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Isz Amerikos
PRAGYVENIMAS 

NEATPIGS
i '■ ------------------------------

WASHINGTON, D. C. — 
Jeigu musu skaitytojai dabar 
laukia, kad viskas atpigtu, tai* 
mes jiems visiems patariame 
nelaukti tos dienos.

■
Pirmiau visi tikėjosi kad vis

kas ims atpigti, ir taip iszrode 
kai sztoruose mes pamatėme 
viskas keliais centais pigiau. 
Bet, tik tiek pigiau ir ne dau
giau. Kai kurie daigtai, kurie 
daugiau atpigo, jau vėl ima 
brangti.

Maistas vis brangus ir bus 
brangus; mesa brangi, kiauszi- 
niai brangus. Beveik niekas 
tiek neatpigo, kiek mes tikejo- 
mies.

Ir kas ežia atsitiko? Musu 
klausytojai gali ta klausima ir 
musu “Saules” sztabui pakisz- 
ti, nes ir “Saulėje” mes rasze- 
me, kad viskas daug daugiau 
atpigs. Tai dabar reikia klaus
ti ir žiūrėti, kas ežia pasidarė, 
kad beveik visi laikrasztinin- 
kai suklydo, prasiszoko ir ne
teisingai pranaszavo?

In szita klausima mes galime 
be jokios baimes labai trumpai 
ir tikrai atsakyti. Valdžia ežia 
kalta.

Kai tik visas maistas pradėjo 
atpigti, tai valdžia stojo in pa- 
gelba ir pradėjo pirkti nuo ūki
ninku viską, ka jie negalėjo už 
tas brangias prekes parduoti.

Valdžiai labai reikalinga, 
kad viskas butu brangu jeigu 
valdžia nori palaikyti savo ke
turios deszimts dvieju tukstan- 
cziu pinigine bizni ir užsimokė
ti savo nuoszimczius ant $252,- 
000,000,000 skolos.

Iz ežia labai aiszkus dalykas: 
Jeigu viskas atpigs, jeigu dar
bininkas mažiau uždirbs tai 
taksos bus mažesnes fabrikan
tams ir darbininkams ir val
džios ineigos bus mažesnes.

Pragyvenimas atpigo apie 
tris centus ant dolerio, ir gal 
dar atpigs kokiu penktuku ant 
dolerio, bet tai visai mažai, pri
lyginus kaip ir kiek tas pragy
venimas buvo pabranges.

. Ukes, farmu vaisiai labai ma
žai atpigs, nes valdžia ypatin
gai susirupinus, kad szitie kasz 
tai neatpigtu ir paskirs milijo
nus doleriu, kad tuos kasztus 
palaikytu.

Nauji automobiliai gal biski 
ir atpigs, bet jie visgi nėra nei 
puses tiek verti, kiek dabar už 
juos reikalaujama.

Statytis naujas namas dar 
vis per brangiai atsieina. Ta
boras, medis ir darbininkas per 
brangus!

Du tėvai, kuriu žmonos 
pagimdė jiemdviem keturis 
vaikuczius ant sykio, ežia 
sveikinasi ir viens kitam už- 
pundina po cigara.

Charles Collins, po kairei 
isz Bronx, N. Y., didžiuojasi 
ir džiaugiasi kad jo žmona 
pagimdė keturis vaikuczius.

Sveikinasi KARININKAI TA
RIASI SU ITALIJA 
IR LUKSEMBURGU

Jo draugas, Joseph Cirminel- , 
lo, isz Arlington, Virginia 
užsirūko cigara, kai jo trys 
dukreles ir sūnelis žiuri in 
ju tėvo draugo keturis kūdi
kius. Cirminello trys dukre
les ir sūnelis yra jau pus
penktų metu amžiaus.

o o □

HEIDELBERG, VOK. —
Amerikos kariszki eroplanai 

ir Amerikos kariuomenes gal ir 
pasiliks Vokietijoje, ir sudarys 
Vakarines Europos rubežiu su- 
lyg Atlantiko Sutarties.

Didžiųjų Vieszpatyscziu Ka
ro Sztabo Vadai dabar apie tai 
tariasi.

Amerikos Karo Sztabo didie
ji karininkai dabar važinėja po 
Europos krasztus ir apie tai 
tariasi.

Amerikos Generolas Hoyt 
Vandenberg sako, kad Ameri
kos kariszki eroplanai ir visas 
Lakunu Sztabas gal ir pasiliks 
Vokietijoje ir atliks toki pati 
darba, koki armijos ves kituose 
Europos krasztuose.

Bet, tik pradžiaku susirinki
mu ir pasikalbejir 
beveik visi szneka, 
taip ir bus, kad 
riuomenes tenai pasiliks ir su-

inĮu, nors jau 
a,|kad kaip tik 
Ahierikos ka-

AmerikosArmij os Pasiliks Vokietijoje
Roosevelta Kaltina Už Vokie- 
cziu Visiszkas Pasidavima, Su- 
dare VisasBledas; Washingtone 
Galima Pasipiniguoti Jeigu Tik 
Moki Kaip; 4,600 Žuvo Žemes 

Drebejimo Ecuador

INTARTA
ŽMOGŽUDYSTE

v.

Žiaurus Mokytojai In-į 
tarti, Primusza, Marina

Mokinius

PENNHURST, PA. — Jau 
keli menesiai kai eina žinios 
ir gandai apie visokius staeziai 
žvieriszkus pasielgimus Penn- 
hurst mokykloje. Mes iki sziol 
nenorėjome apie juos, raszyti, 
nes buvo sunku intiketi, kad 
kas panaszaus butu galima. 
Bet dabar jau matyti kad visi 
tie intarimai ir kaltinimai bu
vo ir yra tikri ir teisingi!

Keli mokytojai ir keletą val
dininku paežio j e tos mokyklos 
virszuneje pasitraukė ar buvo 
pravaryti. Dabar kiti, kurie bu
vo tos mokyklos sztabo prava
ryti pirmiaus, stoja in teismą 
ir pasako ka jie tenai mate, ka 
jie žino apie tuos žvieriszku- 
mus, apie tuos tu mokiniu nu
baudimus ir kankinimus.

Szita mokykla buvo insteigta 
tiems mokiniams kurie ne taip 
greitai ir ne taip gerai mokina
si kaip kiti, ir tiems kuriems 
biski gal ir proto trūksta.

Dabar jau vieszai pasirodo, 
kad tie nabagai tenai ne tiek 
mokinosi kiek buvo kankinami, 
stramužinami, muszami ir net 
badu marinami.

Dabar jau iszejo in virszu ir 
in vieszuma, kad prižiūrėtojai 
ir virszininkai labai gražiai pa- j

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MERGINA INTARIA 
VYRA

Ja Sumusze, Ant Jos 
Užsipuolė, Iszniekino

TRENTON, N. J. — Dvide- 
szimts szesziu metu ženotas vy
ras buvo policijos suaresztuo- 
tas. Dvideszimts vieno meto 
amžiaus gražuole, kurios var
do laikrasztininkai nepaskel
bia, pareikalavo kad tas ženo
tas vyras Leroy Harrison butu 
suaresztuotas

Ji sako kad Liepos (July) 
dvideszimts pirma diena ji sto
vėjo ant kampo ir lauke auto
buso, važiuoti namo. Szitas že
notas vyras privažiavo su savo 
automobiliu ir pasiulino ja 
parveszti. Ji kelis kartus su 
juo buvo parvažiavus namo ir 
už tai ir szita syki insisedo in 
jo automobiliu.

Jis jai paaiszkino kad jis tu 
ri maža reikaliuką kur ten ant 
kokios ukes, kur jis ketina ke
lis arklius nusipirkti. Tai jiedu 
iszvažiavo in laukus. Jis tada, 
sustabdė automobiliu, iszvilko 
ja isz automobiliaus, su keliais 
diržais pririszo ja prie kelmo ir 
ja iszniekino. Jis dabar randasi 
kalėjime be jokios kaucijos.
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AMBOTO, ECUADOR. — 4,600 žmonių 
žuvo, kai žeme sudrėbėjo szitame kraszto. 

darys bendra apsisaugojimo Į)ar nenj||WS žinios 3(61113 ISZ Ecuador Amba- 
rubežiu priesz Rnsjja! . .

Dar per anksti pasakyti ar sados, bet jau dabar matyti, kad ežia szi- 
mspeti, kiek to vaisko Amerika |lJS įmones isztiko baisi nelaime, o 5,000 
palaikys ar pristatys, bet jau . t 7
aiszk, kad nemažiau kaip da- SUZCistl. Daktaras AlfoilSO MOSCOSO, Ml- 
bajeig“tXAmerikos Taryba Eteris Patarėjas Ambasadoje szitaip mums 
ir Amerikos Karo Sztabas nusi- pranesza apie ta baisia nelaime: 
statys, tai jau visiems Sovie
tams bus aiszku, kad jie negali 
nei vieno kraszto kibinti, neuž- 
sitrauke sau karo priesz Ame
rika.

PRAGYVENIMAS
BRANGUS 

ANGLIJOJE Kiti

ROOSEVELTA Į
KALTINA '

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijoje per asztuonis metus 
nuo pat karo pradžios net iki 
sziadienai visi drabužiai buvo 
parduodami ir perkami su ku
ponais, tikietais, kaip ežia 
Amerikoje kai kurie daigtai 
buvo parduodami per kara.

Kai tik karas užsibaigė, tai 
beveik visi 
panaikinti ežia, Amerikoje.
Bet ne Anglijoje! Anglai po ka- HRIS. 
ro net iki anai sanvaitei turėjo 
visus savo drabužius pirktis su

nuvažiavo in ta miesteli. Armijos 
kurni Sztabo žmones stojo in pagelba. 
tarai, slauges ir visokios reikalingos 

įsi tie suvaržymai buvo į dabar greitai pristatomi su 
iii r'zin AinAriknift o*

“Ambato, mažas miestelis, kuris randa
si Ecuador kalnuose labiausiai nukentejo. 
Tik szitame viename miestelyje žuvo dau
giau apie penki szimtai žmonių. Septynios de- 
szimtas nuoszimtis visu to miestelio namu 
buvo sugriauti, o visi kiti dabar taip ap
griauti, kad negalima juose gyventi.
mažesni miesteliai toje apylinkėje pajuto ta 
žemes drebejima, ne per daugiausiai nukentejo.

Galo Plava, szitos Respublikos Prezidentas 
ir La- 

Dak- 
gyduo- 
eropla-

Raudonasis Kryžius tuojaus stojo in 
pagelba ir dabar tik laukia dažinoti kas tiems 

tais valdžios pavelinimo ir pa- likusiems gyventojams yra reikalinga, 
skirstymo tikietais, kuponais.

Dabar jau ir Anglai gali ko
kius tik ir kiek tik nori pirktis 
drabužiu. Bet dabar jau kita 
beda! Drabužiai yra tokie bran
gus, kad retas kuris iszgali 
pirktis. Ir viskas baisiai takso- 
jama.

Kai tik tie suvaržymai buvo 
panaikinti, tai moterys skubi
nosi ir grūdosi in sztorus pirk
tis paklodžių, staltiesių ir nuo- 
valaczku. Bet jie dabar paszie- 
liszkai pabrango.

Moterys teipgi dabar nori
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Quito miesto valdžia pranesza, kad apie 
dvylika miestu, miesteliu pajuto ta drebejima.

Tiltai sugriuvo, telefono dratai nutruko, 
miestai paskendo tamsumoje. Žuvusiuju 
skaiezius bus daug didesnis, kai visu mies
tu ir miesteliu raportai bus sudaryti.

Daug vaikucziu, mokiniu buvo susirinkę 
Katedroje, kur jie mokinosi savo katekizma. 
Katedros lubos ir sienos sugriuvo ir beveik 
visi tie vaikucziai pražuvo.”

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos Užsienio Sekretoriuj 
Bevinas, pasakė Anglijos Tary
ba kiad: Beveik visos bėdos ir 
klausimai Vokietijoje, susida
rė ir iszkilo isz to kad Ameri
kos Prezidentas Rooseveltas 
buvo pareikalavęs kad Vokie- 
cziai visiszkai pasiduotu.

Winston Churchillis, kuris 
tuo laiku buvo Anglijos Pre- 
mieras patvirtino ta Roosevel- 
to pareikalavima. Bet jis sako 
kad tas nusistatymas niekam 
nebuvo paskelbtas ir Anglijos 
Taryba nieko apie tai nežinojo. 
Jis sako kad jeigu Rooseveltas 
butu pasitaręs su Anglijos val
džia ir taryba, tai visi Anglai 
butu jam patarė taip nedaryti, 
to nereikalauti. Jis toliau sako 
kad jis tuoj aus gailėjosi kad jis 
sutiko su Prezidentu Roosevel- 
tu, nes Anglijos Taryba buvo 
pareiszkus savo nesutikima net 
priesz jo pasiraszymo,

Rooseveltas norėjo visus Vo
kietijos fabrikus iszn.aikin.ti, 
iszkasavoti, ir padaryti Vokie
tijos kraszta, ūkio kraszta, 
Henry Morganthau, Roosevel- 
tui szitaip buvo pataręs.

Bevinas su. Churchilliu da
bar sako kad jeigu butu buvę 
Vokiecziams pavėlinta pasi
traukti isz karo, taikos sutarti 
pasiraszyti, bet savo kraszta 
pasilaikyti, tai dabar nebutu 
visu tu bedu ir tu klausimu te
nai; nebutu ten inlinde Sovie
tai, ir dabar butu daug geriau 
su Vokiecziais derintis ir ju 
kraszto jiegas panaudoti priesz 
Sovietu Rusija.

Anglijos Užsienio Sekreto
rius Bevinas kaltina Churchilli 
o Churchillis teisinasi ir kalti
na Prezidentą Roosevelta, ku
ris negali pasiaiszkinti ar atsi
kirsti isz kapo.

(Tasa Ant 4 Puslapio) tw
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Kas Girdėt
riszkei reikia vyro, ir mokin- 
cziausiam žmogui reikia pata
rimo.

Viena syki maža pelyte užti
ko pustuszti sznapso stikleli. 
Paragavus to sznapso ji savo 
rankoves pasiraitojo ir suszu- 
ko: “Kur ta prakeikta kate?”

Nedraugauk su tuo, isz ku
rio negali pasimokinti.

Kai reikia duoti apyskaita, 
tai jau per vėlu pataisyti ar at
lyginti.

Geriau užsidegti viena žva
kute, negu sėdėti tamsumoje ir 
keikti.

Žmogus gali in dvi dienas 
užmirszti ka jis per dvideszimts 
metu iszmoko.

Kas yra geriausia žmogui? | 
Kad jis turėtu protą. Jeigu jam 
jau protelio trūksta, tai jam pi
nigai reikalingi, kad ji kiti 
gerbtu del jo turto jeigu ne del 
proto. Jeigu jis pinigu neturi, 
tai jam žmona reikalinga, kad 
ji paslėptu, pakavotu jo truku
mus ir jo silpnybes. Jeigu jis 
žmonos neturi, tai jam tyla rei
kalinga; jeigu jis neiszsižios, 
tai niekas nežinos koks durnius 
jis yra. Bet jeigu jis nemoka nei 
tylėti, tai jam tik grabas lieka.

Susiedą! žino kiek tu uždirbi, 
bet nepaiso kiek tu praleidi.

Ka tu slepi nuo savo neprie
telio, nepasakyk nei draugui.

BT • I’i * TP ■ ' szoma> l<‘»d daromi žygiui, ku-Naujas Lietuviu 1 ransportas»
------ — w ' nierius susitiko su valstybes at- 
! ranka savo tautiecziui gelbėti.1 stovais liksiu isztirti tremtiniu

Vienok darbas da nebaigtas, dalyką. Sziu pasitarimu pasek-' 
Da daugelis tukstaneziu Lietu- me buvo nusistatyta palankiai 

! viu tremtiniu tebelaukia darbo del sudarymo valstybines ko-! 
ir buto garantijų, be kuriu jie | misijos, kuri nuolatiniai rupin- 
negali patekti in musu kraszta. tusi tremtiniu reikalais ir to- 

’ Visos sanlygos tremtiniams at-Į ka prasme bus patvirtima Gu-j 
sikviesti yra labai palankios, j bernatoriui, numatytame Lie-j 
Amerikos valdžia atveža iki;pos 13 ar 15 d., posėdyje.

Į pat Amerikos krantu be jokio Toliau laiszke pažymėta, kad 
į atlyginimo. Butu laibai didelis Į spaudoje iszkeltos apsznekeji-i 
nuostolis musu tautai jei mes mas padare geros intakos ir jau 

i nesugebetume atsikviesti ir Ii-1 prisidėjo prie to, kad daug kuri 
kusiu Europos stovyklose tau-! sanlygos savaime paskaidrejo.i

' tiecziu. j Jei Gubernatorius paskirs į
Mums reikia da 10,000 nauju atstovu komisija, tai “D. P.” 

garantijų iki Spalio (Oct.) me-j Komisija jauezia, kad bus su-
. nėšio. Todėl BALF-o Valdyba j kurtas organas, kuriam pasi

seks ateityje iszvengti panasziu r 
negeistinu apsireiszkimu.

— BALF-o Centras.

San
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KATALOGAS

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Kai szuva pradeda loti, tai 
kiti szunes jam padeda.

Saugokie savo liežuvi, 
saugoji savo turteli.

kaip

• Žmogus yra protingas tol kol 
jis to proto jieszko; kai jis jiau- 
cziasi kad jis jau yra protingas, 
tai tada jis visam svietui pa
skelbia kad jis yra durnas.

Juo mažiau plepėsi, juo ma
žiau suklysi.

Jei nakczia kalbiesi, kalbėk 
tyliai; Jei diena kalbėsi, pir- 
miaus apsidairyk.

skelbia Rugpiuczio ir Rugsėjo' 
menesiais garantijų vaju. Mes j 
kreipiamės in Amerikos lietu
vius praszydami raszyti dau
giau garantijų. In garantijų pa- 
rupinimo darba turime insi- 
jungti visi lietuviai, tiek senes
ni gyventojai, tiek naujai atvy- 

Jadwi-I klišieji. Kiekvieno naujai atvy-

■- Viena syki žmones paklausė 
hiokslincziaus Diogenes: “Ku
rie yra didesni ir geresni žmo
nes; mokslincziai ar turtuo
liai?” Jis atsake kad be jokios 
abejones mokslincziai yra ge
resni žmones.

• -,i Jo mokiniai ant to nesutiko, 
Aakydarni: “Tai kodėl daug 
dkugiau mokslincziu randasi 
prie turtuoliu duriu, praszyda- 
mi pinigu, negu randasi turtuo
liu prie mokslincziu duriu pra- 
šžydami mokslo ? ’ ’
• .Jis jiems atsake: “Už tai, 

( kad mokslincziai geriau inver- 
tiria pinigus negu turtuoliai 
mokslą. ’ ’

In Alexandria, Virginia, bu
vęs kareivis Norman Harris bu
vo suimtas ir suaresztuotas už 
tai kad jis, apsirengęs kaipo 
karininkas zulinosi apie karei
viu ir karininku vietas. Jis pa- 
siaiszkino kad jis nieko dau
giau nenorėjo kaip tik ineiti in 
karininku kambarius kur visi 
karininkai isz pinigu kazyria- 
vo. Ir jis norėjo su jais pakazy- 
riuoti.

In Garden City miesteli, Kan
sas valstijoje, John Luther Fry 
Važiavo in garadžiu, kad jo 
stabdžius, briekas pataisytu. 
Jis negalėjo sustabdyti savo 
automobiliu ir insiverte in to 
garadžiaus sztora per Įauga.

NEW ORLEANS, LA. —
Ketverge Rugpiuczio (Aug.) 14 
diena laivu “General Eltinge” 
in New Orleans atvyksta szie 
Lietuviai tremtiniai;

Augustaitis, Vilius ir Adele, 
Cedarville Ranch, North Kan
sas City, Missouri.

Balsevicziute, Joana, St. 
Scholasticas Convent, Forth 
Smith, Arkansas.

Bražauskas, Motiejus, Eu- 
frazina, Nijole ir Gabija, 208 S. 
Tremont Rd. Baltimore 29, Md.

Dabrila, Konstancija ir 
wardas, 4302 S. Presą St., 
Antonio, Texas.

Geczionis, Vincas, 3800 
29th Ave., Denver, Calif.

Jakaitis, Kajetonas, Ona ir
Modestas,-----------

Jurkinaite, Aurelia, Cedar
ville Ranck R. R. 4, North Kan
sas City, Missouri.

Kareiva, Jonas ir Antanas, 
Box 37, Rio Hondo, Texas.

Karuža, Kazimieras, <
ga, Šarūnas ir Giedre, 2327 W. i kusio yra szventa pareiga iszsi- 
25th St., Los Angeles 16, Calif. | kviesti ir savo dranga ir pa- 

Keserauskas, Mečislovas, 825 j žistama, su kuriuo gal bendra 
vargta pakele begyvendamas 
stovyklose. Jei kas pats da ne- 
pajiegia, tai tegu suranda savo 
nauju draugu ir pažinstamu 
tarpe nors pastoge pirmomis i dranga Robert Duncan. Bet ir 
dienomis prisiglausti. Mes ne-į pats toli nenuvažiavo su savo 

• f 1 . . . iturėsime pilnos laimes jei musu 
broliai tebevargsta.

Tremtiniu gelbėjimo darbas 
yra sziuo metu pagrindinis mu
su tautinis uždavinys. Neleis
kime tremtiniu atvykimui nu
trukti. “Gelbėkime vieni kitus! 
Vykdykime garantijų vaju! 
Tenebūna ne vieno Lietuvio į 
tremtinio, kuris liktu neiszgel- 
betas. ’ ’ ;

Taigi visi in darba kas gy- i 
vas!

— BALF-o Valdyba ir Imi
gracijos Komitetas.

PASIVOGĖ SAVO 
ŽMONA

Yra penki laipsniai in moks
lą: Pirmutinis tai iszmokti kaip 
tylėti; antras iszmokti kaip 
klausyti; treczias atsiminti; 
ketvirtas pasekti kitu pavyz
džius, o penktas tai kitus mo
kinti.

...Žmogus kuris žino, ir žino 
kad jis žino yra mokintas žmo
gus. Isz jo reikia pasimokinti.

Žmogus kuris žino, bet ne
žino kad jis tiek daug žino, 
teipgi yra mokintas, bet jam 
rėikia jo mokslą priminti. ’

Žmogus kuris nežino, ir žino 
kad jis nežino yra protingas 
žmogus ir gali tapti mokslin
cziu, nes jis save pažinsta.

Bet žmogus kuris nieko ne
žino, ir nežino kad jis nežino 
yra czystas kvailius, kuriam 
jau vilties visai nėra.

Vienas radijo skelbėjas pa- 
siulino visiems klausytojams, 
kad jis jiems in ju invairius 
darbus stos in talka jeigu jie 
inspes dainas, kurias jis palei
džia per radija. Asztuoniolika 
žmonių gerai inspejo ir dabar 
tas radijo skelbėjas turi: Stogą 
u'ždeti ant vienos stubos, isz- 
prosyti kelis tuzinus vyriszku 
marszkiniu, nupjauti žole ke
liems susiedama, aptaisyti por- 
czius ir numaliavuoti sienas ir 
eiti grybauti. Jis visa tai turi 
padaryti už tai, kad jis per ra
dija pasižadėjo taip padaryti 
jeigu klausytojai inspes dainas 
kurias jis per ta radija iszleis.

Saugokis dievobaimingo dur
niaus ir nedoro mokslincziaus.

Tas kuris negali save susi
valdyti yra nepilno proto žmo
gus.

Vienas žmogelis buvo polici
jos sugautas kad jis ima žmo
nių pinigus ir loszia ant tu nu
meriu. Jis policijantams pasi- 
aiszkino kad jis nekaltas: visi 
tie numeriai, kurie ‘buvo suras
ti jo keliniu kiszeniuose buvo 
kieno kito; nes jis pasiaiszkina 
kad jis tas kelines ka tik diena 
priesz tai buvo nusipirkęs isz 
antru ranku sztoro.

Bishop Ave., Aurora, Ill.
Kleiža, Antanas, Elzbieta ir 

Vaclovas, RFD 2, Box 109, 
Clarksdale, Miss.

Karsakas, Apolonija ir Ada, 
2750 Canal St., Los Angeles, 
California.

Kubilius, Adomas ir Vytau
tas, —

Kybartaite, Adolfina, 1115 
Paloma Ave., Stockton, Calif.

Mejeris, Jonas, Elzbieta, 
Marta, ir Juozas, 2815 S. Hoo
ver St., Los Angeles, Calif.

Miliauskas, Eufrozine ir Ona 
Rt. 5, Box 260, Kirkwood 22, 
Missouri.

Mitkus, Juozas, Domicėlė, 
Teresa ir Giedrutis, 1528,H> Se
cond Ave., Los Angeles, Calif.

Muchla, Alesandras ir Elena 
470 Holt Ave., Los Angeles, Ca
lifornia.’

Navickas, Jonas, Ona, Jonas 
ir Petras, 710 N. VanNess Avė., 
Hollywood, Calif.

Patalauskas, Elena, 1201 N. 
Main St., Los Angeles, Calif.

Petronis, Antanas, Julijona, 
Genovaite, Antanas, Angele ir 
J anina,-----------

Pivoriūnas, Zigmas, Alek
sandra ir Ilona, 1055 E. 74th St. 
Cleveland, Ohio.

Povilaitis, Viktoras, Elena ir 
Aldona,-------------------

Prisgintas, Vacislovas, Pet
ronėle, Rimvydas ir Rita., 5134 
Fountain Ave., Los Angeles 27 
California.

Rameika, Vytautas, Ona, To
mas, Viktoria ir Ona,--------

Sefleris, Magde ir Elvyra, —
Skruzdys, Antanas ir Pran- 

ziska, 8823 Briarwood Lane, 
Dallas, Texas.

Tamseviczius, Feliksas, Jad
vyga, Vanda ir Juozas,--------

Atvykusius pasitiks organi
zacijų atstovai.

:—Balf Imigracijos Komitetas.

NO. GUILFORD, CONN. — 
John Kelleher, trisdeszimts 
dvieju metu studentas in Yale 
Universitetą, pasivogė savo 
žmona ir josios dranga Robert 
Duncan, privertė juodu inlipti 
in jo automobiliu ir sau nuva
žiavo. Paskui jis iszmete jos ta

Laiszkas Isz ,

pasivogta žmona. Jo žmonos 
motina ir tėvas buvo pamate 
kai jis privertė savo žmona, ju 
dukrele inlipti in automobiliu. 
Tai jiedu su savo automobiliu 
pradėjo ji vytis ir pasiszauke 
policija.

Policijantai tuojaus ji suga 
vo. Jis negyveno su savo gražia 
juodbruve žmona, bet nenorėjo 
kad ji užsidėtu su kitais vyrais. 
Jis kelis kartus buvo ja labai 
apmuszes, apdaužęs. Ji sako 
kad jis jai nepavelina su kitais 
vyrais užsidėti ar susidraugau
ti, nes jis sako kad ji vistiek 
yra jo žmona, nežiūrint to kad 
jiedu jau persiskyrė, bet

Baltuju Ofisu vorso dar negavo.

NEW YORK. — BALF-o 
Pirmininkas Kun. Dr. Juozas 
B. Konczius parasze Suvienytu 
Amerikos Valstybių Preziden-: 
tui laiszka, kuriame nusiskun
dė del sunkiu gyvenimo sanly- 
gu tu tremtiniu, kurie pateko 
in cukraus plantacijas New Or
leans apylinkėse.

In jo laiszka gautas atsaky
mas isz Liepos 6 d., kuriame ra-

di-

— 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!

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

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
lieki!. 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 

į sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

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

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

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

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

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

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

pacziuotas. 76

istorijos apie 
žiedas, ir apie

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

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

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

No. 133 Dvi 
Neužmokamas
Drūta Alsui. 62 puslapiu. 15c

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

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

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

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

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta,’ Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi 
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

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

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

Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

apie'

z;Tas, kuris jieszko daugiau 
negu jam reikia, negali pasi
tenkinti ir pasidžiaugti su tuo 
ka jis turi ar gali gauti.

Žmogus, kuris nieko nenori, 
viską turi; bet žmogus, kuris 
viską turi, visko ir nori.

In North Little Rock, Arkan
sas, policijantai suaresztavo N. 
B. Beaugard, už tai kad jis ke
lines ir marszkinius persimainė 
kai jis automobiliu vairavo. Jis 
tuo laiku važiavo apie septy
nios deszimts penkias mylias 
ant valandos.

Sukeikime 10,000
Nauju Garantijų

Žmogaus geriausias drau
gas, tai jo protas, o didžiausias 
prieszas, tai jo geiduliai.

Geriausioms gyvuliams rei
kia lazdos, skaiscziausiai mote-

Lenktynėse kur szunes lenk- 
tyniuoja, in Denver, buvo isz- 
kabinti dideli plikatai: “Neva
lia ežia atsivesti szuniu.”

BROOKLYN, N. Y. — Jau 
baigiame pasiekti 10,000 Lietu
viu Tremtiniu, kurie atvyko in 
Su vien. Amerikos Valstybes. 
Tai didelio masto žygis pada
rytas dėka Amerikos Lietuviu 
pasiszventimui, kurie nepabijo
jo sunkumu ir iszrasze laiku 
garantijas. Szis invykis parodo 
kad Lietuviu tautos sūnūs ir 
dukros noriai isztiesia pagelbos

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c.' 
istorijos apie

«DIP-UESS”
WRITING SETS

bySvajones Iszsipilde

Choose The Right Point

No. 5668 -

Jfc. 5550

The Way You Write
No. 5556 f

Kiekvieno Amerikieczio 
vaiko svajones yra kada nors 
važiuoti ir draivinti dideli 
inžina, veszti visa traukini. 
Kaip ta Lietuvaite, ta rūtele 
svajoja kad kada nors atjos 
pas ja bernelis dobilėlis, taip 
Amerikietis vaikas svajoja 
kad kada nors jis gales dide
li inžina varyti draivinti.

Generolas Dwight D. Ei-

senhoweris parodo kad ir jis 
kaip ir kiti vaikai ilgai sva
jojo, ilgai laukia tokios pro
gos.

Inžinieerius Dwight D. Ei
senhoweris priguli prie inži
nierių draugystes. Szitie in
žinieriai per kara surengė vi
sa kas buvo reikalinga pultis 
ant Europos per kara.

Ant szito traukinio važiuo-

ja Generolo Dwight D. Eisen- 
howerio szeimyna. Visi jie 
važiavo isz New York in Chi- 
caga ir Generolas Dwight D.
Eisenhoweris pasiprasze kad 
jam butu pavėlinta nors bis- 
ki ta inžina varyti. Jis ta di
deli traukini veže del szimto 
mastu ir paskui visiems gy- 
riesi kad jis jau moka kaip 
ta inžina varyti.

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Slaptinga Piktadaryste
(Tasa)

penkis 
ir buvo

Tai buvo smerties szaltis, 
szaltis, kurio iszdildyti negalė
jo nei skrando sziltumas nei 
saules spinduliai, nei vasaros 
dienos kaitra.

Po valandai William J. Stu
art numirė. Didžiausias miesto 
prekybos genijus persikėle in 
geresni svietą, kur nėra nei 
prekybos nei aukso.

* *
Vyro smertis jo paežiai buvo 

baisus smūgis. Vaitijo baisiai, 
o vienatine globa ir parama sa
vo naszlysteje atrado 
Hiltono ypatoje.

Tasai žmogus turėjo 
deszimts metu senumo 
labai panaszus in nebaszninka 
su savo nuomone. Didžiausia, 
jai ne vienatine verte, turėjo 
del jo pinigai.

Hilton užsiėmė numirusiojo 
szermenimis. William J. Stu
art paliko testamenta, kuriuo 
diktoka suma paskyrė laidotu
vėms. Geide kad jis but palai
dotas su didžiausia iszkilmybe, 
pagal vertes jo palikto turto, 
koki paliko apie septynios de
szimts milijonu doleriu.

Pirmiausia da būdamas gy
vas pastate puiku sau parniūk
ia ant kapinino viduryj mies
to; tame kape turėjo but palai
dota tiktai trijų ypatų lavonai: 
jo paezios ir seserietes, taigi 
priimtos už savo dukteri Elž
bietos; Paprastiems vargdie
niams-isz to tai hutu didele gar
be.'

Tasai kapininas 'buvo atsirė
męs prie svarbiausiu miesto 
ulyeziu vieta-gi iszsirinkta per 
nebaszninka 'buvo arti gildijos 
kur buvo didžiauses viso mies
to judėjimas. Kadangi tarp to 
judėjimo jis daugiausia dare 
didelius reikalus, taigi ir po 
smerties norėjo tame didžiau
siame miesto triukszme ilsėtis.

Viena tik baime jam drauga
vo ir ji persekiojo per visa jo 
gyvenimą tas, kad jis nebūt pa
laidotas gyvas. Kad tam vis
kam užbėgti, jis paliktame tes
tamente prisakė idant po smer- 
cziai jam naminis daktaras 
pervertu su durkliu szirdi. Ir 
to da jam neužteko. Norėdamas 
turėti tame dalyke vislszka už
tikrinimą liepe sau in rankas 
indeti elektros guzika, o kita 
tokia prietaisą padėti kur kitur 
grabe kiekvienas jo pasijudini
mas apreiszkentis gyvasti tuo
jaus duotu žinia graiboriui ir 
idant tuo hudu greitai jo gra
bas butu atidarytas.

•Sudžia Hilton iszpilde pil
nai numirusio valia. Abelnai 
imant jis daug buvo prielankus 
ir malonus likusiom be globėjo 
moteriszkem. Svarbia prieižas- 
ti tokio pasielgimo buvo tikras 
kad Hilton nusprendė apsives
ti su Elzbieta, kuri buvo tobu
la materijaliszka partija, o ku
ri be to buvo labai patogi. Sli
džiai patiko ir William J. Stu- 
arto laidotuves, atsibuvo isz- 
kilmingiausiai.

Netiktai pastoriai isz savo 
urediszkos priederystes ir pa- 
szaukimo bet ir svietiszki žmo
nes pagarbo kalbomis garbino 
mirusio dorybes.

Po laidotuvių, paemes rakta 
nuo grabo, Hilton draugavo 
moterim in namus stengdama
sis jas tame liūdname laike ir 
likime suraminti.

Ant rytojaus po pakasiau, 
kada da Hilton miegojo sau ra
miu miegu, staiga! buvo paža-1 
dintas tarno kuris jam pnane-l

sudžios

TARADAIKA

o

Gavau laiszka nuo vieno 
vyrelio, 

Kuris paduoda tokia, žiniute: 
Tarp nubaustu žmonių, 
Ant viso gyvenimo in 

kalėjimą,
O moteryste,

Tai yra szitokis skirtumas: 
Kalėjime gausi valgyt be 

jokio trubelio, 
Ir niekas tau neiszkalbes.

Bet kada apsiženysi 
tai negana, 

Nes turi ant saves moteres ir 
vaiku užsidirbt, 

Ir da nuo bobos gausi szuns 
poteriu, 

Kaip kada ir gerai tau 
feisa pafiksina!

« * *
Tam Illinoise, »

Ten vis naujienų gana, 
Girtavimas nuolatos, 
Be jokios atmainos.

Vyrai aht bobelių rūgo ja, 
bobos tarp saves seimavoja,

„ Kaip vyrius prilaikyti, 
Smagumo jokios neduoti.

Subėgusios kalbasi,
Kaip daryti tarėsi:

Tu taip darykie kaip asz, 
Tegul tieji bestijos supras, 

Kad mes ka norime. 
Tai su jais darome,

Mes juosius szokinsime, 
Jeigu negerai tai iszvarysime.

* * *
Ana diena užklausiau savo 

kaimyno:
Del ko czionais mieste, 

Nesiranda tiek žvirbliu, 
Kaip tai buvo už laiku, 
Kada žmonis važinėjo 

arkliais ?
Jisai man atsake: l

Ar tu manai,
Jok žvirblis maitysis 

aliejum ir gazolinu, 
Ka isz automobiliu iszvarys.

Teisybe kaimyne 
kad turėjo teisybe. 

Ir daugiau apie tai nemislinau.

Mokykloje
tu-Profesoris—Ar žVerei 

ri pririszima prie žmogaus?
Mergina—Taip, ponas pro

fesoriau!
Profesoris—0 katras žvė

ris turi prisiriszima prie žmo
gaus?

Mergina.—Motere!

Iszmintingi Žodžiai 
* Kas turi szirdi atvira, ne

rasi naudos niekada.
* Tankiai szposas kvailio 

iszveda kita isz kelio.
* Jeigu viena dienele tin

giniausi, jau josios niekad ne
sugausi.

sze apie vieno kokio tai žmo- 
i gaus pribuvimą.

— Atėjimas geidžia supo-1 
nu ypatiszkai pasikalbėti, o jis 
iszrodo ant 'beproezio.

— Tai-gi liepk jam eiti sau 
szalin, tarė sudžia Hilton, vie
nok tuojaus pradėjo rėdytis.

Kol tarnas turėjo laika isz- 
pildyti savo pono paliepima ir 
atejuna pavaryti szali atsida
rė kambario durys ir tasai žmo
gus su prievarta insiverže.

Hilton su nusistebėjimu ta
me žmoguje pažino graboriu.

— Kas atsitiko? Paklausė. I
— Pone kalbėjo maldauja- 

i mu balsu graborius, esiu tei
singas žmogus. Praszau man 
tikėti. Atsitiko baisi nelaime, 
norints visada savo priderystes! 
pildžiau.

— Kas do nelaime? Ar tas! 
jungiasi su nebaszninko Stuar- 
to pagrabu.

— Taip. Sziandien atradau 
gerbiamo Stuarto gra'ba atida
ryta o lavonas! Lavonas! Ak, 
asz to nepragyvensiu, lavonas 
pavogta!

— Kaip tai?
— Taip, Pražuvo sykiu su 

grabu, kalbėjo verkdamas gra
borius Charence. O mano Die
ve! Tas gali nuo mane atimti 
vieta. O asz nelaimingas!

— Ponas buvai girtas.
— Bet-gi ne. Iszgeriau kaip 

tik viena maža stikleli.
— Mano Dieve! Juk grabo-! 

rius pildydamas tokia liūdna 
tarnysaa turi taippat kaip nors 
pasilinksminti. Iszejau. Tai teii 
sybe nes nebaszninkai nereika
lauja nuolatines globos. Misli- 
nau kad jie grabuose gražiai 
užsilaikys.

— Sakyk ponas trumpai! 
Kur szia nakti vaikszcziojai?

— Isz kareziamos, in kar- 
cziama, su kitais draugais.

— Kada ponas sugryžai?
— Apie 6 valanda ryte.
— Ir ponas radai graibą ati

daryta? Ar buvo ženklai, kad 
durys iszlaužta? Kaip galėjo 
szventvagiai insiveržti ant ka
pinyno? Kibą ponas gali ta rei
kalą žinoti?

— Žinoma per mūra inlin- 
do.

— Tas negalima. Kapiny
nas guli taip gyvoj miesto da- 
lyj, kaip tai piktadariai galėjo 
nepamatyti insilaužti?

— Tas teisybe, bet pleszi- 
kai kitaip negalėjo ant kapiny
no dasigauti.

— Apžiurėjai ponas mū
rus? Ar nėra ant ju kokiu ženk
lu?

— Niekur nena!

PRANESZIMAS!
Susimildami, jeigu iszkeliao- 

uate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
lai'kraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunczia savn 
varda ir pravarde bet nepaduo 
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszlku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greicziau galėsi
me permainyt ir greicziau gau 
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog Iaikraszczio ne 
aplaikote. “Saules” Rėdysią

vieni eina in pamares atsi
vėdinti, iszsimaudyti ir nuo 
karszczio pabėgti, o kiti eina 
pasižiūrėti ir pažiopsoti. Mu
su laikrasztininkas, matyti, 
nuėjo 
sztai 
mums 
Pone

tenai pažiopsoti, ir 
koki gražu paveiksią 
nutraukė. Czia motina 
Evelyn Johnson, ne

— Tai ponas szianakt bu
vai apleidęs kapinyną?

Po tam Hilton nuvede grabo
riu pas moteris ir czia isz nau
jo prasidėjo klausymai bet vis 
be jokiu pasekmių.

Naszle baisiai sielvartavo.
— Paskiriu milijoną dole

riu lavono atjieszkojimui. Asz 
galiu ant to isztesti.

Hilton pasitikėdamas liktis 
nebaszninko paveldetojum kai
po busiantis Elžbietos vyras 
pasiprieszino tokiam naszles 
duosnumui, užtikrindamas,, 
kad ir be to milijono lavonas 
bus atrastas.

Praneszta policijai, pakvies
ta gabiausi detektyvai isz visu 
krasztu miestu padėta visur 
energiszkai jieszkoti, bet vis
kas dykai, lavonas prapuolė 
kaip akmuo vandenyje.

Naszle praleidinejo liūdnas 
dienas. Vercziau perkesti du 
sykius vyro smerti nei kad jo 
palaikai isz graibo butu pavog
ti.

Detektyvai daleidinejo, kad 
lavono pavogimas buvo mieriu 
gauti duosnu iszpirkima ir ant 
apylinkybes su viltim state sa
vo pasisekimams namus. Pikta- 
daris norėdamas gauti pinigus! 
turi apsireikszti su savo reika
lavimais, o tuo kart pasiseks 
jis lengvai suimti.

Praslinko menesiai, o niekas 
neatsiliepe.

Akyveizdoj tokiu slaptingu 
apylinkybiu draugiaujancziu I 
tam visam reikalui, detektyvu 
virszininkas Humphry sumisli- į 
no kad lavoną iszvoges ne kas 
kitas, kaip tik Milciades Do-! 
berton kuris nebaszninkui ža-l 
dėjo atkerszinti.,

— Juk jis kerszino nebasz- 
nirikui pasikalbėdamas su juom 
priesz pat smerti? Klause su-į 
džios Hiltono.

— Taip.
— Juk sake, kad jis net po 

smerties jam nedovanos?
— Tai buvo tikri Doberto- 

no žodžiai.
— Taigi dabar aiszku kas 

papilde piktadaryste, džiaugėsi 
Humphry. Reikia ji aresztuoti.

Tuos žodžius iszgirdus Elz
bieta atsiliepe:

— Jis nekaltas, ir parvirto 
apalpus.

— Turi teisybe panaite, at
siliepe koks tai balsas tarp in- 
einamu duriu. Mileiades Dober-

Mados Prie Pamario

szioja tokio pat audeklo 
maudymui siutą, kaip ir jo
sios dukrele Kay. Daug moti
nu dabar sziais metais pama- 
rese siuvasi ar perkasi to
kius paežius maudymui siu
tus, kaip ir savo dukrelėms.

Per szias pastariasias die
nas ir mums buvo baisi pa

ton yra nekaltas!
Kambarin inejo patogi mer

gaite, matėsi veikla ir sau pa
sitikėjimas.

— Kas ponia esi ir ant ko-j 
kios papėdės tvirtini, kad Do-j 
berton yra. nekaltas, ir jo kai-! 
tybe pat virtiną ponas Humph
ry svarbiauses miesto dalies 
virszininkas?

— Esiu detektyve-motere 
tikrai žinau kad Milciades Do- 
berton yra nekaltas, o mano 
draugas ponas Humphry teik
sis dovanoti kad, pasidrasinau 
užginti jo tvirtinimams.

Humphry pasižiurėjo piktai 
in mergina.

Mano pravarde tese toliau 
mergina, Harietta Bolton 
Rheydt, vadinama laukiniu po
licijos katinu.

* * *
Paryžiaus Slaptos Policijos 

Knyga
Harietta Bolton Rheydt kam- 

baryjoje. Priesz jauna ir pato
gia mergina-detektyve guli jau 
nuo senumo pagelto iszraszyti 
popieros arkuszai. Koki tai 
brangus rankraszcziai.

— Ponia da neini gulti?
Jau tokia vėlyva valanda, tuo
jaus bus pusiaunaktis. Juk esi 
suvargus, mano tu miela szir- 
dele, prakalba jausmingai ir

Seni Draugai

Seni draugai politikieriai 
susiejo ir draugiszkai pasi
sveikino. Gubernotarius Earl 
Warren isz Californijos pasi
sveikina su New York valsti
jos Gubernatoriumi Thomas 
E. Dewey. Jiedu stojo in Pre
zidento rinkimus ir pra
laimėjo. Paveikslas buvo nu
trauktas Gubernatorių Kon
ferencijoje, seime, in Colora
do Springs.

gunda viską mesti ir traukti 
kur ten in pamares. Mums 
mažai rupi koki siutą del 
maudymo mes susirasime ar 
nusipirksime, nes mes tenai 
in save nežiūrėtume, bet 
stengtumies kaip ir tas musu 
laikrasztininkas toki gražu 
paveiksią kur nors susirasti.

minksztu balsu ponia Smith se
na tarnaite, o po draug Hariet- 
tos drauge.

— Kad tu žinotum mano 
brangi ponia Smith, koki czia 
žingeidus daigtai, turbūt nesi- 
dyvytum, kad asz visai apie 
miega nemisliju. Pagaliaus ma
tomai manes laukia da szianakt 
sunkus mieste darbas.

— Kaip tai, nori vaikeli isz- 
eiti isz namu?

— Matomai turėsiu eiti.
— O mano Dieve! Nedaryk 

to ponia. Iszgerk arbatos ir eik 
gult. Koki tai baisus tie amžini 
tavo naktimi klaidžiojimai. Su 
nelaime taip lengva jaunai pa
togiai ir silpnai mergaitei.

— Nenusigąsk brangi po
nia. Turiu pakaktinai spėkų ir 
juokiuosiu isz visokiu pavoju, 
o da prieszingai man tas viskas 
labai miela ir užimtina. Esiu 
ant sliedo labai reto piktadario 
anose popierose raudasi tobuli 
nurodymai, kur ir kokiu bildu 
galima jis jieszkoti.

— Kas tai do knyga, tikrai?
— Tai užraszai ir atsimini

mai garsiausiu Paryžiaus de
tektyvu apžiūrėti pasargomis 
isz savo ir svetimu patyrimu.

Ponia Smith iszejo in savo 
kambaryje, Harrietta-gi pradė
jo apsvarstineti ir peržiūrinėti 
savo popieras.

“Piktadariai dalinasi in vi
sokius specijalistus,” skaitė 
mergina-detektyve. Yra va
gys kiszeniniai, pleszykai ban
ku, lėti piktadariai, geležinke
liu vagys, pagaliaus ir nepa- 
parasti grabu ir lavonu. Gy
vuoja paveldėtini piktadarisz- 
ki palinkimai taiu kad sutinka
ma visos piktadariu szeimynos, 
o sūnūs po gimdytoju priima 
sau netik užsiėmimą, bet ir spe- 
cialiszkuma.

Ta dalyką Harietta perskai
tė su didžiausia atyda.

Reikia pajieszkoti artimes
niu nurodymu lytineziu grabu 
vagiliu, praszneko: Sztai ir 
yra. Pradėjo skaityti balsiai.

“Grabu vagys prisilaiko vi
sai kitoniszko ir atskyriaus su- 
vo nepaprastumo.”

“Italija daugiausia suteikia 
tu- vagiliu nepaprastu, bet tiem 
Italiszkiems piktadariams dau
giausia apeina mergiszki lavo
nai seksnaliszkiems tikslams. 
Tas toiaurybes iszdarineja arba 
jie lavonus kitiems tokiems

žmoniems-žvierimš parduoda.”
— Esiu persitikrinus, kad 

Stuarto dalyke veikia toksai 
pat prastas norinas su kitokiais 
mieria.is szvapejo mergina de
tektyvas jieszkodama sau nau
ju tame dalyke smulkmenų.
“Prie žymiu grabu vagiu Pa

ryžiuje 1850-1869 metais prigu
lėjo Beautfleur szeimynia. Ji 
susidėjo isz tėvo, motinos ir 
dvieju sunu, kurie tuokart bu
vo da nepilnamecziai. Toji 
szeimyna vogdavo isz grabu la
vonus, kad paskui gauti papir
kimus. Taip pasielgta su kuni
gą i szczio Reichen lavonu, rei
kalaujant labai aukszto iszpir- 
kimo, ba net 500 tukstaneziu 
franku. Prie vienos tokios ope
racijos papuolė senis Jonas 
Beaufleur in policijos rankas ir 
sūdąs ji 1867 metuose nubaudė 
ant smerties. Buvo pedsakiai 
kad piktadarystėje dalyvavo 
jo pati, vienok ji paliuosuota, 
kadangi neatrasta jos aiszkios 
kaltybes.

“Toji moteriszke, pasinau
dodama liuosybe, 1868 metuose 
sykiu su savo abiem Simais isz- 
keliavo in Amerika. Isz vėles
nio vieno prasikaltusio 'apsaky
mo, kuris isz Amerikos pribu
vo in Paryžių, pasirodo, Beau
fleur trankosi New Yorke ir su- 
nai paveldėjo tėvo amata.

— Labai puiku! Suszuko 
linksmai Herrieta.

— Dabar reikia tik susekti 
ar Beaufleur laikais ne sėdi ka
lėjime ir ar abelnai gyvena 
New Yorke. Negalima laukti 
nei minutos-tuojaus, reikia 
griėbties už darbo. Pit. Rover, 
Brooklyn Bridge priemiestyj 
szulernia, bus man geriausia 
pasiteiravimu vieta.

Herrieta pasikėlė nuo kreses 
prisiartino prie duriu ir atsilie
pe:

— Ponia Smith! Miegate 
jau, ne? Turiu jums praneszti, 
kad szianakt namie nenakvo- 
siu.

— Dievas mielas, atsake po
nia Smith, pasirodžius tarpdu- 
ryj. Taigi ponia iszeina ant tos 
biaurios medžiokles! Buk at
sargi! Taip man su tavim bau
gu. Per sapnus asz tave visa
dos matau tarp tu razbaininku.

— Man teip lengvai nepa
reina su anais draugauti, pra
sijuokė Herrieta. Kas drystu 
mane užgauti arba paniekinti, 
pirmiau gautu su kulka kakton. 
Taigi nieko nesibijokite ir tuo
jaus man paduokite kostiumą 
Nr. 2.

Moteriszke iszejo ir greitai 
sugryžo, neszdama vargdie- 
niszkus drabužius. Kada Her
rieta tais drabužiais apsirenge, 
iszrode kaipo paprasto fabriko 
darbininke, kuriai negeriausia 
ant szio svieto einasi, arba ant 
tarnaites be jokios vietos, ne- 
turinezios nakezia nei kur 'gal
vos priglausti.

Pagaliaus ant galvos susuk
tus plaukus paleido ir papras
tai suszukavo, o veidą isztepe 
tam tikromis kvarbomis.

— Kam ponia taip darai? 
Paklausė sene Smith. Gaila ta
vo gražaus ir šviežio veido.

— Taigi tas daugiausia 
man ir apeina, idant per daug 
patogiai ir šviežiai neiszrody- 
cziau. Tos dvi ant veido raudo
nos pletmos kurias ant veido 
iszmaliavojau, turi man reiksz- 
ti, kad asz nesveika ant kruti
nės.

(TOLIAUS BUS)

Tas varga turės, katras 
jaunystėje mokytis ne norės.

Jeigu dorum busi, to nie
kados nesigailėsi.____ _



'"Sinijn MAHANOY CITY, M.

ZiniosVietines
Vinca isz Ringtown.

— Ana diena lankėsi mies
te Alfonsas Paskieviczius isz 
Lorain, O., ir pas savo motine>- 
le ir pa-tevi ponstva And. To
meliai Shenadoryje. Taipgi 
“Saules” redakcija. Aeziu už 
atsilankymu.

— Seredoj Szv. Lauryno, ir
ta diena 1874 metuose, gimė bu-1 Laidotuves 
vusis prezidentas Herbert jr-ta.
Clark Hooveris. Jis buvo isz-i 
rinktas Amerikos Prezidentas 
kaip tik tuo laiku kada nebuvo 
darbu, kada biznieriai subank
rutavo ir visa kraszto pramone 
pakriko. Žmones už visa tai ji 
kaltino.

— Ketverge SS. Tibur ir 
Zuzanos; ir ta diena 1794 Ru
sai užgriebė Vilnių.

— Subatoje, deszimta va
landa ryte, Szvento Juozapo 
bažnyczioje, panele Teresa Ma
re, duktė pons. Joniu Paserps- 
kiu, nuo 521 W. Mahanoy Avė., 
ir William James, sūnūs pons. 
John Noone, isz Lost Creek, li
kos suriszti mazgu moterystes 
per Kunigą John J. Noone, J. 
C. D., jaunavedžio brolis. Po 
šuriszimui jaunavedžius Kun. 
Noone taipgi atlaike Szv. Mi
ežius. Svotai buvo, paneles: 
Joanne Dondero, Elenora Bocz- 
kauskiute ir Rozalija Aftock, 
nuotakos giminaites; James 
Wood, Paul Hentz ir Jonas Pa- 
serpskis, nuotakos brolis. Svod- 
jbinis pulkas nusidavė in Hous
er’s hoteli Ringtown del skaniu 
pietų ir pasilinksminimo, ku
rioje dalyvavo artimi gimines 
ir prieteliai. Vėliname jiems 
geriausio pasisekimo vedusia- 
me gyvenime. Jaunavedžiai 
apsigyvens 4720 Windsor uly., 
Philadelphia, Pa.

— Nedelioje, 11-ta vai., ry
te Szv. Juozapo bažnyczioje in- 
vyko sutuoktuves Marcziulio- 
niu Dukterys, nuo 238 W. Mali, 
avė., Vikaras, Kun. Kazimie
ras Rakauskas, suriszo mazgu 
moterystes, panele Florence, 
duktė ponst. Bernardu Mar- 
cziulioniu, su Joseph Dempsey, 
sūnūs ponios M a r g a r e t o s 
Dempsey, nuo 318 W. Mahanoy 
avė., svotai buvo ponia J. Ru
diene ir John Dempsey, brolis 
jaunavedžio; taipgi panele Ka
tarina, duktė pons. Bernardu 
Marcziulioniu su Louis Davis, 
svotai buvo Irene Petock ir Ed
vardas Marcziulionis, nuotakos 
giminaitis. Kun. K. Rakauskas 
taipgi atlaike Szv. Miszias. 
Vestuves atsibuvo Szv. Kazi
miero Lenku svetainėje del ska
niu pietų ir pasilinksminimo. 
Jaunavedžiai T Dempsey apsi
gyvens pas jaunavedžio moti
na, 318 W. Mahanoy Avė., o 
jaunavedžiai L. Davis, apsigy
vens Lancaster, Pa.

— Petnyczioj Szv. Klaro. 
Ir ta diena 1898 metuose, taikos 
sutartis su Ispanija. Amerika 
gavo Philippinu Salas už dvi
deszimts milijonu doleriu. Is
panija atsisakė valdžios Guam 
ir Puerto Rico salose ir iszsiža- 
dejo Citbos kraszto. Ir ta diena 
1569 metuose, Liublino Unija.

Pottsville, Pa. — Magdalene! 
Svedirskiene, numirė pereita' 
Utarninka savo namuose, 
Pottsvilleje. Velione gimė Lie
tuvoje ir atvyko in New Phila
delphia, o 1925 metuose persi
kraustė in Pottsvilleje. Prigu-i 
Įėjo prie Saklž. J. Szirdies pa-, 
rapijos ir Szv. Rožancziavos' 
draugijos. Paliko dvi dukterys.! 

invyko Subatos

Tamaqua, Pa. — Penki tuks-į 
taneziai mainieriu in Panther! 
slėni Tamaqua mieste ir apy
linkes miestuose sugryžo in sa
vo darbus po straiku. Jie buvo į 
sustraikave už tai kad vienas 
mainierys gavo geresni darba 
kai kitas mainierys už ta. buvo 
senesnis ir ilgiau dirbo. Asztuo- 
ni szimtai mainieriu sustraika- 
vo ir visi kiti jiems pritarė ir 
taip pat iszejo ant straiku. Le
high Navigation Kompanijos 
Prezidentas Evan Evans sutiko 
pasitarti su unijos vadais. 
Kompanija buvo staeziai pasa
kius visiems mainieriams ir 
unijai kad ji in jokias derybas 
neeis kol visi vyrai nesugrysz 
in savo darbus. Dabar, kai mai- 
nieriai sugryžo, tai kompanija 
sutinka pasitarti ir derintis ir 
pasiaiszkinti. ,

Wilkes-Barre, Pa. — Gerai 
žinomas Kunigas Vincas Ažu- 
kas, 56 metu amžiaus, nuo 107 
Hillside Uly., Wilkes-Barre, 
numirė Petnyczioj, Liepos, 
(July) 29-ta, nakti Mercy li- 
gonbuteje, Wilkes-Barre. Lai
dotuves in vyko Utarninke 
Rugpiuczio (Aug.) 2-tra diena, 
su Szv. Misziomis Szvencz. Tre
jybes bažnyczioje ir palaidotas 
in East End Boulevard kapi
nes. Velionis gimė Sheatown, 
Newport Township. Dvasinius 
mokslus ėjo Hzv. Viators Semi
narijoj, Kankakee, Ill. Kunigu 
insz vente Vyskupas E. M. 
Dunne, D. D., Birželio (June) 
26-ta diena 1925, Szv. Marijos 
Katedroje, Peoria, Ill. Velionis 
kunigavo Peoria, Ill., taipgi 
Philadelphijos vyskupijos pa
rapijose. Del ligos jis turėjo isz 
kunigiszku pareigu pasitraukti 
ir paskutini gyvenimo laika jis 
praleido pas savo motinėlė po
nia Ona Ažukiene, 107 Hillside 
Uly., Wilkes-Barre, taipgi pa
liko broli Daktaru Juozą Ažu- 
ka ir vienuole seserį M. Rozali
ja isz Chicago, Ill. Amžina atil
si!

Shenandoah, Pa. — Buvusis 
miesto gyventojas, Edvardas 
Kubilius, likos pavojingai su
žeistas per automobiliu. Gryž- 
damas nuo savo naktinio dar- 

’ bo likos pataikintas per auto
mobiliu ir greitai nuvežtas in 
Temple ligonbute Philadelphia 
kuris numirė Subatos ryta. 
Paliko pa ežia ir sunu Edvardą; 
savo motinėlė ponia Margareta 
JLampskiene, mieste ir broli

Girardville, Pa. — Du jauni 
vaikezai isz Girardville, tik per 
stebuklą iszliko gyvi ir nesu
žeisti, kai ju trokas nukirto 
stora elektros stulpą ir paskui 
apsisuko ant vieszkelio netoli 
nuo Ringtown. Nukirstas stul
pas nugriuvo ant szteibelio, 
trobos, ant kurio ka tik buvo 
uždėtas naujas ir brangus sto
gas. Edward Colahan, 17 metu 
amžiaus vyrukas vairavo ta 
troka, ir Franklin Weikel va
žiavo su juomi. Troko savi
ninkas yra Earl’Fetter, kuris 
pieną pardavinėja ir važinėja. 
Valstijos policija sako kad jau
nas vyrukas Edward Colahan 
yra suaresztuotas už tai kad jis 
yra per jaunas troka vairoti ir 
neturi laisniu. Troko savinin
kas Earl Fetter bus sua.resztuo- 
tas už tai kad jis toki jauna 
vaika pasisamdė jo troka vai
ruoti.

Mount Carmel, Pa. — Gerb.
Kunigas Stanislovas Dobinis
Szvento Kryžiaus parapijos

Vasaros Sportas

<
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■ serali
i Tai dauguma vyru perkasi sau 
i prastesnius ir gatavai pasiutus 
siutus ir moka apie penkios de- > 

1 szimts doleriu už viena. Vy- 
: rams marszkiniai teipgi labai 
pabrango.

PER MAŽAI
POLICIJANTU

INTARTA
ŽMOGŽUDYSTE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

intarti ir patraukti in teismą už

Kai visi mes prakaitavo
me ir nors mažiausio vėjelio 
jieszkojomies, szitos gražuo
les ant ežero prie Chicagos 
linksmai bovinosi ir visai ne
paisė kaip kaitra kaitino ir 
szutino visus mus miestie- 
czius. Jodvi buvo iszrinktos 
kaipo vandens karnivalo ka-

klebonas, tapo paauksztintas in 
Prelotus, su Right Reverend 
Monsignor titulu. Jo Ekselen- 
cijia, Vyskupas George Leech, 
D. D., isz Harrisburg Diecezi
jos, apie tai pranesze. 
timas bus Ketverge, 
(Sept.) 1-ma diena. 
Kunigas Stanislovas
gimęs ir augės Shamokin, Pa., 
jisai dirbo angliakasyklose. In 
kunigus inszventas Liepos-July 
1914 metuose.

Inszven-
Rugsejo 
Prelotas:
Dobinis :

tuoj aus viską vieszai paskelbę.
Dabar ta mokykla labai pras

ta varda turi! Dabar jau ne tik 
laikrasztiniskai, bet ir policija 
ir teismas insikiszo. Jeigu bus: 

i tikrai priparodinta kad tas vy-
sipinigavo, sudarydami dide- ras pasimirė nuo to žvieriszko 
les bilas ir mažai ka duodami plakimo, tai keli mokytojai bus 
tiems mokiniams.

Virszininkai susitardavo su žmogžudyste.
buezieriais ir su kitais biznie- Tokiu mokyklų labai daug 
riais, kad jiems viskas butu pa- ran(jasį Amerikoje, kurios mo- 
dvigubinta kaslink kasztu, pas-! kykįos vani0 nera vertos! To- 
kui jie pasidalindavo su tais kįu instaigu deel silpnaproeziu 
biznieriais. Maisto baisiai daug 
pirkdavo ant knygos, be labai 
mažai tikrumoje. Buczierys 
duodavo bila del penkių szimtu 
doleriu, bet pristatydavo mė
sos tik už du szimtu doleriu. O 
paskui jis su tais virszininkais 
pasidalindavo po pusantro 
szimto doleriu. Tokis biznis la
bai gražiai ėjo.

O tie mokiniai toje mokyklo
je, buvo priversti diena ir nak
ti dirbti ir staeziai badauti. Už 
mažiausi prasikaltima jie buvo 
muszami, kankinami, jiems ne
duodavo nieko valgyti per ke
lias dienas.

Niekas nieko apie tai nežino- 
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Gal viskas butu buvę pa- 
mirszta, gal politikieriai viską 
butu labai gražiai užkloję ir 
pamirsze jeigu ne tie laikraszti
ninkai, ir jeigu vienas isz tu 
mokiniu nebutu staiga pasimi
ręs.

Lawrence Kern, trisdeszimts 
penkių metu amžiaus vyras bu
vo labai nuplaktas už maža 
prasikaltima tik diena priesz

Per Daug Politikierių
i PHILADELPHIA, PA. — 
Jeigu valdininkai ir policijos 
virszininkai tikrai yra susirū
pinę ir nori sustabdyti ar nors 
sumažinti prasikaltimus, va
gystes ir žmogžudystes, tai vi
si jie turėtu susirūpinti apie 
policijantu skaiezius ant uly- 
cziu ir mažiau policijantu skir
ti prie staleliu ofisuose.

Vienas policijantas stovintis 
ant ulyczios daug daugiau ge
ro padarys ir daug greieziau 
razbaininka iszgazdins ar su
ims, negu deszimts tokiu poli
cijantu ofise toje paezioje apy
linkėje.

Beveik visu musu miestu po- 
NUKIRTO STULPĄ licijos sztabas jau seniai isz ma-: 

dos iszejes.

ralienes Chicagos Geležinke
lio Jomarke,

Czia matyti kad joms 
linksma, gera ir viešu, kai 
jos sau važiuoja a^t lentelių 
bangu pavirsziumi. Ju var
dai: Martha Mitchell ir 
Kathleen Turner isz Chica
gos.

AUTOMOBILIUS

Anksti Ryta

Draiverys, dvideszimts trijų

PHILADELPHIA, PA. — 
Du jauni vyrukai ir viena mer
gina buvo sužeisti kai ju auto
mobilius, smarkiai važiuoda
mas pataikė in stulpą; ta stul
pą kaip kirviu nukirto ir pas-

San Francisco, Calif. — Sep- kui sudužo in plieno siena Rea- 
tyniu metu vaikas, sau ramiai! dingo Kompanijos geležinkelio 
kramtydamas cziungama prisi- tilta. Policijantai isztrauke vi- 
pažino kad jis nuszove sztor-! sus juos isz to sudužusio auto- 
ninJkia. Jis pdlicijantams pasakė i mobiliaus ir nuveže in Episco- 
kad jis ta sztorninka nuszove! pal ligonine.
taip kaip jis buvo skaitės laik-
raszcziuose kur vyras nužudo metu amžiaus Charles W. Gra- 
kitus. • dy policijai pasiaiszkino kad

Jis nuėjo in sztora savo ma-Į jis važiavo ulyczia ir pamate 
mytei nupirkti mesas. Kai jis 
atėjo in sztorai jis sztorninko 
paklausė ar-žmogžudžiai szi- 
taip laiko revalveri savo ran
kose. Sztorninkas, szeszios de
szimts septynių metu, žmogus 
suriko kad tas vaikas tia. revol
veri in kita szona pasuktu. Bet 
vaikas Teddy Moreno patrau
kė ar paspaude to revolverio Boyle buvo tik biski sužeistas 
gaiduką, ir nuszove ant smert [ ir isz ligonines paleistas. Mer- 
ta sztorninka. Policija suėmė ta gina, devyniolikos metu am- 
vaika, bet ji niekuomi nekalti-1 žiaus Ona May Sellers buvo li
ną, nes jie stengiasi dažinoti už gonineje sulaikyta, nes ji buvo 
ka ir kaip toki jauna vaiku bus I labai sužeista.
galima kaltinti. -------------------------

didele skyle ulyczioje, jis pasu
ko savo automobiliu kad ap
lenkus ta skyle pataikė in me
dini stulpą, kuris nulužo. Pas
kui jo automobilius sudužo in 
ta siena. Nelaime atsitiko apie 
penkta valanda isz ryto.

Antras vyrukas dvideszimts 
vieno meto amžiaus, Edward

Detroit, Mich. .— .B ALF’o 
Centras gavo gražu laiszkuti 
isz vieno tremtinio Edvardo 
Alkevicziaus, apsigyvenusio 
Detroit mieste. Tarp kita ko jis 
raszo: “Reikia labai džiaugtis 
Amerikos Lietuviais, ypatingai 
Detroit miesto BALE’o skyriu
mi, kurio nariai labai rūpinasi 
a tvykusiais benamiais. Jie j 
jiems pagelbsti surasti darbus 
ir vietas apsigyventi. Tremti
niai už tai yra labai dėkingi. 
Amerikos Lietuviai yra gra
žus pavyzdys visiems Lietu
viams. Jie gyvendami czia po 
keturios deszimts metu ir dau
giau, nenutautejo, neužmirszo 
savo kalbos, savųjų ir gimtojo ■ 
kraszto. ’ ’

PRAGYVENIMAS
BRANGUS

ANGLIJOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ŽINUTES
turi* Norints savo mažai 

tai ir isz to džiaugtis gali.
* Jeigu sveikata ir pinigai 

žudysi, tai ant senatvės dejuosi, i
* Jeigu pikto saugosiesi,! 

nieko ant svieto nebijosi.

pirktis abrusu ir sau apatiniu, 
bet ir ežia baisus brangumas.

Pirmiau kai visi drabužiai 
buvo valdžios padalinami, tai 
moterys visus, savo drabužiams 
tikietus praleisdavo ant virszu- 
tiniu. Už tai dabar jos skubina
si pirktis paklodžių, nuovalacz- 
ku, staltiesių ir sau apatiniu.

Ne tik drabužiai, bet ir czeve-. 
rykai baisiai brangus. Geresni 
moteriszki czeverykai kasztuo- 
ja dvideszimts doleriu ir dau
giau. Moterys ne taip labai jau 
patenkintos, bet perkasi sau 
prastesnius, pigesnius czevery- 
kus už dvylika doleriu. Szitie 
prastesni czeverykai priesz ką
rą kasztuodavo apie penkis do
lerius.

Ir vyrams ta pati beda. Pasi- 
steliuoti paprastas siutas kasz- 
tuoja pusantro szimto doleriu.

teipgi daug randasi. Bet visos 
jos nėra tokio vardo vertos. 
Net ir valstybines instaigos la
bai dažnai pasirodo visai ne
tinkamos, nes jose gauna dar
bus prasikaltėliai, žulikai ar 
tie kurie buvo pravaryti isz 
kitu mokyklų ar instaigu.

Ir kas skaudžiausia, tai kad 
tie nabagai kurie tokiose in- 
staigose yra paduoti, negali 
pasiskusti, niekas jiems netiki.

Tik aeziu musu laikraszti- 
ninkams kurie sepaiso nei vir- 
szininku, nei didžponiu, nei 
valdininku, nei politikierių, bet 
drąsiai raszo ka jie dažino, ir 
paskui jai ir policija ir teismas 
szventai pasipiktina ir stengia
si viską užeziaupti ar nors bis- 
ki atitaisyti.

ROOSEVELTA
KALTINA j

te policijantai gali susiekti su 
centro ofisu in kelias sekundas 
ir tenai nuvažiuoti ar prasikal
tėlius nuveszti in pusvalandi.

Tai kam visu tu ofisu, tu po
licijos stocziu? Mes sziandien 
turime per daug policijos ofi-Į 
su ir per mažai policijantu ant 
ulycziu. O tie policijos ofisai 
labai brangiai kasztuoja užlai
kyti.

Laikrasztininkai jau daug!

kai ir kiti prasikaltėliai visai buvo ‘nsdeszimts penkių metu KUNIGUŽIS 
amžiaus, matyti kad czia moki- CU^riCTA C
niai nera jauni vaikai, bet visi □ U Z/ 1S1 □ 1 A □
tie kuriems biski kas trūksta). -------- '

Daktaras Horace H. Hunsic 4 Kiti Sužeisti AutOflld- 
ker, veikiamasis tos mokyklos 
virszininkas dabar prižada kad 
jis visomis pastangomis steng
sis sužinoti ar czia kas kaltas 
ar ne. Jeigu jis ras kad czia kas 
kaltas, tai jis nesiliaus kol vi
si tie kurie buvo kalti, bus pa
traukti in teismą.

Szito vyro motina, Ponia 
Rose Kern, sako kad ji dažino- 
jo isz slaptos policijos kad jos 
sūnūs buvo žvieriszkai nu
plaktas diena priesz tai kada 
jis pasimirė.

George D. Kline, szitos moti
nos advokatas sako kad czia nežino ar labai jiedu buvo su- 
buvo žmogžudyste. Jis teismui žeisti ar ne. Jo žmona, trisde- 
sako kad jis parodys to vyro szimts devynių metu amžiaus 
paveikslus, ant kuriu labai Melvina, kita duktė devynioli. 
aiszkiai matyti kaip jis buvo kos metu amžiaus Gladys ir L.

G. Chester buvo tik sutrenkti ir 
! apdaužyti toje nelaimėje.

Kito aqtomobiliaus kuris su 
Kunigužio automobiliu susikū
lė, draiverys Arthur Colli, dvi
deszimts devynių metu amžiaus 
visai nebuvo sužeistas.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kas tenai toje Casablanca 
Konferencijoje buvo kaltas, 
mes tikrai neinome ir vargiai 
kada dažinosime; bet kai tik ta 
konferencija prasideejo, kai tik 
mes iszgirdome apie ka ir kaip 
jie tariasi, mes jau tada raszę- 
me, kad nieko gero isz to neisz- 
eis. .

sykiu priparode kad razbainin-itai kada jis P^imire. (Kad-jis 
kai ir kiti prasikaltėliai visai 
nesibijo kiek policijantu sėdi;
už staleliu ofise, jie vagia, raz- ‘ 
baininkauja ir žudo žmones 
prie pat tokiu ofisu. Bet jie ge
rai apsirokoja pirm negu jie ka 
panaszaus daro kai policijantas 
stovi ant ulyczios.

Butu galima kelis szimtus 
tokiu ofisu uždaryti. Policijan
tai galėtu per radija su centro 
policijos kambariais susisiekti 
ir be jokiu ofisu savo darba 
dirbti.

Bet politikieriams tas labai 
nepatiktu, nes kiekvienas poli
cijos ofisas tai yra politikie- 
riaus tvirtove, politikos lizde-' 
lis ir už tai jie isz- paskutinuju 
stengiasi tuos policijos ofisus 
palaikyti, nepaiso kiek jie žmo
nėms kasztuoja ir kiek mažai 
gero jie nuveikia.

Svarbus Praneszimas apdaužytas ir sumusztas.
------- Motina sako kad kai ji isz-!

Mes mėgstame teisingysta ir girdo kad jos sūnūs pasimirė/ 
geidžiame, kad ir visi teisiu- ji pareikalavo kad Daktaras 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai butu paszauktas ir kad tas 
primename, idant kožnas skai-j Daktaras peržiuretu jos sunaus: 
tytojas, kurio laikas pasibaigė lavona. Mokyklos sztabas suti-į 
už laikraszti, kad nevilkintu ii 
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 siuntine-

ko, bet pasiszauke savo dakta
rą. O kai tos motinos daktaras 
pribuvo tai mokyklos sztabas j 
jam pasakė kad jo patarnavi-; 
mas visai nereikalingas, nes: 
mokyklos daktaras buvo pa
skelbęs ir ant mirties raszto!

ti. Musu agentai yra guodoti I buvo pasiraszes kad tas vyras!
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,

pasimirė nuo szirdies ligos.
Vėliau paaiszkejo kad to vy

ro, to studento visi pecziai bu
vo pamelynave, kad visas jo 
kūnas buvo sudaužytas. Ir jo 
galva buvo praskelta.

Ir ežia viskas butu užsibaigė 
jeigu ne laikrasztininkai, kurie

biliaus Nelaimėje /
PHILADELPHIA, PA. —

Kunigužis ir keturi kiti jo au
tomobilyje buvo sužeisti ant 
Eleventh ir Christian Ulycziu. 
Kunigužis Charles C. Stith, ke
turios deszimts trijų metu ain- 
žiaus gavo peti sužeista ir gal
va praskelti. Jis buvo nuverž
tas in Pennsylvania ligonbute, 
kur su savo asztuoniolikos me
tu amžiaus dukrele, Charlotte, 
buvo sulaikytas, nes daktarai

Pirkie U. S. Bonus
'■ i

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 
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