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Isz Amerikos Naujas Radijo Intaisas

PALIKO $200,000

Vargsze Vargingai Gy
veno, Cziedino Ir 

Viską Paliko
PHILADELPHIA, PA. — 

Septynios deszimts devynių 
metu vargsze moteriszke gyve
no apleistame, aplūžusiame na
me, kuris iszrode daugiau kaip 
koks laužas, ir kai ji pasimirė, 
tai policijantai surado kad ji 
turėjo daugiau negu du szimtu 
tukstancziu doleriu. Ji pasimi
rė nuo bado nes niekados neda- 
valge.

Randauninkai jai randas kas; 
menesis atneszdavo. Ji turėjo 
keturiolika ar daugiau namu 
iszleidus ant randos.

Policijantai dar viską jos ta
me urve neperžiurejo, nes rei
kia pavelinimo isz teismo taip 
daryti.

Susiedai sako, kad jie tikrai 
žino kad ji turi apie szimta 
tukstancziu doleriu grynais 
pinigais, kur ten tame urvely
je pasikavojus. O taip apie ja 
susiedai nieko nežinojo ir neži
no.

Josios seseryczia, Ponia Kin
kei, paaiszkino policijantams 
kad ta vargsze bagoczka buvo 
nuo savo bagoto kriaucziaus. 
vyro atsiskyrus jau daug metu. 
Kai jiedu persiskyrė jis apra- 
sze ant jos apie dvideszimts 
asztuonis namus, ir nuo to lai
ko niekas nieko apie ji negirdė
jo ir nežinojo. Ir nuo to laiko 
Catherine S. Ritter sau vienu r 
viena gyveno. Ji turėjo du vai- 
kucziu: sūneli, kuris vienu me
tu sulaukės pasimirė; ir duk
rele kuri tik dvi dienas pagy
veno.

Jos seseryczia sako kad gali
mas daigtas kad Catherine Rit
ter vyras dar gyvena kur nors 
New Jersey.

New York mieste, ant sto
go augszcziausio namo yra 
intaisytas naujas intaisas 
del radijo television, per kuri 
galima ne tiktai klausytis, 
bet ir matyti programas. 
Czia loszike, Panele Kyle 
MacDonnell inejus in to in
to intaiso vidurį linksmai

szypsosi, nes tenai vasara 
maloniai vešu, o žiema labai 
szilta. Vis daugiau ir dau
giau žmonių perkasi tokius 
radijo television imtuvus, 
per kuriuos jie gali ne tiktai 
pasiklausyti, bet ir pamatyti 
tuos loszikus.

RAZBAININKESIKOMPANIJA
SUIMTOS

Paszove Jauna Vyruką

SKERIAI NUOGINA
, LAUKUS

Užpuldo Placzius Lau
kus Nevadoje

užSabpvo Juozo Stalino—Dukterg Kavalie_
Alger Hiss S3ko Jis o o

™’ S’"8” r Kįai ej įme
NEW YORK. — Alger Hiss 

po prisieka teigia ir sako kad 
kai buvęs Amerikos Sekreto
rius James F. Byrnes, jam pa
sakė, kad keli Kcngresmonai 
rengiasi ji intarti kaipo Komu
nistą, tai jis tada greitai pa- 
szauke J. Edgar Hoover, ‘FBI’ 
policijos virszininkas ir pra- 
sze kad tie policijantai isztirtu 
visa jo gyvenimą ir jo draugus, 
kad “FBI” policija žinotu ar 
jis yra Komunistas ar ne.

Jis sako kad “FBI” policija 
visai mažai apie ji rūpinosi, 
tik paklausė ar jis tokius ir to-
kius žmones pažinsta ir dau. PITTSBURGH, PA. — Mainieriai da- 
giau nieko. Jis pats FBI” po- , ’
licijai inteike vardus visi drau- bar jau turės priprasti prie naujos tvar- 
gyscziu prie kuriu jis prigulė- jje (jifbs

Viskas buvo gerai 
bai apsukriai save teisinosi kol 
valdžios advokatas parode jam

Moteriszke Pasimirė Nuo Bado, 
Paliko $200,000 Phila., Pa.; 
PagaVD.P.9 Byliu Viso Jau  Atvy
ko In Amerika 7,428 Lietuviai; 
Dideles Audros New York Uoste 
Szimtai Laiveliu Paskandinta

o gtfai ir Hiss ia Szita tvarka jau yra nustatyta visiems Minksz- 
tos Anglies Mainieriams paczios ju unijos.

kehs rasztus, jo paties para- Keturi szimtai asztuonios deszimts tuks- 
szytus. Szitie rasztai turėjo
daug slaptu valdžios žinių, jis tancziu Minksztos ir Kietos Anglies Mai- 

MAINIERIAMS SKO- j turėjo prisipažinti kad tai 
i vo jo ranka raszyti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)LINGA $357,000

bu-

PITTSTON, PA. — Mainie- ęj y RA IKO S 
j riu Unija insake visiems mai
nieriams kurie dirba in Jer- HAWAII
myn-Green kompanijos mainais, --------

nieriu dabar gryžta in savo darbus. John 
L. Lewisas, tu 
dės insakyma, 
vaite dirbs tik 
verge, o kitas

mainieriu bosas yra iszlei- 
kad tie mainieriai 
Utarninke, Seredoj 
sanvaites dirbs

SOVIETU POLICIJA
SUARESZTAVO i

ALEXEI KAPLER :

STOCKHOLM, SZVEIDIJĄ' 
— Lenkas inžinierius, kuris 
per kara buvo Rusijos lageryje, 
pranesza kad Sovietu Slapta 
policija suėmė ir suaresztava 
Juozo Stalino dukters kavalie
rių, Ruski raszytoja, Alexei 
Kapler.

Lenkas Antoni Ekart iszlei- 
do knyga Szveidijoje, užvar
dinta “Stacziai isz Rusijos.’* 
Szitoje knygoje Ekart sako, 
kad jam tas kavalierius Kapler 
pats buvo pasakęs, kad jis su
tiko ir susipažino su ta gražia 

I . augszta juodbruve Svetlana 
LCW1SU1 josefovna Stalinaite per balių 

Kremline. v
Jis tuo laiku buvo karo ko

respondentas. Jis sako, kad 
nuo to laiko, jiedu tankiai susi- 
raszinedavo. Ne už ilgo jis bu
vo suaresztuotas ir intartas, 
kad buk jis skleidžia propa
ganda priesz Sovietus.

Kai tas Lenkas inžinerius suk
liko ta Stalinaites kavalierių, 
tai jis jau buvo kalėjime patup- 
dintas ant deszimts metu.

Kaip ta graži juodbruve Sta
linaite dabar jaucziasi, nete
kus savo kavalieriaus ir ka ji 
savo tėvui Juozui Stalinui pa
sakė, mes dar nedagirdome.

szia san- 
ir Ket- 
Panede-

POTTSVILLE, PA. — Dvi 
razbaininkes mergpalaikes, ku
rios paszove dvideszimts dvie
ju metu amžiaus Charles Klevig 
isz Frackville, Pa., ana sanvai
te, dabar yra užrakintos Potts
ville miesto kalėjime.

Charles Klevis dabar guli 
Locust Mountain ligoninėje, 
kur daktarai sako jis pavojin
gai serga.

Valstijos policijantai parve- vas sa|co ^a(j kompanija mai 
že tas dvi razbaininkes isz Bos- nįerįams skolinga $357,000. 
ton, Mass., kur jos buvo suim
tos. Abi merginos buvo atvesz- 
tos in ta ligonine, kad Klevis 
galėtu pasakyti kuri ji paszove, ko jažinoti 
bet jis tuo laiku miegojo ir______________
slauges nenorėjo jo prikeiti. I)D H
Bet visai nei nereikeio kad lis AUmKUo 1 K1IS 
jas pažintu, nes jos paczios pri- 'WĮ?W YORK UOSTO Hawaii yra Sala ir visa j°s pra’ 
sipažino kad jos ji paszove. ___ _ k mone pareina nuo laivu.

NEW YORK. — Visai neti- Jau du menesiai kai tie dar-
le ir jos apsigindamos ji pa- ketai užėjo dideles audros ant bininkai straikuoja. 

szove- . New York pafcanczio ir ant veik visi pnsipažinsta kad jie vargiai gales
Jane Muldoon, asztuonioli- vandenio. Szimtai mažu laive- dabar kasztavo apie ketunoli v

yra buvusi liu buvo pagauti tos audros; ka niilijonu doleriu. pragyventi ISZ tokios lliazOS algOS 31 pedeS.

Minksztos Anglies Mainieriu Kontraktas
jau užsibaigė. Paprastai, Lewisas nepave- Czekams Per Radija

dar nesugryžti in savo darbus Darbininkai Kurie Dir- Ii, Utarninke ir Scredoj. 
po atostogų. Szitiems mainie , ,

Bet visai nei nereikejo kad jis

tik

Anglies kompanijos sako, 
nevalia tokia tvarka padaryti, 
na eiti in teismą.

Dauguma mainieriu sako, kad jie džiau-
ku sustraikavo ir visa kraszto , 
pramone suparalyžiavo. giasi kad jie gali nors tris dienas per san-j

unijos ir kompanijos atsto Szitie darb'mnkai dirba pne vaite dabar dirbti. Nes beveik visi mai- -- - laivu. Jie isz laivo iszneszdavo,

riams kompanija nėra iszmoke 
jus algas. Czia dirba apie tuks 
tantis keturi szimtai mainieriu 

Kompanija trisdeszimta nuo 
szimti tu algų jau atmokėjo pa 
r eita san vaite, bet unijos atsto

ba Prie Laivu 
Straikuoja

kad
ir jos keti

HONOLULU, HAWAII. — 
Apie du tukstancziai darbinin-

vai dabar tariasi, bet nieko tik ■ u e ’ .... . . • i j i • t
ro apie tas derybas mums neteJ visa tavora, ir pas-menai VISUS S3VO pilllgUS ISZleidO kai Le-

1 RTTuri 1 VI VT AC /Mirt ITT AV - ..... . .. — -kui in tuos laivus inneszdavo •
kita savo kraszto tavora. WiSdS

Dabar kai jie sustraikavo, paskui
tai visas krasztas bėdoj e, nes

paskelbė kelias nedarbo sanvaites, ir 
po tani visi mainieriai turėjo de- 

dienu atostogų.szirnts
Bet, mainieriai džiaugiasi kad jie gau

na nors tris dienas in sanvaite dirbti, be-

sipažino kad jos ji paszove. 
Jos sako kad jis ant ju užsipuo-

' RENO, NEVADA. — Skėriu ] 
į‘ 1

būriai, kaip kokie gyvi debe
siai, užklojo žeme taip placziai 
kad net akis negali užmatyti. 
Laikrasztininkai sako kad zui
kiai, briedžiai ir kiti žvėrys ir 
gyvūnai traukiasi isz tu vietų 
kurias tie skėriai dabar užklo
ja

Szitie skėriu būriai dabar Brunswick, Kanada, ] 
užklojo visus laukus apie du buvo suimtos. Szitodvi razbai- tris szimtus atsiszaukimu pa- kompanijos
szimtai myliu Reno miesto. Jie ninkes sumusze ir paszove gelbos isz tokiu laivu toje au- centu,
beveik nieko nepalieka; medžiu Charles Klevis ant kelio ties droje. Ir daug Susiedu ir gimi-
lapus ir net szakas nueda, žole Morea peczes ir paskui jam ke- niu dar ir dabar szaukia, besi- Eina gandai kad czia Komunis-p . . >
išznaikina. * Net ir galvijai ir iįnes numovė ir pabėgo in gi- teiraudama apie tuos kurie bu- tai insimaisze, tyczia kele bun- neiszdrysta ta obalsi mgyvendinti, dabar,

(Tasa Ant 4 Puslapio) į tus ir prailgina straikas. , Į (Tasa Ant 4 Puslapio)

VATIKANAS ' . .
SKELBIA ŽINIASkos metu amžiaus yra buvusi liu buvo pagauti tos audros; Ka milijonu aoieriu.

Massachusetts Industrial mo- vieni sudužo, kiti apsivertė, o Buvo pavojus, kad czia žmo- 
kykloje, merginoms pataisų na- kiti visiszkai nuskendo. nems ir badas bus, bet Ameri- 
muose. Nors juodvi gyveno' Jau dabar žinoma kad du k°3 Laivynas savo laivus dabar 
Boston, Mass., bet jos neketino žmones žuvo szitoje audroje, czia siunczia su maistu. , . . . . , _____

i eiti namo,.bet keliavo in New Coast Guard Laivyno sargai Unija reikalauja trisdeszimts 1103 S3VO 0131016113O1S (ill utį DC K00tl3kt0. ■ RYMAS, ITALIJA.

(Tasa Ant 4 Puslapio) j ria.

Iszv v *-» • * XV X XIAXAWj X x xxxfxw \

kai jos pakrantėje gavo daugiau negu du centu ant valandos daugiau; j^y013101600 obolsiS OUOljtOS h'llVO* Vatikano, Kataliku Bažnyczios 
- ... i. • . • • . ....._____.1_»  lxr>TV>Tvraniinc< siutina r] wl i Irti ” JU T V. ; .siulina dvylika . - - - - -

“Be Kontrakto Nėra Darbo!’’., Set dabar,
Czia ne tik algų klausimas.

stostines ateina žinios, kad Ka
taliku vadai pradeda žinias per

jau kita gadyne, dabar net ir pats Lewisas raidija skeIbti Czekoslovakij°3
. , , 4 " Katalikams.

Vatikanas szitaip nutarė ir 
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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SAULS” MAHAHOY CITY, PA.

Kas Girdėt
kios taksos, ir taksos atima no
rą taip ilgai gyventi! Po Penkių Szimtu Myliu

Pas mus in “Saules“ redak
cija ana diena atsilankė keli 
svecziai. Vienas isz ju, Ponas 
Liudas Dovydėnas, sako kad 
jis raszo ir rengia knyga apie 
“Pennsylvanijos Lietuvius.“ 1 
Matyti kad ežia jieszkoma pa
ramos. Pagarsinime apie ta 
knyga ar pakvietime stoti in 
talkai, jie prižada, kad bus toje 
knygoje apraszyta Lietuviu 
darbai, organizacijos, draugi
jos, mokyklos, bažnyczios, kny
gų, laikraszcziu leidimas.

Visa tai skamba labai gražiai 
bet pirm negu mes savo skai
tytojams drystume patarti prie 
szitokio darbo prisidėti, mes 
norėtum to raszytojo, tos re
dakcijos ir tos administracijos, 
keletą neaiszkumu mums piai- 
aišzkinti ir in keletą klausimu 
atsakyti:
- Kas sudaro ta Administraci
ja? Mums vardai rupi.

Kuri redakcija spausdins ? 
Kas kliszes darys ?

Kas pinigus rinks ir kas už 
juos atsakys Kiek kaucijos jis 
yra užsidėjęs?

Amerikoje knyga iszleisti tai 
grynai biznio dalykas ir biz- 
niszkai reikia ta dar'ba vesti.

Tiek to apie biznio reikalus 
su knygos iszleidimu.

Mes nieko negalime pasakyti 
apie raszytoja, Liuda Dovydė
ną, nes jis musu apylinkėje 
naujokas, “dypukas.” Bet mes 
tiek žinome, kad tokis užsimo
jimas, mums visai nėra naujas. 
?’ Kiti ėjo per parapijas ir per 
Lietuviu kolonijas rinkdami 
žinias, traukdami paveikslus, 
rengdami savo knygas ir rink
dami aukas, ir nieko isz to ne
buvo!

, Mes jau isz aukšto galime 
Ponui Dovydėnui pasakyti, 
kad jam vargiai pasiseks su
rinkti pilnas žinias apie drau
gijas, kliu'bus, mokyklas ir baž- 
nyczias.

Ir mes norėtume sužinoti 
vardus tu “Inžymiuju Pennsyl
vanijos Lietuviu Veikėju, Vi
suomenininku“ kurie raszyto- 
jui talkininkauja, pirm negu 
mes savo skaitytojams patarsi
me prisidėti.

Mainieriu bosas, John L. 
Lewisas dabar praleidžia tuks- 
tanezius doleriu ant laikrasz- 
cziu ir laikrasztininku, kad jie 
iszaiszkintu visiems: Kad tas 
Lewisas yra geros szirdies žmo
gus ir kad jis mažuczius labai 
myli.“ Jau ir tam galingam 
Lewisui pradeda rūpėti: “Ka 
žmones apie ji mislina ir sa
ko ? ’ ’

Daug mažu biznierių, kurie 
savo biznius užsidėjo po karo, j 
dabar jau eina isžbiznio ar vis- > 
iszkai subankrutavo ja! Jie ne-j 
turi giana pinigu ir negali savo 
bizni dabar vesti, kai žmones 
neperka ir laukia kol viskas at
pigs !

Kanadoje randasi daug suk- 
cziu, kurie' dabar parduoda 
szierus, stokas ir bonus del 
aukso kasyklų ir aliejaus szu- 
liniu. Daug Amerikiecziu per
ka tokius bonus ir paskui daži- 
no, kad jie niekam neverti! 
Amerikos valdžia negali szi- 
tuos sukezius suimti ir negali 
savo žmonėms uždrausti, kad 
jie nepirktu szitu palszyvu 
bonu.

Daug žmonių, kurie ketino 
sau nauja automobiliu nusi
pirkti szia vasara, dabar per
kasi sau antru ranku automo
biliu, nes naujas automobilius 
per brangus.

Kai Butkus labai susirgo ir 
visa jo szeimynele mislino, kad 
jam jau galas, jo žmona pa- 
szauke kunigia. Kunigas atėjo 
pas Butku ir jo paklausė: “Na, 
Butkau, ar tu jau susitaikinai 
su savo Vieszpacziu?”

‘ ‘ Taip, teveli, susitaikinau 
su Ponu Dievu, ir viskas tvar
koj,“ atsake sunkiai duosoda- 
mas Butkus.

“Ar iszsižadejai ir atsisakei 
velnio ir jo darbui ? ’ ’ Dar kar
ta paklausė kunigas.

“Ne teveli, matote, prabasz- 
cziau,” pakukszdomis Butkus 
pasiaiszkino,: “kur asz einu 
asz nedrystu su nieku susipyk
ti ar ka nors užpykinti. ’ ’

ir diegiant iszkiepyja sziuos 
žmogui ir sziaip antru budu 
tampa perdavėjos ligų. Bet 
Amerikoje sziu dieganeziu mu
šiu yra labai mažai todėl pavo
jus netaip dresa.

Ligos daugiausia mušiu ne- 
sziojamos JTra: Karsztlige,. Pil
vine, Viduriavimas, Žarnine, 
Cholera, Miegamoji, Kraujali-

676 ŽUVO PER
NEPRL, SZVENTES

Visam Krasztui Sarma
ta. Didžiausias Skai- 

czius Nelaimiu

Nauji namai dabar jau pi
gesni. Bet jie vistiek per bran
gus ir nei puses neverti kiek 
yra praszoma už juos.

Biznieriai dabar jau nusi
skundžia, kad sunku parduoti 
brangesnius naujus automobi
lius.

Laug žmonių dar vis nori ir 
reikalauja nauju namu, 'bet jie 
nenori ar neiszgali tiek mokėti, 
kiek dar yra reikalaujama.

Plieno darbininku unijas dar 
vis kalba apie streikas, bet dar 
neiszdrysta nieko tikro pasa
kyti.

tiek

Raportą apie vietines mainu 
miesteliu mokyklas nustebins 
dauguma žmonių, ir jie pradės 
labiau rūpintis ar mokykos at
sidarys negu ar mainos užsida
rys.

. Mes galėtume savo anūkams 
laibai gražia pasaka: pasakyti: 
“Seniai, labai seniai, kai žmo
gelis turėjo penkine kiszeniuje 
jis jautiesi 'kad jis turi pinigu. ’ ’

Daktarai diabar pailgina 
žmogaus gyvenimą, bet viso-

Nuvargęs, bet linksmas, 
Bill Holland sėdi savo auto
mobilyje ir priima sveikini
mus savo draugu, kai jis lai
mėjo Indianapolis penkių 
szimtu myliu lenktynes Me
morial dienoje.

Prie automobiliaus stove 
laszike Linda Darnell ir Har
vey Firestone, kurio kompa
nija gumina tajeris, gumin-

ius automobiliams ratus. 
Prie garsiakalbio stovi Wil
bur Shaw, tu lenktynių Pre
zidentas.

Szitokios automobiliu 
lenktynes yra “laikoms kas 
metai. Beveik visados atsi
tinka ežia kokia nelaime, kai 
automobiliai taip greitai va
žiuoja.

MUSES LIGŲ
NESZIOTOJOS

Muzikantai su savo bosu Pe
trillo dabar jau ne tik sutinka 
bet patys siulina kad ju algos 
butu sumažintos. Jie
daug reikalavo ir tiek dau 
reikalavo ir tiek daug 
kad dabar ju algos tokios 'bran
gios, kad retas kuris gali tuos 
muzikantus pasisamdyti. Jie 
dabar baisiai daug gauna ant 
valandos, bet retai kada dirba.

gavo,

Lewisas dar daugiau tokiu 
va'kaciju, atostogų savo mainie- 
riams rengia. Mkinieriai gali 
szitiaip straikuoti kada tik Le
wisas nori ir jiems insako. Dar 
vis randasi per daug augliu, ir 
už tai galima tikėtis kad mai- 
nieriai dar kelis sykius per va
sara nedirbs kaip nedirbo pra
eita sanvaite.

Lewisas su szitokiomis strai- 
komis ir su savo pareikalavi
mais dar labiau pabrangins 
anglis. Ir dabar jau daugiau 
ir daugiau žmonių ima vartuoti 
aliejų, gaza ar elektra vietoj 
anglių.

SKAITYKIT 
?=“SAULE”^ 
PLATINKIT!

Savo papratimuose 
yra biauriausi Vabaliai 
riais žmogus susiduria.

muses; 
su ku-1 
Netik | 

gimdo purvus, bet per visas sa
vo diesas juose gyvena, aplei
džia juos tik lankyti žmonių 
namus subiaurint ju valgi ir ne- 
szioti ligas.

Namines muses tvirtos mai
tintojos, bet maitinimo negrei
ta. Jos knibinėja valgio pavir-! 
szi neszdamos su savim, ypatin
gai ant plaukuotu kojos daliu,, 
užkrecziamu ligų organizmus, 
parazitu kiauszinius ir kitus1 
organiszkus purvus. Kuomet 
muses lanko tavo stata jos pa
lieka kiek nors purvu ant mais
to. Kuomet maistas taip ap- 
biaurintas ir dasiekia pilvą, es
me užkrėsti, ir viena isz dauge
lio pavojingu ligų gali užpulti.

Namines muses nelabai toli 
keliauna. Retai keliauna dau
ginus puse mylės nuo veisimo 
vietos ir beveik visuomet pasi
lieka apie du aiba tris szimtus 
mastu nuo paėjimo vietos. Jei
gu muses atsiranda kur nors, 
yra rjszku, jog iszsipletojo pa- 
czioj apylinkėje.

Laike Ispaniszkos-Ameriko- 
niszkos kares, Amerikos žmo
nių atyda dramatiszkai buvo 
kreipta in muses kaipo neszio-
tojos karsztliges. Szimtai ka- j sietu ir tankiai iszbarstyk kal- 
reiviu mirė nuo tos ligos per1 kemis vieta kur meszlas laiko- 
nukreipiama užkrėtimą. Aplin
kybes, kurios vieszpatavo per
Ispaniszkos - Amerikoniszkos i ma gendanti daigiai arba ne- 
kares laika, net ir sziandien' tvarioje dalykai kur musėms 
randasi tukstameziuose Ameri- į prieinama tuoj pranesz Sveika- 
kos apylinkėse. ; tos Skyriui.

Muses, kurios prieina prie 
szaliniu triobu ir apie stalu, ga
li apibiaurinti bile koki maistą. 
Pienas beveik greieziausia už
krėstas, ir daugelis karsztliges 
epidemijų ir mireziu paėjo nuo 
pieninycziu, kurios neturėjo 
tinkamus parankumus isznai
kinti atmatas.

Maistas nupirktas mušiu pil- 
rintas po virimu. Kaipo pa vie
nose krautuvėse jeigu nevirtas 
valgytas tiesiog ves prie ligos. 
Valgis irgi gali būti apibiau- C

metu mirė

*
nuo ligoniu, 
kurie serga

niai, nepaisant kokius atsargu
mus imsime, visuomet galime 
būti karsztlige užkrėsti. Kad 
nors patys atsargiai bandome 
isznaikinti muses, bet del kitu 
neatydumo kartais gyvastis pa
vojuje. Ir todėl mušiu isznaiki- 
nimas yra dalykas su kuriuom 
visa apielinke turi tartis. Mu
ses ir iszplatina kita liga, dia,- 
rrhea arba viduriavimą. Vidu
riavimas yra vaiku liga, bet ir 
augusierris limpanti. 1920 m., 
Suv. Valstijose 38,514 kūdikiai 
nesulauke dvieju 
nuo viduriavimo.

* *
Baidyk muses 

ypatingai nuo tu,
limpanczioms ligoms. Naikink 
visas muses kurios pakliūva li
goniu kambarin, nes ju kojos 
aplipusios ligos gemalais.

Saugok kad jokis gendantis, 
pūvantis dalykas nesirastu 
apie namus. Sydrais apdang- 
styk valgomus daigius namie 
arba krautuvėje, kad neprileis
ti musėms siurbti. Meszlus ir 
visokius atmatas laikyk po už
dangalu ir kalkėmis isztepliok 
indą kuriame jie laikyti.

Czystyk srutyne ir nubėgąs 
kerosimi.

Sietais aptaisyk duris ir lan
gus ypacz valgomam kambarį 
ir virtuvėje, ir nuodink visas 
muses.

Tvartuose meszla laikyk po

mas.
Jeigu kur apylinkėje laiko-

* * *
Muses dvejopu budu perda

vinėja s ligas. Paprastu budu 
beknibinejant po neszvarias 
vietas, po puvėsius, prie ligo
niu ir t.t. Muses ligų gemalais 
susitepa ir paskiau be knibine- 
jant po valgius, gerymus ir t. t. 
tuos gemalus neszioja ir draips- 
to. Szis yra papraseziausias bū
das mušiu kaipo perdavėjų li
gų.

Paskui vėl, muses, kurios 
diegia susitepa ligų gemalais

Karsztlige lalbiasia neszioja- 
ma. Viduriavimas ir žarnine , I 
vaiku ligos, bet pagal paduota • 
surasza, pasirodo, kad ir augu- , 
šiems limpanti. Kasmet vientik 
Suv. Valstijų apie 70,000 kūdi
kio iszmirszta pirm dvieju me
tu szioms ligoms.

Daugelis ir kitu ligų iszski- 
i iant nurodytas platinamos per 
muses.

Geriausias 'būdas isznaikinti 
muses yra pradėti ir tęsti tikra 
kova tam tikslui. Tik per su
vienytas pastangas visu gyven
toju su pagelba sveikatos de
partamento ir miestiniu orga
nizacijų muses bus isznaikin- 
tos. Tas nereiszkia jog ypatisz- 
kos pastangos turi būti pavai
dintos ar panardytos, ne tik pa
tartina visiems kovoti isz vien, 
nes tik tada jos bps isznaikin- 
tos.

Kaip ilgai mušiu veisimo plo
tai rasis, nebus galima jas isz
naikinti, todėl pirmu pirmiau
sia reikia tas vietas isznaikinti. 
Tas reiszkia, jog kiekviena 
apielinke turi būti szvarai už
laikyta, pranaikinti sukrovi- 
mus iszmatu ir meszlu ir reikia 
prižiūrėti, jog iszmatoms yra 
tinkama vieta. Kuomet mes su
prasime jog nuo mažiausiu pur
vu muses atsiranda tik tada 
bandysime tuos purvus isznai
kinti.

Visos namines iszmatos turi 
būti laikytos in uždengtus in
dus, kurie netik neprileis mu
ses, bet ir neprileis kitus bru- 
dus. Susirinkimai iszmatu dar
žuose yra priežastim mušiu 
veisimo.

Sietais aptaisyk namu lan
gus ir duris. Tie sietai, jeigu 
tinkamai aptaisyti, neinleis in 
namus 95% mušiu. Jeigu nega
lima visus kambarius sietais 
aptaisyti tai nors valgomąjį 
kambari ir virtuve. Atsargiai 
reikia prižiūrėti ligoniu kam
barius, ypatingai jeigu liga už- 
krecziama. Szydrais apdang- 
styk valgomus daigius namie 
ir krautuvėse.

“Formaliu“ yra pavojin
giausias nuodas musėms. In to- 
rielkute indek puse vandens ir 
puse “formalin” ir visus kitus 
skystimus isz kambario isz- 
neszk. Kuomet muses neras ki
tokio skystimo turės gerti “for
maliu“ ir nuo tuo stips. Saugo
kis nuo invairiu nuodu musėms 
ypatingai nuodu, kurie suside
da isz arseniko.

Limpanti mušiu popiera su
mažina mušiu skaitlynes kad 
nors ženklas prasto namu vedi
mo. Žmones turėtu suprasti I
svarba isznaikinti muses pava
sario pradžioje ir nelaukti va
saros. —C.

WASHINGTON, D. G. — 
Niekados tiek nelaimiu nebuvo 
Amerikoje per tiek dienu, kiek 
sziais metais buvo per Nepri
klausomybes szventes. Val
džios atstovai sako, kad visam 
musu krasztui tikra sarmata, 
kad tiek žmonių turi pražūti 
per kelias dienas.

Per trijų dienu atostogas, du 
szimtai devynios deszimts sze- 
szi žmones žuvo automobiliu 
nelaimėse; du szimtai keturios 
deszimts penki prigėrė; szimtas 
trisdeszimts penki žuvo kito
kiose nelaimėse.

Milijonai žmonių iszvažiavo 
in laukus atsivėdinti kai buvo 
taip duszna ir karszta miestuo
se.

Isz tikro visiems mums tikra 
sarmata, kad tiek žmonių turi 
pražūti per toki trumpa atos
togų laika, kad daugiau negu 
szeszi szimtai, penkios deszimts 
žmonių turi pražūti, už tai, kad 
jie norėjo pasilsėti, iszvažiuoti 
ir pasilinksminti.

Dauguma tu nelaimiu su au
tomobiliais atsitiko, už tai, kad 
kai kurie norėjo greieziau ar 
drąsiau važiuoti ir nepaisė ki
tu žmonių ant visu vieszkeliu. 
Daug isz tu kurie prigėrė, no
rėjo pasirodyti kad jie geriau 
už kitus moka ar drysta plauk
ti ar nertis.

Michigan valstijoje 26 prigė
rė, New York vals., 21 prigėrė.

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules“ prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

— Lai skaitytojai neuž- 
mirszta atsilygint 'su prenume
rata už laikraszti “Saule,“ juk 
laukėm gana ilgai, nes ir mums 
pinigelei yra reikalingi del ve
dimo biznio!

Pirkie U. S. Bonus

KATALOGAS

No. 119 Keturios istorijos 
apie Gaižia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.^ *

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne
mano. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: f 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko- 
žnas daigias turi savo vieta, Ka 
pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi 
Neužmokamas
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos 
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 139 Trys istorijos apie 
Užpuolimas Totorių, Baltas 
Vaidutis, Atmokejimas kuni
go. 47 puslapiu. 15c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No.
apie
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pušiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del piršztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui 
100 puslapiu. 25c.

No. 161 Keturios 
apie Ant Prapulties

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus.-10c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Simus Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

paeziuotas. 76

istorijos
žiedas, ir

apie 
apie 
15c 

apie

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ii’ kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

knygute.

istorijos 
Kranto,

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

Pirkie U. S. Bonus
Skaitykite “Saule” ,



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

JAUNYSTE
JįATRE ■buvo to amžiaus, kai 

merginis in klausima: Kiek ' 
jums metu? Greit atsako: Ne
užilgo busiu szesziolikos metu!

Ji kia tik pereijo Jn szeszta 
keliase ir jos duszia buvo pri
pildyta jaunystes vynu. Rodė
si, kad kieviena minute jos du-1
szia isztruks isz krutinės, kaip 
veversys, ir pasikels auksztyn 
ir ten nuksztai ims cziulbeti si-į 
dalbriniu balsu.

Smagu buvo ir todėl, kad 
kvotimus ji labai gerai iszlaikej 
ir todėl, kad buvo Gegužio me- i 
nėšio, ju užmiestes sodyboje te- 
bežydejo obeles, ir todėl, kad1 
nauja rasine skrybėlė jai laibai 
tiko, ir kad visi mokytojai “to
kie juokingi” ir tik matemati
kas—“asilas,” ir gimiuaizistas i 
Esipovas parasze jai pirma 
meiliszka laiszka.

Viskas buvo malonu, links
ma ir “.stebėtina.” Ir sunku 
buvo pasakyti, kodėl jos duszo- 
je buvo tiek diaug muzikos; ar 
tai todėl, kad Esipovas parasze 
meiliszka laiszka, ar kad žem
uoges prinoko ar kad jos drau 
ge Nina “jau bucziavosi.”

— Ak, tai Ninka! Reika tik 
pasiklausyti, kaip ji kalba su 
vyrais!

Buvo ir da viena aplinkybe 
del kurios jai buvo linksma ir 
tuo paežiu laiku neramu.'1 Pa
skutiniais metiais pas ja rysz- 
kiai pasireiszke krūtys.

— Da praeitais metais be
veik nieko nebuvo, o dabar jau 
tokios, kaip Ninos, panaszios 
jekeles nebetinka ir kas bus to
liau, net sunku pasakyti.

Katrei atrodė, kad tasai nau
jas prideszkas jos pavidaloje 
visiems in akis metasi ir kad 
visi žiuri in ta vieta.

Ir Esipovas žiuri, ir visi vy
rai^ ir mokytojai.

Ir visa tai jai buvo tiek ne
smagu, jog guldama miegoti ji 
apžiūrėdavo savo krūtis ir at
sidususi, sakydavo:

— Ir kas tik isz to ieszeis ?
Net gimines pradėjo tai pa

stebėti. Nesenai buvo atejas 
dede Sasza ir pažiurėjas in Ka
tre (kaip tik in ta vieta pažiu
rėjo) linksmai tarė:

— O, tu visai didele pasida
rei, Katriuk! Sujaunmergejai!

Visi vyrai vadina, “sujaun- 
mergejo. ” Ir tarnaite Grusza 
irgi sako, jog musu panele “su- 
jaunmergejo, ’ ’ tik vienas tėvas 
niekuomet nepastebi. Jis toks 
szvelnus, toks malonus. Ir ne
galima dasiproteti ar jis paste
bėjo, ar vis tebemano, kad asz 
maža? Bet užtai “asilas” ma
tematikas. Tikras gyvulys tas 
matematikas. Pasakoja, kad 
jis turi auksini danti bur
noje. O sztai Nina ne kiek, ne- 
sisarmatija, kad pas ja irgi isz- 
augo. Net tyczia aptempia, 
kad butu labiau pastebiama.

— Ak, toji Ninka! Reikia 
tik pasiklausyti kaip ji kalba 
su vyrais!

Sodne buvo szilta, liksma ir 
ramu. Obeliu žiedai jau buvo 
nubyrėję, saulėje matėsi geor- 
ginai ir , rožes ir lyg užkimusi 
krūmuose kukavo gegute.

Katre pasislėpė palapinėje, 
.kuri buvo apaugusi vynuogė
mis, ir koki szimtaji karta 
skaitė Esipovo laiszka.

“Asz Jus iki tokio lapsnio 
myliu, jog negaliu tai net žo
džiais iszsireikszti. ”

Jis szaunus, labai szaunus ir 
baisiai drąsus. Kokiu tik szpo- 
su jis su mokytojais nepaikve- 
ęzia! Ir Katrei prisiminė juo

kinga istorija. Lotynu kalbos 
mokytojas, czechas klausinėjo 
mokiniu, kurie ju gyveno kartu 
su tėvais, o kurie ne. Baisiai 
darkyta Rusu kalba czechas 
kalbėjo: — Su kuo jus gyvena
te ? Kapustine.?

— Asz gyvenu su seneliu.
— Negalima sakyti su se

neliu ! Reikia su pagarba saky
ti su “seniu.” O jus Esipove, 
su kuo gyvenate.

— O asz gyvenu su boba!
Katre teip aiszkai insivaiz- 

davo sau Esipovo ramia fizio
nomija ir tik pastebiama jo 
gražiose akyse liepsnele, jog 
garsiai nusikvatojo.

BALTRUVIENE

Viename mieste 
Pennsylvanijoje, 

Mergeliu kvailiu yra, 
Su musu vyrukai kalbėti 

nenori, 
Norints geri ir padori.

Akis žemyn nuleido žiuri, 
Iszjuoke nuolat kaip kuri, 

O kada kito tauto koki 
pamato, 

Tuojaus savo akis pastato,
Jeigu to nepalausyt,

Tai gero vyro negausit, 
Dabar da nieko nesakysiu, 

Bet kita karta neužlaikysiu!
* * *

Isz vienos bobeles labai 
stebėjau,

Ir tuojaus dažinojau,
Ir persikanojau, 
Jog* tai net isz

Artymo Hazletono, 
Su didelia terla dievyti. 

Guzute szriąube kaip gyvule, 
O statosi labai daili, 

Vyrus prie slaves pritraukė, 
Ir visus pinigėlius nuo ju 

iszt rauke. 
Prižada duoti pilna burda, 
O tada pas ja turi skurdą, 

Nepoilgam laiku ’turi iszneszti.
Baksa ant pecziu neszti.

Pats tam kalti, 
Kad daveti jai prisikalbėti, 

Tokiai bobai, 
Raganai senai.

Bus gana apie szita žinute.
* * *
Girdėt kad,

Jau vyriai savo bobų 
nesuvaldo, 

Kas dien turi su joms baderi, 
Nes kada isz darbo 

pareina, 
Tada juos gamina valgio.

Vyra visame prigaudinėjai, 
Paskutini pinigėli 

iszdavineja, 
Mat, tokios girtuokles, 
Vyras turi klausyti, 
Ir jeigu perpykias, 
In saliuna nueina, 

Tai ta boba viską pameta 
ir paskui eina.

O kada suranda tai barasi, 
Ir nevos namon varosi, 

Tai mat, 
Kad užbėgtu, 

Ir bobai in kaili neduotu. 
Tai bus ant sziandien gana,
Ba turiu kitur važiuoti.

— Juk jis ne bobutes lietu-J 
i ri, tai jis tik tyczia piaisake. Bet 
ka visgi daryti su jo laiszku?. 
Atsakyti? Ir kaip atsakyti, 
rasztu ar asmeniszkai? Jeigu 

i asmeniniai, tai ka pasakyti: 
•‘teip” ar “ne?” Vieszpatie^ 
lyg asz tai žinau! O jeigu asz 

I pasakysiu “teip,” tai jis gal 
da norės bucziuotis?

Ir Katre teip aiszkiai insi- 
vaizdavo Esipovo raudonas 
gražias lupas ir pradedanczius 
dygti ūselius, jog net akis už
merkė ir visa krutinę garsiai 
atsiduso.

Bet ir užmerktomis akimis ji 
vis mate tas lupas, kurios jiesz- 
kojo jos lupu ir, įaint galo, sura
do ir prilipo prie ju, karsztos ir 
aistrios.

— Vieszpatie! “Teip” ar 
“ne,” “teip” ar “ne.” O sztai 
Nina jau bucziavosi su junke- 
eiiu. Ak, ta Nina, ji nieko ne
sibijo !

Katrei pasidarė karszta ir 
troszku palaipinėje. Maszina- 
liai ji isztrauke isz kiszenes 
veidrodėli ir pažiurėjo in ji.

— Kaip blizga akys! O vei
dai, Dieve mano, tai ne veidas, 
bet gaisras! Vieszpatie, pamo
kyk mane kas daryti? Teip ar 
ne, teip ar ne Ir jeigu teip, tai 
nejaugi tai galima jam tiesiai 
in akis pasakyti? O gal rasz- 
tiszkas atsakymas geriau? Fu, 
kaip tai nevykusiai iszejo 
rasztiszkas atsakymas tarsi 
gimnazijoje. Bet kaip szilta! 
Gal butu gerai iszsimaudyti ? 
Prie upes, kaip tik prie pat 
maudynes, su meszkeremis ran
kose sėdėjo dede Sasza ir senas, 
nudriszkas kaimietis Nazaras 
apie kuri buvo kalbama, jog jis 
per paskutiniuosius penkiolika 
metu nesiprausė ir net nesi
maudo upeje.

Meszkeriojo karpius ir su di
džiausiu intempimu ir tyleda- 
mu žiurėjo in plūdes.

Katre priėjo pažiūrėti.
— Ar kimba, dede Saszia?
Bet dede Sasza nieki neatsa

ke, tik eme purkszti, kaip kar- 
sztu vandeniu apipiltas.

T-s-s! Negalima ežia 
kalbėti!

Suurzgė ir Nazaras, žilas ir 
nuplikęs, kaip .senas kunigo 
szuo.

Katre žinojo, kad Nazaras 
neapkentė mergų ir bogu. Jis 
tikėjo, jog žuvis nustoja kibusi 
jeigu moteris pakrantėje pasi
rodo ir su insitikinimu sakyda
vo: “žuvis nemėgsta neszaru- 
mi.” Katrei tai buvo juokin
ga ir kad paerzinti seni ji atsi
sėdo szalia jo ir sznibždomis

New York Miestas Karo Laiku

Szitaip iszrodo New York 
miestas nakezia, kai szviesa 
skleidžianczios bombos buvo 
paleistos prie pat juosto.

Amerikos lakūnai paleido 
kelias tokias bombas, kad 
galėtu nutraukti New York 
miesto paveiksią, ir sztai ko

Ežiomis dienomis didele 
szeimyna yra labai nepa
prastas dalykas, net. ir tarpu 
geru Kataliku, kurie statosi 
gerais Katalikais bet vargiai 
laikose bažnyczios instaty- 
mais. Sztai ežia visiems taip 
vadinamiems Katalikams la
bai geras ir gražus pavyz
dys: Ponas Frasciscus Van 
Bakel, savo žmona ir jųdvie

paklausė:
— Jums butu ne proszali 

iszsimaudyti, Nazare ?
Nazaras suprunkszte:
— Ar asz mažas ar ka?
Suprunksztt irdede:
— Katre, Katriuk, eitum tu 

kur nors isz ežia. Na. iszsi- 
maudyk. Czia negalima kalbė
ti.

— Bet kur man maudytis, 
jeigu jus prie maudykles stovi
te.
— Dieve mano, ar vietos ma

žai? Ne, ant-anuo kranto. Pa
imk valtele ir perplauk.

Bet dede neužbaige ir palen
kė meszkerkoti.

Kas tai didelis ir stiprus eme 
traukti meszkere. Užvirė van
duo, meszkerkotis in kampa su
linko ir apie puse jo jin vande
ni pasinėrė. Bet staiga kažkas 
suskambėjo ir meszkeroktis 
smarkiai paszoke auksztyn.

— Paspruko! Nutruko!
Dede pažvelgė in Katre, kaip 

žiūrima in žudeika. O Nazaras 
reikszmingai pastebėjo:

— Teip, žuvis nemėgsta ne- 
szvarurao. Moteriszkaja lyti 
negerbe.

Katre garsiai nusikvatojo ir 
inszokusi in valtele, eme irtis.

— Stebėtina, kokie kvailiai

ki paveiksią jie nutraukė, 
parodydami kaip galima 
miesto paveikslą nutraukti 
kad ir nakezia. Eroplanai, 
skrisdami tik szalia New 
York miesto tas szviesa 
skleidžiantes bombas palei
do. ■

Nepaprasta Szeimyna

jų szeimynele, kuri susidaro 
isz trylikos vaiku. Visi jie 
atvažiavo isz Europos ant 
“SS Nieuw Amsterdam,” in 
Amerika. Isz kaires in de- 
szine: Pats tėvas Franciscus 
su savo žmona Hendricka ir 
jųdviejų kūdikėliu, mergaite 
Rrancesca. Kiti szeimynos 
nariai yra: Godefrida, devy
niolikos metu; Hendriken,

tie žuvėjai! Net dede Sasza; 
universisteta baigė, o visgi tiki 
tuo kad žuvis nemėgsta neszva- 
runia. Kaip gerai, kad tėvu-' 
kas begali pakęsti to kvailo 
meszkerio  jimo!

Upe buvo rami. Vanduo, 
kaip veidrodis. Prie krantu 
plaukiojo ir savingai nardesi 
antys: galva in vandeni, o uo
dega in dangų. Ant valteles 
nutupe gintarines spalvos ba- 
umžirgis, o pro szali kažkokiais 
savo reikalais praūžė samane. 
Szitai iszszoko isz vandens di
delis karpis ir kaip lopeta su
davė uodega in vandeni.

— A, kaip gerai irtis upe! 
Ak, kaip gerai!

Katre eme smarkiai dirbti 
irklais, ir valtele bego pirmyn.

Ant anuo kranto nuogas kai
mietis maude arkli. Sudžiūvęs, 
geltono kūno kaimietis sėdėjo, 
ant arklib ir plikomis kojomis 
musze jo szonus. Szlapias ark
lys visas žibėjo saulėje.

— Na, arkliuk. Na! Da 
karta! Kaip gerai, kad tėvu
kas nupirko szia sodyba, czia 
viskas stebėtinai gerai! Visai 
kaip kaimas.

Ir Katre vėl pradėjo svajoti,
— Ka asz jam pasakysiu 

teip ar ne Ir kada jis ateis, 
sziandien, rytoj? Bet bus sta- 
czioj nepakeneziama su juo su
sitikti. Jeigu jis užsimanys 
bueziuoti? Ak, kaip man ge
rai! Atsigulti in vaitele ir už- 

į migti, kaip vygeje ir tegul van
duo nesza mane toli, toli!

— O sztai, tėvukas laname 
krante. Ka jis ten daro? Tė
vuk! Ne, negirdi.
Antrame krante terp medžiu 
tėvo pavidalas.

— Kur jis eina, in maluna? 
Gal ir man in maluna irtis, ten 
teip genaiimaudytis ?

Nuo tolo Katre seke tęva ir 
gėrėjosi jo dą jauna ir gražia 
pavi'dala.

— Koks mano tėvas da jau
nas! Jau senis, keturios de- 
šzimts dvieju metu, bet tik bis- 
ki tepražiles. O koks griažus! 
A asz ar in ji panaszi ar in ma
ma? Žmones sako in ji! Bet 
ka daryti su Esipovu Nejaugi 
tai galima jam in akis prisaky
ti? Ne, ne, jokiu budu. Geriau 
asz jam paraszysiu. Bet kaip 
Gerbiamas Tamsta, ar Gerbia

septyniolikos metu; Maria, 
szesziolikos metu; Antonia, 
penkiolikos metu; Johannes, 
trylikos metu; Marinus, vie
nuolikos metu;Gornelius, de- 
szimts metu; Martien, devy
nių metu; Theodorus, septy
nių metu ir Hedrika, keturiu 
metu. Visa szeimyna važiuo
ja in Chatham, Ontario, kur 
visi jie dirbs ant ūkio.

masai? Ne, to ir raszyti nega
lima. Gerbiamas Tamsta butu 
labai kvaila, o Gerbiamasai 
visgi geriau, nors irgi laibai 
kvaila. Sztai Ninka, -ta -savo 
jannikui tiesiai raszo: Mano 
mielas Katriuk. ' Ak, ta Ninka!

Ir Katre prisiminė, kaip ji 
su Nina sėdėjo kavinėje, gere 
ka-kao su pyragaicziiais ir prie 
kaimyninio staliuko pamate 
stebėtinai gražu kokiu penkių 
metu vaikuti.

— Nina, tu mėgsti berniu
kus?.. .... ...

— Teip, bet ne tokius!
— O kokius?
— Metu asztuoniolikos.
Ak, ta Ninka! Tikras baisu

mas !
Iszleti valtele slinko prie ma

lūno. Karta valtele buvo in- 
kliuvusi in krumus, bet Katre 
patyrusia ranka paliuosavo ja.

Apie penkiolika minueziu 
prisiėjo irtis, ir kuomet ant ga
lo, valtele priplaukė maluna, 
Katre pajuto nuovargi visame 
kūne.

— Eiti gal pas maluninke 
pieno papraszyti? Puiki boba 
ta malūnininke. Stebėtinai 
graži, puikaus kūno sudėjimo, 
visai nepanaszi in kaimiete. 
Visi kaimiecziai sako, kad ji 
ragana. Kokie asilai tie kai- o
miecziai.

Katre pažvelgė po langa 
mažo viesaus namuko ir tyliai 
pasibaidė. Bet kas tai? Dieve 
mano, kas ten dedasi Ant tė
vo keliu sėdėjo maluninke ir 
juodu bucziavosi. Aistriai il
gai be paliovos bucziaivosi.

Katre suriko, uždengė ran
komis veidą ir pasileido bėgti. 
Jai atrodė, kad virszuje plyszo 
bomba, kad invyko kas tai ne- 
paprastas, nepataisomas, 
szlyksztus.

Katre neinate kaip isz namu 
iszejo maluninke, kaip paskui 
ja iszdulino tėvas ir pasislepes 
in krumus pažiurėjo in dukte
rį.

Pakuopstimis ir užsikabinda
ma už krumu, Karte bego namo 
kaip streila.

Jos krutinę spaude verks
mas. Norėjo verkti, norėjo de
juoti nuo deginanezios, nepa- 
keneziamos gėdos, kuri karszta 
vilnimi buvo ja visa užpudusi.

— Ak, kad nusiskandinti!

Ak, kad nebegyventi, daugiau. 
Kam dabar begyventi?

l’ž (feszimties minueziu Ka
tre jau buvo namie.

Nieko nemanydama, nieko 
nematydama, ji inbego in s:a(vo 
kuimbari, užrakino duris ir ver
dama puolė in lova, paslėpda
ma puolė in lova, paslėpdama 
galva in paduszka. . Deszim- 
cziai minueziu praėjus prie už- 

■ rakintu duru tyliai priėjo tė
vas. Puosznus, jaunas, gražus, 
jis stovėjo nusiminęs ir jo vei
das reiszke fizini skausmą.

— Verkia. Kaip negerai 
iszejo. Ak, kaip szlykszcziai 
'iszejo.

Kelis kartus jis net papurtė 
ranka, tarsi butu ja rankomis 
priveres.

— Kaip verkia. Ak, kaip 
negerai. Asz inžeidžiau jos 
jos jaunyste: jos juk mano, kad
tėvai aukszcziau to, kad su tė
vais to nepasitaiko. Ir kas da
bar daryti ? Ineiti pas ja, pasi
belsti? Ne, tik ne tai, dar pasi
belsti? Ne, tik ne tai, dia blo
giau bus! Ak, kaip negerai,

O už duru vis girdėjosi didė
jantis verksmas.

— Galva in paduszka in- 
gniaube. Vargsze mergele. 
Bet kas dabar daryti?

Tėvas priglaudę prie duru
ausi ir stovėjo nubalęs, nusimi
nęs, prislėgtas. Jam rodėsi, 
kad pro verksmus Katre kažka 
kalbėjo, ir jis stengėsi tuos žo
džius nugirsti. Ir nugirdo. 
Vėrkszlendama, kaip kūdikis, 
Katre murmėjo:

— Ir teip pasielgė geriau
sias isz žmonių!
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Žinios Vietines Lenktynes Ant Ohio Upes

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Elzbietos.

— Subatoj Szv. Veronikos.
— Ana diena motoravo in 

miestą, ponas Mykolas Kuprys, 
p. Juozas Stanislovaitis isz 
Wilkes-Barre, taipgi p. Liudas 
Dovydėnas isz Factoryville, 
Pa., neseniai atvykus isz Vo
kietijos, kur jie svecziavosi pas 
poną Andriu Rėklaiti, 206 W. 
Centre Uly., ir prie tos progos 
atlankė ir “Saules” redakcija. 
Acziu už atsillankyma.

— Petras Varanaviczius, 
42 metu amžiaus, nuo 433 W. 
Spruce uly., numirė Seredoje, 
9:45 valanda ryte John Barton 
ligonbute Philadelphijoje, nuo 
mainu asmos. Velionis gimė 
Shenadoryje. Paskutini karta 
dirbo Maple Hill kasyklose. 
Prigulėjo prie Szvento Juoza
po parapijos ir lokalo Nr. 807. 
Paliko savo paežiu Margarieta 
(Andrucziute); sūnūs: Jurgi, 
Tama ir Roberta, namie; broli 
Joną, Shenandoah, taipgi pus
brolius : Antaną, Karola ir Sta
nislova Gregai; pus-seserys: 
Marijona, pati Jono Koons ir 
Ona Gregiute, visi isz Shenan
doah. Graboriai Oravitz laidos. 
. — Kita sanvaite, Nedelioj 
pripuola, 5-ta Nedelia po Sek
minių, taipgi ta diena 1938 me
tuose Howard Hughes su ke
turiais kitais iszskrido isz New 
York miesto, jis skrido aplink 
pasauli, kelione jiems užėmė 
tris dienas, devyniolika valan
dų, asztuoniias miliutas ir de
szimts sekunda; ir ta diena 
1821 met., Amerika gavo Flori
dos kraszta nuo Ispanijos.

— Panedelyje Szvento Pi- 
juszio I., ir ta diena 1794 me
tuose Rusai užgriebė Vilnių, 
taipgi ta dienia 1804 metuose 
du garsus Amerikiecziai stojo 
in dvikova: Aaron Burr ir 
Alexander Hamilton, Hamilto
nas buvęs iždo Sekretorius ir 
Vice-Prezidentas, Aaron Burr 
stojo in dvikova in Weekaw- 
ken, N. J., Hamiltonas nenorė
jo musztis ir paleido savo szu- 
vi in padanges, bet Aaron Burr 
savo szuvi paleido staeziai in 

. buvusi Iždo-Sekretoriu ir ji nu- 
szove ant smert.

BifSl
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šanDainiai ir raszytojai vis 
vadina Ohio upe “Gražiaja 
Upe.” Czia, ant tos gražio
sios Ohio upes buvo lenkty
nes tarp dvieju laivu ‘Home
stead’ ir ‘William Jones.’ 
Lenktynes buvo laikomos 
per Pittsburgh miesto szven-

ežios, 635-37 E. Centre Uly 
apiegomis Szv. Jurgio bažnjy 
ežioje 9-ta valanda, ryte ir kuna 
palaidojo in parapijos kapines.

lai-
Szi-

te, kuri tesiesi per visa 
vaite.

Laivas ‘Homestead’ 
me j o szitas lenktynes,
tas laivas yra Big Steel plie
no kompanijos nuosavybe. 
O ‘William Jones’ laivas yra 
Jones ir McLaughlin plieno

fabrikantu nuosavybe.
*‘Homestead’ laivas laimė

jo lenktynes nežiūrint to kad 
prie pat galo tu lenktynių jo 
inžinai sugedo, peczius užge
so ir jau visai nei durnu isz 
jos kamino nebuvo matyti.

AT * ¥ • ■ * TP ■ •Musteikis, Antanas ir Akvi-<r'Naujas Lietuviu 1 ransportas a e vand r
>*7* *

j, Narkeviczius, Jonas, Uršule, 
j Liucija ir Marija, 432 Windsor 
i St., Cambridge, Mass. ’ ' '

Palaima, Viktoras, P. O. Box
■ 118, Dickinson, N. D.

Palėkus, Jonas, Stasė'ii* Ėd- ■ 
Po uardas, Schoolcrafty Mich. * >

Patla'ba, Stasys, Re 
Min- begina, Bethlehem, Pa.

i Apie Liepos 8 diena laivu , Bagdanavicius, Vytautas pas 
‘“General Blatchford” in Bos-1 1148 F. Grand St., Elizabeth, 
tona atvyksta 
Tremtiniai:

Adomaitis, Stasys, Antanina,
Vidas ii- Janina, 66 Lafayette
St., Paterson, N. J.

Aglinskas, Kęstutis, Juze iri
Andrius, 1403 Broadway Ave., 
Indianapolis, Ind.

; Alekna, Gilbertas ir Teofile,
117 llth St., Racine, Wise.

Aleksiunas, Juozas, Ona,
Liuda, Ksaveras ir Vydmiantas
3422 S. Morgan St., Chicago 8, 
Illinois.

Alkeviczius, Vitalis, First
St., New Suffolk, L. L, N. Y.

Anubrazas, Pranas, Aldona ir
Nijole 1231 E. 168th St., Cleve
land, Ohio.

Anciulis, Stasys, 1049 59th
St., Chicago, Ill.

Apynys, Vladas ir Jone, 1351
E. 66th St., Cleveland, Ohio.

Atkocaitis, Viktoras, Vlade, 
ir Viktoras, 17 Pond St., Wor
cester, Mass.

Gilberton, Pa. — Nedelioj 
apie 4-ta valanda popietu, mai
nieriai surado lavoną nelaimin
go žmogelio Juozo Vinskio, 68 
metu amžiaus, isz Maizeville, 
kur jis buvo užgriautas butle- 
geriame skylėje, arti miesto, 
Panedelyje, Birželio 27 diena, 
Vinskis su Juozu Szwabowicziu 
dirbo angliniame skylėje, kai 
pairo žeme ir jie likos užgrauti. 
Velionis paliko seserį Marga- 
reta Koncziuniene, Maizeville, 
sunu Jurgi isz Californijos, 
asztuonis anūkus, taipgi broli 
Aleksandrai Lietuvoje. Laido
tuves atsibuvo Seredoje su 
apiegomis Szv. Liudviko baž- 
ny ežioje 9-ta valanda ryte ir 
palaidotas in parapijos kapi
nes Frackvilleje. GraJborius V. 
Menkeviczius laidojo.

Shenandoah, Pa. — Sirgda
mas per keletą metu, Jonas Si- 
monaviczius isz miesto, numi
rė Panedelio ryta Fairview 
State ligonbute Waymart. Gi
mė Lietuvoje, atvyko in czio- 
nais daugelis metu atgal. Buvo 
angliakaisis. Paliko tris sūnūs: 
Joną ir Petra mieste ir Jurgi 
kur jis gyvena Georgia vals. 
Laidojo Ketverge isz Graboriu 
J. A. Oravitz ir Sunu koply-

szie Lietuviai New Jersev. .
Bajorūnas, Mykolas, 28 Bunn i

St., Amsterdam, N. Y.
Balys, Juozapatas, ir Kathe-;

rina, 953 Edgemer Dr., 
Chester, N. Y.

Baltrušaitis, Jurgis, in 
nesota. Pazemenas, Kestutis,- 303

Bastys, Juozas, in Henriette,' Gwynn Ave., Baltimore 29, Md. 
New York. i Plėnys, Kazimieras, Sqfija,

Bogušis, Tekle, 260 West Rimvydas, ir Liucijus, 3449 W.' 
Broadway, So. Boston, Mass.

Bartkevičius, Veceslovas, Ju
lija, Dalia ir Gytys, 8 Laurel 
St., Auburn, Maine.

Bražėnas, Algimantas, 
New St., Mt. Clemens, Mich.

Brazevicius, Stasys, College
ville, Ind.

Burniauskas, Juozas, Marga
rete ir Elena, Baltimore, Md.

Dudėnas, Jieva, 94-30 Lef
ferts Blvd., Richmond Hill, 
New York.

Dzekonskas, Petras, Mary
land.

Eringis, Kazimieras ir Leo
nardas, Chicago, Ill.

Gintariene, Ona, 28 Argo Pk.
Rochester 13, N. Y.

Grigaitis, Juozas, Žinaida, 
1550 S. Ridgeway Ave., Chica
go, JU.

Jakubauskas, Jeronimas, 
RFD Nr. 2, Dorset, Ohio.

Jomantas, Vincas, Olga, Re
nate, 617 Nicholas St., Toledo, 
Ohio.

Jonikas, Pranas, Ona, Jonas 
ir Petras, 17 Kosciusko St., Sa
lem, Mass.

Kaminskas, Benediktas, Va
lerija. ir Virgilijus, 1317 Hollins 
St.; Baltimore, Md.

Kankalis, Vincas, 3933 D St., 
Detroit, Mich.

Kapeckas, Lionginas, 46 Gor
ham St., Lowell, Mass.

Karalis, Kazimieras, Janina, 
Jūrate ir Asta, Peninsula, Ohio.

Kaulakis, Zigmas ir Zigmas, 
4027 S. Maplewood, Chicago 
32, Illinois.

Kizlauskas, Leonas, Ona, Re
gina ir Magdalena, 1523 S. 50th 
Ave., Cicero, Ill.

Kliorys, Jadvygiai, Kestutis 
ir Petras, RR 12, Box 320, In
dianapolis, Ind.

Kopliauskas, Stasys, Chica
go, HL

Krakauskas, Alfonsas, 3252
S. Halsted St., Chicago, Ill.

Kriauceliunas, Anele, Danu
te ir Ramute, 73 Ridgewood 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Kybartas, Kostas, Zofija, 
Vanda ir Helena, Flushing, Mi
chigan.

Lapinskas, Vincas ir Stase,
821 W. 34th St., Chicago, Ill.

Laukaitis, Kazys, Juze, Ed
mundas ir Algimantas, 317 
Fifth Ave., Royersford, Pa.

Lisaityte, Marija, 3213 S.
Morgan St., Chicago 8, Ill.

Liuibsevicius, Kazys, 5 Gol
den St., Norwich, Conn.

Majauskas, Julija ir Juozas,
128 Carroll St., Pittston, Pa.

Melesius, Jonas, 1374 Bush
wick Ave., Brooklyn, N. Y.

Miklius, Vytautas, Elena ir 
Vytautas, 2716 W. 39th PL, 
Chicago, Ill.

Milsys, Emilija, 73 Ridge
wood Ave., Brooklyn, N. Y.

Mockaitis, Juozas, 101-24
113th St., Richmond Hill, N. Y.

Mockus, Kazys, Marija, Al
gimantas, Valentinas ir Živile, 
33 Pearl St., Dorchester, Mass.

Montvilas, Iza'belle, Vincas, 
Vytautas ir Valerija, 174 Bo- 
wexi St., So. Boston, Mass.-, .

I

gina, ir

62nd St., Chicago 39, Ill. .
Povilaitis, Jurgis, 351 Wil

kins St., Rochester, N. Y.- . '
Prackaila, Antainas, 331 Pine 

St., Tamaqua, Pa.
Prapuolenis, Kazimieras ir 

Marijona, Blue River Inn, Co
rydon, Ind.

Puslys, Alfonsas, Genovaite 
ir Alfonsas, Baltimore, Mary
land. j ( j,:. Z

Radzevicins, Viktorija, 2906 
Pitkin Ave., Brooklyn 8, N. Y.

Ragazinskas, Vinca's, Anele, 
Angela, ir Elvira, 313 Union 
Ave., Brooklyn 11, N. Y. ■

Ramonaitis, Anele, Jonas, ir 
Angela, 12025 'Prairie Ave.; 
Detroit 4, Mich.

, • Rūgyte, Alicija, St, Francis 
Convent, Little Falls, Minn.

Samochvalovas, Viktoras, 
294 Powers St., Brooklyn, N. Y.

Scarba, Pranciszka, Genovai
te, Vaclovas, Steponas ir Adol
fas, 6809 S. Rockwell St.j?Chi- 
cago, III.

Sermuksnis, Adomas^ Chica
go, Ill. . ■ i(/. ■ ? L

Sidzikauskas, Pranasj Eleną 
ir Aldona, 6755 S. Wolcott Ąve. 
Chicago 36,, III. , ; ; •

Šileikis, Petras, 3386 24th iSL 
Detroit, Mich.

Sližys, Balys, Salomėja, 1701 
Stanhope St., Brooklyn, N. Y.

Šukys, Juozas, Valerija ir 
Nijole, LaSalle, Michigan.'

Stembrus, Stasys, Marija ir 
Jovita, Kennan, Wise. .. . .

Tarnauskas, Petras, 12 Ma
dison St., Hoosick Flails, N. Y. į

Ur bonas, Kostas, Birute , ir 
Marija, 8614 S. Vinčennes Ąve.7, 
Chicago 20, Ill. ? :

Vaivelunas, Margarita ir Jo
nas, 3730 Pulaski St., E. Chica
go, Ind.

Valantiejus, Motiejus, 2531
S. 57th Ct., Cicero 50, III.

Valinskiene, Emilija, Bart
ley, W. Virginia. i •

Vengris, Jonas, Webberville, 
Mich. •- . ; t į.

Vidutis, Alfonsas, Stefanija 
ir Ricafd, 1620 W. 15th Avė., 
Gary, Ind. ■ ■ , ■ >, .

Zadeikis, Stanislovas, Tabor 
Farm, Sodus, Mich.

Žakas, Aleksandras, 1622 W/- 
66th.St., Chicago, Ill. f

Zulpa, Jonas, R. F. D., Nafa- 
gatuck, Conn. , •

Zaikauskas, Antanas, 133 S. 
22nd St., Pittsburgh, Pa. . '

Zikaras, Vainutis, 207/ Elm 
St,, Newark, N. J.

Tremtinius pasitiks organi
zacijų atstovai. .z

— BALF Imigracijos Komi
tetas.

MAINIERIAMS
3 DIENAS DARBO

szeimyna, ir 
savo žmo- 
ant visos 
in Lacona

savo
Pranas Mažeikis su 
ma buvo iszvažiave 
sanvaites in kalnus, 
ežerą atostogoms.

— Ponas Edvardas Raižis. 
su savo žmona, Helena užvakar

su 1 sockis su PRE. DIMITROVAS
PALAIDOTAS

Frackville, Pa. — Isz New 
Jersey Antanas Aranauskias su 
savo žmona Marijona, atšilau-, apvaikszcziojo savo asztuoniu 
ke pas savo seserį, ponia Ona į metu ženystvos sukaktuves. 
Vasaitiene, ir pas savo broli; Jiedu turi grąžą dukrele Elz- 
Saliamona. Jiedu teipgi buvo Lietuke. Raižai yra gerai žino- 
užvažiave pas ponia Marcele mi biznieriai Girardvilleje ir 
Bagdoniene, Minersvilleje, ku- veda labai grąžą užeiga “Ame- 
ri dabar sveiksta. rican House.”

New Philadelphia, Pa.Girardville, Pa. — Albinas
Raižis su savo žmona Ona ir su Aleksandras Einikis ii szeimy- 
ElMia Raižiene buvo iszvažiave na i,sz Penn, Da., ir Petras Eini- 
atostogoms iii Kanlada, kur jie kis su paezia isz Sheridan, 
aplanke daug indomiu vietų, | Wyoming, lankėsi pas;savo te- 
kuriu tarpe buvo ir Szvento veli, p. Antaną Einiki ii pas 
Juozapo szventove. Jie ketino 
važiuoti ir in Quebec, bet del 
stokos laiko jie isz Montreal 
nuvažiavo in Rome, N. Y., kur 
Albino brolis Herman gyvenla,., 
Czia Herman Raižis su savo 
žmona Marijona juos gražiai 
priėmė ir pavaiszino. Raižiai 
yra uolus “Saules” rėmėjai ir 
skaitytojai ir mes juos sveiki-Į 
name, kad jie linksmai atosto-l 
gas praleido ir saugiai parva
žiavo.

K. Kisielių szeimyna. Tiaiipgi 
atlankė ir “Saules” redakcija 
Mahanoy City.

AUDROS PRIE
NEW YORK UOSTO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vo iszplauke ant mariu.
Du eroplanai, skrisdami la

bai žemai jieszkojo tokiu ap
virtusiu laivu viduryje Long 

Gerai žinima gyventoje island Sound, kur penki žmo-
ponia Magdalena Radžieviczie- 
ne, staiga krito negyva savo 
namuose, 101 Reed Uly., parei
ta Ketverga 10:15 valanda nak- deszimts vieno meto 
tyje. Velione sirgo per du metu. 
Atvyko isz Lietuvos apie ketu
rios deszimts metu atgal. Pri
gulėjo prie Szvento Vincento 
parapijos ir Saldž. Jėzaus Szir- 
dies Draugijos. Po tėvais vadi
nosi Magdalena Želiniaikiute. 
Paliko dideliame nuliudime sa
vo vyra Joną; dukterys: Ona 
Jablonskiene, Margaret Milan, 
Marijona Lymian isz Brooklyn, 
N. Y.,, Natalie Subacziene, Long

nes buvo tos audros staeziai 
iszmesti isz laivelio.

Du kurie žuvo, buvo szeszios 
amžiaus

senmerge Elžbieta Trego, isz 
Omaha, Nebraska, ir devynių 
metu amžiaus vaikas, William 
Dougherty, kuri audra nupute 
nuo akmenio, ant kurio jis sė
dėjo prie Central Park ežero.

In City Island keli tuzinai 
žmonių buvo atgaivinti kai jie 
buvo isztraukti isz vandenio.

Didesni laivai atveže daug 
žmonių, kurie plūduriavo ma- 

i rese, kai ju mažieji laivai pa
lšiam!, N. Y., Helena Kelly na- skendo. Keli maži eroplanai

buvo priversti nusileisti kai ta 
audra ir juos pradėjo padangė
se trankyti, bet nei vienas la
kūnas ar keleivis nebuvo su
žeistas.

Policij antai'ir Laivyno žmo
nes sako kad ims kelias dienas 
kol bus galima pasakyti tikrai 

buvo sužeista,

mie. Daug anuku ir anukies, 
taipgi dvi seserys ir broli Lie
tuvoje. Laidotuves invyko Pa
nedelyje, su Szv. Misziomis 
Szv. Vincento bažnyczioje 9-ta 
valanda ryte ir palaidota in pa
rapijos kapines. Graborius A. 
J. Vilinskas laidojo.

Velinoe buvo sena skaitytoje kiek žmonių
laikraszczio “Saules.” Amži- kiek negalima rasti ir kiek pra 
niai atilsi! Lai Dievas suramina žuvo.
ir duoda stiprybia dalaikyti 
savo nuliūdima szeimynai.

— Juozas Burke vieži us su 
savo žmona, taipgi Juozas Ve-

4-*j(-4-*****X-*X-**4*********»*
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LONDON, ANGLIJA. — 
Stalinas buvo ant Bulgarijos 
Premieriaus Dimitrovo laido
tuvių kai jis buvo garbingai 
paszarvuotas Moskvoje.

Georgi Dimitrovas buvo sze
szios deszimts septynių metu 
amžiaus. Jis buvo sirgęs kokius 
metus ir buvo nuvažiavęs in 
Moskvos sanatorija gydytis, 
kur jis ir pasimirė.

Tukstancziai žmonių atėjo in 
tas szermenis, raszo Rusijos 
laikraszcziai. Kiti Komunistu 
partijos vadai ir nariai teipgi 
pribuvo.

Su Dimitrovo mirtimi galima 
tikėtis kad bus daug permainų 
Bulgarijos 
valdžioje.

Apie szito

tai gal jau nėra jokios abejones 
kad jis nuo savo ligos pasimirė, 
nes jis nebuvo prasikaltęs Ko
munistu Partijai ar Kremlinui 
ir jis, kiek galima dažinoti, tik
rai buvo nuvažiavęs in Moskva 
gydytis.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mainieriai dirba ir be kontrak- 
re nuo bado nes niekados neda- 
Unijos ir Kompanijos eina. 
Czia jau matyti, kad Lewisas 
nusileidžia ne tiek kompani
joms, kiek patiems mainieriams 
kuriems labai reikia darbo ir 
pedes!

SKĖRIAI NUOGINA
LAUKUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Komunistiszkoje

Komunisto mirti

UŽSIGINA
KAD BUVO

KOMUNISTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kai FBI policijai kitus rasz- 
tus jam parode, kurie buvo isz- 
drukoti, tai jis užsigynė. Kai 
‘‘FBI” policija jam parode 
maszinele ant kurios tie rasztai 
buvo iszdrukoti, ir jo paklau
sė: Kieno yra to maszinele? Jis 
atsake, kad jis ta maszinele bu 
vo pardavės kokiai ten kompa
nijai vienuolika metu atgal.

Ir vis jis gražiai ir lipszniai 
iszsiteisino, ar mislino, kad jis 
iszsiteisino. Bet ‘‘FBI” polici
jos agentai nėra kokie durniai. 
Jie tam ponui Hiss priparode, 
kad-jis tos maszineles niekam 
nepardavė, bet atidavė savo 
tarnams, kurie ja laikiesi jo na
muose ir taip jis pats ta maszi
nele vartuojo ir su ja visus tuos 
slaptus rasztus surasze.

Kai ‘‘FBI” policija jam szi- 
ta jo raszomaja maszinele paro
de, jis sumiszo ir pradėjo aisz- 
kintis ir savo žmona kaltinti, 
sakydamas kad jo žmona jam 
buvo pasakiusi kad ji ta ma
szinele buvo pardavusi.

avys pražūva.
Iki sziol bledis, iszkada ne 

tokia didele, bet jeigu szitie 
skėriai perszoks ar persons 
per Sierra kalnus, tai tada Ca
lif ornijos derlingi laukai bus 
sunaikinti ir Oregon valstijos 
laukuise daug iszkados jie pa
darys.

Jie eina kaip kokia armija, 
kuri viską naikina ant kelio, 
jie užima plota septynios de- 
szimts myliu ilgumo ir ketu
rios deszimts myliu platumo.

Dabar mažai ka galima jiems 
padaryti; beveik negalima juos 
isznaikinti ar sustabdyti, bet 
darbininkai dabar paženklina 
vietas kur jie padeda savo 
kiauszinius. Szitos vietos bus 
pabarstytos su trucyzna, kad 
ateinanti pavasari visi tie jau
nieji skėriai ras tik aptrucin- 
tus laukus.

Szitie skėriu būriai keliauja 
apie szeszias mylias per diena.

VATIKANAS
SKELBIA ŽINIAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

paskelbt kai tik Czekoslovaki- 
jos Arkivyskupas Joseph Be
ran iszleido insakyma savo Ku
nigams klausytis žinias ir pata
rimu per radija isz Vatikano.

Visi Katalikiszki laikrasz- 
cziai yra jau uždrausti Czeko- 
slovakijoje. Ir Kunigams yra 
uždrausti pamokslus sakyti.

Komunistai dabar intaria vi
sus Kunigus, sakydami kad 
Kunigai subuntavoja žmones.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

L. TRASKAUSKAS
LIK T U VIS z kO 

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

Vestuvių Ir Kitokiam* 
:: Reikalam*

*38 WEST CENTRE STREET 
. Telefonu Nr. 7*. ’ T? ■' •' - 

MAHANOY CITY, PENNA.


