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Ar Bus Kitas Karas?
Isz Amerikos Prieszinosi Atlanto 

Sutarcziai
LAIKRASZTININ-

KAS NUSZAUTAS
ANGLIJOS

NEDĖKINGUMAS
APGINKLAVIMAS 
KASZTUOS DAU
GIAU NEGU BUVO 

TIKĖTASI

Policijantas Intartas;
Suimtas

ALICE, TEXAS. — Penkios 
deszimts vieno meto amžiaus 
laikrasztininkas, W. H. Mason, 
buvo nusiautas ant ulyczios, 
kai jis važiavo su savo automo
biliu. Policijantas Sam Smith
wick, szeszios

AMERIKA
VISO SVIETO

TVIRTOVE

tuos kitus 
isz pat pra- 
apie pusantro

Senatorius Robert A. Taft 
isz Ohio, ilgai ir. piktai kal
bėjo, pareikszdamas savo ne
pasitenkinimą ir savo pasi- 
prieszinima tai Atlanto Su- 
tarcziai, kai visas Kongresas 
svarstė ir tariesi.

Jis tikino ir sake kad szito- 
kia sutartis labai greitai pri
ves mus prie kito karo.

Bet nežiūrint tokiu kalbu 
kaip Senatoriaus Taft ir ki
tu pasiprieszinimo, Kongre
sas ir Senatas ta sutarti pri
ėmė ir patvirtino.

LONDON, ANGLIJA. — 
Amerikiecziams jau kelis sy
kius teko paragauti to Angli-! 
jos nedėkingumo, tai mums vi
sai ne naujiena, kad Anglijos 
atstovai ir vėl mums szpyga 
parodo ir apie dėkingumą vi
sai nei neszneka.

Anglijos Užsienio Sekreto
rius, Ernest Bevinas, neseniai

deszimts metu Taryboje pasakė, kad Ameri- 
amž’aus pats pasidavė polici- ka yra kalta už visas jo krasz- 
jantams, kai jis buvo intartas to bedas. Jis sako: kad Ameri- 
už ta žmogžudyste. ka gyvena isz paszelpos taip

Laikrasztininkas Mason per 
savo laikraszczius ir per radi j a 
buvo paskelbęs kad tas polici
jantas užlaiko prasta szokiu 
svetainėje, kur vyrai eina szok- 
ti su merginomis, užsimoka po 
deszimtuka už szoki. Jis rasze

(Tasa Ant 4 Puslapio)

pat kaip ir Anglija. Bet jis ne-

Danijos Krasztas Neapginkluo- 
tas; Laukia Pagelbos; Ne Viskas 
Tvarkoj Czia Amerikoje; Angli
jos Užsienio Sekretorius Šmei
žia Amerika; Armija Uždrau
džia Kareiviams Praszyti Raidų

_______ +_________ ■—__________

JURININKAS
_ ___________SU MOTERISZKE
APVOGĖ KAREIVI

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas jau da
bar szneka ir tariasi kaip at
gaivinti ta “Lend-Lease” 
Tvarka, per kuria mes galėtu
me daug ginklu, kariszku lai
vu ir eroplanu paskolinti ki
tiems krasztams, kaip mes da
rėme per kara. (Isz visu tokiu 
paskolų, mes nei dolerio atgal 
negavome!)

Apginkluoti 
krasztus mums 
džįos kasztuotu
bilijono doleriu. O musu krasz
to apginklavimas mums kasz
tuotu apie keturiolika bilijonu 
doleriu ateinaneziais metais.

Prezidentas Trumanas da
bar praszo isz Kongreso inga- 
liojimo kad jis galėtu, niekam 
nieko nesakęs, ir nieko nesi- 
klausės paskirti kiek ginklu 
jis nori, kuriam krasztui jis 
nori, ir kada tik jis nori. Jis
teipgi nori gauti ingaliojima TROKAS 
parduoti' Amerikos kariszkus 
ginklus svetimiems krasztams.

Szitoks kitu apginklavimas 
ir savo kraszto apsiginklavi
mas mums kasztuos apie dvi
deszimts du bilijonu doleriu 
ant metu.

Francuzija gautu daugiau
sia ginklu, Anglija gautu teip
gi daug, mažiau gautu Norve
gija, Denmark, Belgija ir Ne- 
derlandija. Graikija su Turki
ja gautu tiek kiek iki sziol gau
davo.

Kai kalbame apie tuos bili
jonus doleriu, tai iszrodo net 
baisu, bet mes szimta sykiu 
tiek praleidome per kara apsi
gindami nuo Naciu ir nuo Ja
ponu.

PRASZYTI ‘RAIDŲ’ 
UŽDRAUSTA

FORT MEADE, MD. —Lei
tenantas Generolas L. T. Ge- 
row, Antros Armijos Vadas 
iszleido insakyma, kad karei
viams uždrausta stovėti prie 
vieszkelio ir praszyti, kad juos 
pavažinėtu, ‘ ‘ Raida ’ ’ duotu.

.iTas,insakymas sako:
j c “Mada praszyti ‘ ‘ Raidos ’ ’ 
išz pravažiuojaneziu, nėra ka
reiviui tinkamas ir negali bū
ti suderintas su kareivio gar-

WILMINGTON, OHIO. — 
Jurininkas, kuris gavo kelias 
atostogos dienas isz Philadel
phijos Laivyno Ingulos ir jo 
dvideszimts dvieju metu dm- APSIVERTĖ žiaus geltuonplauke drauge bu-, 

•---  j- vo suimti už tai kad jiedu labai
Draiverys Ir Jurininkassumusze ArmiJ°s sarženta b 0 v • . i pavogė jo automobiliu.

ollZClStl Jo ta geltuonplauke drauge
--------  yra Pone Bertha E. Dugger, isz 

WAWA, DEL. — Du vyraiĮ Įjenson miestelyje, ji czia vi- 
Camden, N. J. Ji buvo suaresz- 
tuota ir patupdinta in Clinton 
apygardos kalėjimą. Valstijos 
policijantai ja suaresztavo kai 
ji iszlipo isz eroplano prie Co
lumbus stoties.

Nors ji buvo padavus savo 
adresa kaipo tame mažame 
Benson miesteelyje, ji czia vi
sai negyveno, bet turėjo pasi- 
randavojus kambarį Philadel- 
Phijoje.

Pone Dugger buvo ženota 
penkis metus, bet dabar yra di- 
vorsuota. Ji ana sanvaite pasi
sakė savo draugėms ir savo gi
minėms kad ji važiuoja in Ohio 
valstija apsiženyti su jurinin
ku. Tas jurininkas yra James 
K. Amoe, teipgi dvideszimts 
dvieju metu amžiaus. Policijan
tai ji suaresztavo Pittsburghe. 
Jis buvo sugražintas Ohio vals
tybes policijai. Policija sako 
kad jie prisipažino kad jiedu 
sumusze ir apvogė Armijos 
Sarženta, John Beard, dvide- 

su szimts szesziu metu amžiaus

buvo sužeisti, kai mažas trokas; 
apsivertė ant Baltimore viesz- 
kelio netoli nuo Wawa. Draive- 
rys, dvideszimts trijų metu am
žiaus Stephen Scott ir jurinin
kas Theodore Cabana, devynio
likos metu amžiaus buvo su
žeisti ir policijos nuvežti in 
Chester ligonine. Jie nebuvo 
taip labai sužeisti, bet buvo ap
draskyti, sukriesti ir apdaužy
ti. Jurininkas buvo vėliau per
keltas in Philadelphijos Laivy
no ligonine.

Draiverys Scott polici j au
tams pasiaiszkino kad jis nega
lėjo suvaldyti troka kai jis 
staiga ji pasuko in szali kad 
nesusimuszti su kitu automobi-° i
liu ir kad nesuvažinėtu maža 
vaika kuris bego skersai viesz- 
keli.

Keturi žmones buvo sužeisti 
trijose automobiliu nelaimėse 
Chesterio apylinkėje.

J. Warren Poley, trisde
szimts dvieju metu amžiaus vy
rukas isz Collegeville, Pa.

priparode isz kur mes ta pa- 
szelpa sau gauname. O mes 
jam galime labai greitai paro
dyti isz kur Anglijos paszelpa 
ateina!

Ar Bevinas neatsimena kai 
Amerikiecziai buvo prakeikti 
po Pirmojo Karo, už tai kad 
jie dryso papraszyti, kad Ang
lija nors kiek savo skolos 
mums atmokėtu? Mes Anglijai 
dovanojome ir viską pamirszo- 
me!

Ar ponas Bevinasigaletu pa- 
aiszkinti: Isz kur Anglija ga
vo ginklu ir pinigu per Antra- 

ji Kara? Ar jis Ma įkaite naujienas, kad kito karo tuos bilijonus doleriu, kurie isz J 
Amerikos dar ir dabar plaukia 
in Anglija?

Kad koks taip sau paprastas HZ tai, kad 1HUSII SZtaba 
žmogelis taip prasiszoktu, tai 
mes tik ranka pamotume ir sa
kytume kad jam biskitruksta žinome savo nuomones ir kaip vejas 
žmXTkaipXZ nXTj°ras mainomės, bet, už tai, kad Pasaulio 
ma taip jau iszteisinti. jis turi Tvarka taip mainosi, už tai, kad tie, ko- 
durniai ir kvailiai kalba! ne viso svieto reikalus tvarko patys ne-

Bevinas su savo ta nedakep-žino kur jie stovi, ko jie nori, ar ko jie 
ta Darbininku Socialistine - - . .
Valdžia savo žmones vargina laUKia.
ir visa kraszta skolose skandi- yy

pavojus kito karo jau tolsta. Bet, 
nesakome, kad visai nėra pavojaus.

PARYŽIUS. — Mes “Saulėje” ir vie
naip ir kitaip esame rasze apie kito karo 
galimybe. Mes kartais raszeme, kad Tre- 
czias Pasaulinis Karas jau artinasi, ir pa
skui už keliu dienu jau

DANIJA 
z SUSIRUPINUS

Mes taip raszeme ir

raszeme linksmas 
nematyti.

dar raszome, 
sudaro kokie 

javaikiai ar, kad mes, kaip kokia boba

ne
ve
ne
ar

COPENHAGEN, DEN. —
t?

Denmark krasztas yra lyguSĮ 
krasztas prie pat Pabaltijo^ 
juru, be ginklu ir visai neap
ginkluotas. Szito kraszto žmo
nes stojo in ta Atlanto Sutarti, 
ir dabar yra labai susirupine.

Visame szitame kraszte ran
dasi tik trisdeszimts szeszi ka
rabinai, anuotai, kurie yra in- 
taisyti apsiginti nuo eroplanu. 
Randasi apie dvideszimts 
tukstancziu kareiviu kurie ne
turi tinkamu ginklu. Ir puse 
szitu kareiviu randasi 
tijoje.

O Danijos krasztas 
Pabaltijos juru vartus
viena isz geriausiu eroplanams 
vietų visoje Europoje.

Amerikos karininkai sako, 
kad jeigu Sovietu Rusija reng
tųsi in kara, tai ji szita Daniu '

Vokie

valdo 
ir turi

Visas svietas sziandien nepasto- 
Dabar, kiek galima pramatyti, tai 

mes tusi in Kara, rai ji szna namu 
1 ie kraszta pirmueziausiai užimtu.

na, ir paskui pirsztai bado in
Amerika ir sako kad mes esa
me kalti, kad jie yra durni.

Anglijos žmones labai gerai . . .
padarytu, kad jeigu per atei- ACll iazbaillillkai iClCnillIlC g 311, K3(l SZ1311“ 
nanezius Rinkimus jie iszmesHUtarti k<ld 
tu ta Bevina su kitais tokio ' # ’
plauko ir tokio proto dumiu- S3VO krailjllOSC. 
kais.

Raudonoji armija randasi tik 
už pusantro szimto myliu nuo , ( 

visas svietas paskęstu Copenhagen miesto.
Danijos karininkai sako kad 

j jeigu Sovietu armijos dabar 
Sekretorius, Dean Acheson važinėjo po “„TSSS

AUTOMOBILIUS SU- Europa sznekejo ir sznekejo. Visi tenai ti, nes ginklu neturi!
DUŽO IN STULPĄ liežuvius lazgena kaip boba buezerneje.

Keturi Sužeisti. Auto- Amerikos Sekretorius Europoje kalba

Kai Naciai szita kraszta už
kariavo, jie viską iszvoge, isz- 
sinesze, visus karabinus, anuo
tus, ginklus maszinas, net ir

mobilius Per Greitai taip, kaip jis visu Amerikiecziu nuomones karei¥iu 10™- Danijos vaidas 
r r J sako kad Naciai iszsinesze

ir nusistatymus atvaizduotu. Jeigu jis szian- 
m dien pasako, kad nebus kito karo, visi mes MANAYUNK, PA. — Trys ’ ’ . ’

Važiavo

1 LLIVtXO ItJZl v vIIVq V V lllVj X y MXJX1X1I/O MZJVjJZJlU 1LLVUU. UiiiiuxtA ITlxlll n 1 ULIAl) X n, Xljhj

Panele Magnolia Ashley, dvi- vyruką, kuris jiem dviem davė vyrai ir viena moteriszke buvo džiaugiamies ir dainuojame. Jeigu rytoj 
be, ir už tai, nuo szios dienos deszimts devynių metu am- raida, netoli nuo Dearborn, Mi- 
uždraustas! _

Antra'Armija apima Mary- žeisti kai jųdviejų automobi- turis szimtus doleriu pinigais, sprove tarp to stulpo ir namo, artinasi, VISI 111CS CZia namie VaiksZCZioSl-
žiaus isz Chesterio, buvo su- chigan. Jiedu atėmė isz jo ke-

labai sužeisti kai j u automobi
lius atsimusze in stulpą ir insi- jis laikrasztininkams pasakys, kad karas jau

land, Pennsylvania, Ohio, Vir- liūs susikūlė su kitu automobi- keturiu szimtu doleriu czeki ir 
ginia, West Virginia valstijas 
ir District of Columbia.

Szitokis insakymas tinka-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

ant Main ulyczios, netoli nuo
Ridge Ave., in Manayunk.

Trenksmas nuo to sudužimo daVCS.
liu prie Penktos uly., ir Madi- jo nauja automobiliu. Paskui 
son. Jiedu buvo nuveszti in jiedu ta automobiliu paliko ir 
Chester ligonine. Policijantai iszvažiavo atskirais eroplanais prikėlė beveik visus gyvento-

(Tasa Ant 4 Puslapio) j kad niekas jųdviejų nesusektu.Į (Tasa Ant 4 Puslapio)

me nosis nuleidę, kaip žmogelis žeme par-
Kaip mes ežia, Amerikoje jau- 

cziamies, ka mes misliname ir ko mes no-

ginklu ir kito tavoro vertes 
$200,000,000.

O paskui, kai Vokiecziai bu
vo sumuszti ir Vakaru armijos 
užėmė Denmark miestą, Ame- 
rikiecziai ir Anglai sudaužė ir 
sunaikino visus Vokiecziu 
ginklus ir maszinsa, kuriuos 
jie rado pas Danus. Danai tuo 
laiku prasze, kad jiems butu 
palikta nors tiek Vokiecziu

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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KasGirdet
pigs. Darbininkai tuose fabri
kuose per daug reikalauja al
gomis. Naujas Lietuviu Transportas

Musu diplioniiatai ir politi
kieriai ir net karininkai per 
greitai pamirszta kad per ką
rą Vokiecziai buvo susidraugia- 
vo su Sovietais ne tik priesz 
Europa, bet ir priesz mus. Bet 
musu laime, kad tiedu raizbai- 
ninkai tarpu staves susipesze ir 
tada vienas isz ju tapo musu 
draugas.

Plienas atpigs, bet visai ma
žai. O kiai plienas tiek mažai at
pigs tai ir visi kiti daigiai la
bai mažai atpigs.

Nauji automobiliai biski at
pigs su pabaiga sziu metu. Bet 
jie visgi bus per brangus ir vi
sai neverti tiek kiek už juos 
bus praszoma.

Tremtiniu Konstancija ir 
St.,

Kai mes kalbame lapie pavo
ju isz Pytu, isz Rusijos, mes ne
galime pamirszti kad tokis pats 
pavojus mums grės, jeigu da
bar negresia isz tos senos Vo
kietijos, kuri jiaucziasi kad ji 

_yra dievaicziu siunsta ant szio 
svieto visa svietą užkariauti.

Yugoslavijos Marshal Tito, 
kuris iszdryso pasiprieszinti ne 
tik Stalinui, bet visam Sovietu 
Rusijos Kremlinui, uždare ru- 
be'žiu tarp savo kraszto ir Grai
kijos. Dabar Graikijos sukilė
liai turės kitur jieszkotis vietos 
kai jie norės pasitraukti isz 
Graikijos. Yugoslavijos Komu
nistas Tito dabar seilinasi prie 
Anglijos ir Amerikos ir sten
giasi isz musu gauti paramos 
ir pagelbos. Szitas jo žingsnis 
baisiai nepatinka Stalinui ir 
visas Kremlinas dabar stengia
si ji ir jo palydovus badu nu
marinti.

Naujas namas kasztuos apie 
deszimta nuoszimti mažiau ne
gu dabar, bet vistiek mes sako
me kad visi tie nauji mamai 
nei pusiau neverti tiek, kiek 
dabar už juos yra reikalauja
ma.

Bedarbe, prastas biznis ir 
stoka pinigu dabar sudaro di
džiausia rūpesti visiems politi
kieriams priesz rinkimus.

Valdžiai yra verktinai reika
linga palaikyti augsztas algas, 
didelius fabrikantu pelnus ir 
dar svarbiau pripildyti darbi
ninko žmogaus kiszenius su 
bumaszkomis, nežiūrint kokios 
vertes jos yra, kad tie politi
kieriai galėtu pasigirti priesz 
rinkimus'.

Rugpiuczio 17 diena laivu 
“General Ballou” in New Yor-j 
ko uosta, atplaukė 10,000-tasai 
Lietuvis tremtinys. Ta skaieziu 
atstovauja Lietuve tremtine 
Krivickaite Aldona, kuri vyks
ta 853 Bank St., Waterbury, 
Conn., pas Ponia Ona Jonaitis.

Tremtiniu atvykimas vyksta 
geru tempu. Tik reikia, kad ne
pailstume ir isztvertume szia- 
me musu tautiniame reikale. 
Taigi, neliskime atvykimo 
grandinei nutrukti. Siuskime 
kuogreieziausiai garantijas da 
ju neturintiems tremtiniams. 
Juo greicziau tremtiniai bus 
iszgfabenti, tuo greicziau jie ga
lės insikurti ir patys savysto- 
viai savo gyvenimą tvarkyti.

Darbo ir buto garantijas 
siuskite: United Lithuanian 
Relief Fusd of America, Inc., 
105 Grand St., Brooklyn 11, 
New York.

Hol-

Razbaininkas, žulikas ir dy
kaduonis Italijonas Charles 
Luciano 'buvo iszvarytas isz 
Amerikos, isztremtas isz Itali
jos ir pasiunstas in savo te- 
viszke, in miestą Lercara Frid- 
di, in Sicilija. Jis ežia pabuvo 
tik puse dienos, pasisveikino 1 f , . ......sU miesto virszininkais ir buvo 
gražiai ir mandagiai papraszy- 
tas kuo greieziausiai iszsi- 
kraustyti. Jis dabar neturi nei 
vietos, nei kraszto, kur jis ga
lėtu prisiglausti, nors jis turi 
milijonus pinigu.

Valdžia dabar bankoms insa- 
ko skolinti kuo daugiausia, pi
nigu ir imti maža procentą, kad 
visi turėtu daug pinigu, daug 
pirktu, daug iszduotu ir visa 
bizni varytu kaip buvo varo
mas per kara.

Žmones, kurie nesupranta 
kas ežia darosi, daibar skolina
si, perka daug visokiu nereika
lingu rakandu iant iszmokes- 
czio, nes kiekvienas 'biznierius 
dabar siulina savo tavora be 
jokiu rankpinigu, ir sako kad 
visi gali isz savo pedes jam at
mokėti. Tokis biznis gerai eina, 
bet prastai užsibaigia.

Pragyvenimas bus biski pi
gesnis bet ne daug. Kiti kasztai 
pakils, bus brangesni, kad ne
bus galima suderinti algas su 
pragyvenimu.

Pati valdžia dabar pinigus 
skleidžia kaip koks girtuoklis, 
paskiria visiems ant visokiu 
butu ir nebūtu reikalu.

Valdžia ūkininkams 
milijonus doleriu.

skiria

Maisto brangumas bus’ pa
laikytas augsztai ir brangiai 
isz valdžios. Valdžia primokės 
ne tik ūkininkams, bet ir ki
tiems fabrikantams, kurie pa
siskųs kad ju tavoras dabar 
ima atpigti ir kad jie negali 
tiek parduoti kiek pirmiau 
pardavė. Už ta parama mes pa
tys isz savo taksu užmokėsime.

Valdžia paskiria milijonus 
doleriu būvusiems kareiviams 
kaipo apdraudos atmokejimus.

Amerika daibar visam svietui 
duoda pinigus ir stengiasi na
mie tvarka palaikyti.

Darbininku algos pakils. 
Darbininkai gaus dar daugiau 
mokėti už tai kad politikieriai 
bijosi darbininku ir darbinin
ku uniju priesz rinkimus. O kai 
darbininku algos pakils tai pa
brangs ir pragyvenimas. Ir ežia 
mes neiszskiriame ir mainie- 
rius.

Bet biznieriai ir fabrikantai 
valdžiai nepasitiki ir dabar jau 
mažiau gamina, mažiau perka
si ir dar mažiau parduoda.

Dabar jau randasi daugiau 
negu trys milijonai darbininku 
be darbo. O tas skaiezius 
vis auga dar vis daugėja.

dar

Rinkimai artinasi ir už tai 
kiekvienas politikierius steng
sis kuo geriausiai ir kuo gra
žiausiai patenkinti darbininką. 
Bet szitas patenkinimas nieko 
gero musu ‘bizniui ar pramonei 
neatnesz.

Beveik visi s'aliuninkai 
dabar bedavoja, kad vietoj 
Žuko, beveik visi alų maukia ir 
mažai ant baro palieka.

jau
mar

Anglija dabar beveik nieko 
neperka isz Amerikos, o sten
giasi kuo daugiausiai visko 
mums parduoti. Tokia. Anglijos 
tvarka labai pakenkia Ameri
kos fabrikantams.

Mesa atpigs, bet nedaug.

Vyriszki drabužiai atpigs 
apie deszimta ar penkiolikta 
nuoszimti szi rudeni. Moterisz- 
ki drabužiai atpigs, bet labai 
mažai. Batai, czeverykai neat-

Mainieriu bosas, John L. Le
wises rengiasi straikuoti, bet 
dar nedrysta savo mainieriams 
apie tai praneszti, nes mainie- 
riai ir daibar vos, ne vos, gali 
prasimuszti, pragyventi.

NEW YORK. — Rugpiuczio 
(Aug.) 20 diena, laivu “Marine 
Marlin” in New Yorka atvyko 
szie Lietuviai Tremtiniai:

Blaceviczius, Vladas, Cincin-i 
nati, Ohio.

Butkus, Adele ir Anatolis, 
Holy Trinity Rectory, Somer
set, Ohio.

Bigelis, Vincas, Liudvina, 
Jūrate ir Ramūnas, 423 Walnut 
St., St. Charles, 111.

Brazaity te, Antanina, 875 
Hollins St., Baltimore, Md.

Bražėnas, Vilhelmas, Elena, 
Prakseda ir Lyvia, 1 Valley Rd. 
Stamford, Conn.

Ęujauskaite, Anastazija, 139 
So. 20th St., Champaign, Ill.

Andrijauskas, Vaclovas ir 
Use, 919 Broadway, Melrose 
Park, Ill.

Austrą, Juozas, Genovaite ir 
Jūrate, 811 Hollins St., Balti
more, Md.

Dolgaczius, Laimutis, Simo
nas, Albina, Aldona ir Antanas 
in Rensselear, Indiana.'

Endriuszekeviczius, Valenti
nas, Providence Rd., Sutton, 
Mass.

Garbenis, Vladas, Eleonora 
ir Audrone, 924 W. 34th Pl., 
Chicago, Ill.

Grecziaudcas, Mykolas, An
tanina, Birute ir Mykolas, 475 
Britain Ave., Hartford 6, Conn.

Grinkeviczius, Petrone, Jo
nas ir Marija, Stafford St., 
Charlton P. O., Dodge, Mass.

Gustaitis, Pranas, 266 Mon
tauk Ave., Brooklyn, N. Y.

Ignataviczius, Bronius, R 2, 
Ostego, Mich.

Januszonis, Juozas, 3738 N. 
Marshall St., Phila. 40, Pa.

Jaseviczius, Antanas ir Ire
na, Browns Rd., Wexford, Pa.

Juodaitis, Stasys, Marija, 
Regina ir Danielius, 541 School 
St., Minersville, Pa,

Juodvalkis, Antanas, Ona ir 
Uosis, 2930 N. Merrimiaic Avė., 
Chicago, Ill.

Ivanauskas, Kristina ir Ro
mualdas, 2084 No. Miain St., 
Waterbury, Conn.

Kondratas, Vladas, Chicago, 
Illinois.

Kriaucziunas, Antanas, An
tanas ir Algirdas, 6419 So. Ma
plewood Ave., Chiclaigo, Ill.

Kryževiczius, Valentinas, 622 
No. 7th St, Phila., 23, Pa.

Kudukis, Antanas ir Zofija, 
1065 So. 49th Court, Cicero, III.

Lapenas, Gediminas, Janina, 
ir Gediminas,- 2834 W. 65th St.

Jau Atvyko 10,000 Lietuviu | Chicago 29, Ill.
Lizaitiene, 

Juozas, 827 W. Lombard 
Bialtimore Md.

Malakauskas, Ona, 811 
lins St., Baltimore, Md.

Matonis, Domininkas, Laro-' 
t a n, Mieli.

Modestaviczius, Cezaris, Fe
licija, Gene, Algirdas ir Eduar
das, Allegan, Michigan.

Motieka, Kazimieras, R. D. 5, 
Binghamton, N. Y.

Nastopkiene, Adele, 946 W.
59th St., Chicago, Illinois.

Pilesika, Vytautas, 395 New 
Britain Ave., Hartford, Conn.

Prapuolenis, Jadvyga, Aure
lijus, Jurgis, Bernardas ir Mag- 
delene, Cicero, Illinois.

Racziunas, Elzbieta, ir Kazi
miera, Mariau Hills Seminary, 
Hinsdale, Illinois.

Rudelis,, Heincis, R. D. 5, 
Elkton, Maryland.

Sakaviezius, Vosylius ir Olgfa
Browns Rd., Wexford, Pa.

Simkeviezius, Juozas, 7814 S.
Green St., Chicago, Ill.

Strimaitis, Juozas, Onia., Jo
nas ir Jura, Elizabeth, N. J.

Suszinskas, Alfonsas, 3636
Glenciairn Rd., Clevelan.d, Ohio

Suveidis, Jonas, Astoria, L.
I., New York.

Stropiene, Julijona, 835 N.
Church St., Rockford, Ill.

Tanajauskas, Adele, Gedimi- 
mas, Jonas ir Juozas, 
field Centre, N. Y.

Tornau, Enich, 3651 Brigh
ton Rd., Pittsburgh 12, Pa.

Tursa, Vladas, 153 Grand
view Ave., Waterbury, Conn.

Vaitiekūnas, Aleksandras,
Marija ir Algirdas, 1538 Culler
ton St., Qhicago 8, Ill.

Vyszniauskas, Antanas ir 
Herta, 1335 Liverpool St. Pitts
burgh 12, Pa.

Vizinas, Vladas ir Julijona,
835 N. Church St. Rockford, Ill.

Zardinskas, Viktoras, Stefa, 
Dalia ir Aleksandras, 813 W. 
34th Pl., Chicago, Hl.

Žukas, Jonas, Elena ir Jonas,
105-56 89th St., Ozone Park, 
New York.

Žio'bakas, Alfonsas, R. R. 2, 
North Judson, Indiana.

Atvykstanczius pasitiko or
ganizacijų atstovai.

— B ALF Imigracijos Komi
tetas.

Butkus, Alfonsas, Elena, Ro
bertas, Adele, Valerija 
lia, 10821 S. Michigan Ave., 
Chicago, Illinois.

Dambrauskas, Antanas, Bro
ne, Kazimieras ir Antanas, 1869 
W. Ogden Ave., Chicago 12, Ill.

Daržinskis, Stasys, Ona ir 
Kazimieras, 1428 S. 49th Court, 
Cicero 50, Illinois.

Daunys, Aleksandras, Griazi
na ir Arūnas, 7921 Lindbergh 
Blvd., Philadelphia, Pa.

Dirmauskas, Bronius, Elena, 
Neringa ir Romualdas, 1619 
Race St., Philadelphia, Pa.

Domkus, Petras, Danute, 
Vladas ir Kazimieras, 2516 N. 
Damen Ave., Chicago, Ill. .

Fogtiene, Marija, Regina ir 
Edmondas, 338 Apple St., Sy
racuse, N. Y.

Grigaliūnas, Antanas, 810 
Knickerbocker Ave., Brooklyn,

Urentas, Juozais, 184 Grow
ir Da- St., Paxton, Mass.

Orentiene, Cecilija, Genovai
te, 269 Broadway, Gardner, ; 
Mass.

PadVarietis, Vincas, Elena, 
Regina ir Algirdas, 180 Hale 
Ave., Brooklyn 8, N. Y.

Paalksnis, Vladas, Salomėja, 
Stanislovas ir Elena, 3341 N. 
Evergreen Ave., Chicago, Ill.

Packauskas, Petras, Rt. 2, 
New Philadelphia, Pa.

Paleviczius, Juozas, Maria, 
ir Alfonsas, 71 Cushing St., 
Stoughton, Mass.

Pecenkis, Ignas, Adele,' 121 
North St., Melrose Park, Ill.

Petra vieziene, Vanda, 18 
Burrill Place, So. Boston, Mass.

Petrulevic,ziene, Emilija, 58- 
06 68th Pl., Maspeth, N. Y.

Ratkus, Mykolas, 617 India-' 
na Ave., Trenton 8, N. J.

Rinkeviczius, Juozas, Ona ir 
Mindaugas, 48-30 39th St., Sun-

V i lezi a u ska s, J uozlais,, 
rose PaTk, Ill.

Vi'buriene, Stase, 447
St., Brockton, Mass.

Žaidotas, Juozas, 411 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y.

Atvykstianczius pasitiko 
ganizaeiju atstovai.

— BALE Imigracijos Komi
tetas.

Green-

Rugpiuczio (Aug.) 22 diena, 
laivu “General Blatchford” in 
New Yorka atvyko szie Lietu
viai Tremtiniai:

Alejunas, Mikas, 803 Gam- 
bridge St., Cambridge, Mass.

Andruskeviezius, Antanas ir 
Bn-ute, 430 Gofflehill Rd., Haw
thorne, N. J.

Arm'aviczius, Izidorius ir Ce
cilija, Henrikas, Elena ir Ed
uardas, 54 Alder St., Wiaiterbu- 
ry, Conn.

Kun. Jonas Baceviczius, Rt.
1, Box 81, Porterfield, Wise.

Bajerczius, Jonas, 600 Wash
ington Ave., Waterbury, Conn.

Bajoraitis, Faustas, 1425 E_. 
63rd St., Cleveland 3, Ohio.

Bražaitiene, Marcele, Mon
trose, Montana.

Brazdžiūnas, Antanas, Van
da ir Antanas, 52 S. Quinsiga- 
moiad Ave., Shrewsbury, Mass.

Brokuriute, Genovaite, 134 
S. Cliff St., Ansonia, Conn.

Buczinskas, Jonas, Jadvyga, 
Arvydas, Titias, Algimantas, 
Sigitas ir Viktorija, 5256 S. 
May St., Chicago 9, Ill.

Bucnys, Pranas ir Pranas, 47 
Cedar St, Norwood, Mass.

Indreika, Lionginas, Stanis
lava ir Meilute, 46 Arthur St., nyside, L. I., N. Y.
Brockton, Mass. . Rockus, Benediktas, 1509 S.

Jakubauskas, Jonas, Albina' 49th Avė., Cicero 50,111.
ir Jone, 1716 W. Fayette St., 
Baltimore 23, Maryland.

Jankeviczius, Vytautas, 135 
Liberty St., Linden N. J.

Jankeviczius, Magdalena,
128 Sunrise Drive, Hempstead,
L. I., New York.

Jankevicziute, Ona, 135 E.
Norwich Ave., Columbus, Ohio.

Jankūnas, Kazimieras, Loci
ja ir Kazimieras, 220 Livings
ton St., Elizabeth, N. J.

Janusas, Pranas, Bronislava,
Kristina, Nijole ir Antanas, 
5039 S. Winchorst Ave., Chica
go; Ill.

Jaskauskas, Veronika ir Jo
nas, 210 Jerome Ave., Mer
chantville, N. J.

Jomantas, Antanas, Pranas 
ir Algimantas, 2532 W. 47th St. 
Chicago 32, Ill.

Juchneviczius, Vytautas, 237
N. Bower St., Shenandoah, Pa.

Jurszkas, Juozas, 5654 S.
Maplewood Ave., Chicago, Ill.

Kaminskiene, Ona, Vytautas 
ir Aldona, 120 Buckland, Buck
land, Conn.

Kantaraviczius, Viktoras,
428 W. 4th St. So. Boston, Mass.

Kauniene, Karalina, Anta
nina ir Laima, 434 Oakland St. 
Manchester, Conn.

Kilikevicziene, Izabele, 2 
Taylor Rd., Short Hills, N. Y.

Katinauskas, Motiejus,
Springfield, Mass.

Kazlaitiene, Agniete, 119 S.
Prince St., Lancaster, Pa.

Kinaitiene, Stase, ir Renata,
563 Hemlock St., Brooklyn, 
New York.

Krikszcziunas, Ona, Julija,
Ona ir Gytis, 1915 Broadwiaiy, 
East Chicago, Ind.

Krivailiene, Irena ir Joana,
1853 Hayer St., Gary, Ind.

Kuczinias, Juozapas, Zuzana,
Regina ir Aurela, King St.,
West Hanover, Mass.

Kuklys, Teofilis, 4624
Wood St., Chicago, Ill.

Karablikowas, Borisas, 34
W. 69th St., New York, N. Y.

Kubileviezius, Antanas, 2745 
W. York.St., Phila., Pa.

Masilionis, Juozas, Valerija 
ir Aldona, 210 Jerome Ave., 
Merchantville, N. J.

Michalowska, Helena, 5025 
S. Keeler Ave., Chicage, Ill.

Miknaitis, Motiejus, Marijo
na, Marija ir Romutis, 7227 S. 
California Ave., Chicago, Ill.

Mimglaudis, Juozapas, 90 
Mellville Ave., Dorchester, 
Mass.

Nagys, Mikas, 4038 Archer 
Ave., Chicago, Ill.
- Naujalis, Juozas, New Bri
tain, Mass..

Mel- 
f 

Ames

or-

Pagausėjo Žinios 
Apie Lietuva

NEW YORK. (LAIC) — 
Bendradabiaujant su LAIC, N. 
Y. Herald Tribune Liepos 3 d., 
laidoje indejo p. Peter Kihss, 
straipssi apie Kataliku Biaįžny- 
ezios persekiojimą Sovietu pa
grobtuose krasztuose, tarp j u 
ir Lietuvoje. Rytojaus diena 
N. Y. Times turėjo striaipsni 
apie Lietuvos Kataliku ierar- 
chijos likimą,. Sziam straips
niui informacijos gautos isz 
Vatikano. Ana sau vaite sziuo 
klausimu rasze ii* Brooklyno 
1 i Tablet. ’ ’

PRANESZIMAS!
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Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojo!, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
Iaikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunczia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku 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
sulaikote. “Saules” Redyste

Rūkas, Antanas, Elena, Aris
tide ir Daiva, Yorkville, Ill.

Šalkauskas, Katryna, Alek
sandras, Alexandra, Stanislo
vas ir Rauda, 1325 Bella,sco 
Ave., Pittsburgh 16, Pa.

Sibilskis, Mykolas ir Skolas- 
tika, 641 E. 69th Pl., Chicago, 
Illinois.

Sinkaite, Stefanija, 6709 S. 
Artesian, Chicago, Ill.

Skirpstas, Vincas, Marija, 
ir Nijole, 2207 Carey Way, 
Pittsburgh, Pa..

Sklerys, Jurgis, Irons, Mich.
Šliogeris, Antanas, 75 Mars- 

chal St., Windsor, Conn.
Spokeviczius, Boleslovas, 

Stanislava, Giedre ir Romas, 
1522 Clifton Ave., Rockford, Ill.

Stanislauskiene, Stefanija ir 
Augeli ja, 4629 S. Washtenaw 
Ave., Chicago, III.

Starkus, Jurgis, Petronela, 
Jūrate ir Jonas, 10526 S. Indi
ana Ave., Chicago, Ill.

Staszaitis, Vincas, Ona, Vida 
ir Arvydas, 6611 S. Fairfield 
Ave., Chicago, Ill.

Statkeviczius, Jonas,
Oak St., Providence 9, R. I.

Steikunas, Antanas, Sofija 
ir Ramute, 3901 Fir St., East 
Chicago, Ind.

Stembokas, Julius, Apolon ir 
Julius, 493 Pequoig Ave. Athol, 
Mass.

Stoncius, Pranas, Filomena 
ir Pijus, 7916 S. Union Ave., 
Chicago, Ill.

Striupatis, Juozas ir Vitali
ja, Donaldson, Pa.

Slikas, Stasys, Terese ir Eu
genijus, 732 Wythe Avenue 
Brooklyn 11, Ill.

Stonkus, Antanas ir Malvina, 
1618 S. Union Ave. Chicago, Ill.

Sumakariene, Maigdalena, 
324 Farp St., Phila., 47, Pa.

Targonskis, Vytautas, 17 
Schuyler St., Amsterdam, N. Y.

Treideris, Magdalena, 54 Al
der St., Waterbury, Conn.

Tupcziauskas, Vytautas, Mia,- 
rija, Šarūnas ir Arvydas, 7719 
S. Evans Ave., Chicago 19, Ill.

Uogintas, Algimantas ir 
Eleonora, RFD 4, Norwich, 
Conn.

Urbonas, Aleksas, Bronisla
va, Danguole ir Barnabas, 2911 
West 40th St., Chicago, Ill.

Utara, Vytautas, Magdalenia, 
Jonas ir Kaza, 1220 St. Charles 
Rd., Maywood, Ill.

Vaitkunas, Juozas, Terese, 
Aldona ir Zita, Norwood, Mass.

Vizgirdas, Tadas, Marija, Ri
mas ir Dalia., 314 South Ave., 
Fanwood, N. J.

Vasiliauskaite, Ursula, 165 
Elmgrove Ave., Troy, N. Y.

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

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

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.
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JOS Čiesoriszka Didybe 'bu
vo labai sujudinta ir užsi- 

mislinus. Ar ji mistino apie 
vieszpatystes reikalus, ar szei- 
mynos visokius rupesczius, net į 
pats viska-žinantis grafas ne
žinojo. Pagalinus, kaipo trau
kianti toliau, pradėta kalba, at
sisuko Jos didenybe in pagar
bos dama tuotarpu tenai esan- 
czia ir paklausė:

— Ka mano ponia, ar ne
turi man praneszti bent kokiu 
naujienų ?

Pagarbos dama buvo biski; 
kurczia ir baiminga, taip kad 
grafas turėjo jai stuktelti po į 
stalu su keliu, pirmiau kadan-' 
gi ji nežinojo kas reikia Cieso-1 
vieniai ant klausymo atsakyti; 
bet ta nelaukdama atsakymo, 
kalbėjo toliau su neužsiganedi- 
nimu:

— Gali paantrinti nuo ma
nes, kad ilgiau to visko nepa
kelsiu. Kaip norite, taip dary
kite, 'bet sau atsiminkite: jai 
di’a begyj trijų menesiu nepa
matysite ir abelnai nepatemin- 
site jokiu pasekmių, tai tada 
tiktai save kaltinkite, tuokart 
asz pati panaudosiu savo bu į 
dus! O laika duodu atsakanti, 
net tokiam smarkiam reikalui.

Ir labai susijudinus Jos Di
denybe teikėsi pasitraukti in 
savo kambari, norėdama net' 
kaip visados pabaigti pradėtos 
zolbovos.

— Taip, taip, tai dalykas 
svarbus ir vieszpatystai reika-j 
liūgas, praszneko kunigaiksz-! 
tiš Semion Vladimirovicz, 
rinkdamas nuo stalo iszmety- 
tas kortas.
> — Bet kta patari daryti, 
mielasis teve, atsisuko' prie to 
pagarbos dama beveik pro' 
verksmus.

— Kaip galima tuos žo'-l 
džius suprasti?

— Su visu uolumu iszpildy-1 
t i Ciesorienes valia ir ne liktai 
maldauti Visagalio, bet ir prie ! 
to reikia prisidėti ir su viso-! 
kais žemiszkais budais, juoko- ' 
mis 'baigė senas ir kytras dva- į 
rokas, darydamas pagarbos da-' 
mai nekuri susimaiszyma.

II.
Gvardijos paiafieierius Alek

sandras Pleszcziajev da miego
jo, kada jam atneszta laiszkas 
su prisakymu idant nieko ne
laukus eiti pas komendantą, 
szviesiiausia kunigaikszti D.

Plescziajev 'buvo labai jau
nas, plonas, smagus, savo jau- 
nikaiczio gražumu panaszus 
Kupidinui ir labai nedrąsus.

Tiktai dalbar menesis nu
plaukė nuo laiko kada isz toli
mu Simbirsku savo motinos 
dvaru, atkeliavo atbūti tarnys
te tėvynei. Sostapyles ir dvaro 
Caro paprocziai ji labai džiugi
no, vienok jisai vistiek nedry- j 
so paragauts visu tu uždraus
tu saldybių. Tai-gi, jis visai ne
melavo raszydamias savo sužie- 
dotiniai jau nuo septynių metu 
laiszka, savo kaiminkai Zofi
jai:

“Daugybe darnu man czionai 
teko matyti, bet vienatiniai ta
vo gražybe, mano aniuole, 
szvieczia man neapsakomu 
skaistumu. O kortomis negrą ji- 
nu dėlto, kadangi toksai graji- 
nimas tankiai pasibaigia pasi
leidimu.

“Bucziuoju tęva ir motina ir 
pasilieku tavo isztikimu tarnu 
net iki dienu pabaigai.

“Aleksandras Pleszcziajev,
Jos Ciesoriszkos Didybes 
Gvardijos paafieierius. ”

Netikėtas prisakymas kuni- 
gaikszczio, apie kurio žiauru
mą slankiojo baisiausias gan- į 
das, jaunikaiti labai pergazdi- 
no. Mislys apie amžina isztre- 
mima, o gal net ir bausme, slan
kiojo jam galvoje norints sa
vyj jis neatjautė jokio prasi
kaltimo.

Su drebancziom rankom už
sivilko mandiera stengdamasis 
nepamirszti jokio guziko, par
krito ant keliu priesz Szvento 
Jurgio Pergalėtojo paveikusia, 
su kuriom ji laimino motina 
jam iszvaižiuojant. O palikda
mas namus szvapėjo gailingai:

— C) mamyte, mamyte, ar 
tu atjauti koksai žiaurus lai
kas mane laukia? Irkas gali' 
mano biedna galvele apginti?!

III.
Pasisekęs savo pravarde 

Pleszcziajev tuojaus buvo in- 
leistas pas kunigaikszti.

Kunigaiksztis sėdėjo minksz- 
toj kresej prie didelio stalo ir 
isz pradžios visai neatkreipe 
atydos in inejusi, o tasai stovė
jo iszsitempes kaip kokia Striū
na, isz baimes nuliūdęs. Kuni
gaiksztis buvo labai sausas, 
plonas ir ne augszto ūgio; vei
das buvo apželes geltonais 
plaukais; akys siauros, pri
merktos, kuriose nesimatė ne; 
rūstumas ne prielankumas, bal-! 
sas tykus ir malonus; apsieji
mas szvelsus bet to jo szvelnu- 
mo visi bijojo arsziau nei kitu 
piktumo.

Da iki kunigaiksztis perver
tė popieras, susiraukė netyczio- 
mis, pakele akis ir tarytum nu- 
sidyvijo pamatęs priesz save 
Pleszcziajeva.

— Ka gero pasakysi, nar 
šuoli? Paklausė maloniai kuni
gaiksztis.

— Pagal Jusu Szviesy'bes 
prisakymo pasiskubinau neuž
trukdamas nei valandėlės, atsa
ke greitai musu karžvgis tar- O v o
nystos balsu.

— O ar žinai tu sakalėli 
kam tave liepiau czionai pa- 
fezaukti ?

— Negaliu žinoti, Jusu 
Szviesybe.

— Na, dasižinosi, dasižino- 
si, priesz • jus niekas nepasi
slėps.

Ir taip geraduszigzkai priek 
tam pradėjo szypšotis kad 
Plešzcziajevo baime eme nykti 
kad kunigaiksztis, tarytum ta 
patemijas, paklausė:

— Paduok man savo szpa- 
da paaficieriau.

Kunigaiksztis mylintis neti
kėtus veikimus galėjo but už- 
gasedintas. Jaunas paafieierius 
suakmenėjo iszgirdes tokius 
keistus kunigaikszczio žodžius 
iszbalo, atszoko atgal ir atsi
spyrė prie sienos pamirszda- 
mas net iszpildyti kunigaiksz
czio reikalavima.

Kunigaiksztis atsistodamas 
nuo savo vietos perejo kelis sy
kius per kambari ir pradėjo 
suraminaseziu balsu:

— Ginklai atiduoti atiduok 
adgal statuto, bet ant dvasios 
nenupulk. Tavo tikrumas ir at
vira szirdis labai daug tau ga
li pagelbeti nors, negaliu pa
slėpti, didelis vieszpatystes rei
kalas priverezia mane tave im
ti po sargyba; bet turėk vilti 
Pono ir Ciesorienes malonėje.

— Nekaltas.esiu, nekaltas, 
szvapejo Pleszcziajev stengda-j 
masis atsiriszti sau szpada ir 
liedamas isz savo szviesiu akiu 
aszaras.

O kunigaiksztis toliau kalbė
jo maloniau:

— Peržiuręs viską, perk ra- 
tys kas kuom prasikalto, o kas 
yra nekaltas. . Ar-gi netikėtum 
ponu senatorių teisingumui?

Padavė pagaliaus savo szpa 
da jaunas paafieierius ir neda- 
laike; užsidenge delnais veidą 
ir pradėjo raudoti taip labai i 
kad net kunigaiksztis persigan
do ir eme ji su rankom cziupi- 
neti.

— Ir ka tu ežia dabar? Per
stok! Juk tau da nieko blogo

BALTRUVIENE

Aplaikau žinute, 
Nuo vienos kūmutes 

vyrelio, 
Kur jis raszo apie 

kokia ten porele, 
Ii’ skamba szitaip: 
Kožna motere yra 

smart kaip lape.
Mano draugas

Jonas Kalzinaitis, 
Susitarė iszbegti su 
mergele in New, Yorka. 

Atėjo diena isžbegimo, 
Ir nežine kokiu 

b u du, 
Jonelio pati dažinojo 

lapie tai,
Jog jisai ketina 
iszrunyt su mergele.

Pasirėdė ir nuėjo 
ant sutartos vietos.

Jonelis neturėjo laiko 
ja apžiūrėt,

Nes buvo tamsu,
Na ir iszrunijo 

su “savo boba.”
Kas po tam buvo,

Tai nežinau,
Ba fenais nebuvau, 

Bet da žinojau vėliaus,
Jog Jonelis gulėjo 

ligonbuteje, 
Per kėlės sanvaites.

Tai mat,
Jo'bobele labai smart, 

Ir biski pafulino!* * *
Vienoje apygardoje, 
Netoli nuo Detroite, 

Ten tai rots moterėles,
Daugiausia iszgere 

gužutes, 
Ir po saliunas valkiojasi, 

Paskui girtos ir po 
miesteli slankinėja, 

Žmones užkabinėja, 
Giedos daro del kitiems 

O ir isz kitu vietų 
atsivelka,

Pas savo kūmas 
in talka, 

Gere, paskui durnavoja!
Dievas žino kada tos 

moterėles gaus proto, 
Ir nustos darusios 

gieda,
Del Lietuviams.

Taigi,negerai darote 
bobeles, •

O jeigu greitai 
nepasitaisys,

Tai szur koezela 
pamatys!

neatsitiko.'Gal tau isz to visko! 
iszeis tiktai geras. Atsiminki 
kad asz tavo esiu ne kokiu te
nai neprieteliu, bet vadovu, 
kaipo tikru tėvu. () iy apie pa
klusnumą, mano ponas, pamir- 
szai. Kariauninkas, o verkia! 
kaip mažas vaikas. Juk tiktai 
in ji pažiūrėkite, merginos gal 
už ji peszasi, o-ežia jis va, 
bliauna. Už ta pirma syki do
vanoju.

Ir pradėjo kunigaiksztis su 
didele atyda jo klausinėti, isz 
kokio gimimo paeina, daug mo
tina savo dvare turi dusziu ir 
apie kitus dalykus, o ant galo 
szypsodamasis net paklausė:

— Na, o su lamorais kaip 
tau einasi?

Pleszcziajev tiktai paraudo 
ir galva nuleido, bet kuni
gaiksztis rodėsi pradėjo da la
biau linksmintis:

— Ne, tu neiszsisukinek. 
Kiek mergaieziu apgavai? Sa
kyk, sakyk! Tas dalykas gali 
tikti ir reikalui sude. Meiles 
dalykai sziandiena ir pati sena, 
ir ta pasiekia.

— Tame dalyke asz nieko 
nekaltas, da labiau susisarmati- 
nes atsake paafieierius.

— Da tu sakai! Suriko su 
nuosteba kunigaiksztis, lyg jo 
žodžiams netikėdamas. Tai-gi 
su visa savo grožybe lyg sziol 
vis da esi nekaltas? Atsakyk 
su ranka ant szirdies. Svarbia
me vieszpatystes reikale kiek
vienas žodis ženklina.

Persižegsojo paafieierius del 
patvirtinimo savo žodžiu ir ap
sakė kunigaikszcziu apie savo 
Zofija; kaip jam priesz iszva- 
žiuojant atsisveikindama prie 
vieno upelio, davė jam žiedą su 
melysu brang-akmeneliu, kaip 
susitarė imti szliuba kaip tik 
Ciesoriene teikais ji nuo tarnys 
tos paliuosubti, ir užtylėjo tik
tai apie pabueziavima, kuris 
kokiu tai budu tamsiame kam
baryje suvienijo ju lupas ir 
szirdis ir tuo kart tasai buczkis 
abudu taip daug pergazdino 
kad jam dabar tąsi atsitikimas 
sarmata ir atminti.

Kunigaiksztis jo pasakojimo 
vienok klausėsi su susijudini
mu ir buvo ko tai susirūpinės.

— Na sakalėli, in kalėjimą 
tuo tarpu asz tavęs neuždary
siu idant nebutu nereikalingo 
garso, o tu priesz mane prisiek, 
kad jai tau kas atsitiktu ir kas 
tik su tavimi nebutu, viską už
laikysi paslaptyj per isztisa sa
vo gyvenimai

Pleszcziajev prisiege. Kuni
gaiksztis ji nuvede in paszalini 
maža kambarėli ir patsai atne- 
sze viską kas tik aresztuotam 
reikalinga; po tam rakta nuo 
kambario duriu inside jo sau in 
kiszeniu ir pradėjo vaikszczioti 
po kambari matomai ka toki 
svarbaus svarstydamas.

\ IV.
Sosto inpedines damos (frei

linos) ant žalios lankos, grajino 
viena graju, neseniai pargaben
ta isz Anglijos: mėtydavo aug-

Bausme

Ženotas Vyras — Po per
kūno visur tik mokėk ir mo
kėk! Sztai randa už stuba rei
kia mokėti; ant parapijos 
mokėk; sude mokėk; paežiai 
kaili iszperi, o nori susitaiky
ti, tuojaus eikie in sztora ir 
už drese ir skrybėlė brangiai 
mokėk; tai gyvenk tu žmo
gau ant svieto!

! sztyn ratukus, panaszius vaini- 
j kanis ir polam juos gaudydavo 
' sidabrinėm lazdelėm. Kuni- 
gaikszliene temino ta graju, 
vaikszcziodama aplinkui take
liu su savo mylima pagarbos 
dama.

— Sunku man Annchen, o 
kaip sunku, kalbėjo kuni
gą ik sztiene užsimislijus ir 
skindama bezu kvietkeles ku
riai turėjo rankoje. Nepriete
liai isz visu pusiu. Juk ne vyre 
jieszkosiu paramos ir pagelbos. 
Jis pats labai pageidautu su 
manim apsidirbti. Ciesoriene 
taipgi rustinasi. Bet geriau sa
ves nepasigailėsiu, vienok ne 
neleisiu neprieteliams džiaug- 
ties. Bet žiūrėk koki vakarai. 
Tas rodo ant pagados. Rytoj 
gerai pasibovinsime ir iszsi- 
szoksime pas kunigąikszcziute.

— Ar-gi apie szokius pri
guli mislyti nelaimėje ir perse
kiojime Jusu Didybe? Pasakė 
pagarbos dama su liudnu isz- 
metinejimu.

— Ka vyriszkai lauksime 
savo likimo, nusijuokė inpedi- 
ne žiūrėdama užsimislijusiai ir 
rožinius priesz nusileidžiant 
saulei debesius ir in pajuodavu
sia nuo smarkaus vėjo kūdra 
(prūdą).

Abidvi atsisėdo ant suolelio 
palei pati vandeni ir tylėjo. 
Sosto inpedine buvo labai pato
gi ir sėdinti iszrode plona pil
na grožybes nekalta mergaite. 
Pagalbos dama in su žingeidu
mu žiurėjo.

Tuo tarpu isz vienos vietos 
iszejo senas Ciesoriuos szam- 
belnas. Nusiėmęs skrybėlė atsi
suko su senoviszku pasiklonio- 
jimu prie sosto inpedines:

— Viskas gatava, Jusu Di
dybe, jei ponia norėsi szian- 
dien iszsirengti.

— O teip, atsake inpedine 
besikeldama šuo suolelio, Po
nas atsakyk Jos Ciesoriszkai 
Didybei, kad asz visada su gi
lia padekavone priimu jos nuo
latines malones ant kuriu neuž
sitarnavau ir kad palieku iszti- 
kimiausia tarnaite ir jos visu 
prisakymu iszpil d y to ja.

— Koki tai pažeminimą tu
rėsi ponia pakelti! Argi jam 
niekad neturėsime tiek šylu 
kad savo neprieteliams atker- 
szyti? Ruscziai suraukdama 
antakius pradėjo laužyti ran
kas biedna pagarbos dama, ka
da szambelnas pranyko už krū
mu. ‘ i i i*

— Tai baisenybe! Tai bai
senybe! Ka jjonia dabar dary
si.

— Asz nevisai suprantu ju
su nusiminimą miela. Annchen, 
pratarė inpedine ir jos melinos 
akys sužvilgo szaltai ir links
mai asz nevisai suprantu del ko 
jis jus apima baime!

— Garbe ir viskas praras
ta! Negalima, negalima tas vis
kas paneszti! Szauke su nusi
minimu Annchen ir beveik in- 
pedinei puolė prie kojų.

— Isztikro jus perdedat 
miera ir rytoj jums prižadu pa
sakyti to viso atsitikimo visas 
smulkmenas, net tasai atsitiki
mas man iszrodo vien tik juo
kingas, ramino ja inpedine ir 
davė ženklą visoms damoms ei
ti paskui ja akacijų ateja. Ėjo 
taigi in kambarius.

Rodydama in jauna baltai, 
pamaraneziuota menuli ant de
besuoto dangaus atsisuko in 
viena savo darnu su juoku sal- 
dum:

— Ar gal teisybe kad pagal 
a'belno tikėjimo tasai menulis 
lemia pasisekimą?—BUS' DAUGIAU—
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Puikus apraszymas, didele 
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kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka; 
isz pirmutines puses szimtme-i 
ežio 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: 
11a isz maiszo isziins, 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. 
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No. 112 Trys apysakos apie 
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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 paeziuotas. 76 
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No. 142 Trys istorijos apie 
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No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
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motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
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No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
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puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo- 
galis. 62 puslapiu. 15c. d

No. 153 Trys istorijos apie 
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lapiu 25c.

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

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

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

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

?ęDIP-LESS”
WRITING SETS

by

Choose The Right Point 
for 

The Way You Write

No. 5668

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. , j



'• ’ S X n E B ” MAHANOY CITY, PI.

Žinios Vietines Malda Už Czekus

— Ana diena buvo atva
žiavęs in miestą, Daktaras Jo-' 
nas Balys (isz Vokietijos Lie-I 
tuvis Tremtinys) kuris mokina 
Indiana Universitete ir dabar i 
važinėja visur po Lietuviszkas į 
kolonijas ir renka* senas dai-j 
nas ir pasakas. Mahanoy City; 
užrekardavo nemaža dainų.' 
Daugiausia padainavo senu 
dainų ponia Juze Dereszkevi- 
cziene. Kai kurias padainavo 
dviese su ponia Jieva Czigins- 
kiene, o viena kartu su savo1 
dukterimi, kuri ežia gimus ir1 
užaugus, bet iszmoko isz savoj 
motinos Lietuviszku dainų.. 
Taipgi ponia Helena Kundro- 
tiene nuo W. Pine UI y., padai
navo keletą senu dainų, atvež
tu isz Lietuvos kur ji apleido | 
turėdama asztuoniolika metu, 
o dabar turi septynios de- 
szimts ir da ji nepamirszo. Vi
si kas mokate senu dainų neat
sisakykite padainuoti. Taip 
bus senos ir gražios musu dai
nos iszgelbetos nuo pražuvimo.

— Ana diena ponstva Al
fredai Bagdonai ir szeimyna 
isz .Mineysvilles, lankėsi mies
te pas pažinstamus ir prie tos 
progos atlankė ir “Saules” re
dakcija. Kelione atliko naujam 
automobiliam. Acziu už atsi
lankymu.

— Gerai žinomas mieste, 
buvusis Mahanoy City, Mokyk
lų Direktorius, Mykolas F. j 
Kurdinsky (Rusnakas) nuo 
414 W. Centre Uly., pasimirė 
Nedelioj, 3:30 valanda po pie
tų savo namuose, sirgdamas 
pus-iantro meto laiko. Apie 
trys sanvaites atgal gydėsi 
Geisinger ligonbute Danvilleje. 
Gimė Ellengowan kaimelyje, 
o per trisdeszimts metu gyveno 
Mahanojuje. Dirbo Knicker
bocker kasyklose. Paliko pa- 
czia, dukterį, du sunu, taipgi 
du brolius ir keturios seserys. 
Prigulėjo prie Szv. Marijos 
Rusnaku parapijos. Laidojo 
Ketverge.

— Su ba t oje Szv. Juozapo 
Kalas, taipgi ta diena 1946 m., 
Rusija susikirto su Australija 
Paryžiaus Konferencijoje.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola dvylikta. Nedelia po 
Sekminu, ir ta diena 1749 me
tuose gimė Johann Wolfgang 
von Goethe, Vokietijos raszy- 
tojas ir dramaturgas. Jis para- 
sze veikalą, kuris yra ir drama 
ir opera, pavadintas “Dakta
ras Faustus,” kuris yra labai 
panaszus in musu, mums žino
ma toki veikalą, pavadinta 
“Ponas Tvardauckas.”

— Panedelyje Szv. Jono 
Krik. Nuk. Gal.; taipgi ta die
na 1506 m., Lietuviai pergalė
jo Totorius ties Cipra. Ir ta 
diena 1946 m., keturiu didžių
jų Tautu Ministerial susirinko 
Paryžiuje, bet visai nieko ne- 
nuveike.

■— Žinios tik dabar prane- 
sza buk Ignotas J. Szelinskas, 
sunns pons. Ig. Szelinsku, nuo 
608 E. Railroad uly., ir panele 
Olive M. Stark, duktė pons. G. 
W. Stark, isz Twin Lakes, erne 
szliuba Rugp. 3-czia diena, 4-ta 
valanda popietu per Rev. Per
cy K. Lambert, in Elkton, Md.

— Utarninke Szv. Rože isz 
Limo; ir ta diena 1387 metuo
se, Lietuva priėmė Krikszczio- 
nyibe. Taipgi ta dieną 1946 m., 
Graikijos karalius sugryžo in 
savo sostą, su Amerikos pagel
ia.

Septynių metu mergaituke 
Mary Stanke bucziuoja Kar- 
dinalo Spellmano žiedą, po 
Szventu Misziu, Szv. Patriko 
Katedroje. Mariutės sesute 
Ona ir motina stovi szalia. 
Visos jos apsiredžiusios savo 
tautos spalvingais drabu
žiais. Kardinolas Spellmonas

aukojo maldas už Czekoslo- 
vakijos žmones, kurie dabar 
kovoja priesz Komunistu 
persekiojimus. Szventos Mi- 
szios buvo atnaszautos per 
Szventu j u Ciriliaus ir Meto
dijaus szvente. Szitie szven- 
tieji yra Czekoslovakijos glo
botojai.

Shenandoah, Pa. — Panede-i Elizabeth, Pa. — Gaisras isz- 
lyje apie 10:30 valanda vaka-l tiko Elizabeth Milling Kompa- 
re, likos surastas paszautas, ui jos fabriką. Pusketvirto aug- 
savo miegamoje kambaryje,1* szczio namas kur tas fabrikas 
Mykolas J. Traycheck, 31 me-įbuvo visas sudege. Bledies, isz- 
tu amžiaus, sūnūs, Marijonos kudos yra padaryta už daugiau 
Traycheck, 124 So. Chestnut negu septynios deszimts pen- 
Uly. Tyrinėjimas parodo kad kis tukstanczius doleriu. Asz- 
velionis czystino savo revol- tuonios ugniagesiu, firemonu 
veri ir staiga sziuvis iszszove kompanijos stengiasi per ketu- 
ir pataikė jam in galva nuo kojrias valandas ta gaisra, užge- 
mire Utarninke, 1-ma vai., ry- sinti. Kaip tas gaisras praside- 
te, Locust Mt. ligonbute. Ve- jo, nei kompanija nei policijan- 
lionis prigulėjo prie Rusnaku tai dar nežino, 
parapijos. Paliko motina, tris,------------------------
brolius ir keturios seserys.' Philadelphia., Pa. — Trisde- 
Graboriai Oravitz laidos. Iszimts dvieju metu amžiaus

— Juozas Norkieviczius, kriauczius buvo in koja inszau- 
tas ir paskui labai sumusztas. 
Jis tuo laiku ėjo namo ir jau 
buvo visai arti namu. Kai jis 
policijantams pasakė kad jis 
nežino kas ji tai]) sumusze tai

nuo 126 N. Emerick Uly., kur 
jis sirgo per koki tai laika, nu
mirė Utarninke, Hamburg li
gonbute. Jisai buvo sunūs My
kolo ir Jievos Norkievicziu, ir
prigulėjo prie Szv. Jurgio pa- policijantai sako kad jie toliau 
rupijos. Paliko savo tėvelius; nesikisz ir visai nejieszkos to
dvi seserys: Ona, isz Cape May 
N. J., ir J. Brenner, Philadel
phia; taipgi broli Jurgi, Co
lumbus, Ohio.

— Ponia Ona Gonniene, fsz 
Frackville turėję- operacija 
Locust Alt. ligonbute.

Ashland, Pa. — Staiga nu
mirė savo namuose ponia Elsie 
Sąkaitis nuo 80 Oakland Ave., 
Nedelioje apie 10:30 valanda 
ryte. Velione sirgo visa meta, 
turėdama szirdies liga. Atvy
ko isz Lietuvos in Connertona 
1901 metuose, o apie asztuoni 
metai atgal persikraustė in 
Ashland miestą. Jos vyras 
Juozapas numirė 1923 metuo
se. Paliko dvi dukterys: Ona 
Stavetskiene, namie ir Marijo- 
na. Czernikiene mieste; sunu 
Kazimiera, namie, taipgi arni
ka ir pro-anuka. Laidotuves 
atsibuvo Ketverge ryta, su 
Szv. Misziomis Szv. Vincento 
bažnyczioje, Girardville, de
vinta valanda ir palaidota in 
parapijos kapines Frackville.

Hazleton, Pa. — Senas ang- 
liakasis, Mykolas Dalinskas 
isz miesto, kur jis paskutini 
karta dirbo Jeddo Highland 
kasyklose, numirė. Gimė Lie
tuvoje. Atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal. Prigulėjo 
prie SS. Petro ir Povilo para
pijos. Palaidotas in parapijos 
kapines.

VAŽIUOJAM KUR? Į

Vasara Jau Baigiasi,:
Dar Liko Laiko

Atostogoms ;
Jeigu dar szia vasara jus 

niekur neiszvažiiavote ir svili-, 
i not savo skūra namie ir kepi-' I i
uote savo padus ant miesto 
karsztu ulycziu, tai gerai žino
te kad nors vasara baigiasi, 
bet dar liko laiko pavasaruoti,

. paatostoguoti.
Rugsėjo ir Rugpjuczio (Au-| 

i gust ir September) yra geriau-, 
i si menesiai važiuoti kur, nes 
beveik visi jaunieji jau savo, 
atostogas praszvilpe, narnoj 
parvažiavo, ir mums daugiau 
vietos visur paliko.

Szitiedu menesiai mums ge
resni ir malonesni teipgi už tai 
kad nors dienos saulute dar vis 
kaitina, 'bet naktys jau vešes
nes, malonesnes.

Dabar gerai važiuoti in sve- 
czius pas dede ar dediene, pas 
teta ar pas vaikus. Gerai iszva- 
žiuoti ir taip sau ar tai in pa
mūres ar in kalnus.

Tie kurie nesibijo važiuoti 
. eroplanais dabar gali septy- 
j nias dienas praleisti in Jamai
ca, Tower Isle ir Myrtle Bank, 
pavažinėti po gražius kalnus 
paszokti ant laivo ant Carib
bean juros po žavejancziu me
nuliu, ir paskui dar parvažiuo
jant sustoti in Miami, Florida*. 
Tokia graži, svajonių kelione 
ne per brangi: Szimtas asztuo- 
nios deszimts devyni doleriai 
ten ir atgal.

Dabar geras laikas važiuoti 
in Bermuda Salas, kur nėra 
nei kliufou, nei saliunu nei jo
kiu pagarsinimu, nei szokiu 
nei balių, 'bet kur szilta saulu
te szildo rausvas.pieskas ir bu
cziuoja augsztus Kedro me
džius. Czia gali pasikinkyti 

' žirgą ar kumelaite ir sau va
žiuoti. Czia gali plaukti, plu- 
durioti, kepintis in šaulyje, 
važiuoti vaiteliu ar didžiu lai- 

■ vii, ar tik tai]) sau tmgįnįautį. 
Ir czia kelione nebrangi. Su 
pustrecziu szimteliu nuvažiuo
si gražiai pasilinksminsi ir

jo užpuoliko. Policijantai spėja 
kad czia greieziausia Ims ko
kios pesztynes tarpu szeimynos 
nariu. Apmusztas kriauczius 
yra Joseph Tirotto. Jis buvo 
nuvežtas in Pennsylvanijos li
gonbute. Tas kuris ji taip ap- 
musze nebuvo vagis, nes jis nei 
cento nuo to kriaueziaus nepa
ėmė ir nesistenge jo kiszenius 
iszkraustyti. Iszrodo kad czia 
kerszfo darbas.

— Ponia Dora Coleman, 
nuo Septistos ulyczios, netoli 
nuo Poplar ulyczios, buvo pa
traukta in teismą, kur ji dabar 
laukia valdžios nutarimo. Val
džios policijantai ja suėmė, už 
tai, kad ji yra Komuniste. Ji 
yra gimus Rusijoje, tai dabar 
gales sau važiuoti in ta Kruvi
na Rojų kuri ji tai]) labai giria.

— Szesziolikos metu am
žiaus vaikas, pasigirdamas kad 
jis moka kaip plaukti, inszoko 
in vandeni ir neiszkilo ,prigėrė. 
Policijantai dažinojo kad tas 
vaikas buvo Alonte Parker. Po- j 

j licijantai sako kad jis perlipo, 
per tvora, nusirenge ir inszoko 
in prūdą apie treczia valanda 
po pietų. Jis savo draugams ant 
ulyczios pasigyrė kad jis moka 
kaip plaukti ir kad jis dabar, 
czia pat tuo jaus eis iszsimau-i 
dyti. Kai jis nesugryžo, joj 
draugai pranesze policijantams 
kurie rado jo lavona plaukiant 
tame prude.

parvažiuosi ir busi praleidęs 
dvi sanvaites, tikrame szio pa
saulio rojuje. Jei czia kada ke
tinate važiuoti, tai mes pata
riame savo skaitytojams czia 
per daug aluezio negerti, nes 
jis baisiai brangus: Pigiausio 
alaus buteliukas, pus-doleris. 
Bet geriausias sznapsas czia 
pigesnis už musu praseziausia.

Dabar geras laikas važiuoti 
in Kanada, nes czia jau biski 
vešiau ir kelione bus malones
ne.

() tie kuriems tolimesnes ke
liones nepatinka, ar kuriems 
reikia su savo kiszeniu skai
tytis, tai mes patariame iszva- 
žiuoti in miesto ir miestelio 
parkus, in girias, miszkus, kal
nus ar in pamares, kur pato
giau ar kur areziau. Bet va
žiuoti kur visiems vasaros lai
ku reikia ir dera.

Naujoji Anglija, szituo me
tu laiku labai graži. Czia, kur 
tik važiuosi, kur tik pasisuksi' 
rasi ežerus. Czia ir mares neto
li. Czia beveik kur tik eisi 
Lietuvius susitiksi.
^Rudenio ir žiemos laiku ga

na laiko mes namie praleisi
me, už pecziaus patupėsime, 
bet dabar laikas eiti, važiuoti; 
svecziuotis, nežiūrint ar mes 
traukiniu, ar autobusiu, auto
mobiliu ar senu laužu ar dvi- 
racziu važiuosime bet visgi 
važiuosime. , ,

AR BUS KITAS 
KARAS ?

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rime tai labai skiriasi nuo to 
ka musu tie ponai valdovai ir 
atstovai jauezia, ka jie mislina 
ir ko jie nori.

Dar nei syki, ant szio svieto, 
mes niekur neskaiteme ir ne
radome, kad paprasti žmones 
butu kur nors priesz ka nors 
kara. paskelbė. Prascziokelis 
žmogelis in kara stoja, galva 
guldo, bet to karo nepradeda 
ir isz to karo nieko negauna!

LAIKRASZTININ-
KAS NUSZAUTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

kad szitokia lisdyne garbes 
miesto žmonėms neatnesza.

Policijos virszininkas H. P. 
Sain isz Jim Wells apygardos 
suėmė ta policijauta už žmog
žudyste. Policijantas Sam 
Smithwick užsigina. Beveik vi
si sako, kad tas policijantas nu- 
szove ta laikrasztininka isz 
kerszto.

Laikrasztininkas Mason la
bai daug patarnavo savo mies
telio žmonėms vieszumom isz- 
keldamas daug klausimu ir pri- 
parodydamas kaip politikieriai 
ir net policijantai pasipiniguo- 
ja ir visai apie žmones nepaiso.

Amerikos pasakose yra 
apipasakojama apie viena 
nebūta žmogų, didvyri milži
ną, kuris milžiniszkus dar
bus buk yra nuveikęs. Ta pa
sakos milžiną Amerikiecziai 
vadina Paul Bunyan.

Per geležinkeliu vaju ir 
turga buvo pastatyta baisiai 
didele statula to Amerikos 
pasakų milžino, ir sztai ji 
stovi, augsztesne už dvieju 
augsztu narna.

AUTOMOBILIUS SU
DUŽO IN STULPĄ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bloomington, Ind. — Greitas 
! ir didelis autobusas Greyhound 
i sudužo in tilta, apsivertė ir už
sidegė. Penkiolika sudegusiu 
lavonu buvo isznesztiai isz to ne
laimingo autobuso. Asztonios 
moterys, keturi vyrai ir du vai
kai žuvo. Penkioliktas lavonas 
buvo taip sudegęs, kad polici- 
jiantai ir daktarai negali pasa
kyti ar tai .buvo vyras, ar mote
ris. Dvylika sužeistųjų buvo 
nuveszti in Bloomington ligon
bute, o tryliktasis buvo paleis- 
eiti namo, kai daktarai apriszo 
jo žaizdas.

Dvideszimts asztuoni žmones 
važiavo ant szito autobuso, ir 
buvo tai]) sudužęs, kad darbi
ninkai turėjo ji suskaldyti ir 
supjaustyti, pirm negu jie galė
jo tuos sudegusius lavonos isz- 
traukti ir iszimti.

Szito autobuso draiverys, 
Wayne Cramer sako, kad jis 
pats nežino ir nesupranta, kas 
ten atsitiko? Jis spėjo, kad gal 
vienas isz jo pryszakiniu gumi
niu ratu pratruko ar kas pa.ua- 

' szaus atsitiko, kad jis negalėjo 
to autobuso suvaldyti.

Minersville, Pa. — Baltra.- 
mejus Yenalaitis, kur jis sirgo 
■per keletą sanvaites, numirė 
savo namuose. Gimė Lietuvo
je, atvyko in Amerika apie ke
turios deszimts metu atgal. 
Buvo angliakasis. Paliko pa- 
czia Elzbieta ir dvi dukterys. 
Prigulėjo prie Szv. Prancisz- 
kaus parapijos.

Pajieszkojimas
Asz pajieszkau Teofilės Tu

si kunes, kitados gyveno Alichi- 
gan valstijoje, ir Pijuso Pos- 
kaiezio. Prasziau kad jie atsi- 
szauktu, arba kas apie juos ži
no, kad pranesztu ant mano 
adreso, asz busiu už tai labai 
dėkingas. Alano adresas:

Stanley Poskaytis,
94 Baerun Street

Brooklyn, N. Y. ; .

jus toje apylinkėje. Keli polici
jos automobiliai tuoj aus pribu
vo prie tos vietos. Policijantai 
sako kad ta automobiliu vaira
vo dvideszimts penkių metu 
amžiaus Edward F. Watson. 
Policijantai spėja kad jis grei
tai važiavo ant Main ulyczios 
apie penkta valanda isz ryto.

Kai jo automobilius priva
žiavo prie Ridge Ave., draive
rys negalėjo jo suvaldyti per 
toki greita važiavima. Automo
bilius paliko kelia ir trenke in 
szaligatvi ir paskui sudužo in 
stulpą. Policijantai isztrauke 
draiveri Watson ir tuos tris ki-

DANIJA --.ri
SUSIRUPINUS |

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ginklu, kiek tie Vokiecziai bu
vo tenai sunaikinę ar iszsiveže.

Bet tomis dienomis Amerika 
su Anglija stengiesi Rusijai 
pataikauti, ir už tai viską tenai 
sunaikino.

Danijos žmones nelabai no-’j 
re j o stoti in ta Atlanto Sutar- 
ti, nes jie jau kelis sykius daug 
neteko per kara, ir dabar neno- : 
ri insivelti su didesnėmis tau
tomis, bet jie mate, kad kitos - 
iszeities nėra, ir už tai jie suti-j 
ko stoti in ta sutarti, bet dabar į 
jie laukia nors kokios pagelbos 
ar užtikrinimo kad ta pagelba 
ne už ilgo bus pristatyta.

Danijos gyventojai dabar 
staeziai nepasitiki Amerikos 
žodžiais. Jie seka visus tuos ' 
ginezus ir kivirezius Washing
tone ir nemato daug vilties kad 
kas jiems gero isz viso to bus.

Jie nepaiso kaip mes savo 
politika iszspresime ir ka mes 
czia namie darysime ar nutar
sime, bet jie visgi sako kad, 
kai jie stojo in ta Atlanto Su
tarti, tai buvo su tuo nusista
tymu kad j u krasztas bus ap-. 
sauguotas ir apginkluotas.___ _ _ ' ■> . r''
TROKAS

APSIVERTĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio) < t.

sako kad tuos automobilius 
vairavo J. Warren Poley ir 
Herman Henderson isz Wil
mington, Del. 1

Robert S. Garvine, dvide
szimts asztuoniu metu amžiaus 
vyrukas isz Chester, buvo nu- 
vesztas in ta paezia ligonine 
kai jis buvo numestas ar nu
verstas nuo savo motorciklio, 
dviraezio. Jo ta motorcikli par
vertė automobilius kuri vaira-

tus isz sudužusio automobi- vo Nathaniel Milton isz Eaist-
liaus. Visi buvo nuveszti in 
Rexborough Memorial ligoni
ne, kur daktarai sako kad visi 
labai pavojingai sužeisti.

Kiti tame automobilyje' bu
vo: James Doherty, dvide
szimts penkių metu amžiaus, 
Caroline Garrison, dvideszimts 
szesziu metu amžiaus ir John 
Dooney, dvideszimts dvieju 
metu amžiaus. Visi buvo taip 
labai ir taip pavojingai sužeis
ti, kad policijantai negalėjo j u 
iszklausineti, kaip,ta nelaime 
atsitiko.

wick.
William Walton, asztuonio- 

likos metu amžiaus vyrukas 
isz Morton, buvo sužeistas kai 
automobilius kuriame jis va
žiavo apiverte ant Industrial 
vieszkelio. Draiveriai abieju 
automobiliu kurie buvo szitoje 
nelaimėję yra John Lewis, sep
tyniolikos metu ir George J. Li- 
polloni.

Istorija apie Amžina Žyda» 
lo kelione po svietą ir liudymaa 
apie Jezu Kristų. Per paczta

PRASZYTI ‘RAIDŲ’
UŽDRAUSTA

%

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mas ne vien tik kareiviams,; 
bet visiems žmonėms; ne vies j 
tik tiems kurie praszo, bet ir 
tiems draiveriams, kurie tuos 
“Raidus” duoda.

i
Daug valstijų turi instaty-* 

mus, kurie baudžia ta kuris 
“Raido” praszo ir ta kuris 
duoda. Baisiai daug nelaimiu 
vagyseziu ir žmogžudyseziu 
kas metai atsitinka tiems ku
rie “Raidos” praszo, bet dar 
daugiau tiems kurie tas “Rai
das” duoda.

(Apie tokias “Raidas” mes 
ketiname placziau kituose 
‘ ‘ Saules ’ ’ numeriuose para- 
szyti. Bet iki tada, susimilda-! 
mi, niekam “Raidos” neduo
kite, ir ant musu neužpykite, 
kol duosite mums proga pasi- 
aiszkinti.)

20 centai. Adresas:
Saule Pu b. Co., Mahanoy Citjj

A-B-CELA^ai

i RASZYMO f
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