! 

įeikejo kunigo, o dabar jo 
szaukiesi, ar nori mums sarma
ta padaryti? Gyvenai laisvai ir 
tokiu mirkie.”

Nelaimingas didžiausiam 
nuludimia užbaigė savo diene
les gyvenimo. Szventas rasztas 
sako: “Koks gyvenimas tokia 
ir mirtis, o kokia mirtis, tokia 
ir amžinastis.”

* * *
Brangus skaitytojai, myleki- 

Juokingas Atsitikimas
gAULES spinduliai blizgėjo 

ant vandens pavirsziaus ir 
vanduo tuos žibanezius spin
dulius supo, liūliavo. Žmonių 
buriu būriai szokinejo po van
deni ir suposi ant bangu taip, 
kaip ir saules spinduliai.

Asz prisitraukiau oro, kiek 
tik telpa krutinę ir iszsitieses 
visas gulėjau ant vandens ir 
liuliavausi. Jokia pataline ne
gali but taip min’kszta gulėti, 
kaip vanduo. Ir kaip miela! 
Ten augsztybiu dausose, mėly
nėje pluduriuoja sau sauluže ir 
siunezia savo karszta szypsena 
ant žemes, ant vandens ir ant 
mano veido.

Sujudo bangos pradėjo lie
tis man ant veido. Pabūgau, 
kad nepatektu in uosi ir apsi
vertos ant szoiio pradėjau 
plaukti.

— Ei, tamsta, praszneko 
plonas balsas. Pasakyk, ka da
rai, kad nesijudindamas taip 
ilgai nusitaikai ant vandens 
pavirszaus.

— O Džese! Asz suszukau. 
Tai tu ežia?!

— Asz! Ji atsiliepe. Ma
tai! Taip netikėtai! Vaje. Na, 
dalbar, tai vistiek mane iszino- 
kinsi gulėt ant vandens nesiju
dinus.

— O, Džese! Kokia tu juo
kinga! Apsiversk ve szitaip! 
Iszsitiesk, krutinę iszpusk ir 
laikyk savyje daug oro, žiūrėk 
in saule ir vanduo laikys.

Ji apsiverto. Mur, mur, mur 
ir pradėjo skėsti. Nusigando, 
paspringo vandeniu ir suszu
ko:

— O, varge! Na kas pasi
darė %

— Vaje! Ji pratarė. Jau 
asz prigėriau. Neszk mane ant 
kranto, gal atsigausiu.

— Džese! Ka-gi tu szneki?’ 
Tu gyva!

— Ne, ne! Atsake. Asz pil
na vandenio.

— Vaje! Gal but!
Galu gale, asz ja iszvilkau in 

kraszta. Ji buvo perbalusi. Asz 
jai tekszt su ranka per ta jos 
riebia, szlapia koja ir ji biski 
szyptelejo. »

— Jau sveika?
— Vaje! Tarė. Asz baisiai 

persigandau.
— Gaila!
Dabar asz žiuriu in ja. Tai 

velniszkai gražus pauksztis. 
Veidas. Kūnas. Tarsi isz pieno 
plaukusi. Pereita syki, kai mes 
valgėme czepsui, ji 'buvo daug 
menkesne. O gal todėl ji dabar 
taip puikiai atrodo, kad mau
dymosi kostume. Juk asz ja iki 
sziol pusnuoge da ndbuvau ma
tes! Tiek to taip puikaus mote- 
riszkumo! Mane apėmė trosz- 
kimas ja apkabint, szokt in 
vandens .gelmes, pasinert ir 
glamonėtis be galo ir kraszto.

Ji tekszt man per ranka.
— Pasakyk, kaip tu nusi- 

laikai ant vandens pavirszaus?
— Juk matai, atsakiau. Ta

me nėra nieko nepaprasto. / 

me savo tikra motina bažny
czia, nepaniekinekime ta bran
gu turtą, tikėjimą, kuri ji 
mums davė, nesiduokime savos 
apgauti apgavingam svietui, 
ant svieto amžinos laimes nesi
randa, jame niekas laimes ne
rado ir neras. Vienatine laime, 
tai Kristaus instatymai bažny- 
czioje o būdami po jos globa 
apturėsimo tikra laime per ne
pabaigtus amžius. — L. D.

— Tu turi, ka apsijuosęs?
— Ne, Džese! Žiūrėk!
J i perbrauke mane su ranka.
— O ka?
— Czia szposas! Tarė. Na 

iszsitiesk czia ant kranto ir pa
rodyk kaip darai.

— Gerai! Tariau. Matai? 
Visa iszsitiesk szitaip. Galva 
užversk ve taip ir krūtinėje tu
rėk daug oro, o kvėpuok pel
nosi, ir kvėpuok, tik pavir- 
szium, nepaleisdama oro isz 
krutinės ir gulėsi ant vande
nio, kai ’korikas; kasžin kol. Su
pranti ?

— Taip, ji pridūrė. Bet asz 
netikiu. Gal tu esi toks iszsigi- 
mes.

— Ne, atsakiau. Asz isz- 
mokau.

Ir ji iszsitiese ant smilcziu.
— Ar taip ?
— Iszpusk krutinę, kiek tu 

gali ir kvėpuok, tik pavirszium 
nepaleisdama oro isz krutinės 
ir bus gerai.

Mudu plaukėme in gelme, 
kad padaryt mėginimą. Ji su 
didžiausiu pasiryžimu stengėsi 
daryt taip, kaip buvau aiszki- 
nes ir ji apie pora minueziu isz- 
gulejo nesijudinus. Dabar jos 
džiaugsmui nebuvo nei galo, 
nei kraszto.

— Vaje! Suszuko. Dabar 
man teliko iszmokt oru lekiot.

— Aha!
Suszalova.
Iszsimaude susiejova pavil

jone.
— Tu viena?
— Viena, atsake. Beje! Jei

gu tu ir asz,.tai ne viena.
Dabar mudu užsirėmė ant 

bajero žiurejova in besimau- 
danezius.

— Žinai ka? Ji kuždėjo. 
— Važiuokiva!

— Kur?
— Bile kur, atsake. Va

Ilsisi Ramybėje

Mažas, balto marmuro pa
minklėlis paženklina visu 
Amerikos armijų Generolo 
John J. Pershing, Arlington 
Tautinėse Kapinėse. Vienas 
kareivis marszuoja czia 
ir laiko sargyba prie visu 
kapu, kur tukstaneziai ka
reiviu guli. Jie žuvo per 
Pirmąjį Pasaulini Kara. Ge
nerolas Pershing buvo czia 
su paprastais pareiviais pa- ’

žiuokiva in giria uogaut.
— Galiva, atsakiau.
Susedova in jos limozina. Ji 

tuojau susirado papirosu ir 
mudu užsirukeva. Ji ruko! Juk 
tai retenybe! Velniszkai asz 
mėgstu žaisti su tokia iszdy- 
kele!

— A kaip su sznapsu? Ta
re. Gali gaut ? Asz noriu pasi- 
gert. Vaje! Kaip asz atsimenu 
pereitus sykius, kaip mudu bu- 
vova girti, kaip asz puikiai 
kvailio jau!

— Toli, atsakiau.
— O! Ji atsiliepe. Juk mu

du galiva važiuot, kur tik no- 
riva.

Ji paleido automobiliu, kad 
net szvilpia. Neužilgo mudu 
atsidureva gatvėje, kur dvo
kia raugas. Czia jau bile ku
riame name gali rast Jercmi- 
jaus aszaru. Gavau to skais- 
cziausio skystimo ir mudu 
pleszkojova isz miesto.

Girioje.
Iszlipus isz automobiliaus ji 

mane paliko ir nubėgo in giria 
ir, kad jau suspigo.

— Kas ten?
Ji neatsiliepe.
Nueinu. Merga ir varle sto

vi priesz viena kita ir nei 
krust. Bet merga perbalusi ir 
dreba. Man priėjus, ji tuojau 
sudribo in mano glebi. Apalpo. 
Pasodinau ant kelmo, o varle 
nuszoko sau. Atkimszau bon- 
ka ir užvereziau jai in gerkle, 
kad szirdis atsigautu.

Atsipeikėjo. Apsikabino ma
ne ir spaudžia prie savos.

— Kas buvo ?
— Vaje! Tarė. Tu szian

dien mane antra syki nuo mir
ties iszgelbejai.

— Aha! Pridėjau.
Dabar mudu apkabinova 

bonka, iszkole'ya iii Virszu ir 
suszukova:

— Valio tu ir asz!
Asz apsižiojau 'bonka ir ma

tau, kaip Jeremijaus aszaros 
kunkuliuoja in mano gerkle. 
Kaip tai velniszkai puiku, kuo
met žmogus laipsniszkai pra
dedi svaigti! Pili ta skaistybe 
in gerkle ir protas nyksta. 
Nyksta vargiai rūpesniai, nu
siminimas. Viskas. Apima 
kvailumas ir būni linksmas. 
Kaip tai puiku!

Ji jau pasidarė suszniurus. 
Plaukai susivėlė. Velniszkai 
puiki 'baidykle!

Asz atsiguliau ant žoles 
auksztienikas. Viskas sukasi. 
Sukasi saule, giria. Viskas. Asz

laidotas po labai, iszkilmin- 
gu laidotuvių. Czia, ant ka
piniu visi lygus; sunku bu
tu atskirti augszta karinin
ką nuo paprasto kareivio, 
nes visi paminklai lygus. 
Tik iszkaltame tame mar
mure galima pasiskaityti, 
kad sztai, czia, visu Ameri
kos armijų Generolas Persh
ing ilsisi ramybėje. 

prisitraukiau krutinę oro, kad 
nenugrimseziau, bet vistiek 
asz nugrimzdau ir manos nėra.

— S.
------G ALA S-----

_________— ; j
VENGRIJOS NAU
JAS PREZIDENTAS

Socialistas, Komunis
tams Prielankus

Szakastis
____ _ .n' >

BIUIDAPESZTAS, VENGRI
JA. — Aprad Szakastis, Ko
munistams prielankus Socia
listas užėmė Prezidento Zoltan 
Tildy vieta, kuris isz tos vietos 
pasitraukė, kad jo szvogeris 
buvo intartas ir suaresztuotas 
už sznipinejima ir iszdavyste 
savo kraszto.

Prezidentas Szakastis, buvęs 
mūrininkas ir Socialistu laik- 
raszczio redaktorius, buvo pa
skelbtas kaipo vienbalsiai Ta 
rybos iszrinktas. Demokratu ir 
Krikszczioniu Partijos nariai 
iszejo, apleido ta susirinkimą.

Jau ana Subata buvo prana- 
szaujama kad jis bus iszrink 
tas, kai Komunistai susivieni
jo su Socialistais, kuriuos vede 
Szakastis. Jis buvo vienatinis 
kandidatas kuri perstatė Tary
bos virszininkas Imre Nagy.

Prezidentas Szakastis priža
da greitai apsidirbti su visais 
savo kraszto prieszais ir viena 
ranka palaikyti su demokra- 
tiszka Sovietu Rusija. Jis per 
daug metu buvęs Vice-Premie- 
ras Tarybos ir Socialistu atsto
vas valdžioje.

Paryžiuje dipliomatai ir už
sienio atstovai sako kad mažai 
vilties matyti isz tu susirinki
mu Moskvoje su Molotovu ir 
Stalinu. Jie sako kad vargiai 
kas gero isz viso to bus.

Be Dantų

Tėvas klausia dukreles 
septynių metu: Ko Jonukas 
taip klykia?

Dukrele — Asz indėjau 
jam in burnute mamos dan
tis, nes i is be dantų, tai už 
tai taip klykia.

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

ISTORIJEapie Da iM
------------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip ui- 
iąikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
ožmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio »u- 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata. 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
Saule Pub. Co., Mahanoy Cįtj;
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Žinios Vietines
— Pranas Markūnas, nuo 

25 So. 10-tli Ulyczios, mieste, 
numirė Nedelio'j popietu, 
Bloomsburg ligon'buteje. Ve
lionis gimė Shenadoryje, ir per 
daugelis metu buvo telegrafis
tas del Readingo kompanijos. 
Paliko savo paczia Violeta 
(Hunsinger), jo motina Ona 
Markuniene isz Beaver Valley 
du 'brolius: Simona, isz Kings- 

' ton ir Antaną isz Nuremberg; 
trys seserys: S. Leidy, isz Es- 
pėy; 'C. Mensinger, Ringtown; 
ir D. Mensinger, Nuremberg. 
Likos palaidotas Ketverge, 
10:30 valanda ryte in Elan Me
morial kapines, prie Berwick 
kelio. Graborius Jeronimas Le- 
vanaviczius laidojo.

— Dau'g moterėliu mieste 
jau neperka mėsos isz priežas
ties brangumo ir perkasi kito
kiu valgiu.

— Petnyczioj SS. Hippoly- 
to ir Kas.

•—■ Nedelioj, Szvento Juo
zapo bažnyczioje, Szv. Miszios: 
,7-8-9 ir 10 valanda ryte.

34-ta Lietuviu Diena, 
szimet invyks Nedėliojo, Rug- 
piuczio - August 15-ta diena, 
Lakewood Parke. Programas 
prasidės 4-ta valanda popietu. 
Pelnas skiriamas: Seselėms 
Kazimieretems, Pranciszkic- 
tems ir Jėzaus Nukryžiuoto. 

Kiekvienas su automobiliu 
atvažiavęs privalo insigyti 
“Tag” už 25^, su užraszu: 
“ Lithuanian Day, Lakewood 
Park, Aug. 15,” kitaip negales 
invažiuoti in parka.

In Lietuviu Diena Lake- 
woode, Readingo geležinkelio 
kompanija leis traukinius isz 
Shamokin, Mt. Carmel, Ash
land, Girardville, Mahanoy 
Plane, Maizevillė, Gilberton, 
Mahanoy City, Tamaqua ir ki
tur.

Apart programo ir kitu in- 
vairenybiu, visi galės pasida
linti inspudžiais su pažinsta- 
mais, kurie pribus isz arti 
ir toli. Taigi, isz visur lai vi
si, jauni ir seni traukia in Lie
tuviu Diena, ir tegu buna Visu 
Lietuviu Szvente!

— Gerai žinomas Antanas 
Strzeleckis, Lenkas, nuo 536 
,W. Spruce Uly., numirė Utar- 
ninke, 3:15 valanda popietu. 
Velionis gimęs Lenkijoje atvy
ko in czionais penkis deszimts 
metu atgal. Buvo angliakasis. 
Prigulėjo Szv. Kazimiero para
pijos. Jo pati mirė szeszi me
tai atgal. Paliko trys dukterys, 
viena sunu, ir du brolius.

— Monika Balkavicz i r 
Bernadine Stakonis isz miesto 
turėjo operacijas Locust Mt. 
ligonlbuteje.

— Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Schuylkill pavieto, lai
ke savo susirinkimą Utarninko 
va'kara Elk’s svetainėje. Daug 
nares dalyvavo susirinkime. 
Kitas susirinkimas bus laiko
mas Utarninke, Rugsėjo 14-ta 
diena. Kliubas laikys savo 
“Fashion Show” Nedelioj, 
Rugsėjo 26-ta diena.

— Po pedei. Kiti da ir 
sziandien gūžinėją.

— Gerai žinomas Albertas 
Sadauskas isz miesto, aplaike 
dinsta nuo miesto Mokslo Val
dyba, kur jis mokys studentus 
visokiu sportu.

—' Sukatoj Vigilia, pasnin
kas, priesz Szvencz. Paneles 
Marijos In Dangų Ėmimo 
Szvente, taipgi ta diena 1382 
metuose, mirė Lietuvos Didy

sis Kunigaiksztis Kęstutis; Ki
ta sanvaite; Nedelioj pripuola 
Szvencz. Paneles Marijos in 
Dangų Ėmimo Szvente, Pane- 
delyje Szv. Joakimo; Utarnin
ke Szv. Hyocino; Seredoj Szv. 
Agapito; Ketverge Szv. Jono 
Eudes; Petnyczioj Szv. Ber
nardo; Sukatoj Szv. Jane F de 
Chant.

Shenandoah, Pa. — Juozas 
Szerksznis nuo 412 W. Arling
ton Uly'czios mieste, jieszko 
persiskyrimo “Divorsa” nuo 
savo paezios Marijona Szerksz- 
nienes isz Bronx, New York.

— Sekantieji turėjo opera
cijas Locust Mt. ligonlbuteje: 
Juozas Dalindonis, ir Juozas 
Lukasziunas isz miesto; Povi
las Ambrazas, Ringtown.

— Nedelioj apie 11-ta va
landa ryte, Szv. Jurgio bažny- 
czioje Kunigas Juozapas Ne- 
verauskas suriszo mazgu mote
rystes, panele Joana, duktb 
pons. Kazimieru Luckszus nuo 
229 W. Coal Uly., su Jurgio S. 
Milu, suims pons. Simonu Gu- 
daliu, nuo 14 N. Union (Uly., 
mieste. Svotai buvo Helena 
Gudalucziute, Drota Lucksziu- 
te, Pranciszlka Timkavicziute, 
Rita Talboroyski Jozefina Dil- 
giniute, George Geary, John 
Wasilewski, Juozas Kaczergis. 
Svetuves atsibuvo Rainbow 
Center. Jaunavedžiai iszkelia- 
vo in Pocono Mountains. Jau
navedžiai apsigyvens pas nuo
takos tėvus, 229 W. Coal Uly.

— Puldamas tropais že
myn savo namuose ant West 
Lloyd Uly., Jurgis Stagonis li
kos sukeistas in tiesa aki. Gy
dosi namie.

ILGOS “DAYTON”
STRAIKOS

miau kreipėsi in Vladimara 
Zenzinova kad jis ja iszgelbe- 
tu. Kai Zenzinovas dažnio j o 
kad ji jau Sovietu Konsulo 
rankose, jis pasakė kad dabar 
nėra jokios vilties dažinoti tei
sybes, nes ji dabar sakys ir pri
sieks ant to ko tie Sovietai no
rės ir reikalaus.

Ta mokytoja, Kosenkina Ok
sana Stepanovna nenori gryžti 
in Rusija, bet Sovietai ežia to 
nepaiso ir ja panevalia paėmė.

ALGOS IR
PRAGYVENIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

biliu bus iszleista. Gal dr daug 
mažiau, nes plieno jau ir da
bar trūksta. O eina gandai kad 
karo sztabas pareikalaus apie 
dvideszimta nuoszimti viso 
plieno ir geležies Amerikoje.

Naujas automobilius vis bus 
sunku pirktis. Ir tas automobi
lius bus brangesnis negu da
bar. Kompanijos sako kad jos 
turės pabranginti automobi
lius už tai kad darbininkai da
bar tiek daug kasztuoja.

Aliejaus del szilumos szia 
žiema bus mažiau negu pernai 
ir armija daugiau to aliejaus 
pareikalaus. Kompanijos vi
siems pataria pasirūpinti kad 
tankos butu pilnos, kad nie
kas nelauktu žiemos pirktis 
aliejaus.

Beveik visi fabrikantai sako 
kad jie viską turės pabrangin
ti nes algos taip dideles, dar
bininkai tiek daug kasztuoja. 
O darbininkai jau dabar ren
giasi vėl pareikalauti didesniu 
algų. Tas užburtas ratas vis 
sukasi: Algos vejasi kasztus, o 
kasztai vejasi algas. Ir nei galo 
nei kraszto nematyti!

nios ėjo? Ji sako kad viskas ėjo 
staeziai in Moskva.

Kai Golos, in kuri ji buvo 
insimyĮėjus, pasimirė ji savo 
žinias inteike ir susinesze su 
Earl Browder, kuris tada buvo 
Komunistu Partijos vadas. Bet 
kai ji gaudavo kariszkas žinias 
isz Amerikos, tai ji tas žinias 
siunsdavo staeziai in Moskva. 
Ji susitikdavo su kitais namuo
se vieno žmogaus kuris pir
miau turėjo valstybini darba, 
John Abt. Szitas John Abt da
bar remia Henry Wallace vaju 
del Prezidento rinkimu.

Ji toliau papasakojo kaip ji 
susitikdavo su William W. Re
mington, jaunoju bagoeziu, ku
ris turėjo kelis labai atsako- 
mingus darbus Amerikos val
džioje. Jis buvo ant tarybos del 
Amerikos apsiginklavimo ir 
paskui jis priėjo prie visu mu
su kariszku eroplanu gamini
mo tarybos.

Szitas ponas William W. Re
mington dar ana menesi buvo 
pirmininkas Amerikos preky
bos komisijos. Jis dabar yra 
suspenduotas. Jo darbas ežia 
buvo nustatyti kas butu siun- 
eziama in Rusija ir kas ne. Jis 
taipgi daug žinojo apie musu 
sprogstanezios “Atom’L bom
bos gaminimą.

Panele Elžbieta Bentley sa
ko kad Ponas Remington su sa
vo žmona yra nariai Komunis
tu Partijos ir jiedu moka savo 
duokles tai partijai. Ji sako 
kad ji sutiko szituodu per savo 
mylimąjį Golos New York 
mieste. Kai ji buvo Washingto
ne ji patelefonodavo Reming
ton ir sakydavo kad ežia szau- 
kia Elena, Joana ar Mariute ir 
paskui jiedu susitardavo kur

Paskutinis Isz Penkių Didžiųjų

Kai visu Amerikos armi
jų Generolas John J. Persh
ing pasimirė, tai su juo buvo 
paskutinis lapas tu Penkių 
Didžiųjų Karininku istori
jos paraszytas. Jis buvo pa
skutinis isz tu karininku ku
rie vede Pirmąjį Pasaulini 
Kara. Jie visi penki buvo 
ant pirmutinio Amerikos 
Legionierių seimo, kuris bu
vo laikomas Amerikoje.

Szitas paveikslas buvo 
nutrauktas in Kansas City 
per pirmutini Legionierių 
seimą, Lapkriczio 2 d., 1921 
metuose. Isz kaires in de-

szine stovi Generolai: Jac
ques isz Belgijos, Dieaz isz 
Italijos, Foch isz Fraiicuzi- 
jos, Pershing isz Amerikos 
ir Admirolas Beatty isz 
Anglijos.

Szitie karininkai ne tik 
vede kara, bet po karo ir tai
kos nusistatymus tvarkė ir 
dare. Jie Pirmutini Pasau
lini kara vede užbaigti vi
sus karus. Jiems pasisekė 
ant karo lauko, bet ne prie 
taikos stalo, nes kaip tik j u 
surėdymas ir j u nusistaty
mai szita antra kara mums 
iszperejo.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Isz szitu straiku, kaip ir isz 
tu Allis-Chalmers straiku dar
bininkai gali pasimokinti kaip 
Komunistai juos suvedžioja, 
prigauna ir apmulkina. Komu
nistams nerupi darbininko al
ga ar darbas, jiems tik rupi su
kelti buntus, darbininkus sup- 
judinti, suerzinti ir visa darba 
sutrukdinti.

Fordukai Brangesni
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pabrangino szimtu doleriu. Už 
keliu sanvaieziu po tam darbi
ninkai pareikalavo didesniu 
algų ir gavo, bet tuo paežiu sy
kiu tas Fordukas vėl pabrango. 
Dabar jau treczia karta tas 
Fordukas pabrango.

Fordo kompanija sako kad 
ji nesibijo ir nepaiso ka žmo
nes sakys, bet ji žino kad visi 
pirks kaip ir pirko, nes ir visi 
kiti automobilai panasziai pa
brango.

Jau dabar visi mato ir prisi- 
pažinsta kad nėra tokio auto- 
mobiliaus kuri paprastas dar
bo žmogelis galėtu sau nusi
pirkti. Dabar kad ir praseziau- 
sias automobilius per daug 
kasztuoja ir tiek pinigu, jokiu 
budu, nevertas.

SOVIETAI
VAIKVAGIAI

AMERIKOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kiek galima sužinoti, tai ji 
buvo trijų vyru po prie vata pa
imta isz Tolstojaus namu, kur 
ji buvo apsigyvenus. Ji pir-

MOTINA SKERSAI 
ATLANTIKO

SKRIDO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

davo ilga laiszka kas sanvaite 
isz Amerikos.

Ana sanvaite, Seredos vaka- 
ra jos dukreles vyras, buvęs 
kareivis jai telegrama pasiun
tė, sakydamas kad jos dukrele 
labai serga ir kad ji tuoj aus at
važiuotu.

Jos dukrele Joyce ligoninėje 
pasimirė nuo džiovos. Ji atva
žiavo kaip tik in laika del savo 
dukreles szermenu.

NIEKO NAUJO
ISZ KREMLINO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Matyti kad dabar visa musu 
valdžia taip baisiai bijosi to 
Stalino ir nenori ji inžeisti. 
Musu valdžia pamirszta kad 
ežia yra Amerika “Laisves” 
krasztas, ir laikraszcziai ir ži
nios nėra suvaržintos. Gal 
Sovietu valdžiai nebutu gerai, 
jeigu Kuškiai dažinotu kas te
nai darosi, bet ko musu val
džia bijosi?!

ISZDAVIKAI
IR SZPIEGAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

vietų, kaip armija, laivynas ir 
lakunu sztabas.

Jis sako kad ji visur galėjo 
prieiti, iszimant Amerikos 
slaptos FBI valdžios žmones.

Kur visos tos slaptybes ir ži

susitikti.
Tiek to apie ta poną Reming

ton.
Po to ji pradėjo ir kitus var

dais iszvardinti. Ji trisde- 
szimts du garbingu Amerikie- 
cziu iszvardino ir visus intari- 
nejo kad jie daug visokiu 
slaptu žinių iszdave Rusijai. 
Ji dabar intaria Lauchlin Cur
rie, Prezzidento Roosevelto

isztikimiausi tarna ir dranga, 
kuris per szeszis metus buvo 
pirmininkas Kinijos komisi
jos. Ji ramiai paaiszkino kad 
jis jai daugiausia slaptu^ žinių 
apie Amerika jai inteike:

Visi tie kurie yra tos mergi
nos intarti turėjo ar net ir da
bar turi labai geras ir šziltas 
vietas Amerikos valdžioje, 
Washingtone.

WHEN THERE’S NOTHING LIKE
y r

-

SAFE

BE SURE THERE’S HOT WATER 
WITH AN ELECTRIC WATER HEATER

Abundant hot water is more than just a conven
ience. It’s a necessity. Go electric. End that old- 
fashioned fuss and bother. End those tiring check-up 
trips to the basement. End that time wasted waiting 
for an old-fashioned, water heater to go to work. 
Go all-electric! Electric water heating is dependable 
and automatic. It’s low-cost! It means abundant 
hot water at the turn of the tap.

Yes, with electric water heating service in your 
home you’re free from water heating work and 
worries. You have abundant hot water, too, for 
that new, automatic electric dishwasher and that 
all-electric laundry you’ve always wanted. Be 
modern i . . take advantage of these work-saving 
conveniences that make house-work easy fun.

See your local appliance retailer today. Have him 
install an automatic electric water heater in your 
home right away. Live the modern, carefree way . . 
the all-electric way.

AUTOMATIC

ECONOMICAL

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
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VASARA
Darbas, Atostogos, 

Kaitra, Piknikai
Ir Pinigai

Ūkininkai pamatydami to
kia gražia pjuti jau jieszkosi 
sau brangiu automobiliu, ne- 
paisindami kiek jie kasztuoja.;

tI ..I — - • -

Vienas ūkininkas Ohio vals-,- 
tijoje nunesze savo pinigus in 
banka su viedru atmokėti mor- 
geidžiu ant savo ūkio. Jo sko
la buvo asztuoni tukstaneziai 
doleriu. Kai bankoje tie pini
gai viedre buvo suskaityti te
nai buvo deszimts tukstaneziu 
doleriu. Ūkininkas pasiaiszki- 
no kad per klaida jis ne ta vie- 
dra atnesze.

Jaunimas ant Moving-Pik- 
czieriu ėjo ir tenai meilikavosi.

Motinos skundžiasi kad szi
tas naujas laikas neduoda joms 
ramybes. Jaunieji nenori eiti 
gulti, ir reikalauja vis daugiau 
valgyti net po vidurnaktes. ’

Žvejoto  j ai po upelius plūdu
riavo, po ežerus iriasi jieszkd- 
dami tu žuvycziu ir paskui, pa
reidami namo pas Moszke nu
sipirko kelis svarus, gaspadi- 
ne ar žmonele ant uj neužpyk
tu ar isz ju nepasijuoktu.

Pamarese ir kalnu ežeruose 
žmonių kaip mušiu. Visi nori 
pasimirkyti ir saule nudegti.

Saule nudegusieji susiraukė 
kenezia, visokias mostis. tepa 
ant nukepusios nugaros ir nu
raudonavusios nosies.

Shenandoah mieste, Iowa 
Valstijoje viena moteriszke lai
mėjo trisdeszimts tukstaneziu 
doleriu ant radijo rungtynių. 
Jos vyras kuris tada buvo be 
darbo, trumpai paaiszkino 
kaip dabar dalykai stovi: “Va
kar asz buvau bedarbis, o 
sziandien asz jau ponas, ku
riam nereikia dirbti.”

Beisboles žaidimai, iszvažia- 
vimai, piknikai ir keliones vi
sus gundo, vilioja ir ragina. Vi
si važiuoja in atostogas ir pa
vargę parvažiuoja pasilsėti.

Berlyno klausimas, Rusijos 
grasinimas, Prezidento rinki
mai nieko nereiszkia kai szeį- 
mynele rengiasi iszvažiuoti ar 
tai ant dienos, sanvaites ar ant 
viso menesio.

Visi dabar važiuoja kur? Vi
si skubinasi vasarėlė pasinau
doti, saulute pasigėrėti, pirm 
negu rudenio dienos vėl visus 
pasveikins.

New York mieste policijan- 
tai ima prižiūrėti kiek sztor- 
ninkai ima už pieno kvortą. 
Pienas pabrango pusantro cen
to ant kvortos, bet kiti sztor- 
ninkai daug daugiau ima.
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L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokioms 
Reikalams ::

538 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.
j r '; f’ r- / """
1 > ** • • r . Z •


