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Salų Tvirtove ‘Texas Tower’

Czia isz eroplano nutrauk
tas paveikslas antros tvirto
ves kuri yra inrengta apie 
penkios deszimts myliu nuo 
Nantucket salos. Ji yra už
vardinta ‘ ‘ Texas Tower ”. 
Szita tvirtove plauke kaip 
laivas ir ji buvo pabudavota

*

Isz Amerikos
MOTINA APLEIDO

SAVO KŪDIKI

Policijantams Buvo 
Pasakius Kad Jis

Buvo Pavogtas

CHARLOTTE, N. C. — Po- 
licijantai sako kad viena jauna 
motina apleido savo neiszgydo- 
ma liga serganti kūdiki ant 
mažo szuntakio ir paskui vi
siems papasakojo kad jos kūdi
kis buvo nuo jos pavogtas.

Policija buvo iszleidus insa- 
kymus policijantams per pen
kias valsitjas jieszkoti to vaik- 

. vagio.
Ponia Mary Francis Poole, 

dvideszimts penkių metu am
žiaus jurininko žmona buvo 
suimta ir dabar yra kaltinama 
už apleidima savo penkių me
nesiu sūnelio Raymond Poole. 
Ta kūdikėli surado, -užtiko 
jauna mergaite, beeidama in 
bažnyczia. Vaikutis gulėjo 
kniupszczias purvyne prie 
vieszkelio, bet nebuvo sužeis
tas ė

Policijantai nuveže ta vaiku
ti in ligonine, kur daktarai da- 
rado kad jis serga neiszgydo- 
ma vėžio liga ant smegenų.

Ponia Poole, kuri turi du ki
tu vaikucziu sukursde, šukele 
visa policijante jieszkoti jos 
vaikuczio kai ji pranesze kad 
jis buvo pavogtas.
Ji policijanatms buvo pasakius 
kad du vyrai ir viena moterisz- 
ke, vardu Ruth Snider, isz 
Oakland, California pasivogė 
jos vaikuti, kai ji nesutiko 

pastatyta in South Portland, 
Maine. Sziotkios žmonių pa
statytos tvirtoves dabar yra 
statomos marese ir jurose 
kad isz ju butu galima užtik
ti jeigu kuris prieszas artin
tus! prie musu kraszto rube- 
žiaus.

pardavinėti narkotiku in Char
leston, South Carolina, Navy 
Base. Jos vyras yra jurininkas 
toje vietoje.

Ponia Poole visai kitaip pra
dėjo kalbėti kai policijaptai 
pradėjo ja klausinėti, sakyda
ma kad Ponia Snider buvo at
ėjus pas ja ir buvo jai insakius 
apleisti savo sūneli.

Galutinai ji prisipažino kad 
visa tai buvo isz pirszto isz- 
cziulpta ir kad niekas nebuvo 
jos sūneli pavogęs, bet kad ji 
pati buvo ji apleidus, kai ji da- 

i žinojo kad jis serga neiszgydo- 
i ma liga.

Ji buvo suimta ir suaresztuo- 
i ta ir padėta ant keturiu tuks- 
tancziu doleriu kaucijos.

POLICIJA PRIESZ
RAZBAININKUS

Yra Suėmus Ponus, 
Bagotus Ir Intakingus 

Zulikus

NEW YORK, N. Y. — 
FBI agentai stengiasi surinkti 
gana priparodinimu pasmerk
ti kelis bagotus ir pasiputusius 
žulikus, Italijonus, kurie jau 
ilga laika valdo New York 
miesto darbininkus, ir kurie 
valdžios ir instatymu visai ne
paiso, nes jie skaitosi milijo
nieriais.

FBI policija dabar yra pa
trakus in teismą Italijona raz- 
baininka žulika ir bagota niek- 
sza Johnny Dio, kurio tikras 
vardas yra John Dioguardi, už 
nužudinima žuliko, kuris apa
kino laikrasztininka Victor 
Riesel, kuris buvo pasirengęs

(Taisa Ant 4 Puslapio)

PAVOGTAS KŪDI
KIS NUŽUDINTAS

* 6 Sanvaicziu Mergaitu- 
i kcs Lavonas Surastas j 

Ežere

HAMDEN, CONN. — Sze- 
sziu sanvaicziu mergaitukes,' 

i Cynthia Ruotolo lavonėlis bu- J 
j vo keliu vaiku surastas ežere, 
i kur jie žuvavo.

Trys vaikai žuvavo ir užti- 
i ko ta lavonėli in maisza, ežere. 
! Vieta yra apie myle nuo tos Į
■ vietos kur ta mergaituke buvo 
! pavogta, ana Subata.

Policijantai ir detektyvai 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

VIESZKELIO
VIRSZININKU

SUKTYBES

Pennsylvania Turn
pike Komisija Intarta 

Del 9 Milijonu Doleriu

HARRISBURG, PA. — 
Dauphin apygardos District 
Attorney yra pareikalavęs pa
traukti in teismą visus Penn- 
sylvanijos Turnpike komisijos 
narius. Szita komisija yra in
tarta už devynių milijonu do
leriu suktybe, per tris metus.

Demokratai sako kad Re- 
publikonai yra czia kalti. O Re- 
publikonai, savo žarų, sako 
kad czia tik politinis apterszi- 
mas priesz rinkimus. Jie klau
sia kodėl visa tai nebuvo anks- 
cziau paskelbta jeigu tai yra 
teisybe, ir kodėl visi lauke szi- 
tuo laiko kaip tik priesz rinki
mus.

Pennsylvanijos Gubernato
rius Leader szitas suktybes pa
skelbė vieszai tik kelios dienos 
atgal.

Labiausiai yra intarta Manu 
Mine Kompanija, kuri isz ke
turiu tukstaneziu trijų szimtu 
doleriu užsidirbo daugiau kaip 
du milijonus doleriu per kon
traktus. Rieszkia ji užsidirbo 
apie devynios deszimts penkta 
procentą ant savo pinigu. Szi- 
tos kompanijos darbininkai 
per pastaruosius metus, anot 
intarimu, užsidirbo viena szim- 
ta asztuonios deszimts szeszis 
tukstanezius doleriu.

Toliau yra sakoma kad jie 
papirko kontraktorius, kad jie 
paezia musu to Turnpike viesz
kelio komisija nusuko ant kele
tą milijonu doleriu.

Dar toliau yra sakoma kad 
ta komisija pasipinigavo pirk
dama ir parduodama automo
bilius.

Apie szesziolika žmonių yra 
intarta, ir tas apsukimas gal 
pasieks net dvideszimts milijo
nu doleriu.

Kas isz viso to iszeis mes dar 
nežinome. Czia galimas daigtas 
kad tai tik politiniai szmeižtai, 
bet teipgi galima būti nors 
kiek tiesos.

CZEKAI PRIESZ
GIRTUOKLIAVIMĄ

-------- ,

Sako Czvertis Milijono 
Girtuokliu

FRAGAS, CZEKOSLOVA-! 
KIJA. — Komunistiszka Cze- i 
koslovakijos valdžia yra labai: 
susirupinus apie savo kraszto 
girtuokliavimą.

Valdžios tarybos nariai yra 
pareikalavę kad butu uždraus
ta skelbti saliunus ir svaigi- 
ninaneziu gėrimu sztorus.

Sulyg Pragos laikraszczio 
tai isz 12,500,000 žmonių, an
tras nuoszimtis girtuokliauja.

Pernai, sulyg valdžios iszro- 
kavimais buvo daugiau kaip 
keturios dsezimts tukstaneziu 
alcholiku, girtuokliu. Bet 
sziais metais valdžia sako kad 
randasi du sykiu tiek. Taip ra- 
szo Kataliku laikrasztis “Li- 
dova Demokracie.”

Isz viso Czekoslovakai ant 
gėrimo praleido 3,106,000,000 
savo pinigu “kroniu”. Tai 
musu pinigais butu $435,000,- 
000. Jie iszgere, iszmauke vie
nuolika milijonu tris szimtus 
septynios deszimts tukstaneziu 
goreziu sznapso. Tai reiszkia 
apie pusketvirtos kvortos kiek
vienam Czekui, neiszimant nei 
mažu kūdikiu.

Tik vienas krasztas daugiau 
sznapso yra pernai iszgeres už 
Czekus; tai yra Szvedija, kur 
iki pernai buvo prohibicija, vi
su gėrimu uždraudimas.

Kai Czekai szitaip sznapsa 
ir arielka geria, maukia, tai jie 
yra lygus Denmark, Amerikai, 
Prancūzijai, Anglijai, Neder- 
landijai, Belgijai ir Vakaru 
Vokietijai. Bet Vakaru Vokie
tijos valdžia teisinasi kad dau
giausia sznapso ir arielkos te
nai iszgere Amerikos kareiviai.

Pasigėrė draiveriai buvo 
kalti už 1,571 nelaimes ant 
vieszkeliu, ir visokie prasikal
timai padvigubėjo per vienus 
metus nuo girtuokliavimo.

Dauguma saliunu czia užsi
daro pirma valanda isz ryto; 
bet kostumeriai gali gerti iki 
treczios ar ktevirtos valandos 
isz ryto. O tie kurie troszkuli 
dar jauezia po tam gali vėl pra
dėti gerti septinta valanda isz 
ryto kada vėl visi tie saliunai 
atsidaro.

Pragos miestas turi apie vie
na milijoną gyventoju; ir tūks
tanti szeszis szimtus szeszios 
deszimts devynis saliunus. Tai, 
skaitant nuoszimcziais su Ame
rika, tenai randasi daugiau sa
liunu negu pas mus.

Czekai daugiausia geria alų 
ir vyną, nes neturi gana pini
gu del sznapso ir degtines. Bet 
visgi nemažai ir tos degtines 
jie iszmaukia.

Dabar net ir Komunistai yra 
susirupine ir pasipigtine ir 
stengiasi blaivybe skelbti 
tiems Czekams.

Juo Plikesnis,
Juo Mokintesnis

Jeigu mes intikesime in ka 
mes skaitome, tai kai kita syki 
susitiksime pliki, tai jam ligi 
žemes nusilenksime, ir prie jo 
kojų, kad ir gauruotu, atsise- 
sime ir ryte prarysime kiek
viena jo mokslo žodi. Ir sztai 
kodėl:

Vienas garbingas, nežinome 
ar jis plikas ar ne, bet jis tu
rėtu būti plikas kadangi jis to
kias moksliszkas žinias isz sa
vo pakauszio yra iszperejes, 
yra iszleides baisiai mokslisz- 
ka raszta, kuriame jis plikai 
priparodina, kad dideles sme
genys negali pakęsti daug 
plauku. Visas jo tas mokslas, 
sulyg musu supratimo yra szi
tas: Juo daugiau smegenų; juo 
mažiau plauku.

Aiszkus dalykas, visi plikai 
su džiaugsmu priims szita 
moksliszka iszradima. Bet 
kaip bus su tuo mokintu pro
fesorių kai jis pareis namo?

Gerbiamas, mokintas Prof e 
sorius, Howard Universitete, 
nemažiau moksliszkai aiszki- 
na kad czia moterėles nieko 
bendro nebeturi su jo iszradi- 
mu, nes j u smegenėles tokios 
mažos kad jos negali nei plau 
ku nuo pakauszio nuszloti.

Jau mes, kad ir kviesti, nebe
sutiktume eiti su juo namo pa
sitikti jo paeziute.

Kai kurie gal nesutiks su 
szito didžiai gerbiamo profeso
riaus paaiszkinimu, ypatingai 
tie, kurie dar vis gali szukas o 
ne mazgote vartuoti ant savo 
pakauszio.

Bet szitas mokintas profeso
rius teigia, kad po musu pa- 
kausziu randasi tauku plėvė, 
kuri kaip paszaras augalams 
yra maistas musu plaukams. O 
kai žmogus jau tampa protin
gas, mokintas, tai jo smegenys 
isztysta, padidėja, paaugeja ir 
tiems taukams po musu pakau- 
sziu jau nebera vietos. O kai tie 
taukai dingsta tai plauku szak- 
nys neturi maisto ir tada jau 
plaukai ima reteti ir pakauszis 
ima blizgėti.

Mes nemaža vyru pažinsta- 
me kurie daug plauku turėjo ir 
nebuvo jau visai kvaili ar dur
ni, O mes teipgi pažinstame 
nemaža plikiu, kurie buvo už 
duriu kai Ponas Dievas protą 
iszdalino.

Bet jeigu dar ir mokintesnis 
ir plikesnis profesorius vėliau 
kada priparodins kad szitas 
pirmasis profesorius kur nors 
buvo suklydęs savo moksle, 
daug musu plikiu ir pusplikiu 
dabar gales, su spindaneziomis 
akimis ir blizganeziais pakau- 
sziais didžiuotis, kad nors 
plauku mažai, tauku dar ma
žiau, bet žiūrėk in mano smege
nis! Ka tokie smegenys yra 
verti ir kas isz ju tas musu mo
kytas profesorius isz Howard 
Universiteto dar nėra mums 
pareiszkes.

^Pirkie U. S. Bonus.'

JEI PLIKAS,
TAI mokintas!

KOMUNISTU PAR
TIJA UŽDRAUSTA

VOKIETIJOJE
j --------

VOKIETIJA. — Vakarines 
Vokietijos vyriausiojo teismo 
nusprendimas yra visiems 
daug dėmesio vertas. Tas nu
sprendimas panaikina Komu
nistu partija. Sprendimas bu- 

| vo vieszai paskelbtas Rugpiu- 
czio septyniolikta diena.

Investi ir byla, ir nusprendi
mą Vokiecziams užėmė beveik' 
penkis metus ir baisiai bran-

■ gi ai kasztavo.
Ji buvo vyriausybes iszkelta 

1951 metais. Ji tada kaltino ir 
intare kad Komunistu partija 
yra prieszinga Vokietijos kon
stitucijai, nes Komunistu par
tija buvo nusistaeziusi nuvers
ti Adenauerio valdžia per su
kilimą, revoliucija. O Vokieti
jos konstitucija laiko neteisė
tomis partijomis tas, kurios sa
vo tikslu laiko teisėtos valdžios 
nuvertima smurtu.

Pirmoje valdžios taryboje 
Komunistu partija turėjo ketu
riolika atstovu, o antrame nei 
vieno. Bet tik del to kad buvo 
pakeistas rinkimu instatymas, 
Komunistam nepalankia pras
me.

Atskiros Vokietijos valsty- 
’ bese Komunistai paskutiniu 
laiku turėjo du atstovu Žemu
tinėje Saksonijoje, keturis at
stovus Bremene ir szimtus at
stovu savivaldybėse pramoni
niame Rhuro kraszte. Partijos 
centras buvo Diusseldorfe. Na
riu turėjo devynios deszimts 
tukstaneziu.

Rytu Berlyno Komunistinis 
radijas paskelbė protestą. Teis
mo sprendimą pavadino “nusi
kaltimu”, kuris sukliudins Vo
kietijos sujungimą.

Partijos uždraudimą, užda
rymą pasmerkė ir Vokietijos 
Socialdemokratai. Iszvadino 
“politiniu netikslingumu” ir 
vyriausybes “politiniu kvailu
mu”.

Vakaru Berlyno vadinami 
: ‘ nepriklausomieji ’ ’ laikrasz- 
cziai aiszkina, kad dabar Ko
munistai bus nuvaryti in po
grindi ir ju dvasia sustiprės, o 
be to nebus galima ju suvaidin
ti ar pasekti.

Tokie priekaisztai ateina ir 
isz Italijos, Prancūzijos ir 
Amerikos.

Vienok czia Vokiecziai pada
re žingsni ir gera puse ir daug 
kitu krasztu dabar pasimokins 
kaip su Komunistu partija ap
sidirbti.

MOKYTOJOS NUŽU- 
DINTOJAS SUIMTAS

Jo Žmona Sako Ji 
Nieko Bendra Su Juo

Dabar Neturi

WALDEN. N. Y. — Ponia 
Carol Eckwerth sako kad ji 
nerems ir nieko nesakys del sa
vo vyro, kuris yra intartas už

Intartas In Riesel 
Apakinimo Klausima

George Moore, isz Youngs
town, Ohio stengiasi savo 
veidą pasikavoti, kai jis yra 
vedamas isz apygardos ka
lėjimo, Cleveland, Ohio, kail 
jis stotu priesz teisėja. Jis 
yra suimtas kaipo svietkas 
priesz ta, kuris apakino laik
rasztininka Victor Riesel.

Jis su savo žmona, Della, 
yra suimtas ir intartas kad 
jiedu priėmė ir paslėpė Ab
raham Telvi, kuris su tam 
tyczia prirengta rugsztimi 
apakino laikrasztininka Vic
tor Riesel, kuris buvo pradė
jęs skelbti apie razbaininkus 
raketierius unijose.

Telvi buvo vėliau nužu- 
dintas tu paežiu razbaininku 
raketieriu, nes kai jis ta rug- 
szti mete in laikrasztininko 
veidą, jis netyczia ir ant sa
vo veido kiek užsimėtė ir 
taip buvo paženklintas. Raz- 
baininkai mate pavoju kad 
jis bus pažintas ir suaresz- 
tuotas ir gal visus juos isz- 
duotu. Už tai jie ir ji nugala
bino.

Už ta savo nieksziszka 
darba jis buvo gavės tik 
szimta doleriu, ir tas darbas 
jam kasztavo jo gyvastį.

nužudinima jaunos ir gražios 
mokytojos, dvideszimts ketu
riu metu amžiaus Rosemarie 
Spezzo.

Ponia Eckwerth pavadino 
savo vyra melagiu kai jis sten
giesi iszsiteisinti kad jis buvo 
kur kitur, kai ta jauna ir graži 
mokytoja buvo nužudinta. Ji 
sako kad jie dabar nieko ben
dra nenori turėti su savo vyru. 
Ji toliau sako kad jos vyras 
yra jai padaręs baisia sarmata 
ir dabar ji nenori jo nei pripa
žinti kaip savo vyru.

Jos vyras yra prisipažinęs 
kad jis buvo užsidėjęs su ta 
mokytoja ir paskui, kai jiedu 
susiginezino, jis ja nužudė, ir 
paskui pats stengiesi pabėgti. 
Jis buvo suimtas kai buvo su
gautas su pasivogtu automobi
liu.

SKAITYKIT 
“saule” 

PLATINKIT!
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Kas Girdėt
Vokiecziu Vakaru Vokieti

joje ima reikalauti kad Ame- 
rikiecziai kareiviai iszsikraus- 
tytu ir grysztu namo.

Bet nežiūrint kaip ir kiek 
jie irszo ir purtiesi, Devo Ap
vaizda daro vieta tame kon
trakte ir bedieviai Komunistai 
turėjo ant to kontrakto pasi- 
raszyti

tedros vedėjas. Kartu žuvusi ir 
Profesorio J. Žemaiczio žmona. 
Žuvimo priežastys “Tiesoje” 
neminimos.

Pypkes Durnai

Sovietai sutiko su Amerika 
pavėlinti mums leisti žurnalą 
Rusijoje, ir mes sutikome leis
ti Sovietams leisti savo žurna
lą Amerikoje. Musu redakto
riams nebuvo jokios bėdos. Jie 
greitai suredegavo žurnalą 
“Amerika” ir pagamino pen
kios deszimts tukstancziu nu
meriu.

Bet Sovietams Amerikoje 
buvo gyva. 'beda. Jie negalėjo 
surasti redakcijos kuri sutik
tu ju 'žurnalą redeguoti. Tryli
ka redakcijų atsisako. Paskui 
Amerikos valdžia beveik tu
rėjo priversti ar papirkti vie
na redakcija New York mieste, 
kad ji iszspauzdintu ta Sovie
tu žurnalą.

Amerikos eroplanu kompa
nijos yra davė orderius del 
greitu “Jet” eroplanu Angli
jos fabrikantams. Iszrodo kad 
musu kompanijos negali pasi
tikėti ant Amerikos fabrikan
tu.

Mariamjpoleje, Rugpiuczio 
pirma diena pradėtas darbas 
szi rudeni pradesiancziame 
veikti dramos teatre. Teatro 
direktoriumi paskirtas K. Zin- 
kus, o vyriausiu režisieriumi— 
St. Czaikauskas. Mariamipolse 
teatro atidarymas Spalio me
nesi invyks K. Binkio “Atžaly
nu.”

Pabudimas

Anglijos valdžia yra pasiža
dėjus parduoti du kariszku lai-

ser, diktatorius taip pasistatė 
kaslink Suez kanalo, Anglijos 
valdžia nutarė savo žodi iszlai- 
kyti ir tuos du kariszku laivu 
pristatyti Egiptui. Bet ji tuos 
laivus pristatė be kulku, be ra- 
kietu ir be bombų. Reiszkia be 
dantų. Nes 'be Anglijos kulku 
tie laivai ir ju anuotai niekam 
vertos, nes jokis kuris kitas 
krasztas tokiu kulku 
Egiptiecziams gales 
pristatyti.

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys
šu

va i-

greitai

Kai reikėjo kontraktais su
daryti, Sovietai vėl atsidūrė 
bedoje. Tokiuose kontraktuo
se, redakcija pasižada laikrasz- 
ti ar žurnalą leisti nustatytu 
laiku, ir prižada atlyginti jeigu 
kada pasitaikintu kaid 'žurnalas 
ar laikrasztis laiku neiszeitu. 
Tokiuose kontraktuose vis bū
va indedamai pastaba kad re
dakcija ant visko atsakominga 
iszimant “Dievo Apvaizdos 
Nuotikius”. Tai reiszkia, kad 
jeigu sakysime p e r k u n a s 
trenktu in ta redakcija, potva- 
nis isztiktu ar kas panaszaus, 
tai redakcija nebūta atsako
minga. Taip daroma visuose 
tokiuose kontraktuose. Bet So
vietai baisiai supyko, Kginu- 
nistas redaktorius pasipurtė ir 
suszuko: “In ta musu kontrak
tą indekite ka jus norite; saky
kite kad jus nebusite atsako
minga jeigu atomine bomba 
ant jusu gaivu susprogs, jeigu 
jis potvanyje prigersite, jeigu 
jus gala gausite, bet nesiūlyki
te mums “Dievo Apvaizda.”

'baisiai
Ei sen -

Egipto diktatorius 
supyko ant Prezidento 
howerio už jo prasi.tarimus 
kaslink Suez Kanlao klausimo. 
Nasser, Egipto diktatorius yra 
pareikalavęs kad Amerikos 
Ambasadorius tuojaus pas ji 
ateitu pasiaiszkinti. Bet Ame
rikos Ambasadorius jam .yra 
pasakęs kad jis nesiskubina, ir 
kad jis turi kitu reikalu ir kad 
jis kada vėliau ateis pas ta 
spirguti diktaotriu.

Jau pavargau, jau 
apsvaigau,

Galva mano, galva! 
Kaip sopa ji!
Jau apsvaigau, jau 

apalpau,
Bet ve, antai, toli toli. 
Senei jau laukia 

prievuole sunki,
Senei jije jau mane moja, 
Kur asz? Dievuli!

Nubridau toli, 
Toli nuslydo mano koja. 
Bet ne! Gana klejot, 
Gana jau tu sapnu, 
Ju nektaro užteks 

krūtinei!
Gana vien džiaugtis 

pajiega sparnu,
Ligi valandėlei paskutinei. 
Gana, gana jau meiles 

prieglobsties,
Gana josios geliu vilingu! 
Gana! Jau nėr man meiles 

kibirkszties,
Viskas, kas buvo jos, 

Jau dingo!

sunus

noriMatyti kad Amerika 
Egipto diktatoriui parodinti 
kad jis nėra jau tokis didelis, 
garbingas ar reikalingas.
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iams ipaipraszys Londono poli- 
cijanto, kad jis ja pa'bucziuotu, 
policijanto atsakymas bus 
“Ne.” Tvarkos komitetas nu
baudė policininką ant penkių 
doleriu szeszios deszimts cen
tu už tai kad jis pabueziavo 
plaukiojimo žvaigžde, ir pasa
kyta kad policininkai privalo 
pasielgti daug garbingiau ir 
mandagiau.

Pabucziavimas invyko Lon
dono teatre, kur Esther Will
iams paprasze, kad policiniu,- 
kas ja pabueziuotu, kai laik- 
rasztininkai eme jos fotografi
jas, paveikslus ir dare jos nuo
traukas.

Jos vyras, Ben Gage pasisiu- 
lino užmokėti jos pabauda, ir 
sake kad viskas jai ir tam po
licininkui yra dovanotina.

In Nicosia, Cypias, policija 
iszkrete Nicosijos May oro, Dr. 
Themistocles Deivis namus ir 
kambarius. Paskui policija nu
vyko in miesto sale, kur randa- 
si Mayoro rasztine, ir tenai vis
ką iszkrate.

Nicosijos mayoras yra žy
mus gydytojas ir Graiku tauti
ninku partijos sekretorius. In- 
tartinu rasztu policija tenai 
nerado ir turėjo, susisarmatine 
pasitraukti.

Mire Profesorius Prialgaus- 
kas, Liepos szesziolikta diena, 
Sziauliuose, muzikas-pianistas; 
sulaukės asztuonios deszimts 
penkių metu amžiaus.

kai žuvo. Jis buvo Veterinari
jos Akademijos chirurgijos ka-

Andrijauskais, An t an as, 
ims Liudviko isz Sziauliu

Baleckis, isz Pasvalio.
Bukauskis, Antanas ir

kai Autose, Kazys, Maryte, ir 
kiti.

Cziapas, Vytautas, sutins Bo
leslovo.

Civinskas, Romas.
Genys, Juozas, gyvenęs 

Brocktone.
Giedraitis, Romualdas.
Gilys, Jurgis isz Joniszkiu 

kaimo sūnūs Antano.
Gutauskas, Juozas, 

Juozo.
Gvaldai, Petras ir Gvaldiene, 

Rozalija.
Jablonskis Andrius, gyvenęs 

Indaina Harbor, Ind.
Jankauskas, Aleksas, sūnūs 

Motiejaus.
Jurgaitis, Petras, sūnūs Sta

sio.
Kaznauskaite-Vitkiene, Bar

bora, ir vyras Vitkus, Vincen
tas, gyveno Waterbury, Conn.

Labanauskas, Steponas, sū
nūs Kazio isz Kelines.

Lorantz Jonas, gyvenęs Blue 
Island, Illinois.

Ludavicziute, Julija ir Mari
ja.

Nagineviczius, Albina, įra
ntas, Tekle ir Urszule.

Petersonais, Kazys, sūnūs Er
nesto, gini. 1927 mete.

Ramanauskiene, Petronėle, 
ir suims Kazimieras ir Stanis
lovas.

Rimkus Stasys, sun. Jokimo.
Sasunas “Levukas” (gal 

Leonas?) gyvenęs Rothenbur- 
ge, Vokietijoje.

Skrandžius, Juozas isz Ku- 
nigiszkiu k., Pajevonio vi., Vil- 
kaviszkio a p.

Tamulionis, Kostas ir Motie
jus.

Tuminas, Pranas isz Mielai- 
cziu kaimo.

Vaiczeliunas (gal Aleksas?) 
isz Pasvalio.

Valickis isz Pasvalio.
Vaisiliauskas, Bladas (Vla

das) isz Gedrucziu k., gyvenos 
Sza kiltose.

Vitkiene-Kaznauskaite, Bar
bora, ir vyras Vitkus, Vincen
tas, gyveno Waterbury, Conn.

Žvirzdinas, Andrius, suims 
Jono ir Natalijos su szeimyna.

Jieszkomieji arba apie juos 
Consulate General of America, 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:

41 West 82-nd Street, 
New York 24, N. Y.

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, kada 
tiniu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu 
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

giai neturtingas, kaip ir jis. . ;
Joelis žiurėjo tai in viena,.tai 

in kita nieko nesuprasdamas.
— Tai tas jus ipokintojas 

netur jokio turtu, ir jus jam 
tarnaujat? —paklausė.

— Tarnaujam jam, atsake.
— Kodėl ? Kam jus jam rei

kalingi ? Kaip jis gal jumis mo
kėt nieko neturėdamas?

— Jis mums nieko nemo
ka ir mes nieko nereikalaujant 
nors, teisvbe, vadinamės tar- 
nais, bet ne mes jam, o jis 
mums isztikruju tarnauja.

— Nieko, o nieko nesu
prantu isz jus kalbos!

—■ Nedyvai, nes tavo akys 
dar nėr atdarytos,, negi ausys 
atkimsztos.

— Gal jus man jas atdary
site?! Suriko su piktumu Joe
lis.

— Ne mes bet jis, kada at
eis valanda ir bus jo valia.

— Kada jo valia, ne mano?
— Teip, pone.
— Kasgi jam davė tokia 

galybe, jog teip gali elgtis?
— Tas, kuris gyvena dan

guje ir yra Vieszpacziu mus vi
su, mus ir tavo! Atsake, lenk
dami su godone galvas.

Joelis mislino valandėlė, pas
kui atsigryžo in juos ir eme 
gruniot ranka:

— Jus mokintojas yra me
lagis, maisztininkas, nepaklus- 
nas Synliedrionui!

— Jis paklusnas Dievui, 
pritarė du vyrai, pasilenkdami.

Joelis szirdo.
— Asz jus apskųsiu, staty-

apraszy-

PLATINKIT
“SAULE”

Pamokinimas
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

plūst ir but net ranka ant ju 
pakeles, bet 'bijojo žmonių, ku
rie ant tikro 'but juos apgynė, 
o jam padare skriauda. Pertai 
užsiganėdino tiktai plūdiniu, 
nesigailėdamas paniekinancziu 
iszsireiszkimu, ant ko anie ne
atsake, tik rankas sudėjo ant 
krutinės lenkėsi nriesz ji su

tmes nubausti!
— Nieko mums, pone, ne

darysi be valios anuo, tarė 
viens isz vyru ir parode pirsztu 
in kaina, kur buvo mokintojas.

— Asz ta jus mokintoja 
liepsiu suriszt, nuvest iii mies
tą, nusiųst in Jeruszalima, 
liepsiu apsudyt, nuplakt, liep
siu ji....

— Nieko jam pone, nepa
darysi, jei jis ant to nepristos.

Joelis nutilo. Buvo isztikro 
be galybes. Pažiurėjo in viena, 
pažiurėjo in kita, nuspjovė ir 
sugryžo prie upes.

Nusprendė visgi po sugryži- 
mui in miestą pajudinti -ta 
klausima. Tuotarpu jieszkojo 
vediko ir szauke girioj. Pažiu
rėjo in saule; jau pasislėpė už 
kalno. Mate, kaip minios skirs
tėsi ir nyko. Nuo kalno nusilei
do piemuo, suvarė kaimine in 
upe, perplukde ir nuginė ja to
lyn. Tamsa apsupo Jordano 
kloni. Norėjo pekszczias gryžt 
in Jerichoną, bet kelio nežinojo 
ir galėjo lengvai paklyst. O da
bar atsiminė, jog girioje yra 
vilku. Erne ji baime labyn ir la
byn; atsisėdo ant upes kranto 
ir drebėjo.

Staiga iszgirdo szauksma 
vediko, kuris gine asila. Joelis 
skubino pasitikt ji.

— BUS DAUGIAU —

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa-

Pirkie U. S. Bonus

godone.
Matydamas jog tokiu budu 

nieko neatsieks •iszsieme isz 
delmono pora įpinigu, duoda
mas abiem po viena. Bet juodu 
pasitraukė atgal, keldami ran-

vanos nepriims.
Tada Joelis pasakė, jog pri

ims juos už tarnus ir jiems ge
rai užmokės. Atsake jog 
tarnystes negal sutikti, 
tarnauja savo mokintojui.

Joelis klauso,’ ar tas mokin-

ant
nes

kaimenių ! At-1
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo 

Nr. 1956

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyira. 4-CM puslapiu. 5Oc.

No.l02— Prakeikta, meiliu

gas kriminali szkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.l 03—V aidelo ta, 
isz pirmutines puses 
;zio iszimta isz 
užliek u. 
dideliu puslapiu, 35c.

No.l 11—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakai tymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.l 16—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi -istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nernu- 
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleninio; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.l33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144-— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No. 155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.150—Apie Dūkto Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

apysaka 
šzimtme- 

Lietuviszku 
Su paveikslais. 177

No.158 —A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No. 160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavcnis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mul
kinus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20e.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20o.

No.175—Kuczios Žemaites; 
G ūdras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kairaiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25o.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180 Vi—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jczuso Kristuso 
15c.

No.l97--Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35o.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jczu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

IHSEr3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso: >
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S. £
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Pamokinimas
puvo tai g r a ž u s žmogų I

Augsztas ūgis, storas 
sprandas, platus pecziai primi
ne Samsoną, kaip ji perstatė 
žmonių padavimai. Didele 'bur
na su rusvoms akimis, erelio 
nosis, ilgi ūsai ir siaura, iki 
juostai siekianti barzda, dare 
inspudi galybes. Rūbai jo bu
vo brangus ir skaistus, galvos 
paredas buvo padarytas isz 
brangiausios medegos. Ženge 
visados neiszpasakytai lėtai, o 
eidamas per miestą niekam ne
atsiliepdavo ant pasveikinimu. 
Puikybe ir jausmas augsztu- 
mo ėjo priesz ji, perskirdami 
minias.

Vadinosi Joel. Synhedrione 
jis buvo vartojamas del paro
du. Atskaitydavo nusprendi
mus, sūdo nutarimus ir kalbė
davo pamokinimus.

Atsistojęs szventinyczioj ant 
pakylimo jis iszrode iszkilmin- 
gai. .Gilus jo 'balsas skambėjo 
nei vario dūda, pucziama ga
biausio muzikanto. Intaljpa jo 
kalbu buvo visados gerai pri
rengta. Tas kalbas sustatydavo 
žmones žinanti tiesas ir gerai 
vartojanti kalba. Joelis skel'be 
ju žodžius savo puikum balsu, 
priduodamas iszkilmes savo 
veidu. Kada jis atsiliepdavo, 
minios tylėjo ir klausė ir kiek
vienas balsas sieke giliai in ju 
szirdis. Pertai visokius nu
sprendimus, praneszimus, atsi
liepimus, pamokinimus iszei- 
nanczius isz Synhedriono, žmo
nes junge su ypata Joeliaus, 
priduodami jam didžiausia 
varda tarp septynesdeszimts 
sąnariu Augsztosios Rodos. Jo
elis laikui bėgant ir pats pra
dėjo teip mislyti, juo labiaus, 
kad kiti sanariai, kada jis sto
jo priesz žmones, stovėjo prie 
jo su didele pagodone, paduo
dami jam pergamina ir patar
naudami jam, idant priduoti 
tokiu budu didesne svarba tam, 
ka jis skaitė.

Intikejo Joelis in savo didele 
iszminti ir ypatinga savo svar
bumą. Tikėjo ir jautėsi labai 
laimingu. Nieks nedrumstė 
szaltinio jo mincziu. Dideli jo 
turtai didinosi kasdiena. Vai
kai jo buvo sveiki, turtingi, pa- 
godoti ir lyginai laimingi. Ir 
rodėsi Joeliu, jog ka Dievas 
aprinko, tam suteikė daug tur
tu, idant galėtu jo valia pildy
ti.

Rodėsi jam teiposgi, jog ne
turtėliai yra aukos savo nuo
dėmės arba tėvu kaltes. Be kal
tes ir nuodėmės, pagal jo nuo
mone, nieks negalėjo būti pa
vargėliu. Jis nejautė savyje 
jokios kaltes ir buvo turtingas, 
o isz tos pavargėliu minios kas 
kartas vede ka nors ant sūdo 
ir baudė. Sudžia Joel mate, 
kiek tai buvo va.gyscz.iu, apkal
bu, sveitmoteriaivimu, kiek syk 
varda Vieszpaties bereikalin
gai minėjo. Mate, kiek buvo 
szelmyscziu ir nemaldingumo, 
kiek pasikėsinimu ant sveti
mos moters ir netiesiu gimdy
mu, kiek nuoszimeziu pleszimu 
ir neteisingu liudininku. Kodėl 
tie kaltininkai paėjo isz pras- 
ęzioku? Kodėl nebuvo nei vie
no isz tarpo Peruszim? Pertai 
supratimas apie prascziokus jo 
galvoje buvo sujungtas su su
pratimu apie neteisybe. Užtai
gi neapkentė prascziokus teip 
lygiai, kaip nuodėmė.

Ypatinga neapykanta jaute

del muitininku, kurie buvo 
garsus savo apgavystėms. Nie
kino juos ir dėlto dar, jog nie
kados negalėjo atsiprasZyti 
nuo mokescziu, kurias baisiai 
nemėgo mokėti.

Szventinyczioj pasirodyda
vo keturis kartus in sanvaite ir 
meldėsi sziais žodžiais:

“Dekavoju tau, Pone, jog 
sutverei mane Joeliu, sunumi 
Azaro, turtingo žmogaus, su- 
naus Haskelio turtingo žmo
gaus, sunaus Jokūbo, turtingo 
žmogaus.

“Teip-gi dekavoju tau, Pone 
jog davei man ugi augszta, vei
dą gražu, kuris man suteikia 
žmonių godone. Jog davei man 
iszminti smarkia, szirdi dora ir 
gražu baisa.

“Jog leidai mane teisingu, 
ne melagiu, neapgaviku, ne lie- 
žuvninku, ne paleistuviu, ne 
bliuznierium, ne atskalūnu ar
ba mužikiu.

“O teipgi dekavoju tau, Po
ne, jog iszrinkai mane in Syn- 
hedriona' jog pastatei mane už 
sudžia, kuris sudija kitus, o 
pats nėra sudijamas.

“O dar tau dekavoju, Pone, 
jog mane nesutverei praszczio- 
ku, pavargėliu, niekszu, kvai
liu, melagiu.

“Jog mane nesutverei nei 
piemeniu, nei dailyde, nei asi
lu vediku, nei mėsininku, nei 
pardavėju gyvuoliu ant auku, 
nei tarnu, nei muitininku, kaip 
tas, ka užpakalyj manes mu- 
szasi in krutinę ir sako: Dieve 
buk inielaszirdingas del manes 
grieszno.

“Ir kada sau prisižiūriu, 
džiaugiasi dvasia mano ir szlo- 
vina tave, Vieszpatie, už tavo 
iszminti, tavo tobulumą, už ta
vo atskyrima žmonių vieno.nuo 
kito.

“Užtai, jog su manim teip 
pasielgei, matau tavo prielan
kumą ir pildysiu tavo Instaty- 
ma, o bausiu visus, kurie bus 
atvesti in suda priesz mano 
veidą.

“Garbe tau, Vieszpatie, ant 
augsztybiu! Tu esi, kuris su
tverei mane, kaipo paveiksią 
žmonėms! Pertai tavo vardas 
nežus tarp žmonių, kadangi su- 
nu sūnūs tau dekavos už mane 
ir ant altoriaus degis aukas, 
kurias žmones sunesza.”

Paskui, apleidęs szventiny- 
czia, ėjo per miestą namon. Vi
si priesz ji traukėsi isz kelio; o 
jis ženge savo tobulume ir 
szlovej puikus, ramus, užganė
dintas, rimtas.

Atsitiko, jog numirė jo se
nas tėvas Azdra, dagyvenes ar
ti szimto metu, kuris gyveno 
Jerichone ir turėjo ten dide
lius turtus. Joel turėjo ten nu
vykti palaidot tęva, atlikt rei
kalaujama prielavone ir apim
ti turtus.

Patiko jam tas miestas, pa
statytas ant Jordano intakes. 
Apielinkes buvo puikios? Joelis 
užtruko ten ilgiaus, negu isz- 
pradžiu buvo pažadėjęs ir ne
karta vakarais eidavo pasi- 
vaikszczioti toli in girias ir 
klonis. Jo garbe ir czion iszsi- 
platino. Kadangi gyventojai ži
nojo diduma jo turtu, daugu
ma jo kaimenių, už tai toks 
sveczias buvo labai pagodotas.

Joeliui jau net nubodo toksai 
garbinimas ir tuomi labiaus, 
kad tėvo myris padare ant jo 
gilu inspudi. Retai kada misti
no apie persiskyrimą su szia

pasaule. Dabartes-gi staiga pa
mate, jog padermių kopecziose 
ežia jau prie Joeliaus stipino, 
supuvo ir riulužo stipinas Az- 
dros. Papūtė lyg mirtinas szal- 
tis. Norėjo ta užmirszti ir jiesz- 
kojo kitokiu misliu tarpe pai
mu, figų, gojų. Pradėjo vaiksz- 
czioti net iki Jordanui, o nuo 
ten sėdo ant asilo ir eme su sa
vimi vedika.

Kožnas žmogus, dirbantis 
Smegenimis ar fiziszkai, 

Privalo turėti sau
atmintyje,

Kad gali dibbti, 
Bet tasai kuris praleidineja 

savo gyvenimą, 
Be jokios naudos, 

Privalo būti laikomas už 
dykaduoni, 

Kuris parengineja sau 
kelia prapulties. 

Ir tasai turi mažai vertes 
del visuomenes, 

Kuris dibba bet tik rūpinasi 
apie pats save. 

Juk kožnas atėjo ant svieto 
Su paskirtu tikslu, 

Ne tik del naudos savo 
szeimynos, 

Bet del savo artimo ir 
visuomenes.

Žmogus, kuris tik rūpinasi 
apie savo gera,

Yra sav-mylis, 
Kuris nieko nepaszvenczia 

del gero kitu, 
Norints pasiszventimas del 

gero kitu, 
Yra tai didžiausias 

Pasidarbavimas del savo 
artimo. 

Jeigu ne darbas, kantrybe 
Ir pasiszventimas del kitu, 
Tai musu gyvenimas butu 

tuszczias, 
Ir neatsiskirtu nuo 

žveriszko gyvenimo.
Kas pergyveno ir nukentejo 

daug, 
Tasai padare viską kas 

tik buvo jo galybėje, 
Kad savo artimui 

Palengvint jo kentejime, 
Tas yra didžiausiu 

Mielaszirdystes darbas!
Jeigu kiti žmones turėtu 

Iszpildyt už mus visus 
privalumus, 

Tai musu gyvenimas del 
visuomenes, 

Butu tuszczias ir 
bevaisingas.

Per Reidio

Jonukas — Mamyte, tasai 
ponas kuris kalba per reidio 
labai kosti!

Mamyte — Tuojaus man 
eikie szalin nuo reidio, da ir 
tu gali užsikrėst kosuliu!

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.

Laike vienos tokios keliones 
paliko vedika ir gyvuli girioj, 
pats-gi nuėjo pas Jordaną isz- 
simaudyti. Bet kadangi buvo 
labai suprakaitavęs, atsisėdo 
ant kranto atsivėdinti.

Tada pamate netoli saves 
piemenį kuris gulėjo ant žoles, 
o kaimine jo artinosi prie vie
tos, kur sėdėjo Joelis.

Suriko ant piemens, kad gin
tu kaimine szalin, o pats eitu 
kur kitur. Vienok piemuo nei 
nepasijudino ant jo paliepimo.

Joelis atsistojo ir pradėjo 
szaukti tania. Bet tas matomai 
negirdejo, nes nepasirodo.

Tada Joelis priėjo prie pie
mens ir dar karta jam liepe 
ginti kaimine in szali ir pa
ežiam prasitraukti, kadangi jis 
noris toj vietoj iszsimaudyti.

Piemuo guledams atsake jog 
to nepadarys, nes tuojaus nu
gins savo kaimine lygiai in ta 
vieta, idant ja pagirdyt ir pra
vėdinti.

Joelis užklausė piemens, ar 
jis ji pažinsta? Anas atsake su
vis nežinąs, kas jis per vienas. 
Tada Joelis pasakė jam savo 
varda. Piemuo nei nemirktelej.

Joelis pradėjo ji plūst, kuo
mi vienok nepadarė mažiausio 
inspudžio ant piemens. Tada 
paklauso, kam jis tarnauja? 
Piemuo atsake jog Azdrai. Jo
elis suriko, jok tokiam atveju- 
je jis jam tarnauja kadangi Az-
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drai numirus jis apėmė turtą. 
Paleipe užtai-gi piemeniui 
tuojaus iszpildyt jo valia, gra
sindamas atstatymu nuo vie
tos. Bet piemuo atsake jo su
vis nepažinstas, o kaimine pa- 
žinsta ir koliai ta kaimene ati
duota jo priežiūrai, pateliai jis 
elgsis teip, kad butu jai gerai, 
o ne teip, kad patikti Joeliui.

Joelis nusistebėjo. Niekad 
dar nebuvo susitikęs su tokiu 
prieszgynumu. Galingiausi sos- 
tapileje lenke priesz ji galvas, 
žmones su godone klausė jo žo
džiu, kunigai paduodavo jam 
pergamina, o ežia koks piemuo 
nuo Jordano prieszinasi jam, ir 
tai jo tarnas, pavargėlis, pras- 

cziokas, kuri jis gal kiekviena 
valanda pa vary t.

Piktumas apėmė ji kaip ug
nis. Nusivilko virszutinius rū
bus, o kadangi buvo stiprus, 
nusprendė tuojaus nubausti 
drąsuoli.

Priėjo prie jo ir jau isztiese 
ranka prie gulinezio, bet staiga 
priszoko kudlotas piemens 
szuo, puolėsi jam prie kojų ir 
eme teip loti ir dantimis ska- 
lint, jog Joelis turėjo trauktis 
ir gintis nuo jo.

Reke piemeniui kad sulaiky
tu szuni; žadėjo ji apskųst už 
laikymą to gyvulio, kuris buvo 
visu paniekintas. Bet piemuo 
neatkreipdamas ant jo atydos 
pradėjo pasakot liudnu balsu:

“Eina prie žmonių savo, ei
na baltas, szviecziantis ir ty
ras.

Eina pavargęs be ženklo val
džios, be karūnos, 'be raudonu 
rubu.

Bet akyse jo galybe, balse 
stiprybe, kaktoje teisybe, szir- 
dije žmonių meile.

Eina jau, eina iszganytojas, 
eina pažadėtas, eina.”

Joelis tuomtaipu atsitolino 
ant tiek, jog szuo jau jo neper
sekiojo, bet gryžo prie savo po
no ir atsigulė prie jo galvos. 
Balsas piemens davėsi girdėt 
po visa kloni tarp paimu, tarp 
upes nendrių ir plauke upe.

Joelis pradėjo prisiklausyti

___ i..;..
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ir dyvinai iszrode jam piemens 
žodžiai.

Tuomtarpu iszgirdo žmonių 
baisa. Atsigryžo ir pamate ant 
netolimo kalnelio buri žmonių, 
kurie susirinkę sau susėdo. Ant 
virszunes kalno stovėjo augsz- 
ats aržuolas. Po tuo aržuolu sė
dėjo žmogus vidutinio am
žiaus. Jis buvo atsigryžes tiesė
ja puse in Joeli ir matyt buvo 
szviesoje saules, kuri jau lei
dosi žemyn.

Piemuo paliko szuni ant sar
gybos, o pats pasikėlė ant kal
nelio ir susimaisze su kitais.

Tas viskas iszrode instabiai 
sostapyles gyventojui. Apsivil
kės virszutiniais drabužiais 
ženge link kalnelio. Bet kada 
prisiartino prie būrelio, ji pa
sitiko du vyrai ir pažiūrėję in 
jo turtingus rubus ir puikia 
iszvaizda paklausė, ko jis ežia 
nori?

Atsake jiems jog turėtu 
klausti, ka jie veikia tarp jo 
lauku ir ganevu?

Ant to atsake vienas isz tu 
vyru, jog nežino, kam tos gane- 
vės priguli, kad tas jiems ne 
negalvoj, nes bledies jokios ne
daro, renkasi tiktai klausyt 
Dievo žodžio.

Joelis pasakė jiems savo var
da. Bet jie atsake, jog vardas 
del ju netur jokios svarbos. Ta
da pasakė, kokia vieta jis už
ima sostapileje ir Synhedrio
ne. Atsake, kad jis gryžtu in 
ten, tai jam isztikruju kiekvie
nas atiduos prigulinezia szlove. 
Czionai gi visi lygus priesz vei
dą Vieszpaties ir nėra tokio, 
kuris butu augsztesnis už ki
tus. Augsztesnis yra tiktai tas, 
kuris in juos kalba, ju mokin
tojas.

Joelis tuojaus liepe vest ji 
pas ana. mokintoja. Bet jam 
atsake, negalint to padaryti, 
nes mokintojas kalba in žmo
nes ir nereik jam daryti kliu- 
cziu.

Tada Joelis pradėjo juos
(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Petnyczios vakara apie septin
ta vai., ant E. Centre uly., kai 
penkių metu amž. James, sūne
lis (nebylys), pons. Fr. Tiboni, 
nuo 825 E. Pine uly., buvo per į 
tractor-trailer troka suvažinė
tas ir užmusztas, kai jis pradė
jo eiti skersai ulyczia, kai tas 
trokas ji suvažinėjo. Troko 
draiverys Clarence Henry, isz 
Greendell, N. J., sako kad vai
kutis bego staeziai in troka, ir 
jisai negalėjo sulaikyt savo 
troka. Vaikutis likos nuvesz- 
tas in Locust Mt. ligonbute, bet 
jisai jau buvo negyvas.

— Seredoj pripuola Szven- 
cziausios Marijos V ardo ir Szv. 
Valerijono, o Tautiszka Vardi
ne: Mantmine. Ir ta diena: 
1943 m., Italijos Dictatorius 
Benito Mussilinis buvo isz Ali- 
jantu nelaisvės iszlaisvintas, 
pavgotas ir Vokiėcziai ji pa
skelbė Faszistines Italijos Pre
zidentas, dvideszimts treczia 
diena to paties menesio; 1940 
m., susprogo dūlio, dinamito 
Hercules Power Kompanijos 
fabrikas, Kenvil mieste, New 
Jersey, penkios deszimts vie
nas žmonių žuvo; 1654 m., pir
mieji Žydai atvyko in Amerika 
ir apsigyveno New Amster
dam; 1403 m., Lietuviai gynė 
Szventa Miszka nuo Rusu Vil
niuje.

— Ana diena, garnys pali
ko patogia dukrele del pons. 
Joną ir Irena Yanuskievicz- 
iams, nuo 325 AV. South uly. 
Ponia Yanuskievicziene po tė
vais vadinosi p-le Irena Bu'b- 
niute.

— Ketverge pripuola Szv. 
Eugenija ir Szv. Eulogio, o 
Tautiszka Vardine: Birmantis. 
Taipgi ta diena: 1814 m., Fran
cis Scott Key parasze Ameri
kos tautiszka hymna: “The 
Star Spangled Banner”, bežiū
rėdamas kaip Anglai puolėsi 
ant Baltimore miseto, kurio jie 
nebegalejo paimti; 1788 m., 
buvo pirmieji Rinkiniai Ame
rikoje; 1914 m., Vokiėcziai in- 
siverže in Anglijos Rytu Afri
ka; Maine Valstija laiko savo 
Kongresmonu Rinkimus.

— Panele Ona Makniute isz 
Shenadoro, ana diena lankėsi 
mieste pas gimines, ir prie tos 
progos atlankė “Saules” Re
dakcija del atnaujinimo pre
numerata del musu skaitytoja, 
ponia C. Bernatoniene, kuri 
skaito “Saule” nuo daugelis 
metu. — Szirdingai aeziu.

—■ Petnyczioj pripuola Szv. 
Kornelijo ir Szv. Kryžiaus Isz., 
o Tautiszka Vardine: Giraite. 
Ir ta diena: 1944 m., viešnios 
ant Atlantiko mariu pakrantes, 
nuo Carolina valstijų ligi Ka
nados. Keturios deszimts žmo
nių žuvo, szimtas milijonu do
leriu iszkadso padaryta; 1901 
m., Prezidentas AVilliam Mc
Kinley pasimirė. Ji buvo nu- 
szoves anarchistas, Leon Czol- 
gosz, kuris vela buvo nužudy
tas; 1945 m., Fordo automobi
liu kompanija uždare visus sa
vo fabrikus ir paleido daugiau 
kaip penkios deszimts tukstan
eziu darbininku. Fordo kom
panijos atstovas sake kad ne- 
teisetinos darbininku straikos 
trukdė ir arde visa tvarka ir 
daiba.

to, buk senas gyventojas, po
nas Jonas H. Lukaseviczius, 
64 metu amžiaus, nuo 45 Pro
vidence uly., pasimirė Rugpiu
czio 11-ta diena in U. S. Vete
ranu ligonbute, Jamaica Plain I nuo vieno szono ulyezios in ki-, tėvynė jeigu jie nori dar syki

Avė., netoli nuo Migel Pl. in 
Bronx. Ja suaresztavo polici
jantas Vierno. Policijantas 
Vierno sako kad jos automobi
lius svyravo po visa, ulyczia ir jiems insako gryszti in savo

czia, Amerikoje apsigyvenę.
Sovietai, net ir per savo Am

basada grasina ir gazdina tuos, 
kurie yra pabege isz Rusijos,

V.H. Bombos Pėdsakai

ir palaidotas Rugpiuczio 16-ta į ta. Kai ji sustojo del rauduonos pamatyti savo gimines, pažys 
diena, su apiegomis in Szv. i szviesos tas policijantas priėjo tarnus ir mylimus gyvus.
Kazimiero bažnyczioje devinta ’ ~ ”
valanda ryte, ir palaidotas in 
Szv. Jono kapinėse. Velionis 

'gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika daugelis metu atgal. 
Per koki tai laika gyveno She
nandoah, Pa., ir kitose vietose, 
o 1920 metuose apsigyveno 
Worcester, Mass. A. a. Jonas 
H. Lukaseviczius 
karta dirbo del New Haven ge
ležinkelio kompanijos, kaipo 
car inspektorium. Prigulėjo 
prie keliolika kliu'bu ir drau- 
gyseziu. Buvo veteranas isz 
Pirmos Svetines Kares. Pali
ko dideliame nuliudime, savo 
paezia, Agota (Bankiute); su
nu A’inca, isz Grafton; duktė 
Ona, pati Jono P. Bendoro, 
mieste; du brolius': Vinca ir 

' Antana isz Wilkes-Barre, Pa., 
dvi seserys: Ona, pati John 
Bretz, Linden, N. J., ir Helena, 
pati St. Labonskio, Shenan
doah, Pa. taipgi tris anukus. 
Amžina atilsi!

prie jos ir užuodė sznapsa. Kai s Tik ana sanvaite kitas So- 
jis jai apie tai pasakė, jis sako vietų pilietis, Victor I. Petro-; 
kad ji pradėjo ji keikti ir ko- vas buvo paszalintas isz Tautu- 
Įloti, ir ji nesutiko važiuoti pas Sanjungos sekretorijato, kai j 
daktara kuris isztirtu ar ji yra Amer.kos policija ji suseke ir | 
girta ar ne. : iszdave kaipo Sovietu Rusijos

Szokike, visuose kliubuose iszdavika.
žinoma kaipo Evelyn Taylor,i Amerikos valdžia jau seniai 
gyvena ant 346 Riverdale Ave., ■ ka panaszaus turėjo padaryti 

paskutini j in Yonkers. Ji sako kad ji buvo ir tiems Komunistams, iszdavi-
- j sustal dinta ir suaresztuota kai kams parodinti kad Amerika 
i ji gryžo isz Bronx kliubo, kur x 1 ”

ji ta vakara szoko.

SURASTAS NEGY
VAS SAVO TROKE
PHILADELPHIA. PA. —

Keturios deszants szesziu me
tu amžiaus Charles O. Thomp
son isz 2658 S. Holbrook Ave., 
luvo surastas negyvas savo 
treke mieste, netoli nuo Phila
delphia Gas Works.

Pa i pa buvo prisukta prie 
troko “exhaust” paipos kad 
troko inž'no gasai eitu in tro-

Worcester, Mass. —
Žinios praneszta. isz szito mies-

tekiu iszdaviku neapkenezia ir 
su jais nenori nieko bendro tu
rėti.

CYPRIJOS
VYSKUPAS

SUARESZTUOTAS
NICOSIA, CYPRUS. — 

Anglijos valdžia yra insakius 
kad Graiku Orthodoxu Vysku
pas, Cyprus mieste butu sua- 
resztuotas ir padėtas po sargy
ba savo namuose. Jis yra intar- 
tas už prisidėjimą su slaptomis

PAVOGTAS KŪDI
KIS NUŽUDINTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

stengiasi susekti tos mažutes 
vagi, žulika. FBI policijantai i 
pasitraukė isz viso to tardini- 
mo ir jie’zkojimo, kai tos ma
žutes lavonėlis buvo surastas. 
(Mat FBI slaptoji policija ne
gali kisztis in vietines valdžios 
reikalus, ji tik tada stoja in to
ki klausima kai kuris prasikal
tėlis peržengia per valstijos 
rubežiu ar kaip nors per paczta 
prasižengia, nes ji atstovauja 
visa valdžia, o ne kuria valsti
ja ar kuri miestą.)

Bet kad FBI policija dabar 
yra pasitraukus, tai nereiszkia 
kad jos agentai nieko nedarys. 
Jie vietinei policijai visomis 
savo galiomis padės, nors nie
ko neskelbs vieszai.

ka. Trokas buvo sustabdintas'orffanizacijomis Priesz valdžia- 
Gubernatorius Sir John Har

ding ana diena insake kad Vys
kupas Anthomis isz Kitium bu
tu padėtas po sargyba savo 
namuose, in Lanarca. Jis sako 
kad jo dienynas buvo suimtas, 
kuriame aiszku kad jis tarpin-

i kavo su sukilėliu vadu Geroge' 
Grivas.

Anthomis buvo paliktas lais
vas kai Arkivyskupas Maka
rios buvo suaresztuotas keletą 
menesiu atgal.

Londone, Colonial Sekreto
rius Alan Lennox-Boyd sako 
kad Arkvyskupas Makarios 
gali būti patrauktas in teismą 
už sukilėliu žmogžudystes.

Kai Anglai suareszatvo tai 
Arkivyskupą, jie paliko Vys-' 
kūpa Anthomis laisva. Bet da-Į 
bar ir jis suimtas ir intartas. j 

Tuo paežiu laiku Prancuzi-I 
jos valdžia prižadėjo kad ji su į 
savo kariuomenėmis stos Ang
lams czia in pagelba priesz 
Graiku sukilėlius.

Graiku klausimas czia susi- 
risz labai glaudžiai su Suez 
Kanalo klausimu. Ir czia Grai
kijos valdž’a turse labai gerai 
apsisvarstyti in kuria puse ji 
szoks, nes czia ir Amerika yra 
instojus. O Graikai isz Ameri
kos visokios pagelbos gauna ir 
dar daugiau tikisi.

Prancūzijos valdžia yra pa- 
reiszkus kad ji jau dabar turi 
savo kariuomenes prie pat 
Suez Kanalo, Egipto ir Graiki
jos krasztu. O ka Prancūzija 
darys, Eisenhoweris yra pasi
žadėjęs kad ir Amerika darys.

ant Decatur Rd., netoli nuo 
Red Lion kelio.

Policijantai sako kad isz vis
ko iszrodo kad jis pats save nu- 
sijude. Jis paliko žmona Elea
nor, ir du sunu, Richard ir 

į Paul.
Daktarai sako kad jie dar' 

! stengsis isztirti kaip ta nelai
me atsitiko, bet jie dabar spė
ja kad jis pats save su 
troko gazais nusižudė.

Mes nežinome kaip kiti musu 
skaitytojai jaucziasi apie szito- 
ki nelemta ir liūdna klausima, 
bet mums iszrodo, kad valdžia 
turėtu griesztai nustatyti, kad 
kai tokis vaikvagis ir vaikžu- 
dis būva suimtas, tai teismas 
turėtu būti priverstas nustaty
ti mirties bausme be jokiu pa- 
siaiszkinimu ar pasiteisinimu.

Tokie vaikvagiai tikrai ne
gali būti pilno proto ar yra lin
kę in žmogžudyste, ir jiems nei 
musu kalėjimuose nėra vietos, 
mirties bausme yra vienatinis 
tokiems bausmas!

SZOKIKE
SUARESZTUOTA

Svyravo Prie
Automobiliaus Rato
NEW YORK, N. Y. — 

Dvideszimts devynių metu am
žiaus geltuonplauke szokike 
buvo suaresztuota in Bronx, 
New York, už tai kad ji vaira
vo automobiliu pasigėrus. Ji 
buvo paleista kai ji užsidėjo 
ant saves penkių szimtu dole
riu kaucija.

Ji buvo suaresztuota puse po 
trijų isz ryto ant E. Tremont

savo

AMBASADORIUS
PASIMIRĖ

SYDNEY, AUSTRALIJA. - 
Douglas Moffat, Amerikos 
Ambasadorius in Australija, 
pasimirė. Daktarai sako kad 
jis pasimirė nuo szirdies ligos. 
Jis jau geras laikas kai sirgu
liavo ir vis skundiesi kad jis 
serga szirdies liga.

AMERIKA
REIKALAUJA

Komunistas Turi Būti 
Iszmestas Isz Tautu 

Sanjungos
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos valdžia yra davus 
savo pare'kalav.'ma kad Rusi
jos delegacijos antras sekreto
rius Rotislav Shapovalovas bu
tu paszallntas ir visiszkai isz- 
mestas isz Tautu Sanjungos.

Amerikos valdžia sako kad: 
ji taip reikalauja nes ji yra 
dažinojus isz buvusio Rauduo- 
nuju Armijos Kapitono Mich
ael Shatovo, per Senato komi
sijos tardinima, pereita Birže
lio menesi, kad tas Shapovalo- 
vas stengiesi ta buvusi Rau- 
duonosios Armija Kapitoną 
Michael Shatova papirkti ir 
paskui iszgazdinti kad jis gry- 
sztu in Sovietu Rusija.

Tuo paežiu sykiu Tautu San
jungos Sekretorius General 
Dag Hammarskjold sako kad 
Tautu San junga pareikalaus 
kad Sovietai atsiimtu Aleksei 
Petukova, kuris nesiliauja gaz- 
dines Ruskius kurie dabar yra

POLICIJA PRIESZ
RAZBAININKUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Czia, keturiiw paveiks
luose yra parodoma kaip ta 
vandenilio, hydrogen bomba 
susprogo ir ka ji padare toje 
apylinkėje. Ji buvo su
sprogdinta in Cherokee, per

Redw:ng pratybas. Szitie 
paveikslai buvo nutraukti 
apie dvylika tukstaneziu pė
du augsztumo ir apie pen
kios deszimts myliu in sziau- 
res vakarus nuo tos vietos,

kur ji buvo susprogdinta.
Dabar ‘Civilian Defense’ 

virszininkai stengiasi isztir- 
ti ir iszrokuoti kaip ilgai to
kios bombos dujos butu 
kenksmingos žmonėms.

Dio insa.ke savo žulikams ji 
nugalabinti. Ir jie taip padare.

Dabar valdžia negali dar sta- 
cziai ta Johnny Dio kaltinti už 
žmogžudyste, bet Attorney 
Paul Williams sako kad jis ti
kisi surinkti gana svietku ku
rie priparodins kad jis yra kal
tas už žmogžudyste. Jam ir ki
tiems jo draugams žulikams 
kaucija buvo nustatyta ant 
szimto tukstaneziu doleriu.

Kiek policijantai ir FBI po-
- - - • • • £ licija iki sziol galėjo dažinoti

savo nieksziszka darba, sziats tai szitas Dio buvo prižadėjęs

vieszai iszduoti raketeriu, raz- 
baininku vardus, kurie valdo 
musu Darbininku Unijas.

Amerikos Attorney Paul W. 
Williams sako kad szitas žuli- 
kas, niekszas, Dio, buvo pasam
dęs Žydeli Telvi, apakinti laik- 
rasztininka Riesel, už tai kad 
tas laikrasztininkas per daug 
žinojo apie tu žuliku bizni. Ir 
kai tas žulikas, niekszas Telvi 
pareikalavo daugiau pinigu už

tūkstanti doleriu tam Žydukui 
Telvi, jiegu jis apakintu laik- 
rasztininka Riesel. Jis ant to 
sutiko, mislindamas kad tai tik 
kokis atkerszinimas kokiam 
vyrui kuris buvo neisztikimas 
savo bobai. Bet kai jis dažinojo 
ka jis apakino, jis pareikalavo 
net penkios deszimts tukstan
eziu doleriu. Jo bosią jam pri
žadėjo tinkamai atlyginti už 
dvieju sanvaieziu. Kai tos 
dviejos sanvaites iszejo, tas 
mažas, prastas žulikas,
szas Telvi, buvo surastas negy-

vas su kulka savo pakauszyje. 
Taip tie žulikai savo draugui ir 
sėbrui atsilygino.

Dabar FBI policija stengiasi 
surinkti gana priparodinimu 
pasmerkti ta Johnny Dio, ba- 
gota nieksza, žulika mirties 
bausme. Jis su savo broliu per 
ilgus metus valde kelias Dar
bininku Unijas New York 
mieste, ir dabar jas valdo.

Visi keturi, kurie yra dabar 
intarti yra buvusieji kaliniai ir

niek- prasikaltėliai, kurie ir dabar 
tureut būti kalėjime.
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