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Biznis Prastas Amerikoje
Isz Amerikos Pasakoja Apie 

Szpiegus

INTARIA BUVUSI 
SEKRETORIŲ

WASHINGTON, D. C. — 
Buvęs Amerikos Sekretorius, 
James F. Byrnes yra dabar kal
tinamas, už tai, kad jis uždrau
dė “FBI“ Slaptai Policijai su
aresztuoti Rusijos sznipa, Ko
munistą Andrei Schevchenko, 
1946 metais. Szitas Rusijos 
sznipas dirbo Bell Aircraft ir 
Westinghouse fabrikuose, kur 
kariszki eroplanai yra statomi. 
Jis daug paveikslu nutraukė ir 
pasiuntė in Rusija.

Trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus inžinierius Loren G. 
Haas, sako kad jis su “FBI“ 
Slapta Policija dirbo ir tyczia 
tam szpiegui inteike daug pa
veikslu musu kariszku eropla- 
nu. Jis sako, kad dabar kai 
tas szpiegas, sznipas pabėgo,
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UNIJA REIKALAUS 
ATLYGINIMO
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Plieno Fabrikantai Ne
nori Derintis, Laikosi 
Kontrakto; Unija Rei
kalaus Užmokesczio Už

Visas Straiku Dienas

PITTSBURGH, PA. — Jei- 
gu straikos iszkils Plieno Fa
brikuose, tai unija pareikalaus 
kad kompanija darbininkams 
atlygintu už kiekviena diena 
jie straikuos nes kompanija da
bar nenori derintis ir pasitarti 
pirm negu kontraktas užsibai
gė. Unija nori dabar pareika
lauti savo darbininkams pensi
jų ir didesnes algos, bet Plieno 
Kompanijos nesutinka, nei de
rintis, sakydamos kad kontrak
tas užsibaigia Liepos (July) 
penkiolikta diena.
j .Apie septyni szimtai tuks- 
tancziu (700,000) darbininku 
tada gales straikuoti. Jie už
dirba daugiau negu keturios 
deszimts penkis milijonus dole
riu ant sanvaites. Jeigu unija 
laimėtu, tai fabrikantai turėtu 
baisiai daug iszmoketi kai par- 
bininkai nedirbs.

Paprastai, unija nieko pana- 
szaus negalėtu reikalauti per 
straikas, bet kai kompanijos 
nesutinka derintis, tai unija in- 
tars tas kompanijas, kad jos 
skriaudžia darbininkus.

Kompanija sako, kad ji lai
kosi savo kontrakto ir kad uni
ja nieko negali reikalauti kol 
tas kontraktas užsibaigs. Bus 
labai žingeidu pamatyti kas 
czia toliau bus, jeigu unija pa
brauks kompanijas in teismą.

MOTERISZKU
DAIGTU KAREIVIU

SZTORUOSE

Generolas Izydor Model- 
ski, buvęs Lenkijos karisz- 
kas atstovas, kuris pasitrau
kė isz savo to darbo ir vietos 
ir nesutiko gryžti in Lenkija 
sako kad Komunistu agentai 
jau dabar rengia sukilimą, 
revoliucija Amerikoje, kad 
Amerikoje iszkiltu betvarke 
priesz kara su Rusija.

WASHINGTON, D. C. — 
Kongreso komitetas dabar no
ri kad Armijos Sztabas pasi- 
aiszkintu: Koks ten biznis yra 
varomas kareiviu sztoruose, 
kur kareiviai gali pirktis viso
kiu moteriszku daigtu ir net 
moteriszku apatiniu?

Sulyg Armijos nusistatymo, 
tokiuose sztoruose gali būti 
parduodama tik tokie daigtai 
kurie yra kareiviui reikalingi. 
Bet szituose sztoruose randasi 
brangus radijai, paveikslams 
traukti brangiausios maszine- 
les, brangus laikrodėliai, mote- 
riszki drabužiai ir net gražus, 
szilkiniai moteriszki apatiniai.

Niekas apie tai nieko nesa
kytu, nes kareivis kaip ir bet 
kuris kitas Amerikos pilietis, 
yra sau laisvas žmogus ir gali

BROLIAI ŽULIKAI

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantai jieszko treczio bro
lio ir sako kad jie ji suims ir 
suaresztuos labai trumpu laiku. 
Visi trys broliai prasikalto per 
Prisiminimo Diena, Memorial 
diena kai jie pradėjo szaudyti 
ant ulyczios.

Keturi žmones buvo sužeisti

pirktis ka ir kiek jis nori ar 
iszgali. Bet sztai kas biznie- 
riams nepatinka: Tie kareiviai 
visus tuos daigtus gali pirktis 
be jokios muitos, be jokiu tak
su. Szitas Kongreso Komite
tas dabar sako kad ir kareiviai 
pirkdami tokius nereikalingus 
daigtus, turėtu kaip ir visi kiti 
Amerikiecziai užsimokėti taks
as. Kareiviams jokio suvar
žymo nėra, jie gali ka ir kiek i

ant tos ulyczios, ir dabar du 
vyrai ir viena moteriszke yra 
suaresztuoti ir be jokios kau
cijos patupdinti in kalėjimą.

Policija dabar jieszko Attilo 
Romolini, dvideszimts devynių 
metu amžiaus. Jo du broliai 
Mykolas, dvideszimts penkių 
metu amžiaus ir Antanas dvi
deszimts dvieju metu amžiaus 
pasidavė policijantams be jo
kio pasiprieszinimo. Jie yra in- 
tarti už szaudinima ir sužeidi- i
ma keturiu žmonių.

Ponia Anna Solo laccarina, 
dvideszimts keturiu metu am
žiaus moteris" nuo Camac uly-! 
ežios buvo suimta už tai kad ji 
buvo tame automobilyje, isz ku- i 
rio visi tie szuviai iszejo. Visi 
jie yra intarti ir suaresztuoti už 
užsipuolimą ir vagyste.

PUOLASI
ANT VYSKUPO

—
BERLYNAS, VOKIETIJA. 

— Brandenburgo Taryba isz- 
leido instatyma, kuris uždrau
džia bažnycziai kisztis in rei
kalus, kurie jai nepriklauso. 
Komunistas Ministeris ir Pre
zidentas Brandenburg miesto 
taiko ta instatyma ypatingai 
priesz viena Evangelistu Vys
kupą.

Daktaras Otto Dibelius, 
Evangelistas Vyskupas Berly
no ir Brandenbirgo iszleido sa
vo kunigams laiszka, kuriame 
jis pasmerkia Komunistu niek- 
szystes Sovietu zonoje.

Vyskupo laiszkas, sako Mi- 
nisteris-Prezidentas, dabar 
aiszkiai parodo kad Evangelis
tu Bažnyczia yra valdžiai prie- 
szinga ir užsideda su kapitalis
tais ir su tais kurie kara rengia 
priesz Komunistus. Visi Komu
nistai baisiai inpyko kai tas 
Vyskupo laiszkas buvo per
skaitytas vieszai visose Evan 
gelistu bažnycziose

tik jie nori pirktis. Instatymas Į 
sako, kad jiems nevale pirktis 
už daugiau kaip tris szimtus 
doleriu ant sykio. Laivynas 
nei tokio suvaržymo neturi.

Mes nepavydime kareiviui 
kad jis sau reikalingus daigtus 
gauna be jokiu taksu. Taip ir 
turėtu būti. Bet kai jis ima 
pirktis jau ir savo žmonai, sa
vo szeimynai ar savo mylima
jai niekniekius ar gražius apa
tinius, tai, musu iszrokavimu, 
ir jis turėtu, kaip ir mes pilnai 
užsimokėti.

NUŽUDĖ SAVO 
KŪDIKI

BRISTOL, TENN. — Graži 
Ponia Glenna M. Thomas, dvi
deszimts dvieju metu, motina 
buvo suaresztuota ir intarta už 
žmogžudyste, kai ji prisipažino 
kad ji užmusze savo keturiu 
menesiu kūdiki, už tai, kad tas 
kūdikis per daug verke.

Policijantai sako, kad ji pri
sipažino: “Asz baisiai inpykau 
ir asz pradėjau ji daužyti su sa
vo kumsztimis kol asz ji užmu-
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Kvietku Laikas

Geliu, kvietku laikas da- 
bar Floridoje. Czia Elena 
Hatfield szypsojasi geliu tar
pe in Cypress Gardens, Flo
ridoje. Szitos gėlės yra bal
tos ir geltonos ir labai gra-
žiai kvėpė.

Buvęs Sek. Byrnes 
Paleido Rusijos 

Sznipa
Paszautas Lietuvis Beisbolinin- 
kas Ed. Vaitkus Sveiksta Chica- 
goje; Komunistams Nepatinka 
Evangelisto Vyskupo Pastabos 
Vokietijoje; Eroplanas Pataikė 

In Kaina 4 Lakūnai Žuvo
WASHINGTON, D. C. — Mums politi-i BEISBOLININKAS : 

kieriai ir laikrasztininkai vis aiszkino, mus Į |) VAITKUS 
SVEIKSTA -- -ramino, kad nero ko czia per daug iszsi-

MOKSLO METAS £ast’> mes dabar pergyvename pervers-

BAIGTAS

Vaikai Isz Mokyklos sieros gana darbu. 
Ant Ulyczios. Nelaimiu

Daug Daugiau

WASHINGTON. —Mokslin- 
cziai, Daktarai ir Mokslo In- 
staigos per asztuoniolika metu 
visomis galiomis stengiesi ir 
stengiasi apsaugoti musu vai
ku gyvastis nuo ligų, nuo nelai
miu ir nuo visokiu kitokiu kva- 
rabu. Bet Amerikos žmones su 
savo automobiliais visa ta Visu 
tu mokslincziu darba panaiki
na, kai jie galvatrukcziais va
žiuoja ulycziomis ir vieszke- 
liais. Sunku net ir tikėti, bai
su ir pamislinti kiek vaiku bu
vo suvažinėta, užmuszta ar amt 
amžių sukolieczyta kas metai.

Pernai asztuoni szimta ir ke
turios deszimts vaikucziu, iki 
keturiu metu amžiaus buvo au
tomobiliu suvažinėta, užmusz
ta. Jie jau mirė! Dvideszimts 
fbkiu maueziu buvo sužeista. 
Ir niekas negali pasakyti kiek 
isz tu sužeistu pasiliks kolie- 
kos iki gyvos galvos!

Gal sakysime, kad tankiai į 
buvo tu vaikucziu kalte, kai jie 
žaisdami pamirszta teveliu per
spėjimus, ir visai nežiūrėdami: 
nei in viena puse iszbega ant 
ulyczios ar ant vieszkelio sta- 
cziai po automobiliaus ratais. 
Bet suaugės žmogus, kuris už 
automobiliaus rato sėdi, turi 
būti atsargesnis už ta maža 
vaika, kuriam tik žaislas rupi.

Kiek sziais metais tokiu ma- 
žucziu pražus niekas negali pa-
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.... , -i. CHICAGO, ILL. — Edvar-
me, permaina, kad viskas bus gerai, kad das Vaitkus, Lietuvis beisbou- 

vertelgyste, biznis bus geras ir kad vi- ninkas-kuris Pastaraisiai5 ke- 
w liais metais labai pagarsėjo

beisboles žaidimu, buvo pa- 
szautas ana Utarninka.

Ji paszove, 19 metu amžiaus 
Biznis prastas ir mergina Ruth Steinhagen, kuri 

pasiaiszkino, kad ji taip buvo 
in Vaitkų insimy Įėjus, kad ji 
nutarė ji nužudyti. Ji nieka
dos nebuvo sutikus Vaitkų, tik 
mate kai jis beisbole žaidė.

Policijantai suėmė ta mergi
na ir dabar pavede ja dakta
rams, datirti, ar ji pilno proto. 
Daktarai sako kad Vaitkus pa
sveiks. Pirmiau visi daktarai 
abejojo, ar jis pasveiks ar ne, 
bet jau dabar nėra baimes.

Kai Vaitkus atsipeikėjo ligo
ninėje, jis nusiszypsojo ir dak
tarams paaiszkino, kad kai jis 
nuėjo pas ta mergina kuri buvo 
jam trumpa laiszka pasiuntus, 
ji iszsitrauke karabina ii* pasa
kė kad ji dabar ji nuszaus, ir 
tuo sykiu paleido szuvi staeziai 
jam in krutinę. Jis sako, kad 

TIC tiktai ka j*s niekad°s nebuvo tos mergi
nos mates.

Ruth Steinhagen dabar sako, 
kad jai labai patinka kalėjime, 
kad žmones kalėjime yra jai 
malonesni, negu žmones su ku
riais ji susitikdavo. Ji sako 
kad ji nori kalėjime pasilikti.

“Bet, dabar jau matyti, kad nieko pa- 
naszaus nėra, ir nebus!
bus dar prastesnis; darbu jau dabar mažai 
ir bus dar mažiau!”

Valdžia visa tai pramatė jau du metai 
atgal ir stengiesi ka nors padaryti: Buvo 
suvaržintos paskolos, kad žmones per daug 
neinsiskolintu. Valdžia norėjo sulaikyti, su
varžyti pinigus. Bet dabar jau visiems aisz- 
ku, kad pinigu suvaržymas nieko gero ne
padarei

Amerika, siunsdama tiek pinigu ir tiek 
maisto ir tavoro in svetimus 
kerta savo bizni ir pramone, 
tai, kurie pirmiaus pirko isz 
mumis bizni darydavo, dabar
nieko isz musu neperka, bet dar ir kitiems 
parduoda, kuriems mes pirmiau parduoda- 
vome. Pirmiaus bagoeziai, fabrikantai ir 
tie kurie perka ir parduoda Stockus, Bo
nus ant Wall Street, valde pramone ir biz
ni; dabar visa Amerikos pramone, visas biznis 
pareina isz Washingtono, nes 
tie bilijonai doleriu, kuriuos 
kieriai taip szvaisto!

Nors darbininkai sziandien
uždirba, nors biznieriai ant knygų gali pa-

krasztus, pa- 
Tie krasz- 

musu ir su

ten randasi 
musu politi-

labai daug
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ARMIJOS EROPLA
NAS SUDUŽO IN i 

KALNA
NEW CUMBERLAND, PA.

— Armijos mažas eroplanas, 
paklydo miglose ir pataikė sta- 
ežiai in kaina, sudužo ir užside-

(Tasa Ant 4 Puslapio).... .
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’‘SAULE’' MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
In Niagra Falls miestą, Bell 

Aircraft Kompanija gavo 
trumpa laiszka kuriame buvo 
tik keli klausimai: Kiek mažas 
eroplanas kasztuoja, kaip grei
tai jis gali nuo žemes pakilti, ar 
jame gali du žmones važiuoti, 
ir kiek reikia duoti ant rankos 
del to eroplano? Laiszkas buvo 
pasiaustas isz Illinois valstijos 
kalėjimo.

Bedell Smith, buvęs Ameri
kos Ambasadorius Moskvoje 
papasakoja kad, jam ten bū
nant Moskvoje, Stalinas szitaip 
pasiaiszkino: “Mes Rusijoje 
taip pat nenorime kito karo, 
kaip ir Amerika; bet mums tai
ka daug* mažiau rupi negu 
Amerikai ir už tai mes esame 
galingesni. ’ ’

Kai Lewisas iszleido insa- 
kyma mainieriams nedirbti per 
visa sanvaite jis užtikrino vi
siems Washingtone, kad tas 
‘ ‘ Taft-Hartley Instatymas ’ ’ 
nebus panaikintai. Dabar Se
natoriai ir Kongresmenai mato 
reikalą tokio jeigu dar neasz- 
tresnio Instatymo suvaldyti 
uniju vadus!

Mokytojo gyvenimas ir dar
bas nepavydėtinas.

■ • • ”
Ana sanvaite viename ma:ža<- 

; me miestelyje, visai netoli nuo 
musu, viena motina baisiai už
pyko kad jos dukrele buvo nu
bausta mokykloje. Ji paraszė 
toki laiszka Seselei mokytojai, 
kad mus suaresztuotu jeigu 
mes ji ežia “Saulėje” iszspauz- 
dintume.

Tokia motina kvaila kaip 
cziebato aulas. Ji pamirszta 
kad vaikas visados pasakys 
kad jis gavo nubausti, bet nie
kados nepasisakys uuž ka.

-------- ---------- *
Kiniecziai turi priežodi: Vai

ką reikia muszti kasdien. Gal z
tu nežinai už ka., bet vaikas ži
no!

Trys Ant Syk Gimusios

In San Diego miestą, Calif or
ui joje, Lldyd Sampsel pasiuntė 
muito taksu kolektoriams 
■trumpa laiszka, atsipraszyda- 
nias kad jis pavėlino prisiims! 
savo taksas, bet prižada už 
trumpo laiko atsilyginti, kai 
tik jis ras laisvo laiko: jis tupi 
kalėjime už žmogžudyste, ir ta 
laiszka isz kalėjimo buvo pa
siuntęs.

Kiekvienai motinai savo vai
kas yra aniuoliukas. Bet tegu 
ji tik viena diena praleistu su 
keliais tuzinais tokiu motinu 
aniuoliuku ir ji pamatytu kokie 
biesukai yra tie aniuolikai.

Sziandien mokytoja ne tiek 
mokina kiek služyja, pataikau
ja ir vaikams gėrimasi. Jai ma
žai laiko tebelieka mokinti. Ji 
daug daugiau laiko turi pa- 
szvesti visokiems raportams. 
Vietinis mokyklos sztabas rei
kalauja apyskaitos, valdžia 
reikalauja apyskaitos, tėvai 
reikalauja apyskaitos. O jeigu 
parapijine mokykla kur Sese
les mokina, tai dar klebonas 
reikalauja apyskaitos ir Bažny- 
czios mokslo sztabas reikalau
ja apyskaitos. Ir visas tas apy
skaitas nabage mokytoja turi 
iszduoti.

New York, Brooklyne ir 
apylinkėse visai ne naujiena 
kad užgimta dvynukai, trys 
ar keturiu ant sykiu ir už ke
liu dienu kita porele susilau
kė trijų kūdikiu. Ir isz saito

paveikslo matyti, kad tokie 
atsitikimai visai ne naujiena 
apie New Yorka miestą. 
Brooklyne, Kane szeimynele 
susilaukė szitu trijų dukre
lių ant syko. Jos dabar yra

vieno meto amžiaus. Ju var
dai yra: Lucille, Maureen ir 
Jeanine; dukreles Ponu Pat 
Kane, kurie turi dar szeszis 
kitus vaikus.

□ o o

Naujas Lietuviu Transportas
genija, Rimantas, Henrikas ir 
Algimantas, AVorchester, Mass.

Jakubauskas, Mykolas, ir
Franciska, RFD 2, Dorset, O.

Shenadorio miesto, Pennsyl- 
yanijoje, mokytojai ir mokyto
jos negavo “pedes.” Jau apie 
dvylika sanvaieziu kai szitie 
mokytojai negavo nei cento už 
savo darba.

Daug mokytoju dabar turi 
skolintis pinigu del pragyveni
mo ir turi procentą mokėti už 
tas paskolas. Vienas mokytojas 
dabar jau buvo priverstas pa- 
szelpos praszytis.

Argi tai nemalonios žinios 
kaip tik sziuo laiku, kai visi 
musu prakalbininkai ir pa
mokslininkai taip szauniai ir 
taip gražiai kalba apie mokslą?

Tokios žinutes dideli ir gilu 
inspudi padaro ant musu tu 
graduantu, kurie dabar baigia 
mokslus mokyklose ir žiuri in 
kolegijas ar rengiasi stoti in 
universitetus. Ar tai dyvai kad 
tiek mažai musu vyruku ir 
merginu dabar eina mokintis 
ant mokytoju?

Kai mainierys savo szipta 
iszdir'ba jis eina sau namo ir 
pamirszta apie darba iki ryto
jaus. Ne taip su mokytojais. 
Reikalaujama kad mokytojas 
ar mokytoja ir po savo iszdirb- 
to szipto dar vis tais mokiniais 
ar studentais rūpintųsi. Reikia 
kambaris sutvarkyti, reikia ki
tus vaikus loszimo mokyti, ar 
kai Seseles visokioms procesi
joms rengti. Reikia vaikus net 
ir sporto mokinti, reikia apy
skaitas ne tik kitiems sudaryti, 
bet ir sau pasilikti, reikia ir del 
rytojaus pamoko prisirengti.

• • ———————
O už visa tai geriausias mo

kytojas neuždirba nei pusiau 
tiek kiek paprastas darbinin
kas.

Mainierys, kad ir bemokslis, 
kad ir nemoka nei savo vardo 
pasiraszyti dabar gaus szimta 
doleriu savo vtaikacijos pedes 
apart savo paprastos algos, mu 
su mokytojai ir mokytojos pra
deda savo vakacijas be pedes ir 
be pinigu.

1 • • " .....
Kai mokslo metiaį baigiasi 

mes iszgirstame per daug gra
žiu kalbu ir matome per mažai 
geru darbu. Mes savo vaikus 
raginame eiti in mokslą, bet 
mokintiems žmonėms mes uba
go alga paskiriame. Ar jeigu 
jie jau kaip nors prasimusza 
mes jiems pavydime.

Valdžia dabar duoda proga 
visiems pargryžusiems karei
viams eiti mokslus. Jie mokslą 
už dyka, gauna ir dar gerai gau
na del pragyvenimo. Tai rodos 
labai gerai; daug mokintu žmo
nių turėsime kai jie mokslus 
užbaigs. Bet gali būti ir labai 
negerai.

Dabar daug tokiu vyruku ei
na mokslus vięn tik už tai kad 
jie darbo negali gauti. Daug ju 
visai nėra tinkami augsztes- 
niems mokslams.

Jeigu visi bus mokinti, tai 
kas paprastus darbus dirbs kai 
seniai iszmirs?

Senatorius Wherry sako, kad 
Bendra Paszelpa Darbinin
kams, kokios Prezidentas Tru- 
manas reikalauja, valdžia in 
penkios deszimts metu kasztuo- 
tu tiek pinigu, kad jeigu tie pi
nigai 'butu iszmainyti iri sidab
rinius dolerius, septynios krū
vos tu doleriu pasiektu menuli.

Birželio 16-ta diena' laivu 
‘ ‘ Gene ral Heintzelman ’ ’ in 
New Yorka atvyko szie Lietu
viai Tremtiniai:

Ambrozaitis, Stasys, 60 Aus
tin St., Cambridge, Mass.

Andriulis, Arturas, Elena ir 
Jūrate, 499 Grand St., Brook
lyn, N. Y.

Andruszyte, Elena, 160 Al
len St.,-New York 2, N. Y.

Angeleika, Bronius, Juzefą, 
Leonardas ir Valerija, 4037 W. 
56th Pl., Chicago, Ill.

Augustaitis, Edvardas, 6154 
S. Fairfield, Chicago, Ill.

Bagdenas, Kazys, Terese, Zi
ta ir Vytautas, 8174 AV. Lafay
ette St., Detroit, Mich.

Baltruszaitis, Aleksandras,' 
Barbora, Marija, Vytautas, 
Kestutis, Algirdas ir Lucija, 
in Elmira, Mich.

I
Banys, Leonas, Julija ir Al

gimantas, 228 Main St., Hud
son, Mass.

Bartniauskas, Teofile ir Au
gustinas, 2109 S. 9th St., Cam
den, N. J.

Baublys, Stasys, Brigita ir 
Birute, 3113 Salmon St., Phila
delphia, Pa.

Bereisza, Jonas, Marija ir Jo
nas, 4128 Walsh St., St. Louis 
16, Mo. •

Bereisis, Algirdas, Felicija, 
Lilija ir Gedeminas, 174 Craf
ton St., Worcester, Mass.

Bicziunas, Juozas, Brone, 
Artistidas ir Vida, 4144 Levick 
St., Philadelphia, Pa.

Bileris, Jadvyga, Leonas, 
Ona, Kestutis ir Vladas, 380 So. 
3rd St. Brooklyn, N. Y.

Bivainis, Jonas, Eugenia ir 
Regina, 4540 S. Fairfield, Chi
cago 32, Ill.

Brazaitis, Konstantinas 1626 
Magnolia St., Cleveland, Ohio.

Briedis, Stasys, Elena, Vio
letta, 109 Inman St., Cambridge 
Mass.

Burokas Alfonsas, New Eng
land, North Dakota.

Butėnas, Alge, 2140 S. Hal- 
sted St., Chicago 8, Ill.

Carnec’kas, Stasys, Ona, Zita 
ir Julijus, Pewaukee, Wiscon
sin.

Czepas, Vytautas ir’Konstan
cija, 503 Lincoln Ave., Brook
lyn 8, N. Y.

Davaliene, Elzbieta, 69 Ir
ving Ave., Brooklyn 27, N. Y.

Demikis, Juozas ir Marija, 
1906 S. 49th Ct., Cicero 50, Ill.

Didelis, Petras, Salomėja ir 
Valerija, 1419 S. 2nd St., Phila
delphia 47, Pa.

Dirvcnskis, Rimantas, 551 
.Crosby St., Grand Rapids, 
Mich.

Januszka, Kostas, Lawrence
burg, Tenn.

Jasiukeviczius, Jonas, Prane 
Danute ir Vytautas, Pleasant 
Mount, Pa.

Jaselskis, Bronius, 4641 S. 
Fairfield, Chicago, Ill.

Jeleniauskaite, Sofija, 5722
Dirvianskis, Ona, 551 Crosby 

St., Grand Rapids, Mich.
Dovydaitis, Petronėle, Pet

ras, Adele ir Antanas, 4358 W. 
Lexington St., Chicago, Ill.

Dubickis, Bolius, 195 Ivy St.' 
Newark, N. J.* • į

Džiugas, Stasys ir Sofija, Rt.
1, Decatur, Mich.

Eitaviezius, Eduardas, Ona, 
ir Liudvikas, 85 Webster St., ’ 
Brockton, Mass.

Eitkevicziene, Emilija, Rt. 4, 
Chardon, Ohio.

Eiva, Aloyzas ir Aleksam j 
dras, 3738 N. Marshall St., Phi
ladelphia, Pa.

Frejeris, Pilipas, 146 East 
114th Pl., Chicago 28, Ill.

Gasperas, Juozas, Vanda ir į 
Gediminas, 2908 AV. 38th Pl., 
Chicago, Ill.

Gauczys, Povilas, Emilija ir 
Algimantas, Spring Grove, Ill.

Genczius, Kazys, Adele, Al
binas ir Valentina, AValhalla, 
Mich.

Graduszius, Mikas, Kotryna, 
Rūta ir Riaimundas, 1200 W. 
5th St., Marshfield, AVisc.

Greszius, Domicėlė ir Felici
ja, 3240 S. Emerald Ave., Chi
cago, Ill.

Grigaliūnas, Raimundas, GO- 
22 11th Ave., Kenosha, Wise.

Grigonis, Andrius, ir Tadas, 
6540 S. Campbell Ave., Chica
go, Ill.

Gronskis, Stasys ir Stase, 
Allegan, Mich.

Grudžinskas, Kostas, Box 
264, Coach Rd., E. Setauket, 
New York.

liekis, Alfonsas, Teodora, Ni
jole ir Arūnas, 6237 S. Sacra
mento Ave., Chicago, Ill.

Iljinas, Adadas, Marta, Elvy
ra, ir Lidija, 14 Spring Garden 
St. Dorchester, Mass.

Jakseviezius, Ataldemaras ir 
Gene, 41-40 74th St., Jackson 
Heights, N. Y.

Jaksztas, Stasys, Regina, 
Virginija, Gintautas ir Rasa, 
195 Ivy St., Newark, N. J.'

Jakubauskas, Leopoldas, Eu-

33rd Ave., Kenosha, Wise.
Jonynas, Irena, i? Vytenis, 

Philadelphia, Pa.
Jonynas, Titas, Flushing, 

Michigan.
Jureviczius, Stasys, Jadvyga 

ir Danute, 1159 Kipling Rd., 
Elizabeth, N. J.

Jureviczius, Feliksas, 2021 
AV. 21st Pl., Chicago, Ill.

Jurkszaitis, Jonas, 714 E. 3rd 
St., Brooklyn, N. Y.

Jurkus, Juozas, 130 N. 6th 
St. Mankatt, Minn.

Jutelis, Vladas, 100 Broad
way, Alerose Park, Ill.

Kalvaitis, Pranas, Anastazi
ja, Leonas, ir Amilija, Beverly 
Shores, Ind.

Karazija, Batys, Zinaida, 
Ramundas ir Dalia, South Ha
ven, Mich.

Karazija, Vytautas, Juzefą, 
ir Gražina, 274 S. 9th St., Yu
caipa, Calif.

Keras, Stasys, 15 Hooper Rd. 
Dedham, Alass.

Klasennas, Elitą, 38 Lathrop 
Ave., Forest Park, Ill.

Kubilius, Jonas ir Vilhelmi
na, 1325 S. 49th St. Cicero, Ill.

Kudokas, Stasys, Sofija ir 
Jurgis, 1525 Lurting Avenue, 
Bronx 61, N. Y.

Liepa, Antanas, ir Elenai, 63 
Dayton St., Rochester 5, N. Y.

Lietuvninkas, Klemensas, 
Anastazija, Alarija, Genovaite 
ir Dana, 521 Grafton St., AVor- 
cester, Alass.

Lisauskas, Vladas, Olga ir 
Giedre, 191 Richmond St., 
Brooklyn, N. Y.

Lukoseviczius, Bronius, 32- 
46 S. Halsted St. Chicago 8, Ill.

Macziulis, Julijonas ir Pauli
na, Bethany Rd., Bethany, 
Conn.

Alackus, Jonas, Marcele, Al
gimantas, 1534 S. 50th Ave., Ci
cero, Ill.

Makeyicziute, Anele, 7031 S. 
Artesian Ave., Chicago 29, Ill.

Miarcinkeviezius, Kazimieras 
Bronislava ir Rimantas, 4529 S. 
Sawyer Ave., Chicago, Ill.

Mažiulis, Baltrus, Marcele ir

Stasys, 1550 S. Ridgeway Ave., 
Chicago, 111.

M az i u 1 i s, Antanas,
Aliceviczius, Ona, 1511 S. 

40th Ct., Cicero 50, III.
Micpoviliene, Julijona., 427 

E. 6th St., S. Boston, Mass.
Mieceviczius, Irena, Kazys, 

Irena ir Kęstutis, 9763 S. Pros
pect Ave., Chicago, Ill.

Mieceviczius, Kazys, 5739 S. 
Washtenaw Ave., Chicago, Ill.

Mieceviczius, Adolfina, 4307 
S. Kedzie Ave., Chicago 32, Ill.

Miluszauskas, Matas, ir Ma
rijona, Otsego, Mich.

Morkvenas, Vincas, 295 Sil
ver St., Boston, Mass.

Narkeviczius, Vaclovas, Ger
da, 38 Lathrop Ave., Forest 
Park, Ill.

Nasvytis, Jonas, Juzefą, Ra
mute, Jonas, Eugenija, ir Vy
tautais, 4579 N. 157th St., Cleve
land, Ohio.

Noreika, Alfonsas, Marija, 
Daina ir Asta, 2908 W. 38th PI. 
Chicago, Ill.

Palubinskas, Matas, West 
Walpole, Mass.

Petrukis, Vincais, 857 Hellina 
St., Baltimore, Md.

Puodžiūnas, Ernestina, ir 
Lindaugas, 5019 W. Huron St. 
Chicago, Ill.

Puodžiūnas, Dagmara, Mo
kena, Ill.

Razauskas, Kazys, ir Roza, 
Cicero, Ill.

Rinkeviczius, Kazys, 332 
Armstrong Ave., Jersey City, 
New Jersey.

Senienavieziene, Pranciszka, 
Spring Grove, Ill.

Šepikas, Juozas, Chicago, Ill.
Sinkeviczius, Albinas, Adele 

ir Egle, 334 Dean Rd. Spenser- 
port, N. Y.

Stankaitis, Vladas, Barbora, 
Liudas ir Ona, 316 E. 14th St., 
Chicago Heights, Ill.

Steponąviezius, Zigmas, Jad
vyga, Eugenijus ir Boleslovas, 
1228 N. 12th St., Philadelphia, 
Pa.

Vaiczius, Domas ir Ona, 2109 
S. 9th St., Camden, N. J.

Vaitenas, Antanas ir Janina, 
Brooklyn, N. Y.

Varneckas, Matas, Stefanija, 
Rimas, Donatas ir Vidmantas, 
1417 Wood Ave., Linden, N. J.

Žolynas, Petras ir Vanda, 
Southbury, Conn.

Tremtinius pasitiko organi
zacijų atstovai. Tarp kitu at
vyko pasitikti siavanoriszkai 
Kunigai: Pakalnis, Aleksiunas, 
Czekaviczius ir D. J. Averka, 
Valaitiene, Trecziokiene, Pet
ruliene, Vasiliauskas, Vasi
liauskiene, J. Atkoczaitis ir ki
ti. — BALE Imigracijos Ko
mitetas.
Lietuvė Tremtine pagimdė su- 

nu pokely in Amerika
Elena Vaiczienė, turėjo nusi

leisti Škotijoje ir neužilgo pa
gimdė sunu. Lėktuvo kapitonui 
ir aeroporto gydytojui buvo 
staigmena ir jie turėjo rūpės- 
cziu kol visa reikalą sutvarkė.

Britu valdžios organai turė
jo priglausti ekstra keliautoja 
visai be imigraciniu dokumen
tu. Po pasitarimu Elena Vai- 
cziene su naujagimiu liko Irvi
ne Central Hospital, Scotland, 
o jos vyras su kita’is dviem vai- 
kueziais iszskrido in New Yor
ka.

BAISIOSIOS
BIRŽELIO DIENOS

NAUJOJ VILNIOJ

— 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 Sziandien!

Parasze J. Suvalkietis

(Tasa)

Pradedant Birželio 16-ta die
na, oras buvo labai sziltas. Visi 
iszvežamieji gamtos reikalus 
atlikinėjo pro iszkiszta vamzdi 
duryse, nuo to susidarė didelis 
dvokimą prie iszvezamuju va
gonu.

Esant dideliam karszcziui ir 
dvokimui, uždarytieji vagonuo
se ir negaudami szvežio oro ir 
vandens, pradėjo alpti ir pra- 
szyti vandens, bet visi praszy- 
mai ir maldavimai susilaukė 
N. K. V. D. grasinimu szautu- 
vąis.

Nuo Birželio 17-ta diena, isz 
Vilniaus pradėjo važiuoti stu
dentai, moksleiviai ir invairus 
sziaip žmones, kurie nežiūrint 
siargybiniu grasinimu kiek ga
lėdami teike pagelba kuo kas 
galėdami, bet ir sargybinia. Su 
iszvežamaisiiais pradėjo jau 
szvelniau elgtis ir padavinėjo 
vandens. Dar primintia, kad 
Vilniaus koop. “Rūta” parda
vinėjo pirmo reikalingumo pre
kes: Nosines,, adatas, siutus, 
žirkles, sagtas ir invairias 
smulkmenas. Naujos Vilnios 
vietiniai gyventojai, Lenkas ar 
Lietuvis, nesze ir davė iszveža- 
miesiems. Net isz apylinkių 
kaimu nesze pieną ir dalino ma
žiems vaikams.

Kaip minėjau, tas dienas bu
vo didelis karsztis. *

Neatlaikydami troszkulio ir 
karszczio, keli silpnesnes svei
katos žmones mirė! O kelios 
moterys gimdė. Rodos, kad jas 
pardavė Naujos Vilnios karisz- 
kai ligonbutei, kuri buvo visai 
atskirai nuo miesto.

Tarp iszvežamuju daug ma
tėsi pažinstamu ir ‘buvusiu ben
dradarbiu, kurie indave daug 
laiszkucziu ir prasze ju szeimy- 
noms praneszti apie ju likimą.

Buvęs iSziauliu stoties virszi- 
ninko padėjėjas Bronius Gai- 
džiunas net praszo jo žmonai, 
puaneszti in Mažeikius, bet pa
skambinus telefonu, ji jau apie 
tai žinojo. (Bronius Gaidžiunas 
yra agr. Gaidžiuno 'brolis, kilęs 
nuo Baisogalos).

Szeszioliktos dienos, vakare, 
isz Varėnos atėjo septyni vago
nai musu kariszku, kurie buvo 
suimti Varėnos poligone. Ju va
gonu langeliai buvo aklinai už
daryti; kiekvienas vagonas su 
stabdžiu ir turėjo po du siairgy- 
binius; durys užsuktos sargtais 
ir viela, kad neiszbegtu. Szie 
vagonai su ypatinga apsauga 
buvo pastatyti priesz rampa, ir 
saugojami. Vakare prasidėjo ir 
ju rusziavimas sugryžta N. K. 
V. D. apsauga. Rusziuojamo 
vagono durys praviros buvo tik 
tiek, kad žmogus galėjo iszeiti 
skersas. Iszszauktaji kariszki, 
tik jam iszeinanant pro duris, 
pasitikdavo N. K. V. D. kari
ninkas su brauningu, kuri at
statydavo in krutinę ir tik pora 
žingsniu žengus, klupdydavo 
ant keliu ir darydavo krata. Po 
kratos vienas nulydėdavo in 
ežia pat stovinti vagona, o ki
tus guide in sunkvežimi, kaip 
malkas'.

Prisimenu matyta vaizda: 
Vienas pulkininkas atsisakė 
klauptis, ir nesiklaupe. Prikro
vė sunkvežimi, stipriai ji apsu
pę sargyba, iszveže Kenos 
kryptimi.

—BUS DAUGIAU—
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(Tasa) . mums pasakė, jog ir jis tėvukui
--------  koki nors užganėdinima. noris 

Senasis Ulin jau nuo seniai padaryti, matomai, jis mieste 
Liudviko name 'gyveno. Kas- da atsiranda ir del tevyko ko- 
dieniniiai atsitikimai, kuriu kius norint puikius daiktus 
Ulin buvo liudytojumi, buvo i perka, 
geriausias darodymais apie 
Liudviko ir jo visos szeimynos 
dorybes ir tikriausia tikėjimą. 
Name buvo vienybe, ramumas, 
mielaszirdyste ir darbsztumas. 
Ulin tankiai su Liudviku ’apie

galva, yra neiszscmianiu žmo
gaus laimes szialt i ui u. Nuo szios 
dienos liekuosi tikru ir tvirtu 
Dievo Bažnyczios sąnariu. G 
kad grysziu in savo szali, savo 
žmonėms amžinojo Dievo norą 
apreiksziu. Pasiimsiu su savi
mi kunigus, kad mano žmones 
apszviestu ir juos tikrojo tike-

Baigiasi Lenktynes

tikėjimą kalbėjosi ir juo dau
giau su anuom pasipažindavo, 
juo labiau prie ano turėjo pri- 
siriszima. Tie pasikalbėjimai ji 
taip giliai pertikrino, jog nuo- 
amžino Upupacho mokslas ir jo 
tikybos visokie instatai yra 
žmonių iszmislu; jog jo moks
las žmogų negali padaryti nei 
laimingu, nei suteikti tvirta pa
pėdė, ant kurios butu galima 
su visu drąsumu žengti pirmyn 
ir visuomet ramia sanžine turė
ti.

Ir atsitiko karta, jog Liudvi
ko vaikai atbėgo pas Ulina ir 
jiam apreiszke, jog liekasi tik 
trys dienos iki ju tėvo Gimimo 
Dienos. Dienoj gimimo visi sy
kiu tęva geide pasveikinti ir 
jam kokius nors užganedinimus 
padaryti.

— Ar ne teisybe, tėvai Ulin, 
suszuko vaikai, juk ir jus sukiu 
su mumis busi.

— Be abejones, mano vai- 
kucziai, tarė Ulin, ir asz su ju
mis draugiausiu ir sykiu 
džiaugsiuosiu.

Gimimo Diena priėjo ir visi 
sykiu linksminosi. Jau buvo 
"geri priesžpi'ecziai; Liudvikas, 
pati ii’ ju dvieju vaikai, net ir 
darbininkai (samdininkai) 
szventadieniais rūbais apsirė
dė; prisiartino laikais pietauti.

Ant stalo czystos skoterties 
gulėjo brangus daiktas, kaipo 
apkalbamos dienos papuosziai- 
las ir puikiausia dorybes dova
na. Tai buvo toji puse rūbo, ku
ria Liudvikas būdamas ant sa
los nuo karaliaus Ulin buvo ap
lankęs, t. y. vienutinis ir pasku
tinis isz ju visu turtu daiktas ir 
ženklas, kadangi mariose tur
tams gniuždant, Liudvikas pir
miausiai ta puse rūbo nutvėrė 
ir kaipo brangiausia turtą isz 
savo ranku nepaleido. Iszsta- 
czius ta dali rūbo, Liudvikas ta 
geraji seneli norėjo pertikrinti 
jog jis kaipo pirmiau ji mylėjo, 
taip ir dabar senoviszkai mylis 
ir po draug kad senelis inejes in 
kambarį apie dienos branguma 
suprastu ir ji nuo saves kaipo 
ir visi pasveikintu. Vienok lau
kiamas senelis vis da ilgai ne
pasirodė. Jam neatėjus vis su 
žingeidumu vienas pas antra 
pradėjo teirautis, kame senelis 
atsirastu. Tuomtarpu viens isz 
tarpo tarnu ’apreiszke, jog senis 
Ulin ryte anksti isz Liudviko 
namo iszejo.

— Ak, Dieve! Suszuko 
Liudviko pati, kad jam nors 
koksai pavojus kartais neatsi
tiktu.

— Ne, ne, mamyte, praszne- 
ko mažas Jonukais, tėvas Ulin

ĮUgr1 Mažas Naujas Aukso 
Altorius Nr. 186, didei naudin
gi Malda Knygele, pavesta vi
sos Lietuvos Kataliku Jaunuo
menei. Apdaryta in celluloid, 
444 puslapiu, $2.50. Adresas: 
Saule Publishing Co., Mahanoy 
City, Pa.

Netrukus susirinkusi Liudvi
ko szeimynele po langais isz- 
girdo karietos barszkejima. Vi
si susiplakė prie langu, bet 
kaip nusistebėjo, kada pamate 
karieta auksu ir sidabru pa- 
puoszta ir joje inkinkytus sze- 
szis arklius. Bet netrukus da 
labiau visi nusistebėjo, kada 
tarnai karietos dureles atidarė 
ir karalių Ulina, isz karietos sa
vo rankomis priėmė. Ir tuojaus 
karalius Ulin karaliszkuose rū
buose su tarnais nusidavė in 
Liudviko grinczia. Visi labai 
susijudino. Liudvikas negalėjo 
nei vieno žodžio isztarti, o pati 
su vaikais, tarytum, apmirė 
stovėjo. Karaliui inejus grin- 
czion niekais jo negalėjo nei pa
sveikinti, nei ji priimti.

Karalius Ulin maloniu balsu 
prie anų prakalbėjo: Ulin kaip 
nelaimingas senelis pas jumis 
surado prieglauda ir malonu su 
anuom upsivaikszcziojima, tai 
kas-gi gali sulaikyti kaipo ka
ralių nuo tu. visu užganedini- 
mu ir to didžio prisiriszimo 
prie tavęs, daug garbingas vy
re, ir prie tavęs, godojama szei- 
mynele ?

Ir prisiartinęs prie Liudviko 
ir piaemes jo ranka, prabilo:

— Lai augszcziausias Die
vas suteikia tau tukstanczius 
suraminimu ir lai laimina tavo 
gyvenimui! Gyvenk taip visuo
met, kaip gyvenai iki sziolei ir 
visuomet savo visa vilti Dievo 
nepabaigtoj mielaszirdystej pa- 
dekie! Gyvenimo kartybes tai- 
po perneszkie, kaipo Kristus, 
kuris už mus kentediamas ir 
mirdamas, mus iszgelbejo isz 
tamsybių ir nelabojo verguvės. 
Nuo szios dienos, tavo gyveni
mo, tavo Dievas yra jau ir ma
no Dievu. Iszipažystu, jog ty- 
cziomis atvykau pas tave kai
po varguolis ir apleistas sene
lis, idant persitikrinti, ar tavo 
tikėjimas turi tvirta ir nepaju
dinama papėdė; ar jisai ver
tas, kad ji visa žmonija iszpa- 
žintu. Tikėjimas tavo senu 
draugu, kurie vienok su tavimi 
turėjo tokias- paczias nelaimes, 
tu džiaugsmu neturi. Priesz ait- 
lankyma tavęs, pirmiau buvau 
pas anuodu, bet persitikrinau, 
jog ju tikėjimu yna tuszcziu; 
pas nuodu varszas netur jokio 
parėmimo ir paszelpos, nelai
mingas vilties, liūdinąs — su
raminimo. Tiedu nepažysta nei 
paties Dievo; jiem in galvas 
kvaitulys skverbiasi, juokiasi 
isz darybes ir szventu daiktu, 
neapkenczia proto ir užsigina 
Dievo, Kuris yra nematomu pa
saulės valdytojumi ir Kuriam 
mes visi su tikra szirdimi pri
valom tarnauti. Kada tu, Jusuf 
ir Zebit ant mano salos prie
glaudos jieszkojote, jusu nevie- 
nokia tikyba likosi priežasti
mi, kad apie savo tikyba pra
dėjau labai abiejoti. Iszmin- 
cziaus Jedoko žodžiai man su
teikė drąsos ir pradėjau tyrinė
ti, kokia tikyba butu žmogui 
geriausia ir tikriausia. Tavo ti
kėjimas, Liudvikai, yra parem
tas dorybes ir teisybes stulpu; 
mokslas Jėzaus Kristaus, Kuris 
yra nematoma tavo bažnyežios

BALTRUVIENE

Hei jus mergeles, 
Tame Virdžinioje, 

Apsimalszykite, 
Ba pribusiu vėliaus. 
Ar žinote kad asz 

keletą radiognamus gavau, 
Net baisiai ant 

jus užpykau,
Bereikalo baderuojet 

mane, 
Isz vietos in vieta.

Vos biski po 
Nedeliai atsilsėjau, 

Kad mat, vela 
naujienų iszgirdau,

Ir tiliponas pradėjo 
skambėti, 

Sztai kas tekis 
pradėjo rėkti, 

Hei, ar tai jus
Pone Baltruvienuke

Pribuk in Grenrapida 
tuojaus!

Taigi, ka man daryt 1 
Turėjau tuojaus ketantis 

In savo eroplana 
inszokau,

Ir in Grenrapids 
pribuvau, 

Moterėles tuo patikau, 
Kėlės pažinau ir 

užkalbinau, 
Viena buvo tokia dora 

ir gera bobele, 
Bet tuo ant jos 

pažinau, 
Kada akis mano užmecziau,

O kalbėjo man, 
Ir kaip da,

Viską kad žinojo iszplepejo. 
Kalbėjo kas czion girdėti, 

Bet, pradėjo kas tokio 
smirdėti, 

Sztai guzute atsidavinejo,
Ir kito ko buvo, 

Be jokios sarmatos.
Paskui dažinojau apie tai, 

Kad pas szita moterėle 
sueina koki ten vyrai,

Ir gere per naktis visas, 
Neprižiūri szeimynas savo, 

Tiktai gerdavo, 
Ir savo namelio nedažiuri, 
Bet daug czion tokiu yra, 
Ka apleidžia, savo vyra, 

Apie nieką nedboje, 
Taigi, dasilauke graudinga 

gala!
* * *

Nekurtos moterėles sztarkios, 
Ir kaip sakant smarkios, 

Nežiūri ant nieko, 
Juokėsi isz viso svieto.

Norints keletą vaiku turi, 
Bet ant ju visai nežiūri, 

Per dienia tik geria, 
O vaikai valgyt praszo, 

Nes isz bado serga.
O vyras in kada duoda, 
Ba vakariene nevirta.

Po nogiu kad nedarytume! 
Sarmatos.

Ba kaip pribusu, 
Tai vėjo bus!

Szitam raiteliui ir jo ark
liui lenktynes labai netikėtai 
baigiasi, kai arklys Pilgrim’s 
Way suklupo kai jis perszo- 
ko per augszta tvora. Raite
lis buvo nuo arklio numestas.

i jimo'iszmokintu, idant czionai j 
ir po mircziai liktųsi laimin
gais. Bet kad mano brangus 
Liudvikai, ilgametine toj tavo 
Gimimo Dienoj nuo manės ap
lankytum dovana, neniekink, 
meldžiu priimk tas kelias do-, 
vanas, kurias tau dabar galiu 
suteikti.

Ulinui davius ženklą, tarnai 
sudėjo puikias Liudvikui dova
nas ir szis likosi visame Zam- 
borszte turtingiausiu ukesu. 
Liudvikas, pati ir vaidai pra
dėjo gailingai verkti, o paskui 
juos ir visi samdininkai. Pas
kui karaliui prie kojų visi su-1 
kniubo ir melde palaiminimo. 
O karalius pakeles akis in dan
gų prie Dievo meldėsi ir visus 
susirinkusius laimino. Vienok 
Ulin’ui nužvelgus ant stalo sa
vo puse brangaus rūbo, jam 
taipgi isz akiu aszaros pradėjo 
lietis ir jaute didi užganedini- 
ma. Paskui linksmai Gimimo 
Diena buvo apvaikszcziojama. 
Karalius prie stalo pirmoj ir 
pagirtinoj vietoj sėdėjo.

Po iszkilmingo Gimimo Die
nos apvaikszcziojimo karalius 
Ulin keletą dienu pas Liudvika 
iszbuves, nuvyko vėl in savo 
karalyste. Jis ant savo salos 
laikui bėgant liepe visas sta.b- 
meldiszkas stovyklas sugriauti 
ir ant ju vietų pastatyti bažny- 
czias su puikiais boksztais ant 
kuriu szventi kryžiai žierete- 
žierejo. Kunigai visuomet Szv. 
Evangelija garsino, o ant alto
rių Szv. Miszias laike. Bažny- 
czio^e karaliaus Ulino pavaldi
niai visuomet ant keliu priesz 
amžina viską matanti, galin
giausiai ir nematoma Dieva, 
mielaszirdiįngiausiiai Tęva mel
dėsi. /

* * *

Laikrasztininkui Jimmy Į 
Klemartin buvo laime kad 
jis buvo kaip tik szitoje vie
toje kai ta nelaime atsitiko ir 
jis galėjo szita paveiksią nu
traukti.

Ant galo szios apysakaites 
pasiryžau prie tavęs, brangioji 
krikszczioniszka jaunuomene, 
prakalbėti! Perskaityta apysa
kaite mumis aiszkiausiai per
statų, jog žmonija norėdama at
gimti ir liktis laiminga, ta vis- 
ka pasiekti gali tik su Jėzaus 
Kristaus mokslu ir tikru Szv. 
Tikėjimu. Pertai dekavoĮdm 
Dievui, jog mums daleido tuo 
szventu ir neapsirinkamu 
mokslu naudotis. Vienok ne ga
na vadintis krikszczioniu, reik 
neatbūtinai ta tikėjimą ir Die
vo mokslą perdem .pažinti. ir 
viską gerais darbais papuoszti. 
ir kad musu praktiszkas gyve
nimas butu atsakomas gyveni
mui, koki mums Dievo Bažny- 
czia perstato, t. y., dvasiszkam 
gyvenimui. Nes pasakyk-gi 
pats, kas tai butu do žmogus, ] 
kuris melsdamasis prie Dievo, 
garbintu Jo neapribuota meile, 
o negodotu ir nemylėtu savo ar
ty mo, per kuri tai žodi supran-” 
tam visus ant žemes žmones, be 
jokio skirtumo ju tikėjimu ir 
paėjima, be skirtumo, ar jie yra 
musu draugais ar nedraugais. 
Dievo meile pasiremia ant mei
les artymo ir prieszingai. Kas 
pertai nemyli ir negedo ja arty
mo kaipo patsai saves, tasai ne
myli ir Dievo, bet ypacz Juonį' 
vieszai niekina, kadangi rusti-i 
mint artynia ir jam darant ko
kia nors skriauda, rūšiniam ir 
pati Dieva ir Jo paveiksią, ku
ris juk kožnam žmogui yra už
slėptu,

Bet musu kasdieniniai dar
bai aiszkina, kad gana dažnai 
pamirsztam apie ta didi prisa
kymą, kuris iszsilieja isz pat 
prigimimo tiesu. Ir tiaip, pa- 
veizdan, kas lytisi Žydu, kaip 
tai tankiai per anuos mes Die-

iris pusėmis liepia 
broliszka meile, iszreikszdainas 
tuos žodžius: “Tarp saves my
lėkitės, kaipo asz jus numylė
jau! Ant to jus pažys kad mano 
mokytiniais esate, jeigu tarp 
saves mylesites, kaipo asz jus 
numylėjau.” Jom 13,34,35. 
—Nes norints Žydams kokios 
nors materialiszkos skriaudos 
nepadarrysim, atsitinka vienok 
tankiai, kad juos skriaudžiam 
dvasiszkai, niekinam ju garbe, 
neteisingai juos iszskiriam isz 
draugijos ir visos abelnai žmo
nijos reikalu. Teisybe, nekurie 
va rustinam, kaip tankiai savo 
apsiejimuose su ta tauta nete- 
mijam in pasaulės Iszganyto- 
jaus mokslą, Kuris mums viso- 
Žydai tur blogus palinkimus ir 
paproezius, bet kaipgi, klausiu 
tie nelaimingieji nuo tu papro- 
cziu gali atsikratyti ir apsiva
lyti, jeigu mes juos visus lai
kom kaipo ’belaisvius ir kad 
jiems jokiu isz savo puses pa
vyzdžiu ir pamokinimu nesu- 
teikiam. Tankiausiai mes pa
tys esam kaltais, kad ju su tik- 
ruojuruoju tikėjimu, su kriksz- 
czionyste nesupažindinam Nuo 
saves ju nestumkim, parody
kim jiems praktiszkesne musu 
Iszganytojaus mokslo puse, o 
persitikrinsim, jog toji tauta, 
tie visi žmones persikais vi- 
siszkai in kitokius sutvėrimus, 
o su laiku visa krikszczionystes 
mokslą gali numylėti ir isz da
lies liktis gerais žmonėmis.

Ka tik perskaitytoj apysa
kaitėj matėm, jog stabmeldi 
Karalius Ulin per visa savo gy
venimą tikybas tyrinėjo ir vi
suomet buvo neramus, norėda
mas tikriausi mokslą susekti. 
Jeigu Liudvikas savo doru gy
venimu butu karaliui pavyz
džio* neparodės, be abejones ka
ralius nuo krikszczionysteis bu
tu pasipurtęs. Todėl, czionai 
Liudvikas labai gerai elgesį 
pritraukdamas prie saves ne
tikrinti ir paskui ji padaryda
mas krikszczioniu. Tai-gi ir 
sziose dienose butu viskas ki
taip, jeigu musu jaunuomene 
pagal Kristaus mokslą, o da 
tarp netikiu gyvendami, pana- 
sziai Liudvikui elgtųsi. Juk ir 
sziose dienose atsiranda ' labai 
daug tokiu žmonių, kurie per 
metus liudedami jieszko tikro
jo mokslo, tyrinėja, bet-gi ar 
gali surasti ta mokslą, jeigu O 7 V O

musu jaunuomene ir abelnai 
visi savo pavyzdžiais ir artymo 
meile ano neapreiszkia, nesu
randa! Pertai mielas skaityto
jau, atkreipk prie to visko sa
vo atyda ir rūpinkis pagal savo 
iszgale būti visur ir visame do
ru. Tegul tau ingyti turtai ne
užtemdo proto, o anuos vėl pra
radus nenusiminkie, nes viską

užlaikyti Dievas žmogui gali suteikti ir 
gali, atimti, o tuokart savo pu
se tukstanczius netikėliu pa
trauksi ir jiems nuliudusias 
szirdis suramysi!

----- G ALA S---- -

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

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, Szvt. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

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

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

^DIP-LESS”
WRITING SETS

by

Choose The Right Point 
for

The Way You Write

Nepaprastas Katinukas

Szitas katinukas, kaip ir 
visi tokie jo veisles, labai my
li pieną, bet jis ne kaip kiti 
laka, bet geria pieną.

Czia mažute mergaituke,

Barbora geria stiklą pieno ir 
jos katinukas taip pat geria 
savo pieną isz stiklo ir per 
szaudeli.

Laikrasztininkas kuris

mums szita paveiksią pa
siuntė mums nepasake ar szi- 
tas katinukas savo zupe su 
szauksztu valgo ir ar jis var
iuoja peili ir videlci.

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co.,

Istorija apie Amžina Žydą. 
I o kelione po svietą ir liudymaa 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy; CĮtJ



1 ■ 8 A n EI!! MAHANOY CITY, PI.

ZiniosVietines Su Jaucziai Muszasi

— Visos angliakasyklos 
pradėjo dirbti Planedelyje.

— Utarninke pripuola Szv. 
Aloyzo, taipgi pirma diena Va
sario.

— 'Szventos Marijos Slavo- 
ku parapija rengia Dideli Ba- 
zara per tris dienas: Liepos 
(July) 24, 25 ir 26 dienomis. 
Bazaras 'bus lakiomas parapi
jos darže, W. Centre Uly.

— Garnys tomis dienomis 
paliki sveika ir drūta sūneli 
del J. Leariams, Philadelphia, 
Pa. Ponia Leariene po tėvais 
vadinosi Pranciszka Bockaus- 
kiute.

— Seredojo Szv. Paulino, 
taipgi ta diena 1941m. Vokieti
ja paskelbė kara priesz So. Pa
sija, sulaužydama taikos sutar
ti ir intard/ama Rusija, buk So
vietai grasino Vokiecziu rube- 
žius, ir ta diena 1940 metais 
Francuzija pasidavė, ir Vokie- 
cziai užkariavo. Ta paežiai die
na 1919 metais Vokietija sutiko 
ant taikos sutarties su Alijan- 
tais. Tai 1940 metais Vokiecziiai 
jautėsi kad jie ne tik Prancū
zėms, bet visam svietui atker- 
szino, ta diena 1941 metais Na
ciai, Vokiecziai isz pasalu insi- 
Verže in Lietuva; o ta diena
1230 metais Didysis Lietuvos 
Kungaiksztis Kun. Rimgaudas 
su savo kareiviais pergalėjo ir 
iszmusze 200,000 Vokiecziu.

— Ketverge Szvento Ethel- 
dredos, taipgi ta diena 1763 me
tais gimė Josephine de la Lage- 
rie, kapitono dukrele, isz Mar
tinique, Prancūzu West Indies. 
Kai ji buvo tik penkiolikos me
tu senumo ji nuvažiavo in 
Francuzija, kur ji visus iprie 
saves prisitraukė savo gražu
mu. Kai ji buvo tik mergaite, ji 
apsiženijo su Viscount Alexan
dre de Beauharnais, kuris bu
vo nužudytas per Prancūzijos 
revoliucija. Napaleonas Bona
parte insimylejo in ja ir su ja 
apsiženijo 1796 metais. Jis su 
ja persiskyrė, gavo “divorsa” 
1809 metuose. Bet ji jau buvo 
Austrijos valdove ir szita vieta 
ji pasilaikė nepaisant Napaleo- 
no.

— Panele Dorota, duktė po
nios Helenos Yanikunienes nuo
1231 E. Pine Uly., ir Francis 
McElhenny eme szliuba Suka
toje, Szv. Juozapo bažnyežioje, 
10-ta valanda ryte. Svotai buvo 
pone Lillian Gibbons, panele 
Leona Yext ir pone Mare Sli- 
zewski, Juozas McElhenny, Jo
nas McElhenny ir Wm. McEl
henny.

— Stabdžiai, briekai ant 
didelio angline troko sugiedo 
ant Vulkano vieszkelio, Ket
verge popietu ir draiverys Ar
nett Alexander isz Brooklyno, 
negalėjo sulaikyti, nes trokas 
smarkiai ėjo kad vištai nuo kal
no nulėkė ir apsivertė. Arnett 
Alexander, 33 metu amžiaus li
kos sužeistas in rankas ir ko
jas, o jo draugas Wm. Holland, 
44 metu amžiaus sužeistas in

Szita moteriszke, Conchi
ta Cintron, isz Peru kraszto, 
kaip ir vyrai drąsuoliai eina 
in arena musztis su jaueziais. 
Szitoks sportas yra labai 
miegiamas Ispanijoje ir 
Meksikoje. Ji Paryžiuje vi
sus palinksmino kai ji paro
de savo vikrumą ir drąsumą. 
Ir szita syki visiems ant gero 
iszejo, nes ir ji ir jautis liko 
gyvi. Paprastai arba jautis 
nuduria žmogų ar žmogus 
nugalabina ta jauti.

lius susikūlė su kitu automobi
liu ant vieszkelio. Jos vyras bu
vo lia'bai sužeistas. Policija, sako 
vyro vardas yra Joseph Neigh. 
Jis buvo nuvežtas in Abington 
Memorial ligonbute. Jis polici
jai paaiszkino kad stabdžiai, 
briekos ant jo automobiliaus 
sugedo ir jis negalėjo sustia'b-■ 
dyti.

galva, rankas ir krutinę, ir li
kos nuvežti in Locust Mt. li
gonbute.

Shenandoah, Pa. — Vincukas 
6 metu senumo, sūnūs V. Su'ba,- 
lausku, likos sužeistas in gal
va ir tiesia ranka. Nelaime atsi
tiko kaip vaikutis'bego staeziai 
in einanti automobiliu kuri vai
ravo Francis Luscan, isz Lost 
Creek. Vaikutis nuvežtas in 
vietinia ligonbute.

— Sekantieji vyrukai įlį
stojo in Amerikos tarnyste: Isz 
Shenandoah: Vaitiekus J. Ab- 
ramoviez, Robert P. Czisick ir 
Jonas Andrusik. Isz Shenan
doah Heights: Kazimieras V. 
Gasievicz. Isz Frackville: John 
Richardson, Jr., Ant. J. Vinsky 
ir Jos. Keim, Isz Ringtown: 
Lester F. Reighard ir Roy L. 
Lo'rah. Isz Gordon: Lloyd H. 
Wolfgang. Isz Williiam Penn: 
Albertas Medlinskas. Isz La
velle: Fred A. Kopfinger.

Wildwood, N. J. — Trokas 
partrenke ir labai sužeidė Leo 
Karaswicz, szeszios deszimts 
penkių metu amžiaus žmogų. 
Policija sako kad draiverys to 
troko buvo Lester Moore, tris- 
deszimts penkių metu amžiaus, 
isz Cape May Court House. Ka
raswicz buvo nuvežtas in Sea 
Isle City ligonine. Daktarai sa
ko kad jie dar tikrai nežino 
kaip labai jis buvo sužeistas, 
nes jis buvo labai sukriestas.

Philadelphia, Pa. — Septy
nios deszimts vieno meto am
žiaus žmogus isz South Phila
delphia, ana sanvaite pasimirė 
in Presbyterian ligonine, kur 
jis buvo atvežtas kai jis buvo 
suvažinėtas prie Keturios De
szimts Septintos ir Lancaster 
ulycziu. Žmogaus vardas buvo 
General Odom, nuo 1831 Fitz
water ulyczios Auotmobiliaus 
draiverys, Albert DeLoggio, 29 
metu amžiaus, buvo suaresztuo- 
tas ir iant tukstanezio ir penkių 
szimtu doleriu kaucijos padė
tas in kalėjimą.

York, Pa. — Trys žmones li- 
jkos sužeisti per ekspliodojama 
gazo York County Gas Co. Ble- 
dies padaryta, ant $25,000.

Girardville, Pa. — Domini
kas Stankieviczius, isz Rappa
hannock, arti ezionais, numirė 
Ketverge, namie. Velionis sir
go ilga laika. Buvo anglia kasis. 
Apie penkiolika metu atgal 
diibo Lehigh Velley Nr. 2 ka
syklose. Gimė Lietuvoje, atvy
ko in Amerika penkis deszimts 
metu atgal. O apie penkiolika 
metu atgal gyveno Shenadory- 
je. Buvo narys Szv. Vincento 
parapijos. Paliko dideliame nu
liūdime savo paezia Margareta; 
du sunu: Alberta, namie ir Do
minika, Brooklyn, N. Y., trys 
dukterys: Helena Cavanaugh, 
Ashland, Julija, Brooklyn, N. 
Y., ir Violeta, namie, taipgi du 
anūkus. Laidotuves invyko 
Panedelyje, su apiegomis Szv. 
Vincento bažnyczioje 9-ta va
landa ryte ir kūną palaidojo in 
Szventos Marijos kapines, prie 
Szv. Jurgio parapijos Shenado- 
ryje. Graborius A. J. Vilinskas 
laidojo.

BIZNIS PRASTAS 
AMERIKOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rodyti kad jiems biznis labai ge 
rai eina, bet, visi prisipažinsta, 
kad pinigu, doleriu nėra gana!

Isz viso szito tarptautinio 
biznio iszeina, kad ežia namie 
atsiras vis daugiau ir daugiau 
darbininku be darbo ir biznie
rių be biznio!

VAŽIUOJAME KUR?
O

L. TRASKAUSKAS
. . i - ■

LIETU VISZKAS 
GRABORIUS

Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

B35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.

Chicago, Ill. — Kumsztynes 
tarpe Jersey Joe Walcott ir 
Ezzard Charles, juodukai, in- 
vyks Seredoj viakare, Comisky 
Field, Chicagoje.

Glenside, Pa. — Penkios de- 
szimtys metu amžiaus moterisz
ke isz Washington, N. J., buvo 
ant sykio užmuszta kai ji isz- 
krito isz automobiliaus ant 
ulyczios. Jos vyro automobi

WASHINGTON, D. C. — 
Praeita sanvaite buvo tokia 
graži, tokia maloni ir tokia sau
lėta ir tingi kad beveik visiems 
buvo pagunda eiti ar važiuoti 
kur. Butu buvę gražu pasiimti 
dideli, gražu, brangu ir atdara 
be stogo automobiliu ir sau po- 
niszkai traukti in kalnus. Bet 
nežiūrint to kad to brangaus ir 
didelio automobiliaus mes ne
turėjome, visgi gamta buvo 
graži ir saulute maloni, kai mes 
pyszkinome sau tame savo su- 
lužusiame Forduke. Nebuvo 
svarbu kur mes važiuosime, bi
le tik važiuosime.

Beveik kiekvienam malonu 
tas pavasario oras, nors ir su 

Automobiliu gasu sumaiszytas.
Virginijos valstijoje buvo 

| Daržu ir Sodu Sanvaite, kur 
poniszku dvaru durys buvo at
daros, ir visi buvo kviecziami 
užeiti ir pažiūrėti kaip anų die
nu ponai Amerikoje gyveno

Texas valstija mėlynavo ma- 
žucziu geliu paklodėmis. Aguo
nėlių raudoni žiedai aki vere 
laukus aplink Los Angeles 
miestą. Medžiu bumburai spro
go Naujoje Anglijoje.

Vieszkeliai visur buvo pilni, 
prikimszti poniszkais automo

biliais ir laužais; visi važiavo 
kur. Vieni galvatrukcziais sku
binosi ten ir atgal ir beveik 
nieko nemate, tik gal polici j an
ta susitiko; kiti tingiai, isz lėto, 
nesiskubindami, bevažiuodami 
szildiesi insaulyje, gėrėjosi 
gamtos gražumu ir džiaugiesi 
kad jie dar vieno pavasario 
sveiki ir gyvi susilaukė.

Ūkiai žaliuoti, miszžai oszia 
saulute vieszkeli kaitina, dar
bininkai smala maiszo, viesz- 
kelius taiso, dangus mėlynuoja, 
balti debesėliai tupi kaip pe
rekle ant kiausziniu. Nabagai 
bužiai, musytes ir museles gala 
gavo, prilipdamos prie auto
mobiliaus lango.

Los Angeles miesto drąses
nieji plūduriavo marese, nepai- 
sindami ukanu ant mariu. Ūki
ninkai insitaise naująsias ma- 
szinas sėdėjo kaip kokie ponai 
ant savo maszinu ir are ir akė
jo savo laukus. Jie ežia diena ir 
nakti dirba. Daržuose žolele jau 
ir didele; Vaikai ta žole pjauna 
su maszinomis. Nupjauta žole
le kvepia kaip naujai pakirstas 
szienas.

Vyrai, vaikai, merginos ir 
moterėles anksti ir vėlai, priesz 
pradedant darba ar užbaigus 
darba eina žvejoti, po upeli plu- 
durioja ar ant kranto kantriai 
tupi ir nepaiso ar pagaus kokia 
žuvyte ar ne, nes jiems žvejokle 
tai sportas, ne pragyvenimas.

Milijonai žmonių negalėjo, 
laiko neturėjo iszvažiuoti isz 
miestu in laukus, bet jie visgi 
namie nerimavo, ir iszejo ar isz- 
važiavo nors po priemiesezio 
ulyczias ir parkus pasivaiksz- 
czioti ar pasivažinėti.

Tukstancziai nuvažiavo in 
arkliuku lenktynes, vieni links
mai parvažiavo ir laimėtas bu- 
maszkas maloniai cziupinejo, 
kiti, muse kandę, parvažiuoda
mi savo kelis likusius skatikė
lius skaitiesi.

Vakarais kavalieriai su savo 
szirdelemis iszvažiavo ant 
“raidos” ir sustojo parkuose, 
kalnuose ar kur nuoszaliai nuo 
vieszkelio.

Vaikams mokslas nerūpėjo 
nes gamta viliojo. Mokytojos 
vaikus mokino, bet kaip tie vai
kai ir jos daugiau per langus 
žiurėjo.

Visiems mums yra daug ru- 
peseziu, daug darbo ir gal dar 
daugiau vargo, bet pavasario 
saulutei pakilus musu visi tie 
vargai, kaip ta rasa ant žoleles 
dingsta. Rusija, pragyvenimas, 
bedarbe, gresiantis karas, 
sprogstanti ‘ ‘ Atom ’ ’ bomba, 
skolos ir visos tokios bėdos, vi
si tokie vargai ir rupeseziai 
dingsta kai mes iszvažiuojame 
in laukus kur pavasario saulute 
mus pasveikina.

ARMIJOS EROPLA- 
NAS SUDUŽO IN 

KALNA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kai tas eroplanas sudužo, jis 
ir užsidegė. Du sudege, o du 
kiti isz to trenksmo buvo isz- 
mesti isz eroplano. Kai polici- 
jantai ir kiti talkininkai pasie
kė eroplana, jie greitai negalė
jo prieiti, del to gaisro,

Spėjama, kad lakūnas kuris 
ta eroplana vairavo tuo laiku 
kai nelaime atsitiko, jau jiesz- 
kojo vietos nusileisti, nes mig
los buvo per tirsztos. Vietos 
nusileisti greitai nerado ir už 
tii ta nelaime atsitiko.

TARNAITE NUŽUDĖ 
VAIKA

LANCASTER, PA.—Szesziu 
metu vaikas buvo ant smert 
užmusztas savo namuose. Ji 
užmusze tarnaite kuri pasiaisz- 
kino, kad tas vaikas nedave jai 
ramybes. Tas szesziu metu 
vaikas buvo Ronald G. Keller, 
isz Lititz. Keturiolikos metu 
mergaite, kuri ka tik buvo pa
samdyta, ji taip sudaužė, taip 
primusze, kad vaikas numirė.

Ta mergaite, Jean Sonnen, 
teipgi isz Lititz, yra viena isz 
asztuoniolikos vaiku szeimy- 
nos. Ji policijantams viską isz- 
pasakojo, kode! ir kaip ji ta 
vaika užmusze.

Nužudyto vaiko tėvas Paul 
.Keller tuo laiku dirbo darže. 
Jis sako, kad jis su savo žmona 
ka tik ta sanvaite buvo pasi
samdė szita mergaite. Jiedu 
turi du kitu mažu vaiku. Jie 
buvo ta mergaite, tarnaite pasi
samdė kad ji padėtu su darbu 
apie namus ir prižiuretu tuos 
vaikus.

Jean Sonnen ka tik buvo už
baigus pradine mokykla, ir 
sziais metais butu stojus in 
augsztesniaja mokykla, High 
School. Ji sako, kad tas vai
kutis nedave jai ramybes ir vis 
zulinosi apie ja kai ji norėjo 
drapanas skalbti, ar koki kita 
darba dirbti. Kai tas vaikutis 
nesiliove ja kibinės tai ji nusi- 
stvere pagali ir reže jam per 
galva, paskui ji dar kelis sy
kius jam davė su tuo pagaliu.

Paskui ji iszbego in darža ir 
to vaiko tėvui pasakė, kad jis 
ateitu in stuba. Kai tėvas atėjo 
jis rado savo,sunu ant grindų 
kraujuose. Jis greitai nuveže 
savo sūneli pas daktara, gydy
toja, vis mislindamas kad jo 
vaikas trepais nupuolė ir susi
žeidė. Bet kai daktaras pama
te ta vaika, jis tuoj aus paszau- 
ke policija ir policijantai suėmė 
ta mergaite.

UŽTRUCINTAS 
ALUS

Norėjo Nutrucinti 
Savo Žentą

PHILADELPHIA, PA. — 
Szeszios deszimts keturiu metu 
amžiaus Samuel Perkovich bu
vo pasmerktas, už tai, kad jis 
norėjo nutrucinti savo žentą, 
Sausio 8-ta dienia. Jis indėj o 
trueyznos in sznapsa ir in alų.

[mokslo metas
BAIGTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sakyti. Tu skerdynių skai-- 
czius pareis nuo to, kaip mes 
suaugusieji vairuosime savo 
automobilius, kaip mes apsi
žiūrėsime ir kaip atsargiai va
žiuosime. ■

Mokslo metai jau užsibaigė. 
Vaikai, kaip žirniai iszbyres 
ant ulycziu ir vieszkeliu. Mo-

Teismas rado, kad jis buvo kal
tas, bet nors jis buvo pasmerk
tas, teismas sulaikė nuteisima 
ar nubaudima.

Žentas policijai szitaip pa
aiszkino kas ten atsitiko? Jis 
sako, kad jis kelis mažuczius 
stiklelius iszmete ir kelis stik
lus alaus iszmauke ir jam tuo- 
jaus pradėjo baisiai deginti vi
sa burna ir gerkle. Kai jis nu
ėjo pas daktara, ir jam pasakė 
kad jis yra aptrucintas. Tada 
jis ta bonka sznapso ir kelias 
bonkas alaus nunesze pas tuos 
mokslinczius kurie gali pasakti 
kas randasi valgyje ar gerime? 
Jie jam tuoj aus pasakė, kad 
ežia inpilta trucyznos.

Kai policija suėmė seni, jis 
prisipažino, kad jis isz automo
biliaus “beteres ’ ’ iszeme rugsz- 
ti (acid) ir vandeni ir ji sumai- 
sze su tuo sznapsu ir alų ant 
kerszto. Jis sako, kad jis savo 
namus buvo užraszes ant trijų 
vardu. Kai jo žmona numirė 
jis savo dukteri ir savo žentą 
priėmė gyventi sykiu su juo. 
Jis sako, kad jiedu stengiesi vi
sokiais budais ji iszguiti ir isz- 
vyti. Jis toliau sako, kad jo 
žentas jam paskyrė tik maža 
kambarėli jo paties namuose ir 
privertė ji mokėti deszimts do
leriu ant sanvaites už burda.

Sveczias Isz So. Afrikos

ge. Keturi lakūnai žuvo.
Kareivis Leonard Novak, isz 

Pittston, Pa., Leitenantas Roy 
D. Lenser, isz Cleveland, Ohio; 
Leitenantas W. S. Shaffer, isz 
Hudson, Ohio ir kareivis Geo. 
Christian, isz Middleport, Pa. 
žuvo szito j e nelaimėje.

Ju kariszkas eroplanas buvo 
dvieju inžinu T-ll kuris gali 
penkis žmones vežti. Jis su to
kiu smarkumu davė in ta kaina 
kad medžiu virszunes per kele
tą szimtu mastu nunesze, kaip 
su kirviu nukirto.

Manilai Gandhi, sūnūs to 
Mahatma Gandhi, kuris ne 
taip seniai pasimirė, ir kuris 
po visa svietą buvo pagarsė
jęs, dabar atvažiavo isz 
South Afrikos kur jis reda
guoja laikraszti. Jis ežia at
važiavo pasižiūrėti kaip mes 
gyvename ir kaip Tautu San- 
junga veda savo posėdžius. .

INTARIA BUVUSI 
SEKRETORIŲ

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

jis nenori nieko bendra turėti 
su ta slapta “FBI” policija, 
jeigu sznipas nebuvo suimtas.

Jis staeziai sako, kad jam 
“FBI” policijantai buvo pasa
kė 1945 metuose, kad koks ten 
didelis ponas Washingtone ne
nori, kad tas sznipas butu sua- 
resztuotas. Tas didelis ponas 
buvo Amerikos Sekretorius J. 
F. Byrnes. Tasai ponas užsigi
na ir sako, kad jis niekados to
kio insakymo duoti.

Kiti du svietkai isz Niagra 
Falls, N. Y., ponas Jos. J. Fra- 
ney su savo žmona Leona teip
gi svieczina ir sako kad “FBI” 
slaptos policijos agentai pasi- 
aiszkino jiemdviem, kad Ame
rikos valdžia nori pataikauti 
tam Komunistui ir už tai, nega
lima ji suaresztuoti. Jiedu pa
pasakojo kaip jiedu padėjo 
“FBI” policijai surinkti daug 
žinių apie ta sznipa. Jiedu sa
ko kad policija buvo pasiren
gus ta sznipa suaresztuoti, kai 
jis iszvažiavo isz Amerikos.

Visi svietkai sako, kad ‘FBI’ 
policija turėjo gana žinių ir in- 
rodinimu ta sznipa suimti ir su
aresztuoti, bet kad Amerikos 
Taryba Washingtone jiems 
rankas suriszo, uždrausdami 
“FBI” policijai ji suimti.

. /_______

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

kytojai juos perspėjo apie to
kius pavojus, bet tie perspėji
mai kaip tas mokslas iszgeruo- 
ja atostogų, vakacijos laiku.

Pernai tūkstantis vienas 
szimtas ir septynios deszimts 
mokiniu, vaikucziu buvo suva
žinėti kai jie bego skersai uly
czias. Nuo devynių iki ketu- ' 
riolikos metu amžiaus, devy
nios deszimts vienas tūkstantis, 
trys szimtai ir keturios de
szimts vaikucziu buvo sužeista, 
sukolieczyta ant ulycziu, ir ke
turios deszimts septynį tuks
tancziai szeszi szimtai ir ketu
rios deszimts tokiu vaikucziu 
buvo sužeista, sukolieczyta ant 
vieszkeliu, tai yra po visa Suv. 
Vals. Apie devynios deszim- 
tas nuoszimtis tu draiveriu, 
kurie tokius vaikuczius suva
žinėjo, buvo tėvai, kurie patys 
turi kaip tik tokiu vaikucziu.

Mes baisiai pasipiktiname, 
kai pasiskaitome kiek kareiviu 
žuvo ant karo lauko, mes rei
kalaujama, kad teismas nu
baustu visus žmogžudžius, bet 
mes nieko nesakome, nieko ne
darome, kai mums pranesza, 
kad automobilius yra didžiau
sias žudytojas Amerikoje! Jo
kia liga, jokis karas tiek žmo
nių, o ypatingai tiek mažucžiu 
neiszžudo, kiek automobilius.

Už tai kiekvienas žmogus, 
kuris turi ir vairo j a, draivina 
automobiliu, turėtu labai at
sargiai vairuoti ir važiuęti. 
Automobiliaus draiverys turi 
rūpintis ne vien tik savo keliu 
ar savo važiavimu, bet, turi, bū
ti nuolatos prisirengęs sutikti 
netikėtas ir nenumatytas kliū
tis ant ulyczios ir ant vieszke
lio. -X ,

Aiszkus dalykas, visi mes 
norime Vasaros laiku važiuoti 
kur. Bet kam ežia skubintis, 
kam ežia striokoti?! Besisku
bindami, galva-trukcziais be
važiuodami, mes gal sutaupin- 
sime kelias minutas, gal grei- 
cziau nuvažiuosime už kita. 
Bet kas isz to.! Mums turėtu 
rūpėti gyvastis daugiau, negu 
laikas, nes ta gyvastis gali būti 
musu paežiu gyvastis. Mes my
lime vaikuczius namie; mylėki
me juos ir ant ulyczios ir ant 
vieszkelio! ,

NUŽUDĖ SAVO 
KŪDIKI

(Tasa Nuo 1 Puslapio) i ]

sziau.” 1 "L
Kūdikis, Mykolas, daktarai 

darado, pasimirė už tai, kad jo 
galvute buvo keturiose vietose 
praskelta. ;;

Motina dabar randasi kalėji
me. Ji buvo suaresztuota kaip 
tik po savo kūdikėlio laidotu
vių. : -j
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