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Czekoslovakij oj e Nerariu
Isz Amerikos Apsauga Nuo Karszczio

• I

TURTINGA NASZLE
DINGO

Visi Naszles Jieszko

LOS ANGELES, CALIF. — 
Sargai prie mariu kranto gavo 
insakyma jieszkoti turtinga 
naszle, ponios Mimi Boomho- 
wer kuri pradingo.

Policijantai spėja kad ji ar 
nužudyta ar pati nusižudė.

Szitos dingusios naszles 
maszna buvo surasta viename 
Beverly Hill sztore, su mažu 
raszteliu, ant kurio buvo para- 
szyta: “Mes szita maszna ra
dome ant kranto Ketvergo va-i 
kara.” į

Szita keturios deszimts asz- 
tuoniu metu amžiaus juodbru-

ANG A JYKSTA BUVUSieJi KareL
Amerikos Laikrasz- i 

ežiai Inžeidžia Anglija viai Neranda Dar-
LONDON, ANGLIJA. — 

Amerikos laikraszcziai vis ima 
labiau ir asztriau erzinti ir in- 
žeisti Anglijos darbininku val
džia ir Anglijos žmones.

Dabar Anglijos Darbininku 
Partijos rėmėjai ima mums at
sikirsti. Anglijos laikraszcziai 
ima ne tik pasiaiszkinti, bet, 
isz siavo pusesį prikaiszinti 
Amerikiecziame.

Vienas Anglijos Nedelinis 
laikrasztis, kuris turi penkis 
milijonus skaitytoju, labai 
asztriai atsikirto Amerikos 
laikraszcziams kurie sziandien 
raszo, kad Anglijai mažiau 
Amerikos doleriu reiketu, jei
gu Anglija susitvarkytu namie

bo, Eina Mokintis
Amerikos Bomberiu Fabrikus 
Krausto Isz Seattle In Kansas, 
Per Arti Rusijos; Du Kareiviai 
Norėjo Generolą Sumuszti Ant 
Kerszto, New Orleans; Lenku 
Konsulas Nori Apsigyventi U.S.

ve naszle dingo isz savo septy
nios deszimts penkių tukstan- 
cziu doleriu vertes palociaus 
Ketvergo vakara.

Policijantas Saržentas Jack 
Ferges mislina apie ta trumpa 
raszteli tos naszles masznoje, 
bet jis iszleido insakyma, kad 
visi sargai prie mariu kranto 
jieszkotu tos naszles, ar jos la
voną.

Dar negalima nei spėti kas 
ežia atsitiko, ar tai žmogžudys
te, savižudyste ar kokie szpo- 
sai.

Tas trumpas rasztelis buvo 
taip sukreiživuotas, kad polici
jantai spėja, jis buvo paraszy- 
tas pasigerusio ar labai ner- 
vuoto žmogaus.

Panele Helen Tyler pranesza 
kad ji linksmai pasikalbėjo ir 
dar pabaikuojo su ta naszle 
apie asztunta valanda ta vaka
ra per telefoną. Naszle per te
lefoną tai panelei buvo pasa
kius, kad ji namie sau viena, 
ir norėjo su ja pasiszneketi per 
telefoną.

Ta naszle ta vakara turėjo 
“deita“ su kokiu ten vyru. Ji 
teipgi, vis kalbėjo, kad ji ren
giasi iszvažiuoti ant keliu san- 
vaieziu ar menesiu in kokia li- 
gonbute del savo sveikatos.

Policijantai sako, kad gali
amas daigtas kad kokie vagiai 

r ar razbaininkai ja sugavo, ap- 
: vogė ir galas žino, kas po to bu

vo ar atsitiko.
Galimas daigtas, kad ta bo

ba, tik susimislino ir užsimanė 
ir savo ožius ir užgaidas vari
nėdama, gal kur sau iszvažia- 
fvo, ir niekam nieko nesake.

Isz Washington, D. C. isz- 
eina žinios, kad bus viesiau 
ir szalcziau. Bet szitos gra
žuoles rodos visai nepaiso 
ka Washingtonas sako ar 
pranaszauja. Juos pasirūpi
no kelis ledo szmotus ir ant 
j u sėdi ir atsivėsina.

Patricia Everly sėdi ant 
ledo kalades ir sako kad ji 
nepaiso kaip karszta ar 
duszna lauke. Betty Leming 
isz deszines ir Larraine De

Boe isz kaires sykiu su ja 
atsivėsina ir sako kad nėra 
geresnes vietos Washingto- 
ne, kaip prie ledo kalades.

Daug kitu žmonių Wash
ingtone jieszkojo tokios ledo 
kalades atsivėsinti per ta 
kaitra ir sziluma, bet sunku 
buvo rasti geresne ir pato
gesne vieta, kaip ta kuria 
szitos trys gražuoles pasi
rinko.

□ □ o

ir jeigu Anglai daugiau dirbtu 
ir mažiau ubagautu.

“Mums Anglams“ tas laik- 
rasztis raszo: “Jau ligi gyvo 
kailio insipyko tie Amerikie- 
ęziu inžeidimai.“. i

Emmanuel Skinwell, Karo 
Ministeris, per prakalbas in 
Aspatria, pasakė, kad jau be
veik laikas Amerikiecziams 
liautis visu tu paszidinimo ir

PRAGUE. — Czekoslovakijos Komu-IAUGSZTAS | 
nistiszka Valdžia pranesza, kad daug suki- DIREKTORIUS) 
lėliu buvo suimta. Tie sukilėliai stenge- ATSISAKO 
si užimti kraszto sostine ir investi Priesz-, ------ į
Komunistine Valdžia. Parvažiuoja Namo Į

Komunistiszki laikraszcziai sako, kad tie į bz Berlyno y 
sukilėliai buvo remiami kapitalistiniu tautu Berlynas, vok. - jo

GILTINE KUR?

LENKU BENDRAS
KONSULAS
PASITRAUKIA

WASHINGTON, D. C. — 
Tadeusz J. Rakowski, Lenki
jos Bendras Konsulas Kanadai 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Baisios Skerdynes Ant

Vieszkeliu
MAHANOY CITY, PA. — 

Ir vėl ta giltine stuksoja ant 
visu musu vieszkeliu, ir vėl 
skaitysime kiek žmonių sau 
linksmai iszvažiavo per “Dar
bo Dienos“ atostogas ir atsi
dūrė pas graboriu ar in ligoni
ne. Skaitysime apie nelaimes 
ant vieszkeliu, geležinkeliu, 
padangėse, ant mariu, ežeru, 
miszkuose ir miestuose.

Kai valdžia ir policija per
spėja žmones atsargiau važiuo
ti, atsargiau eiti ir atsargiau 
baliavuoti, tai dauguma žmo
nių visai nepaiso, tik ranka pa
moja ir sako kad tie perspėji
mai kitiems, o ne jiem.

Pernai per szitas “Darbo 
Dienos“ atostogas du szimtai 
ir devynios deszimts septyni 
žmones žuvo automobiliu ne
laimėse. O kiek buvo sužeistų
jų, kiek dar ir sziandien guli 
ligoninėse ar raiszi, sukolie- 
czyti dabar vargsta, nei laik- 
rasztininkai negali suskaityti.

Daug žmonių varinėja, drai- 
vina automobilius, kurie nemo
ka ar negali gerai draivinti. 
Senesni žmones kurie gerai ne- 
primato, vis dar draivina savo

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KRAUSTO KARISZ-
KU BOMBERIU

FABRIKUS

WASHINGTON, D. C. — 
Lakunu Sztabo virszininkai 
pranesza kad visi kariszku Į 
eroplanu, B-47 bomberiu fabri-| 
kai kurie iki sziol buvo in Seat
tle, Washington, dabar yra 
perkraustomi in Wichita, Kan
sas.

Lakunu Sztabo virszininkai 
staeziai pasako kad Seattle,; 
Washington, yra per arti Rusi
jos ir už tai tu eroplanu fabri- 
kai yra kraustomi isz ten.

In Seattle, Washington, dir
bo tuose eroplanu fabrikuose 
apie dvideszimts keturi tuks- 
taneziai žmonių. Dabar nei 
treczdalis isz j u ežia neras dar
bo. Už tai to miesto politikie
riai ir kiti vadai dabar labai 
garsiai protestuoja ir reika
lauja kad Lakunu Sztabas per
mainytu, savo nusistatymą ir 
paliktu tuos fabrikus tenai.

Szitas B-47 bomberis, ka- 
riszkas eroplanas yra geriau
sias ir prieszui pavojingiau
sias. Jis negali toli skristi, bet 
labai greitai ir labai augsztai. 
Reiszkia jis labai reikalingas 
del savo rubežiu apsigynimo 
nuo užpuoliko.

Pirkie U. "S. Bonus

atsiminti, kad Anglija dar nė
ra mirus.

“Tie, kurie sako, kad Angli
ja jau priėjus savo liepto gala, 
nesupranta Anglu ir nepažins- 
ta Anglijos,“ sako .tas Karo 
Ministeris.

“Po szesziu ilgu ir sunkiu 
karo metu, kai mes stengia- 
mies atsidusti ir atsipeikėti, 
Amerikiecziai drysta mus tin
giniais pravardžiuoti. Tie
Amerikiecziai pamirszti Ang
lu didvyriszka drąsią, kai 
Anglija likosi vienu viena Eu
ropoje ir dryso Hitleriui kelia 
pastoti.

isz Vakaru. Valdžia sako, kad apsigink
lavę sukilėliai buvo suimti, kai policija 
dažinojo apie ju veikimus. - '

Szeszi vyrai buvo pasmerkti ant mir
ties. Septyni vyrai ir trys moterys buvo 
nuteisti in kalėjimą iki gyvos galvos. Daug 
kitu buvo nuteista nuo vieno iki dvide
szimts penkių metu in kalėjimą prie sun-
kaus darbo. Deszimts buvo iszteisinta ir 
paleista. Tai jau antras toks, taip vadi
namas sukilimas in keturias dienas.

“Amerikos laikraszcziai da- Gal ežia ne taip jau tikros žinios, gal 
bar ,Pa“irszta’ kad Amerdtie- (jaį- daug daugiau tenai buvo negu tie Ko- 
ežiai tik rankomis plojo, Ang- .... . &
lams per peti takšnojo, kai munistiszki laikraszcziai mums pranesze. Bet 

isz vien to prisipažinimo, kad reikia suki
lėlius malszinti, tie Komunistai prisipažins- 
ta, kad tenai ne viskas tvarkoj, kad ten

Anglijos kareiviai ir kiti savo 
lavonais Hitleriui kelia užkir
to ir davė Amerikiecziams lai
ko ir progos apsiginkluoti ir 
savo armijas susirikiuoti.
Karsztai ir piktai kalbėjo Ang
lijos Karo Ministeris. 

f

Jis sako kad visi szitie Ame-
rikos laikraszcziu priekaisztai 
ir visi szitie paniekos pasziepi- 
nai, yra kaip tyczia Anglijai 
taikomi, kaip tik tuo laiku, ka
da Amerikos, Anglijos ir Ka
nados atstovai rengiasi pasi
tarti apie Anglijos pramone ir 
apie Anglijos pinigus.

Anglijos laikraszcziai sta-

kersztas ir pagieža verda, kad Komunis- 
tiszkoje Czekoslovakijoje neramu!

MAINIERIAMS 2 DIENU SANVAITE

WASHINGTON, D. C. — John L. Le- 
wisas, Mainieriu Prezidentas, pasiuntė tele- 
gramus visoms Minksztos Anglies Unijoms

ežiai sako, kad jiems pikta, ir |<a(Į Mainieriai dirbs tik dvi dienas ateinan- 
kad jie nieko panaszaus nesiti- . , , , ,
kejo isz savo Amerikiecziu ežia sanvaite, už tai, kad Mamieriu Szven-
draugu. (Tasa Ant 4 Puslapio)

Fisher Freeman, Kariszko 
Sztabo Iždo augszcziausias Di
rektorius Berlyne, pareiszkia 
kad jis atsisako ir gryžta na
mo. Jis szitaip nutarė pasi
traukti, kai naujas Komando- 
rius John J. McCloy suvaržė ir 
sumažino Kariszko Sztabo Iž
do veikla ir intekme.

Kai tik szitas naujas Komi- 
sijonierius užėmė Generolo Lu
cius D. Clay vieta ir pradėjo 
savotiszka tvarka investi, tai 
tuoj aus keletą augszcziausiu 
valdininku ir direktorių pasi
traukė.

EROPLANAS NUSI
LEIDO ANT MARIU

Nei Vienas Isz 35 
Keleiviu Nebuvo

Sužeistas ’

WESTOVER FIELD, MASS. 
Armijos keturiu inžiniu, pre
kybinis eroplanas, gryždamas 
isz Berlyno, buvo priverstas 
nusileisti in mares netoli Ste
phenville, Newfoundland ana 
nakti. Ant jo važiavo trisde- 
szirnts penki Amerikiecziai. 

i Laime kad lakūnas ta eropla- 
na taip gerai nuleido, kad nei 
vienas keleivis nebuvo ne ne- 
sukriestas.

Szitas Armijos C-54 eropla
nas buvo lakūno, Leitenanto 
Bain vairuojamas. Kai jis nu
sileido prie vietos kur jam bu-

(Tasa Ant 4 Puslapio) ,
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Kas Girdėt
Žinios isz Krokavos prane- 

sza kad Liepos menesi, Kroku
vos Globos Namuose Suaugu
siems, numirė Teresa. Rato- 
maksaite, 90 metu amžiaus, 
paskutiniojo Tado Kosciusz- 
kos giminaite. Kroksavicziai 
pagerbė velione iszkilmingo- 
inis laidotuvėmis ir palaidota 
in Rakowicu kapines.

• •
Visa Rumunijos pramone 

yra Sovietu rankose.
- • •

Visa pramone su Yugoslavi- 
jos Tito yra nutraukta. Stali
nas nori Tito ir jo kraszta ba
du numarinti, kad jie visi su- 
gryžtu in Kremlino avide.

‘ • •
Anglijos buvęs Premieras 

Winston Churchillis sako kad 
Prezidentas Rooseveltas ji pri
vertė sutikti ant Casaiblankos 

"

konferencijos sutarties, kad 
Vokiecziai butu priversti be 
jokiu sanlygu ' pasiduoti. Jis 
sako kad nei jis nei jo krasz- 
tas nieko apie tai nežinojo, pa
kol Rooseveltas toje konferen
cijoje paskelbė.

'Dabar pasirodo kad Yaltos 
konferencijos susitarimai ne
vieni kurie buvo slaptai suda
ryti. Ir Casablenkoje Roosevel
tas susitarė su Stalinu ir mums 
nieko nesake.

J_ • • "
Yaltos konferencijoje Roose

veltas nusileido ant Kinijos 
klausimo, ant Japonijos karo 
ir. ant Tautu Sanjungos tvar
kos. Jis ant visu szitu opiu 
klausimu nusileido Rusijai.

V’ Visi mes dabar žinome, kad 
Rooseveltas ir visas jo sztabas 
viską prakiszo ’ Casablankos 
Konferencijoje. Visi mes da
bar jau matome kad didžiausia 
klaida Amerika padare kai ji 
sutiko pultis ant Vokiecziu per 
Francuzija, ir palikti visa Eu
ropa Sovietams. Bet dabar jau 
per vėlu Lozorių giedoti.

Per ana kara mes butume 
galeje sumuszt ne vien tik Vo- 
kieczius ir Japonus, bet tuo pa
ežiu sykiu ir tiems Sovietams 
szi ta parodyti.

Amerikos intaka Vokietijo
je auga, o Anglijos mažėja. 
Kai Amerikos Taryba paskyrė 
Komisijonieriu John J. Mc- 
Cloy, tai Anglai mistino kad 
ežia bus jiems proga daugiau 
valdyti. Bet jie apsiriko, nes 
John J. McCloy in ta darba 
stojo vien tik ;ant savo nusi
statymu ir ant savo sanlygu. 
Jis dabar tvarko Amerikos rei
kalus Vokietijoje daug geriau 
negu Generolas Lucius Clay 
tvarkė.

Kartais musu skaitytojai 
mums paraszo laiszkuczius, 
kurie mums daug malonumo 
duoda. Mums vis linksma isz- 
girsti isz savo draugu skaity
toju, nes tik taip mes galime 
dažinoti, kas jums patinka ir 
kas nepatinka.

Kartais kuriam musu skai
tytoju nepatinka kokios žinios 
ar naujienos, ypatingai kai 
mes paraszome apie darbinin
kus, unijas ir John L. Lewisa.

Mes sutinkame su tokia pa
staba; ir mums nepatinka, bet 
gaila, kad redakcija tokias ži
nias nepadaro ar isz pirszto ne- 
iszlaužia, bet tik savo skaity

tojams pasako, kas, kaip, ir! 
kur darosi! Mums visokios ne-Į 
laimes, žmogžudystes, vagys-j 
tęs, teipigi nepatinka, bet visa 
tai sudaro žinias, naujienas.i 
Taip ir su kitais klausimais ir 
atsitikimais.

Vienok, nežiūrint viso to,’ 
mes vis laukiame tu laiszku- 
cziu isz savo skaitytoju, ir: 
lauksime ir visiems tariame!i acziu už patarimus.

Amerikos valdžia, nežiūrint 
visu politikierių ir visu prie- 
szininku, neužilgo paskirs di
dele paskola Ispanijai. Nors 
mums nepatinka Ispanijos val
džia, bet visi musu karininkai 
pripažinsta, kad Ispanijos 
krasztas mums baisiai reika
lingas butu jeigu kitas karas 
iszkiltu. Musu politikieriams 
Ispanijos valdžia baisiai nepa
tinka, už tai, kad ji yra Kata- 
likiszka.

Amerikos biznieriai dabar 
nenori jokio biznio daryti Ki
nijoje. Jie isz pradžios mistino 
kad jie galės susiszneketi ir su
sitaikinti su Komunistais, bet 
dabar jie mato kad su jais jo
kio biznio negalima daryti.

" • • ....
Daugiausia pinigu turi pra

leisti ar ka už juos pirktis, yra 
miestiecziai. Taip parodo visu 
tu apskaicziavimai, kurie apie 
tokius dalykus teiraujasi ir 
klausinėja. Jie sako ir raszo, 
kad miestietis beveik dvigubai 
uždirba kaip kaimietis, ar tas 
kuris mažame miestelyje gyve
na. Gal taip ir yra, bet didesne 
bieda miestiecziui kai jis dar
bo netenka, nes tenai viskas 
paszieliszkai brangu, pragyve
nimas brangus, maistas bran
gus ir viskas pinigais yra skai- 
cziojamas.

Apie penkioliktas nuoszim- 
tis darbininku miestuose už
dirba daugiau negu penkis 
tukstanczius doleriu ant metu. 
Keturios deszimts nuoszimtis 
visu algų eina miestiecziams.

Dauguma fabrikantu ir biz
nierių dabar yra atkakliai ir 
atžagariai nusistatė, kad jie 
nei per surudusi graszi, nei per 
skatiką nesutiks pakelti darbi
ninkams algas.

Darbininku unijos dabar no
ri tik iszgazdinti fabrikantus 
ir biznierius su straikomis, bet 
jie patys neiszdrysta iszszauk- 
ti tikras ir ilgas straikas, nes 
visiems darbininkams straikos 
jau insipyko. Jie nori diVbti ir 
užsidirbti. Jiems visokios 
straikos jau nusibodo, kai sta
las tuszczias!

Valdžia dabar nori visur ir 
visiems biznieriams patikrinti 
kad jiems nereikes atpiginti 
savo tavora. Valdžia primoka 
ūkininkams, farmeriams kad 
jie galėtu taip pat brangiai im
ti už bulves, rugius ir kuopus- 
tus kaip erne per kara. Jeigu 
ūkininkas negali taip brangiai 
parduoti, tai valdžia nuo jo nu
perka visa jo tavora ir sunai
kina, kad jis galėtu už likusias 
bulves ir kuopustus lupti, kaip 
ir lupo. O valdžia isz to ūkinin
ko perka tas bulves kurias ji 
užareja ar iszmeta su musu pi
nigais. Tai labai geras biznis, 
kuri mes savo szeimynoje ar 
savo biznyje pavadintume aik- 
vojimu ar tikra kvailyste.

Pirkie U. S. Bonus

Naujas Lietuviu Transportas
Rugpiuczio (Aug.) 23 diena: 

laivu “General Muir” in New 
Yorka atvyko szie Lietuviai 
Tremtiniai:

Adamkaviczius, Voldama- 
ras, 7201 S. May St., Chicago, 
Illinois.

Augustauskiene, Eugenija, 
5801 S. Sacramento Ave., Chi
cago, Ill.

Baceviczius, Juozas, Ona, 
Jonas, Aloyzas ir Richardas, 
3936 Parish Ave., East Chica
go, Indiana.

Banionis, Antanas, 103 E. 
Coal St., Shenandoah, Pa.

Balkus, Jonas, RED, Shel
burne, Vt.

Barteika, Stasys, 19730 Nau
mann Ave., Cleveland, Ohio.

Blažys, Jonas ir Ona, 6616
S. Albany Ave., Chicago 29, Ill.

Bliumas, Petras, 456 West 
Broadway, S. Boston, Mass.

Budriunas, Jonas ir Alfonsą, 
5634 S. Albany Ave.t Chicago, 
Illinois.

Būdvytis, Kazys, 9120 79th 
St., Woodhaven, L. I., N. Y.

Butėnas, Juozas ir Filomena 
2140 S. Halsted St., Chicago, 
Illinois. /

Ditrichas, Heinrichas, Ona, 
Ona ir Irena, Pownal, Vt.

Eidimtas, Gabriele ir Dalia, 
1754 West North Ave., Chica
go 22, Illinois.

Gabe, Leonas, 66-67 59th Rd. 
Maspeth, L. I., N. Y.

Geczas, Alfonsas, Chicago, 
Illinois.

Gavenaviczius, Juozas, 8138 
S. Marshfield Ave., Chicago, 
Illinois. . j

Grebliunuas, Albinas, Juze,! 
Meile ir Aldona, 3718 Superior 
St., Munhall, Pa.

Grigalauskas Vincenta, Jur
gis, Liucina ir Jolanta, 13 N. 
Lavergne Ave., Chicago, Ill.

Griszkenas, Albinas, Mari
jona, Giedre, Jurgis ir Jonas, 
4159 Macmara Ave., Chicago 
34, Illinois.

Grudžas, Kazys, 267 Silver 
St., S. Boston, Mass.

Gudelis, Adomas, Genovaite 
ir Algis, 395 Lorimer Street 
Brooklyn 6, N. Y.

Gudelis, Jonas, 547 E. 101st 
St., Cleveland 8, Ohio.

Jankeviczius, Jonas, 414 9th 
St., Bismena, N. Dak.

Jasaitis, Stasys, 628 N. 18th 
St., Quincy, Ill.

Jesaitis, Sofija ir Marger, 
32180 Lake Rd., Avon Lake, 
Ohio.

Juszka, Alfonsas, Elena, Al
gimantas, Gintaras ir Linas, 
2107 Larkins Way, Pittsburgh, 
Pa.

Kasperas, Antanas, Bristow, 
Virginia.

Karalis, Stasys, Genovaite, 
Česlovas ir Violeta, Lakeside 
Hotel, Powaukee, Wise.

Kasporaviczius, Kazys, 2 
First St., Elizabeth, N. J.

Kiliokaitis, Martinas, 3422 
S. Western Ave., Chicago, Ill.

Kupreviczius, Antanas, Ane
le ir Genovaite, 39 Grove St. 
Augusta, Maine.

Kutkus, Vytautas, Emilija, 
Vytautas ir Mindaugas, 1019 
Mt. Vernon St., Phila., 23, Pa.

Lastas, Gediminas, Regina 
ir Apolinaras, RD 1, Lacey
ville, Pa.

Laukys, Jonas, Leokadija, 
Justas ir Dangira, Highlands, 
N. Carolina.

Lauraitis, Stasys, Zuzana ir 
Milda, 82 Linden St., Yonkers, 
N. Y.

Leleviczius, Antanas, 29

Watkin Terrace, Rochester, 
New York.

Mackeviczius, ’ Edvardas, 
2661 W. Marquette Rd., Chica
go, Ill. ’

Mainelis, Pranas ir Bronis
lava, 44 Mendon St., Worcester 
Mass.

Majauskas, Jonas, Elena, 
Aldona1 ir Ona, 2546 W. Lau
retta, Baltimore 23, Md.

Mikolajunas, Alvydas, 6335 
S. California Ave., Chicago 29, 
Ill.

Namajuszka, Domas, Rt. 1, 
Box 17, Worth, Ill.

Panavas, Juozas, 6207 S.
Richmond St., Chicago, Ill. .

Raczkaitis, Stefanija ir Ka
zimiera, 5834 W. Leland Ave. 
Chicago, HL

Rapseviczius, Povilas, Pau
lina, Elena ir Vilius, 123rd St., 
Orland Park, Ill.

Rucys, Juozas, 40 Rose
mount Ave., Waterbury, Conn.

Serapinas, Ignas ir Teodora, 
1760 DeKalb Ave., Brooklyn 
27, N. Y.

Seskunas, Kazys-, Jeva, Ele
na ir Vytautas, 2546 W. Lau
retta Ave., Baltimore, Md.

Škėma, Antanas, Janina ir
Kristina, 287 S. 4th St., Brook
lyn 11, N. Y.

Smolskis, Ignas, Elena, Vin
cas, Vladas, ir Juozas, 56 Al
der St., Waterbury, Conn.

Šlapikas, Antanas ir Johan
na, 7909 N. Shore Rd., Norfolk, 
Va.

Sprindys, Antanas, Irena, 
ir Rimvydas 309 S. Kilpatrick 
Ave., Chicago, Ill.

Sajauskaite, Zofija, 825 Bis
hop Ave., Aurora, 111.

Stuogis, Vladas, Vilhelmina, 
Rima ir Dalia, 1329 N. Belmont 
Arlington Heights, Ill.

Tautvaisas, Povilas, Moni
ka, Pranas ir Povilas, 328 E 
St., So. Boston, Mass.

Valiūnas, Jonas, 483 East 
St., New Haven, Conn.

ValodkOviczius, Rapolas, 14
George St., Mattapan 26, Mass.

Vaskeviczius, Jurgis ir Ona,
63 Forest St., Kearny, N. J.

Venckeviczius, Ignas, 6919
S. Rockwell, Chicago, Ill.

Viktoraviczius, Jonas, 5600
S. Carpenter St., Chicago, Ill.

Vilūnas, Anele, Laima, Ra
munėlė ir Vida, 590 Hudson 
Ave., Rochester, N. Y.

Vitkauskas, Elzbieta, Alfon
sas ir Aleksandra, 9 Caroline 
St., Auburn, Mass. •

Zakeviczius, Juozas, 2622
16th St., Washington, D. C.

Žilinskas, Bronius, 156 Al
der St., Waterbury, Conn.

Atvykusius pasitiko organi
zacijų atstovai.

— B ALF Imigracijos Komi
tetas.

Rugpiuczio (Aug.) 28 diena, 
laivu “General Hersey” in 
Boston, Mass., atvyko szie 
Lietuviai Tremtiniai:

Adomavicziute, Zofija, 18 
Hudson St., Bangor, Maine.

Aižinas, Stasys, 603 West 
Cumberland St., Phila., 23 Pa.

Aldonis, Algirdas, 15 Blake 
St., Worcester 4, Mass.

Alminauskas, Antanas, Ve
ronika ir Antanas, Jackson, 
Michigan.

Andrijauskas, Liudas, Emi
lija ir Liudas, 4454 S. Talman 
Ave., Chicago 32, Ill.

Andruskeviczius, Boleslovas 
ir Marija, 384 E. 19th St., Pa
terson, N. J.

Anevicziene, Elena, 378 Wil
son St., Waterbury, Conn.

Astrauskas, Bronius ir Bar
bora, 2003 Broadway, Beach- 
viey, Pittsburgh 16, Pa.

Bagdonas, Petras, Viktorija 
ir Petras, 725 W. 17th PL, Chi
cago 16, Ill.

Baksias, Jurgis ir Marta, 58-
19 S. Whipple St. Chicago, Ill.

Barsketis, Bonifacas, 8800 
S. Archer Ave. Willow Springs 
Illinois.

Bartkeviczius, Juozas, Bro
ne ir Zenona, 111-43 125th St., 
Ozone Park 20, N. Y.

Beresniewicz, Alexander 724 
Colom’bus Ave., New York, N. 
Y.

Brenczius, Antanas, Zuzana 
ir Milda, 10036 S. State St., 
Chicago, Ill.

Bražauskas, Jonas, Albina 
ir Jone, 72-47 65th PL, Glen
dale 27, N. Y.

Buturlovas, Algirdas, 6820 
Superior Ave., Cleveland 3, O.

Bukauskas, Vincas, 1531 S. 
49th Ct., Cicero, III.

Czekauskas, Bronislavas, 65- 
40 S. Campbell Ave., Chicago, 
Illinois.

Culka, Marta, 247 North
view Rd., Dayton 9, Ohio.

Dalirikeviczius, Petras, 114 
McClellan St., Phila., Pa.

Didžius, Adolfine, 510 Lo
well St., Vandergrift, Pa.

Eidukas, Jonas, Teodora, 
Izabele ir Jokūbas, 430 Clark 
PL, Elizabeth 1, N. J.

Gadliauskas, Sergiejus, Gra
žina ir Rasyte, RR 2, Hobart, 
Indiana.

Garunkstis, Albinas, 1354 
Harrison St., Gary, Indiana.

Grebliunais Liudas, 522 Mag
nolia Ave., Elizabeth, N. J.

Gulbinas, Vladas, Ona ir Vy
tautas, 2006 42nd St. Kenosha, 
Wisconsin.

Goeldneris, Antanas ir Ana
stazija, West Acres, Morris
ville, Pa.

Janczauskas, Pranas ir Va
lerija, 1611 Broadway, E. Chi
cago, Indiana.

Jankus, Yda ir Edvardas, 
585 Hollister Ave., Bridgeport, 
Conn.

Jaras, Pranas, 87 Green St., 
Waterbury, Conn.

Juodka, Pranciszkus, Tere
sę ir Ramute, 3321 W. 51st St., 
Chicago, Ill.

Juszkenais, Gerardas, Meilu
te ir Ramune, 59 Gates St., S. 
Boston, Mass.

Juskeviczius, Andrius, Zu
zana ir Regina, 1801 S. 50th 
Ave., Cicero, Ill.

Karazija, Kazys ir Anna, 
701 N. Central Ave., Chicago 
44, Ill.

Kaunas, Jonas ir Jonas, 
Green Mountain Dairy, Au
burn, Mass.

Kazlauskas, Kotryna, 59 
Gates St., S. Boston, Mass.

Kerpe, Kazimieras, Stefani
ja, Romualdas ir Vytautas, 601 
W. Hamburg St., Baltimore, 
Maryland.

Kirlys, Pranas, 16908 Eudo
ra, Cleveland, Ohio.

Kriscziunas, Jonas, Janina, 
Kestutis, Povilas, Vytautas ir 
Algirdas. RR 13, Box 463, 
Evansville, Ind.

Leleviczius, Vladas, Marcele 
ir Vytis, 29 Watkins Territory, 
Rochester 5, N. Y.

Liorentaite, Antanina, 2209 
W. Arthur Ave., Chicago 45, 
Illinois.

Liutermoseris, Reinoldas, 
130 Engelwood Ave., West 
Hartford, Conn.

Lukaseviczius, Kazys, Albi
na ir Birute, Box 6, E. 14th St. 
Chicago Heights, Ill.

Lutcas, Teodora, 103 Lee 
Circle,. Lynchburg, Virginia.

Milaszius, Bonifacas, 4518 S. 
Wood St., Chicago 9, Ill.

Navazelskis, Povilas, King 
St., West Hannover, Mass.

Orentas, Augustas, Marta., 
Zenta, Ingrid ir Alfredas, RR 
1, Bethalto, Illinois.

Palsis, Stasys, Elzbieta ir 
Asta, 1138 E. 64th St., Chica
go, HL

Palubinskas, Kazys, 1122 
4th Ave., Beaver Falls, Pa.

Paulaviczius, Vincas, 216 
Radcliff St., Pittsburgh 4, Pa. 
Pažemeckas, Juozas ir Euge
nia, Star Route Rd., Danielson, 
Conn.

Petrauskas, Vladas, 2619 
Montgomery Ave., Detroit 6, 
Michigan.

Petruleviczius, Stase ir Dan
guole, 58-06 69th Pl. Maspeth, 
New York. «

Petrulis, Kazimieras, Fran- 
ciszka ir Audrone, Peotone, Ill.

Piežinis, Alfonsas, 63 Day
ton St., Rochester, N. Y.

Pivoriunaite, Veronika, 719 
W. 19th St., Chicago, HL

Plestys, Nikodemas, Little
town, New Hampshire, Hilltop 
Farm.

Plusczauskas, Edvardas, 136 
Hamith Glendon, Easton, Pa..

Pretkelis, Viktoras, 24 St. 
Nicholas Ave., Brooklyn 27, 
New York.

Raczaitiene, Magdalena, 
Box 6 E. 14th St., Chicago 
Heights, HL

Račkauskaite, Kristina., 86 
Harlem St., Worcester, Mass.

R a d a v i c z i u t e, B o na v e nur a, 
359 Atlantic Ave., E. Rocka
way, N. Y.

Rauchas, Mykolas, Natalija, 
Ragina, Natalija ir Antanas, 
205 Hillside Ave., Hartford, 
Conn.

Rekeszius, Jurgis, Ona ir 
Edmundas, 88-62 77th St., 
Woodhaven, L. I., N. Y.

Rinkeviczius, Bronius, Ma
rion Rd., Westchester, Conn.

Rucys, Juozas, 40 Rosemont 
Ave., Waterbury, Conn.

Rudvalis, Barbara, 1145 
Glenmore Ave. Brooklyn, N. Y.

Sabaliauskas, Birute, Pra
nas, Kotrina ir Kristina, Tabor 
Farms, Sodus, Mich.

Serapinas, Rapolas ir Gro- 
zyda, 702 E. 7th St., Hastings, 
Nebraska.

Savickas, Edvardas, Jadvy
ga ir Salomėja, 1951 S. Troy 
St., Chicago 23, HL

Severinas, Antanas, Henes- 
bury, Chittenden, Vt.

Siaucziunas, 1601 S. 49th 
Ct., Cicero 50, III.

Sinkeviczius Vytautas, Wil
liamsburg, Mich.O z

Sinkys, Emilijus, Julijona., 
Albertas ir Augustinas, 1837 
S. 49th Ct., Cicero 50, III.

Šlajus, Juozas, Brone ir Bi- 
ruta, 2119 S. Ashland Avė., 
Chicago, Ill.

Snipaite, Eugenija, Water
bury, Conn.

Spalgenas, Augustas, 3746 
W. Wrightwood Ave. Chicago, 
Illinois.

Šukys, Stanislovas, RFD 1, 
Coloma, Michigan.

Šukys, Raimundas, Rt. 1, 
Freesoil, Michigan.

Šukys, Petronėle, RED 1, 
Coloma, Michigan.
. Suopys, Antanina ir Vincen
tas, Imlay City, Michigan.

Šulskis, Benediktas, 24 St. 
Nicholas Ave., Bronx 27, N. Y.

Svolkenaite, Rūta, 736 Cor
nell Ave., Drexel Hill, Pa.

Taliuneviczius, Kazys, Mari
ja ir Maryte, 7715 Brasher St., 
Pittsburgh, Pa.

Tervydis, Pranas, Ona, Ro- 
muldas ir Edmundas, 1512 Eik 
Grove Ave., Chicago, 111.

Titenis, Antanas, 4737 S. 
Maplewood Ave., Chicago, Ill.

Vaiczikonis, Cecaris, Zofija 
ir Zofija, 59 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Valteris, Vincas, Elena ir 
Rede M., P. O. Box 17, East 
Windsor Hill, Conn.

Valatkaitis, Alfonsas, Apo
lonija, Vytautas, Liucija ir Ga
briele, 4203 S. Washtenaw 
Avė., Chicago 32, Ill.

Valys, Antanas ir Sofija, 
5418 S. 33rd St., Omaha, Nebr.

Vasiliauskas, Matilda ir 
Justinas, 1804 S. 59th Avė., 
Cicero 50, III.

Vilcinskaite, Stanislava, 18- 
73 Cornelia St. Brooklyn, N. Y.

Visczius, Steponas, 700 W.
31st St., Chicago, HL

Žiūkas, Domas, 5015^ Ken
more Ave., Chicago, HL

Žukauskiene, Konstantina, 
218 Cleveland Ave., Highland 
Park, N. J.

Czerniauskas, Antanas, La
Crosse, Wis.

Maceviczius, Gvydas, 2003 
Broadway Beachview, Pitts
burgh, Pa.

Atvykusius pasitiko organi
zacijų atstovai.

— BALE Imigracijos Ko
mitetas.

Sziomis dienomis eroplanu 
atvyksta szie Lietuviai:

Bendochavicius, Algis, New 
York.

Blszys, Harry, Ona ir Lina, 
New York.

Balaseviczius, Antanas, Ma
rija ir Gracijus, 16615 St. Clair 
Ave., Cleveland, Ohio.

* Žmogus be apszvietos ir 
žmogus be akiu, tai du tikri 
broliai, kurie klaidingu keliu 
eina.

Pirkie U. S. Bonus

J
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niekados neinate ant jo veido 
nusiszypsojimo.

Persima i n i us vieszpata vi- 
mui Pleszsziajev padavė pra- 
szyma naujai ciesorienei, kad 
ji leistu pribūti jam in palovius

o 4/ 4 Y4 Y

ŠAVŽUDŽIAI
(Tasa)

VIII.
Sosto inpediniai laimingai 

susilaukus kūdikio buvo ap-; 
garsinta daug ciesoriszku ma-l 
loniu ir szaudyta isz anuotu.

Po iszkilmingam kariuome
nės peržiurejimui, ant kurio 
teikėsi 'būti pati ciesoriene, ke-' 
Ii gvardijos linksmu buriu nu
kako in Vasaros sodną.

Tarp ju buvo ir Pleszcziajev. i 
Sunykęs ir iszrodantis da jau
nesniu jis savo naujame afi- 
cieriaus mundure, pas daugu
ma. net iszdidžiausiu darnu jis 
turėjo pasisekimą bet stūmė 
nuo saves szalin tu darnu ap-! 
linkui ji szokinejimus, jausda- 
masis kad jo baime nesugryž- 
tancziai ant visados pražuvus.

Zofijai prižadėjo dalaikyti 
žodi kaip tik ciesoriene ji pa- 
liuosūos nuo tarnystes bet kas- ‘ 
link atleidimo praszyti neno-Į 
rejo nors sunykusi sveikata 
prie to žingsnio buvo pakakti-, 
na priežastis, apie ka gerai ži-' 
nojo ir patsai kunigaiksztis ir 
jam tankiai primindavo.

Pleszcziajev pavirto in nusi
minusi žmogų, neinate ne 
šzviesios saulutes ne linksmu 
szposu ne juoku ant jo tiesiog: 
atkreiptu. Ėjo tiesiog didžiau
sia ulycziukoje, tankiausiai 
net neatsakydamas ant pažins- 
tamu pasveikinimu.

— Kaip tau einasi broliuk? 
Pasivijo ji Milovidov su bliz- 
gancziais, baltais dantimis ir 
vienu ant ausies kolcziku. 
Akys klaidžiojosi, regėjimas. 
Svajoji? Esi insimylejes? Pa
sakyk man žodi, o asz tau at
gabensiu, ka tik tu norėsi. Už
vakar ant baliaus pati P. pasa
kė: “perstatykite, o tai ta man 
patogeli,” bet tavo ir sliedas 
buvo pražuvęs. Nori, ženykies, 
nori apgauk ja ir taip.

— Perstok apie tokius da
lykus, pertrauke jam piktai 
Pleszcziajev.

■— Ko nori, mielasis, ko no
ri? Tu ir tikro skonio nepa- 
žinšti. Ar dykai tave notura 
grožybe apdovanojo ka? .

Inžeidžiiai patylėjęs truputi. 
Milovidov tuojaus vėl pradė
jo:

— Juokinga istorija man 
pasakojo Mikalojus. Tiktai 
niekam neiszplepek, supranti. 
Matomai sziandienine iszkil- 
mybe atsibuvo be jokio daly
vavimo, o net be didžio kuni- 
gaikszczio žinios.

Asztrus, nors neaiszkus at-

jautimas besiartinanczio isz- 
aiszkinimo visu taip jau ilgai 
tu kankinanęziu manymu, 
Pleszcziajeva greitai vista: suju
dino, bet paklausė Milovidovo 
beveik ramiai ir net nusiszyp- 
sodamas.

— Ka, nuo vėjo, pasakysi?
— Tame taigi ir visas rei

kalas, kad ne nuo vėjo, pradė
jo greitai Milovilov, nusilinks- 
mines savo prieteliaus pasta
ba. Sako, kad su didžiu kuni-j 
gaiszcziu nuolatos iszeidavo! 
tik vieni nesmagumai, ta, kad 
nuostuoliu neturėtu nei kuni- 
gaiksztiene, nei vieszpatyste, 
iszrinkta kas toksai ar tai isz 
pažiu, ar tai isz tarpo musu 
draugu ir ramiai, slapta vaka
rais atvežta prie jos Didybes. 
Kaip jie tenai susitaikė, to 
visko jau nežinau,' gana tik, 
kad, dabar isz to mums tik do
vanos o visiems patieszijimas.

— Pone, ponas užmirszti 
tai, ka kalbi. Ponas esi tikras 
melagis, bet ne oficieras!

Pleszcziajev buvo baisiai 
iszbales ir beveik siūbavo ant 
kojų. Lupos buvo pamėlynavu
sios, bet balsas jo skambėjo 
garsiai ir aimaningai, taip kad 
jau barniu negirdėta.

— Ponas esi niekingiausias 
melagis, mano pone, sakau ir 
ponas pas mane gali pareika
lauti atlyginimo, kokio tik no
ri!

— Ka? Kibą tu durnaropių 
apsivalgei, ar kas? Praszneko 
Milovidov, bet Pleszcziajev jau 
savo susijudinimą apveikė ir 
greitas žingsniais pasitraukė.

Atbėgo aficierai draugai ir 
tuojaus pradėjo kalbinti Milo- 
vidova, idant jis isz tarpo ju 
iszsirinktu sau sekundantus ir 
Pleszsziajeva pakviestu dviko
vom

IX.
Beveik mirtinai sužeistas, 

Pleszcziajev vienok pasveiko, 
ir liko paleistas isz tarnystes.

Apsiženijes jis su Zofija pa
liko paveikslingu vyru, tėvu ir 
gaspadorium pildancziu szven- 
tai savo priderystes, bet niekas

ir tenai apsigyventi. “Dabar 
jau vėlu.” Skambėjo Ciesorie- 
nes atsakymas, nes gvardijoje 
butą jaunesniu. GALAS.

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ii 

geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

:: JUOKAI ::

Tėvas Geriau Žino

Helena in Motina — Mama 
pasakykie man, kas tai yra 
atsiskirt?

Motina— Turi paklaust 
savo tėvo. Jis gerinus žino ir 
tau gali pasakyti, ba nori su 
manim atsiskirti!

Užsikrėtė
Daktare, ar nemiga nak

ties laike yra užkrecziama?
— E, kur-gi?
— 0 asz nuo szunes už- 

sikrecziau, .ba kaip jisai 
staugia nakti, tai asz negaliu 
miegot.

* Iszmintis tėvo ir motinos 
užlaikys vaikus dorais ant vi
sados.

Baltimoroje puiki 
apygarda, 

Bet, kaip sakant, 
Nieksziu buna visada, 
Visur, taip ir czion 

bobos keletą siunta, 
Namieje sėdėt nerinsta. 

Sztai kada laruma 
padaro, 

Su juodalu feisus 
apdaro, 

Badai vyrus po 
kortus tašo, 

Nėbagai neatsipraszo, 
Geriau tokia boba 

pamestumete,
Ne toki varga 

nesztumete.
Tegul paima ja 

velniai, 
Juk daede net gana, 

Pekla turi ant
szio svieto, 

Ne kitaip bus .
ir ant kito.* * *

Apie Yonkero niekybe 
varo, 

Tankiai girtavima padaro,
Ypatingai per Szventa 

diena, 
Ne rasi namelio, 

Kad gėrimo neturėtu, 
Laike Szventu Misziu 

nelebiautu.
In bažnyczia ne 

reikia eiti,
Ba turi pasigerti. 

Taigi jeigu bobele nori , 
in bažnyczia eiti,

Tai vyras pradeda 
bartis, 

Turi nėbagele namie 
sėdėt, 

In girtuoklius žiūrėt,
Tai mat koks 

velniszkas gyvenimas!
* * *

Vienas vyras nieką 
bobele turėjo, 

Suvaldyt jos girtavima 
negalėjo,

Kaili lupo kaip 
paregejas girta užklupo, 

Bet tas vis nepagelbejo, 
Ir nežine kas jam 

davė tokia rodą: 
Nupirko prasto likero ir 

sumaize su kitoko, 
Ant rytojaus vyras 

in darbia iszejo, 
Bobele buteli užtiko, 

Gere, tai gere, 
Ir nuo to net trisna 

gavo, 
Susilaikyt negalėjo, 

Kad vos galo negavo.
Sziandien ta bobele 

jau sveika.
Dabar ant guzutes 

žiūrėti negali,
Ir prižada iszpilde 

daugiau negerti.

AJANO prietelius, maliorius,!
i n puolė in toki pasiūt ima, 

tarytum, vandenio atsigėrė, o 
žinoma, kad kiekvienas malio
rius saugojas! vandenio, kaip 
ugnies. Bėginėjo po “kamba
rį” (pavadinta taip per mane 
isz piktumo) ir be jokios prie-■ 
žasties, kaip tigras, bet toksai 
isz baisiausiu, ka nieko neda
rytu tiktai mesa estu. Isz to at
žvilgio kiekvienas maliorius, 
reikia pripažinti, panaszūs in 
tigrą.

Maliorius-gi apie kuri kal
bama, buvo toje valandoje Jsz- 
tikro kaip draskantis tigras, o 
vadinosi, Dieve jam atleiskie, 
Simanas Vabalas. Tvirtas bu
vo bestija, nepaisant taip silp
no vardo, peczius turėjo kaip 
mėsininkas 'arba' Herkulesas, 
storas, kaip geležinkelio tar
nautojas, ir begediszkas kaip 
knygininkas. Barzda turėjo 
dailia, kaip koksai misijonie- 
rius, nors isz savo persitikrini
mu buvo greicziau žmogedis 
nei apasztalas. Draskė ir tam
pė toje valandoje barzda kaip 
Uraganas, bet ne toksai musu 
džiovininkas, bet kaip Ameri- 
koniszkas Uraganas, Toje va
landoje buvo taip pasiutęs, 
kad nuo jo buvo galima viso 
ko sulaukti, net užmokėjimo 
raudos už namus. Vienok man 
rodosi, kad asz perdedu. Tik
ras maliorius nepadarys to net 
būdamas blaivas.

Bėgiojo taigi Simanas Va
balas isz kampo in kampa, vi- 
siszkai be jokios atydos isz sza- 
lies tiktai, del nekurio invairu- 
mo, paspyrė su koja kede arba 
stiąla, kuris isz baimes drucziai 
paszokdavo ir klibėdavo.

— A-lia! Krankė Vabalas.
Ir ingaves greitai proto ne

pastovumą, supjaustė per dvi- 
deszimts audeklu, iszsirinko 
paveiksią, arsziausia ir pradė
jo ji draskyti su tokia pasija, 
kokia galima labai retai pama
tyti net ant perstatymu sosta- 
pylese, kada losziamos trage
dijos arba žymesniu poetu bū
relyje. Priek tam szukavo ko
kiu tai balsu, panasziu in suga
dinta gramafona.

Pagalios, kaipo poezija ant 
dvieju kojų neatsakanti buvo 
prie to skyriaus operacijos, 
parkrito ant žemes, ant nuga
ros nusitvėrė abiem rankom už 
galvos ir staugdamas bure ko
jom in grindis. Jam ant kojų 
smarkaus burinio atsake skam
bėjimu langu stiklai, dvi bon- 
kos ir vienas stiklas, su apdau
žytais krasztais.

Ant žemesniu lubu szuo su
staugė persigandęs, o varnos 
tupinczios ant stogo pakilo su 
trenksmu.

O maliorius spardėsi ant 
grindų, ka pagalios turėjo pa
ženklinti visi seismografai vi
sose observatorijose. Netrukus 
durys laimingai sugirgždėjo,

Pajieszkojimas
Asz pajieszkau Teofilės Yu- 

sikunes, kitados gyveno Michi
gan valstijoje, ir Pijuso Pos- 
kaiczio. Prasziau kad jie atsi- 
szauktu, arba kas apie juos ži
no, kad pranesztu ant mano 
adreso, asz 'busiu už tai labai 
dėkingas. Mano adresas:

Stanley Poskaytis,
94 Baerun Street 

Brooklyn, N. Y.

taip kaip duszia būdama kan-j 
ežiose.

Maliorius, jausdamas, kad 
kas toksai ineina, inpuole pas
kutiniam pasiutimian, nepaisy
damas net ka jis tuo savo bau
bimu atszaukiia. Tas traukėsi 
ilgesni laika, kadangi atejas! 
sveczias nesiartino. Net jau! 
nubodo malioriui tasai nusimi-j 
nimas, taigi ant valandėlės 
pertrauke burti kojom, pakele 
galva ir pasižiurėjo kas toksai 
atėjo. Pamates-gi piaižystama 
ypata, be jokio abejojimo ant 
svieto, pradėjo vėl savo spar
dymą.

— Taip turėjo iszrodyti 
szventas Vitas! Sako sveczias.

Simanas Vabalas pakele pir
miau galva, po tam atsistojo ir 
pradėjo kratyti savo drabu
žius. Pasižiurėjo in sveczia; 
sveczias atėjo be kepures nes 
apaezioj gyveno. Buvo tai ypa
tybe baisiai ilga ir nepaprastai 
sukudus, burna guodotinas 
sveczias turėjo ramia ir miela, 
žiurejo-gi žydrainem akimi be 
žingeidumo, kadangi niekados 
isz nieko nesistebejo.

Buvo taippat maliorius, o 
maliavoje tiktai isztvirkusius 
aktus. Apsidairė aplinkui 
kamibari, surdoto skvernu nu- 
szluoste meszlus nuo kreses ir 
sau ramiai atsisėdo. Pasižiurė
jo nublankusiai in pasiutusi 
Vabala ir tarė:

— Danti tau skauda?
— Kvailas!
— Tai gaila kad ne dantis, 

nes turiu szviežios terpentinos 
o tas tau pagelbėtų. Bet mian 
szuni pergazdinai.

Vabalas susinervavo.
— Ko czion latlindai?
— Ba misliniau, kad ma

nės szauki iclant ateieziau. Bet 
man szuni pergazdinai.

— Pasakyk savo szuniui 
kad jis yra galvijas.

— Tai asz. Pertrauke isz- 
kilmingai prietelius.

— “O po tam tau patariu 
idant dirbtum ir nedžiovintum 
sau galvos apie ta aktorka ku
ri tau mažiausia per menesi 
deszimts rubliu kasztuoja, nes 
tau del to negali užtekti, o asz 
neduosiu, nes tokiems kaip tu 
iszdykunams ' ir lampartams 
nesiduoda idant po kabinetus 
iszleidinetu ir tris kartus ant 
dienos valgytu pietus arba ir 
daugiau. Todelgi ta viską ka 
turiu, užrusziau ant bažnyczios 
ir liepiau idant už tave melstų
si, nors tas ir taip negelbes nes 
isz negeros sekios nieko gero 
negali but, kibą maliorius.” 
A-hiai!

Kudas prietelius mirkeziojo 
linksmai akimi ir net užsitojo- 
jo kadangi ji isz džiaugsmo už
puolė smarkus cziaudulys.

— Tai buvo labai gražus 
mūras, tarė pagalios.

— Kad tu paspringtum! 
Atsake jiam suvargęs Simanas 
Vabalas.

— O tu mislinai kad ji ap
turėsi ?

— Nemisliniau, buvau tik
ras. Esiu sunaikintas, turiu 
skolas.

— Man esi kaltas deszimts

gui yra linksmiau, nors turint 
pažinstama szuni, o ka sakyti, 
jai turi prieteliu. O kur tu tai 
galėsi padaryti? Gal jau ne 
czionai, nes visokia alata tuo
jaus susibėgs.

— Žinoma,, ne czionai.
— Pagalios, vėl man szuni 

pergazdintum, o tasai kudlius 
yra labai nervuotas; O su daig
iais, kas padaryti ?

— Gali viską pasiimti, pa- 
springk!

— Matai Simonuli, asz del 
visoko keliaucziau su tavim, 
jai tu ilgai besikankintum, bet 
kai]) tave myliu, taip negaliu, 
neturiu laiko.

Szesziu metu amžiaus Lin
da WrigKt stovi prie penkių 
pėdu augszczio vazono, ku
ris buvo nulietas del Pono 
Henry Clay. Amerikietes mo- 
teriszkes labai myli pirktis 
visokiu vazonu ir savo kam
barius, su jais užkrauti. Szi- 
tokio dydžio vazonaštai jau 
tikrai visa kampa namuose 
užkrautu.

Kad geriau parodžius ko
kis didelis yra tas milžinas 
sztai mažyte Carol Ann Ma
cy, isz Chicagos, stovi prie jo 
kojų ir žiuri in ta milžiną.

— Apsieisiu.
— Žinoma, bet ant laido- 

I tuviu busiu, tikrai busiu. Tada 
į jau daugiau nepasimatysime! 
i Na, sunku! Neverksiu nes kas 
man isz to. Kad jau nori nusi- 

! sziauti, tai szaulkis, tau to nie- 
, kas negali užginti. Na duok tau 
! Dieve laimingi, mierasis ir 
! lengva smerti!
' <

! Pakratė drucziai ranka Si- 
! manai Vabalui, apsidairė su 
j skausmu po kambari, palinga
vo liūdnai su galva ir iszejo.

Tik už duriu atsiliepe:
— Ei, Vabalas!
— Ko dar ?

mane iszmetia rytoj arba poryt :| 
valgyti neturiu, ko ant pavyz
džiu neturiu.

—- O iszmaliavok dede gra
be, tai galėsi dvkai.7 O v

Vabalas greitai, inpuole pa
siutimą, vėl pradėjo bėgioti po 
kambari ir rauti plaukus.

— Nusiszausiu! Suriko,-nu- 
siszausiu!

— Aha! Insimaisze kudas 
prietelius, o kaip sutiksi po 
smert ta lananasa, tai nuo jo 
užpakaliu nusisuk.

— Kaulus jam sumalsiu ' 
idant neturėtu kaip atsikelti j 
ant paskutinio sūdo!

Greitai atsistojo priesz prie-! 
teliu ir padėjo jam lant peties I 
ranka.

— Klausyk, kalbėjo, kaip 
Dieva myliu, asz nejuokavoju, 
asz isztikro esiu be jokio iszeji- 
mo! Juk asz Felcei žadėjau, 
kad kriauczkai užmokėsiu, 
siargui daviau pagarbos žodi 
kad jam du rublius atiduosiu.

— O, tai blogai!
— Kas blogai?
— Taip lengvai duodi pa

garbos žodi.
— Turėjau, sakau, turėjau 

tai padaryti.
— Taip, bet iszdykini Bar

bara. O tas negerai.
— Na, ir ka dabar? Nusi- 

szausiu ir pabaigta bus. O ka 
asz po velniais turėsiu da sau 
galva džiovinti ir!

— Žinoma, tarė prietelius, 
su taja vandenio daugybe, kiek 
tu jo turi, tai sunkus darbas.

Vabalas buvo liūdnas. Pa
lenkė galva ant krutinės ir su 
tuo labai suvargusiai iszrode. 
Po tam karavano žingsniu pri
siartino prie stalo, iszsieme isz 
stalcziaus koki tai baisu revol
veri ir liūdnai eme ant jo žiū
rėti.

Prietelius paklausė szaltai:
— Ar pateptas?
Vabalas tylėjo.
— O kur nori szauti, ar in 

szirdi air in galva?
— Ir in szirdi ir in galva! 

O kas tau rupi?
— Ba jai in galva tai ture-

— O jiai labai vėlai szian
dien nakezia sugryžtum, tai 
nesitrankyk labai garsiai nes 
asz miegoti negaliu.

— Sprandą nusisuk!
Simanas Vabalas gražiai pa

sirėdė, baisu revolveri inside- 
jo in kiszeniu, užsirūkę pape- 
rosa ir iszejo. Jam rodėsi kad 
ant ulyczios in ji visi žiuri ir 
kad su pagarba jam einan- 
cziam duoda kelia. Vejas pra
dėjo smarkiau pusti, ar tai 
greitai kvailiszkai nusikvato
jo, kada jam pasisekė ant uly
czios užsigesinti liktame. 
Smulkus lietus lijo, kaipo per 
siapna, pamažu, nuo bodžiai. 
Vabalas brido per didžiausia 
purvyną, iszgalvojes labai ky- 
trai, kad žmogus, kuris eina 
ant smerties, neturi reikalo 
žiūrėti in czeverykus. Ėjo 
vientulio parko pusėn, kur nu
sprendė užbaigti gyvenimą, 
pilna skausmu, dygliu, farku 
teptuku, terpentino ir asz>aru. 
Taip yra! Ant to paties suole
lio nusiszaus ant kurio rudai 
Felcei prisiekė iszkilmingai 
meile, vakariene ir kitokius 
daiktus Varduvių Dienoje. Te
gul žino viena 'beždžione, kad 
per ja. Gerai palikti ant žemes 
nors viena prisiriszusia szirdi. 
Ba sargas laidokas, mane kei
kė, mislijo!

Vejas ant jo smarkiau suuže 
kada inženge parkan ir spjovė 
jam in veidą lietum nuo arty- 
mojo beržo. Vabalas susiraukė 
revolveri su ranka suspaudė ir 
ėjo. Nesmagu jam buvo žiūrė
ti in parko iszveizda ženge 
kaip nesavas. Nėra nieko tokio 
atkaklesnio kaip maliorius.

(TOLIAUS BUS)

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 

vUl Anglu Kalboj) su konver- 
toms. Nr. 1 Setas-50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—1G Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

kapeikų už tabaka, atmink!
— Esiu sunaikintas ir tik 

ant jo smerties pasitikėjau.
— Dabar gali pasitikėti 

ant mano smerties. Gausi szu
ni.

— Kvailas esi! Ir ka asz 
dabar pradėsiu? Isz czionai

si jos po tam ilgai jieszkoti tai
gi todėl tau velyczia in szirdi.

— Balvonas!
Bet prietelius buvo labai do

ras, nors ir kudas.
— Gaila man tavęs Sima- 

nai, temyk: man be tavęs bus 
labai liūdna, kadangi vis žmo-

SKAITYKIT .
“SAULE”

PLATINKIT! „ )
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ZiniosVietines
Rugsėjis-Septemberis1 MINERSVILLES

MAINIERIAI Fondo.” i

— Rugsėjis - September.
— Subatoj Szv. Serafijos. ’i 

Ir ta diena 1939 m., Francuzija Į 
su Anglija paskelbia Vokie-j 
ežiams kara. Taipgi ta diena 
1853 m., gimė Amerikos dai
nius, Poetas Eugene Field, Ka
talikas ir geras raszytojas, ku
ris parasze daug dainų ir rasz- 
tu kuriuos da ir sziandien 
Amerikiecziai atsimena ir at
kartuoju.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola 13-ta Nedelia po Sek
minių, taipgi ta diena, 1341 
metuose Algirdas užgrobė Ru
su pili Mozaiszka. Ir ta diena 
pripuola “Darbininku Diena, 
Labor Day,” bet bus apvaiksz- 
cziojama Panedelyje, Rugsėjo 
Sept. 5-ta diena, visi angliakia- 
sai, bankai ir fabrikai ap- 
vaiksztines ta diena. Taipgi ta 
diena 1774 metuose, susirinko 
Pirmutinis Amerikos Valdžios 
Kongresas in Carpenters sve
tainėje, Philadelphijoje, Pa.

— Utarninke Szv. Onesifo- 
rio. Ir ta diena 1865 metuose, 
Vilniaus Generalinis Guberna
torius Kaufamas uždraudė 
Lietuviams.

— Daugelis kandidatu ant 
visokiu Politiszku urėdu bus 
ant Partijų Tikietu ateinan- 
cziuosia Rinkimuosia. Kožnas 
tikisi būti iszrinktas kandida
tas bet duotu prižadėjimu ne- 
iszpildo po Rinkimu.

1949 SEPTEMBER 1949
SUN MON TUE WED THUR FRI SAT

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 Į

Romos Kalendorius prasidė
jo su Kovo menesiu ir už tai 
szitas menesis yra vadina
mas September™, arba sep
tintu metu menesiu. Kai Ju
lijus Ciesorius pertaise mu
su Kalendorių, jis paliko szi- 
ta menesi savo tvarkoje, 
ners jis nesutiko su jo iszro- 
kavimu. Szitas menesis buvo 
devintas metu Kalendorius 
menesis, bet is vis buvo pa
vadintas Septemberiu tai, 
reiszkia septintu menesiu.

Rugsejaus pirma’ diena, 
arba Šeptemberio pirma die
na, 1525 metuose, žmonių su
kilimas Prusu Lietuvoje. 
Kiti vadina szita sukilimą 
valstiecziu žmonių.

Praszo Pagelbos Isz 
Valdžios

VAŽIUOJI KUR?

GILTINE KUR? 1
-----------  : . į’

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Veszkis Ir Mane!
Duok Man 

“Raida!”
anglies

gresia 
apleis-

Unija 
czeve-

Shenandoah, Pa. — Antanas 
Brailer nuo 639 W. Penu Uly., 
numirė Nedelioj, szeszta va
landa vakare, namie, po trum
pai ligai. Velionis gimė Lietu
voje, atvyko in Amerika būda
mas da jaunas vyrukas. Buvo 
anigliakasis ir paskutini karta 
dirbo Indian Ridge kasyklose. 
Paliko paczia Elzbieta ir sunu 
Antana isz Chester, taipgi anū
ką Kazimiera Cziuply, nuo 635 
W. Penu Uly., mieste. Likos 
palaidotas Ketverge, su apie- 
g’omis Szv. Jurgio bažnyczioje, 
devinta valanda ryte ir kuna' 
palaidojo in parapijos kapines.

Philadelphia, Pa. — Trisde
szimts szesziu metu amžiaus 
moteriszke ir keturi kiti buvo 
sužeisti -automobiliaus nelai
mėje ant Roosevelt Boulevard. 
Ponia Nannie Jones jau buvo 
mirus kai ji 'buvo nuveszta in 
Nazareto Ligonine. To auto
mobiliaus draiverys, dvide- 
szimts vieno meto amžiaus Al
fred Poole, ir trys tos žuvusios 
žmonos vaikai buvo sužeisti. 
Draiverys, policijantams pasi- 
aiszkino kad jis važiavo isz 
New York miesto, kai staiga jo 
automobiliaus ratai susirakino 
ir jis negalėjo automobiliaus 
pasukti.

Trys kiti buvo sužeisti New 
Jersey valstijoje ant White 

. Horse vieszkelio kai du auto
mobiliai susikūlė. Philadelphi- 
jos apylinkėje apie dvide
szimts žmonių buvo sužeisti 

x automobiliu nelaimėse per vie
na diena. Walter C. Ireland, 
trisdeszimts vieno meto am
žiaus žmogus važiavo ant savo 
dviraezio ir buvo suvažinėtas. 
Jis pasimirė Kent ligoninėje.

viesulą padare bledies ant mi
lijonu doleriu, daug žmonių 
žuvo ir sužeidė daug.

Brockton, Mass. — 
darbininku kurie daro
rykus in Brockton, Mass., yra 
pasirenge straikuoti priesz W. 
L. Douglas czeveryku kompa
nija.

Szitie darbininkai neseniai 
straikavo per penkiolika san- 
vaieziu, ir dabar rengiasi in ki
tas streikas. Per tas straikas 
darbininkai neklause ir nepai
sė savo unijos vadu.

Darbininkai kurie pirmiau 
straikavo, sutiko imti dvylika 
centu ant valandos mažiau. 
Tai dabar darbininkai ir unija 
nori parodyti savo nepasiten
kinimą su tokia tvarka ir vėl 
rengiasi straikuoti.

Straikos dar nepaskelbtos, 
bet policijantai jau dabar yra 
pasiunsti prižiūrėti kad ten, 
prie tu fabriku neiszkiltu pesz- 
tyniu.

Senesni darbininkai nepaiso 
nei unijos nei kitu straikuo- 
janeziu darbininku ir eina in 
savo darbus. Czia gali iszkilti 
pesztynes ir susikirtimai. Dau
guma darbininku nenori tu 
streiku ir sako kad jie dirbs, 
nepaisindami nei unijos nei ki
tu darbininku.

MOKYKLOS
NEATSIDARYS

Paralyžiaus Liga 
Platinasi

Pittsburgh, Pa. — Didelis 
Feras (Jomarkas) prasidės 
Panedelyje, Rugsėjo penkta 
diena in South Park. Preziden
tas Trumanas dalyvaus tame 
Fere, ir turės prakalba.

Tokyo, Japonija, Baisi
1

Musu draugas, dar nore- nekrikszczioniszkas ir žiaurus, 
dams tos pagundos atsikratyti Gal .ir taip. Bet tas, kuris kitus 
jai ruseziai atkirto: “Klausyk,! savo automobilyje važinėja ar 
su ko tu atvažiavai in szita sa- “raidus” duoda, yra tikras be-
liuna su tuo ir gryszk sveika.” protis. Tai ne musu savųjų automobiliu. Jaunuoliai kurie 

“Bet asz su juo susipesziau nuomone, bet tu kurie daug nieko nesibijo, nieko nepaiso 
, su automobiliais 

ji pasiaiszkino per nuduo-! žino negu mes. i ant musu vieszkeliu. Biznie-
Jeigu mums nenorite intike- riai ir darbininkai, kuriems to 

s savo laiko vis stoka trumpa ir 
laikraszczius apie automobiliu trūksta, galvatrukcziomis sku- 

■ 'nelaimes ir paskui pasiteirau- binasi kur ten nusibaladuoti, 
kite isz apdraudos kompanijų, ir paskui dar greieziau su-

Jeigu jau važiuoja kur, tai gryszti. Poneliai ir poniutes, 
jau pats sau vienas su savo kuriems stiklelis malonus, pa- 
szeimynele važiuok. O jeigu ta- ima dar viena 
vo Susiedas nori važiuoti, tai 
tegu jis sau pasirūpina ir busi
te geresni draugai.

O jeigu ir laikraszcziams ne
tikite, tai tik pasikalbėkite su 
tais troko draiveriais, kurie 
diena ir nakti važiuoja. Jie 
vienbalsiai sako kad tik dur
nius, kvailius, mulkis ar be
protis kitiems “raida” duos!

ir negaliu dabar su juo gryž- daugiau apie szita klausima durnavoja 
jti,”
tas aszaras.

i Musu darbininkas, raszyto- ti, tai tik pasiskaitykite 
jas, nors gerai raszo, bet mote- 
riszku vylugyseziu nepažinsta.
Jis ir sutiko. Jis iszvažiavo irMAHANOY CITY, PA. —

Nuo musu miestelio in Frack- geltuonplauke gražuole su 
ville yra apie septynios mylios, savimi iszsivesze sakydamas, 

kad jis ja privesz prie strytka- 
riu stoties. Jis nespėjo iszva- 
žiuoti isz to saliuno su ta gel-

Czia viena gražia diena szia tUOnplauke, kai ji isztrauke re- 
vasara, dvi mergaites stovėjo voiverį įr insake jam sustoti, 

ir prasze jįs mįsiįn0) įa(Į czįa tik baikos 
bet tuoj aus patemijo kad kitas

jeigu nori per kaina ir per 
miszkus važiuoti.

MINERSVILLE, PA. —
Minersvilles miestelyje gyvena 
apie devyni tukstaneziai žmo
nių. Beveik visos szeimynos 
tikisi pragyvenimo isz 
kasykliu, mainu.

Czia dabar visiems 
bedarbes pavojus, nes
tose mainose vanduo vis kyla 
augszcziau ir ne už ilgo prasi- 
musz ir in tas mainas, kur mai
nieriai dabar dirba.

Czia reikia daug maszinu ta 
vandeni isztraukti ir tarp tu 
apleistu mainu ir tu kuriose 
sziandien mainieriai dirba rei
kia pastatyti siena po žeme.

Szitoks darbas, szitos maszi- 
nos, pumpos, kasztuos apie du 
szimtu tukstaneziu doleriu, 
($200,000).

Mainu kompanija praszo isz 
valdžios dvieju szimtu tuks
taneziu paskolos. Senato Ban- 
kos Komitetas nepriima toki 
praszyma.

Mainieru atstovai ir kompa
nijos žmones sako ir aiszkina, 
kad kai valdžia paskiria pini
gu sulaikyti upiu perplauki- 
ma, taip ta pati valdžia turi 
rūpintis ir apie požemines 
upes, kurios randasi mainose.

Tie kurie žino apie mainas 
ir supranta kiek iszkdos van
duo'mainose gali padaryti, sa
ko kad tas vanduo tose senose 
mainose už 126 dienu prasi- 
musz ir užplaus visas dabar 
dirbanezias mainas Minersvil- 
les apylinkyje. O czia randasi 
labai daug geros anglies, ku
rios verte yra aprokuojama 
ant $2,550,000,000.

Valdžios žmones sako ir tei
sinasi, kad jie praeityje pasko
lino anglių kompanijoms pini-1 
gu ir nieko gero isz to neiszejo. 
Gal taip ir buvo, bet tai ne-;
reiszkia, kad jie dabar gali vi- tuszczias, o sztai geras draugas 
sas mainas pasmerkti visus praszo, kad asz ir ji veszcziaus 
mainierius užmirszti, ir visai ar sztai stovi szalia vieszkelio 
nei neiszklausyti ju praszymo.

Du szimtai tukstaneziu do
leriu tai mažmožis, prilyginus 
kiek valdžia kitiems paskiria 
ar visiszkai padovanoja.

Schuylkill apygardos vadai 
ir atstovai dar vis stengiasi vo protas jeigu tu ji paimsi, 
szita Minersvilles miestelio 
pareikalavima inneszti in 
natos Bankos Komisija.

priesz vieszkelio 
“raidos.” Vienas jaunas vai-
kinas pravažiuodamas sustojo autOmobilius ji seka. Ta pane- 

Jis nespėjo nei moterisZk:e ar boba jam ki-ir jas paėmė.
vienos mylios nuvažiuoti, kai 
viena isz tu merginu iszsitrau- 
ke revolveri, pareikalavo pini
gu. Kai tas vaikinas dar nusi
juokdamas pasakė, kad jodvi 
negerai pataikė, nes jis be ska
tiko, jis buvo paszautas ir isz 
savo automobiliaus iszmestas. Į

Vienas Kunigas, garsus ra
szyto j as, iszkalbus pamoksli
ninkas, bevažiuodamas viesz- 
keliu pamate du vyruku besto- 
vineziu ir “raidos” praszan- 
cziu. Jis juodu pasiėmė. Jiedu 
ji taip apmusze, taip sudaužė, 
kad jis tris menesius iszgulejo 
ligoninėje,

Szitokiu atsitikimu mes ga
lėtume savo skaitytojams ke
lis “Saules” numerius pripil
dyti ir dar tik butu pradžia.

Už tai, mes aname “Saules” 
numeryje, raszydami kaip ar
mija uždraudė kareiviams pra- 
szytis “raidų,” patarėme sa
vo skaitytojams, kaipo ge
riems draugams, “niekados 
niekam neduoti “raidos” savo 
automobilyje!”

Nors ežia iszrodo kaipo bai
siai poniszkas ir beszirdiszkas 
nusistatymas. Sztai asz vienas 
sau važiuoju, automobilius

szenius isztusztino ir jo auto
mobiliaus raktelius isz auto
mobiliaus iszmete ir pasakius 
labanakti, insisedo in jos lau
kianti automobiliu ir sau nu
važiavo. Iki sziai dienai, musu 
tas talkininkas neszneka su 
geltuonplaukemis.

Bet nereikia razbaininku,
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ant drąsos” ir 
paskui sėdasi už automobi
liaus rato ir draivina. Jie yra 
girdeje ir skaitė, bet visgi ne
tiki, kad, sznapsas su gazolinu 
sumaiszytas sudaro baisu pa
voju, ne tik jiems, bet ir vi
siems kitiems ant vieszkelio.

Kiti, kad ir nesiskubina, kad 
ir neturi jau niekur taip va
žiuoti, bet negali ant vieszkelio 
kitam užleisti vieta, ir nenori 
kito automobiliaus sekti.

Dar kiti nori pasirodyti ko
ki puiku ir gera ir greita auto
mobiliu jie turi ir lenkia visus 

Į ant vieszkelio.
Jeigu tu mane ant vieszkelio

EASTON, PA. — Mokyklų 
sztabo virszininkai Easton 
mieste sako kad, dalykai dabar 
stovi tai mokyklos neatsidarys 
ant paskirtos dienos. Easton 
ligoninėje randasi trisdeszimts 
septyni žmones, kurie yra tos 
baisios Paralyžiaus ‘ ‘ Polio ’ ’ 
Ligos pakirsti. Asztuoni nuo 
szitos ligos ežia jau pasimirė.

Katalikiszkos, Parapijines 
Mokyklos turėjo pirma Rugsė
jo diena atsidaryti, mokslus 
pradėti, bet dabar ir j u atsida
rymo diena yra atidėta. Kai 
kuriuose miestuose Parapiji-! 
nes Mokyklos atsidarė, bet ir 
ten niekas nežino ar ilgai jos 
bus atidarytos. Daktarai sako 
kad sziais metais daug dau-i 
giau žmonių szita Paralyžiaus; 
Liga pakirto. Paprastai szita 
Paralyžiaus “Polio” Liga pa
kerta mažus ir jaunus, bet ir 
suaugusiems yra pavojus.

ti pavoju tiems kurie kitus va
žinėja, kitiems “raidas” duo
da.

Vienas isz musu skaitytoju 
mums ana meta papasakojo 
kas jam atsitiko. Jis sako, kad 
jis važiavo in savo parapijos 
pikniką. Jo susiedai pasipra- 
sze, kad jis ir juos nuvesztu. 
Būdamas geras sportas jis su
tiko. Ir kodėl ne, juk jis vienas 
sau važiuoja, tai bus dar ir 
kompanijos.

In jo automobiliu Susiedo 
trys moterys ir vienas vyras.! 
Jam bevažiuojant kitas auto
mobilius in jo automobilu at- 
simusze. Jo automobiliaus vi
sas pryszakis ir vienas spar
nas buvo sumusztas.

Bet jis sieko nepaisė, bile tik 
niekas nebuvo sužeista. Jis bu
vo gerai apsidraudęs ir žinojo 
kad apdraudos kompanija vi- 
sus kasztus pilnai užmokės.

Bet visai kitaip iszejo. Kom
panijos atstovas už keliu die
nu pas ji atėjo ir pasakė jam, 
kad viskas tvarkoj, kad kom
panija už viską atmokės, bet 
kad jis turi gauti isz visu tu, 
kurie su juo važiavo paliudi- 
nima kad jie nebuvo sužeisti.

Jam iszrode kad czia tik bai
kos, nes jis gerai žinojo, kad 
nei vienas nebuvo sužeistas. 
Jis nuėjo pas viena, pas kita ir 
gavo ju paliudinimus. Bet vie
na boba nesutiko pasiraszyti, 
sakydama kad ji nežino kaip 
su ja bus už keliu metu. Ji ne
sutiko pasiraszyti ant to pa- 
liudinimo, ir iki sziai dienai 
tas žmogus nei cento negavo 
isz savo apdraudos kompani
jos. Jis tos bobos ir gražumu ir 
piktumu prasze kad ji pasira- 
szytu, bet ji nesutinka ir gana! 
O be jos pasiraszymo apdrau
dos kompanija nei cento jam 
neiszmokejo ir neiszmokes.

Jeigu kas tu tavimi važiuoja 
ir tau atsitinka kokia nelaime, 
jis gali tave apskusti, isz tavęs 
tukstanezius reikalauti ir tave 
net in kalėjimą patupdinti, nes 
kai tu ji veži, tu už ji atsakai.

Už tai, mes kaipo geri drau
gai savo skaitytojams pata
riame niekam “raidos” neduo
ti! Jeigu tavo Susiedas ar 
draugas neturi savo automobi- 

to- liaus, jis gali busa, traukini, 
strytkari ar takse pasisamdy- 

Tai nors priveszk mane ti, bet “ne tavęs praszyti!” 
Mainieriai pirmiau sakydavo: prie strytkario, nes dabar vėlu 
“Be kontrakto nėra darbo,” ir isz czia autobusai neeina.”

nabagas vaikinas ir taip grau
dingai praszosi “raidos.” Kur 
butu mano mielaszirdyste ar 
kur butu mano krikszczionyste 
jeigu asz ji nepaimtam

Mes stacziaf sakome kur ta-

Se-

MAINIERIAMS 2
DIENU SANVAITE
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te, Darbo Diena pripuola.
Per telegramus jis visoms 

kuopoms pasakė kad Ketver
ge, Rugsėjo asztunta diena 
mainieriai nedirbs. Mainieriai 
teipgi nedirbs Panedelyje, Pet- 
nyczioj ir Subatoj.

Kai mainieriu kontraktas 
užsibaigė Birželio (June) tris- 
deszimta diena, Lewisas vi
siems Minksztos Anglies Mai- 
nieriams, sziapus Mississippi 
upes insake dirbti tik tris die-; 
nas in sanvaite. Mainieriai te
nai dirba tik Panedely, Utar- damas vedes žmogus ir nenore-; 
ninke ir Seredoj. damas insivelti, jai pasakė;

Dabar, kai nėra kontrakto “Atsipraszau panele, bet 
tarp Unijos ir Kompanijos, tai in miestą nevažiuoju. Asz ap- 
daug kompanijų ima straikuo- lenkiu miestą ir traukiu 
ti priesz ta Paszelpos Fonda ir lyn. 
nieko in ji neinmoka. Kaip

jam “raida” duosi?
Amerikos valdžia draudžia, 

Amerikos Automobiliu Kom
pasuos pataria, policijantai 
perspėja, kad nėra didesnio 
pavojaus ant kelio ar vieszke- 
lio kaip tas kuris praszo kad 
tu ji pavažetumei.

Vienam musu darbininkui, 
kuris kelis straipsnius “Sau
lėje kartas nuo karto raszo szi- 
taip atsitiko:

Jis važiavo isz New York 
miesto in Philadelphia. Buvo 
gerokai vėlu. Jis sustojo ciga- 
retu nusipirkti ir iszsigerti. 
Jis padare viena klaida. Inejes 
in saliuna jis padėjo ant baro 
dvideszimtine. Prie jo prisiar
tino viena geltuonplauke gra
žuole.

“Ar tamsta mane nenuvesz- 
tai in Philadelphia?” Ji pa- 
prasze. Musu darbininkas, bu-

galvažudžiu ar vagiu sudary- SlldcgillO Jo NaiDUS pralenksi tu parodysi kad ta- 
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Szitoks nusistatymas gal 
iszrodo balsiai beszirdiszkas, 

j

Pirm Negu Ji 
Nugalabino

CHICAGO, ILL. — Vienas 
razbaininkas užsidarė savo na
muose ir neprisileido net szim- 
to dvideszimts penkių polici- 
jantu, kurie jo namus isz visu; 
pusiu apsupo. Per tris valan
das jis isz savo namu szaude in 
policijantus.

Paskui policijantai uždegs 
jo namus. Kai jis stengiasi isz 
antro augszto nulipti, polici
jantai ji užtiko ir su masziniais 
karabinais jie ji nukirto.

Policijantai jo jieszkojo už; 
mažo vaiko nužudinima.

Per visa ta susikirtima tas 
razbaininkas, dvideszimts asz-J 
tuoniu metu amžiaus Ernest 
Craig, atsake in policijantu 
szuvius ir pareikalavimus kad; 
jis pasiduotu su savo szuviais' 
isz dvieju revolveriu ir vieno1 
karabino.

Policijantai szimtus szuviu 
iszszove ir apie du szimtu 
gazinu bombų paleido in 
tuos namus, bet negalėjo to 
vaikžudžio iszkrapsztyti. Kai J 
jie uždege tuos namus, tai tada į 
tas razbaininkas buvo privers
tas iszsikraustyti. Ir kai tik! 
policijantai ji užtiko, jie palei
do savo maszininius karabinus 
in ji. Du policijantai buvo su
žeisti.

vo automobilius yra už mano 
geresnis, ar kad tavo galva už 
mano kvailesne. J eigų tavo au
tomobilius už mano geresnis, 
tai ne tau garbe, ne tau dėkui, 
bet garbe tai kompanijai kuri 
ta automobiliu padare.

Mums nėra jokio pelno, kad 
mes greieziau už kitus kur ten 
nubirbename su savo limuzinu 
ar Forduku.

Kaip tankiai ant vieszkelio 
matyti koki vaikezą galva- 
trukeziais kaip 
szvento vandens 
pralenks kitus 
ant kalno, prie 
skersai kryžkelius. Ir paskui, 
už keliu myliu pamatome kad 
jis sustojo in saliuna iszsiger
ti.

Tai mes savo skaitytojams, 
kaip geriems draugams pata- 

; riaee atsargiai važiuoti ir at
ostogauti, kad kita meta gale- 

j riame atsargiai važiuoti ir at- 
draugiszkumo, bet ir biznio at
žvilgiu norėtume savo skaity
tojus gražiai perspėti ir patar
ti atsargiai atostaugauti, nes 
ant kapiniu nėra jokio adreso, 
kur galėtume j ums ‘ ‘ Saule ’ ’ 

! siunsti.

velnias nuo 
lekiant. Jis 
automobilius 

užsisukimo, ir

LENKU BENDRAS
KONSULAS ;
PASITRAUKIA j
(Tasa Nuo 1 Puslapio) ■

EROPLANAS NUSI
LEIDO ANT MARIU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

paskirta nusileisti, eropla- 
i per greitai skrido ir laku-

vo ; 
nas 
nas nepataike in ta vieta, jam 
skirta nusileisti. Eroplanas 
staugdamas biski pakilo ir nu
krito in St. George’s ingula. 
Visi kareiviai, darbininkai, la
kūnai ir karininkai priplaukė 
prie kraszto mažuose laiveliuo
se, kuriuos eroplanas vežiesi 
kaip tik del tokios nelaimes.

Armijos Lakunu Sztabas sa
ko kad tas eroplanas buvo isz- 
skirdes isz Frankfurt, Vokie
tijos, buvo sustojęs in Azores 
salas; paskui pakilo ir nuskri
do in Harmon Field, New
foundland, kur nelaime atsiti
ko. Isz ežia eroplanas turėjo 
skristi staeziai in Amerika.

in Montreal, pasitraukė isz sa
vo vietos ir atsisakė nuo visu 
savo krasztui pareigu. Jis da
bar kreipiasi in Washingtona, 
praszydamas kad jam butu pa
vėlinta apsigyventi Suvieny
tose Valstijose. ?

“Asz esu Katalikas,” jis sa
ko” ir negaliu priimti ir nuty
lėti, kai mano kraszto Komu- 
nistiszka valdžia persekioja ir- 
puolasi ant Kataliku Bažny- 
CZioS.”

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKA8 

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

Vestuvių Ir Kitokioms 
:: Reikalams ::

838 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78> 

MAHANOY CITY, PENNA.


