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Geltuonplauke Juoduku Užauginta GUBERNATORIUS KITAS DVASISZKIS
GALINGAS SUARESZTUOTAS

Septynių metu amžiaus 
Mavis, buvo surasta Afrikos 
miszkuose kur ja augin i Zu
lu laukiniai žmones. Maža 
mergaituke ežia laiko sla.igc 
in Waschbank, Pietų Afri
koje.

Po deszinei yra Rebecca 
Mbata, asztuonios deszimts 
trijų metu amžiaus Zulu mo- 
teriszke, kuri sako kad ta 
mažyte yra jos anūke, ir už

tai ji buvo auginama kaip ir 
kiti juodukai miszkuose. 
Klausimas kaslink mažutes 
auginimo pasiekė net augsz- 
cziausiaji teismą. Daktarai 
isztyre mažutes krauja ture- 
jo prisipažinti kad ji nėra 
visiszkai baltos rases, balto 
kraujo. Valdžia gal paves 
jos auginimą ir auklejima 
kuriai juoduku szeimynai in 
Natai.

Isz Amerikos
PREZIDENTAS 

NĖR VIJOTAS

Laikrasztininkai dabar ty- 
czia rūpestingai apraszo kai 

i Prez. Eisenhcweris eina loszti 
j golfą ar ima atostogas, pripa- 
rodydami visiems žmonėms 
kaip musu kraszto Prezidentas 
praleidžia savo laika. Visos to-

Greitai Supyksta;
Visus Iszbara

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Dwight Eisenho- 
weris sako kad jis už jokius pi
nigus vėl nestos in Rinkimus 
del Prezidento, nes jam tas 
darbas jau dabar yra ligi gy
vo kaulo inkires!

Eisenhoweris, tiek metu isz- 
buves augsztu karininku yra 
pripratęs duoti insakymus, yra 
pripratęs kad visi jo klausytu. 
Dabar jam baisiai pikta ir ji 
dar baisiau “nervuoja”, kai 
kiti jo ne tik neklauso, bet sta- 
cziai nepaiso.

Augsztas Generolas Armijo
je nuo nei vieno žmogaus ne
ima insakymo. Jis tik kitiems 
insako. Dabar Eisenhoweris, 
po tiek metu vieszpatavimo 
Armijoje atsidūrė tokioje vie
toje kad jis turi klausyti savo 
partijos vadu ir rėmėju, visu 
Kongresmonu ir Senatorių ir 
kitu politikierių. Ir jam tas 
baisiai nepatinka!

Jis dabar susipesza net ir su 
savo patarėjais, susikerta su 
intakingais Senatoriais. Jis 
mišlina kad jis vis dar augsz
tas karininkas, Generolas, ir 
kad visi turi jam lenktis. '

Jis kelis laikrasztininkus isz 
savo konferencijų mest iszmete 
už tai kad jie ji inpykino su sa
vo klausimais. Žinoma, aiszkus 
dalykas, tie laikrasztininkai. ir 
ju draugai jam už tai nedova
nos.

■ Jo Rankose Laisve, 
Gyvybe Ir Mirtis
Nespėjome apraszyti ta 

graudinga ir nelaiminga nelai
me apie ta mažuti, kuri žulū 
kai ir paleistuve nužudė, ir 
apie to mažuczio jieszkojima ir 
kaip tas jieszkojimas užsibaigė 
prie to mažuczio kapo, ir dabar 
jau skaitome kaip Pennsylva- 
nijos Gubernatorius dovanojo 
dviem prasikaltėliam Philadel- 
phijoje ir vienuolika kitiems 
prasikaltėliams panaikino j u 
bausmes.

Taip pat tuo paežiu sykiu 
skaitome kaip Policijos Komi- 
sijonięrius insako savo Kapito- ’ 
nams geriau prižiūrėti savo po- į 
iicijantus, ir kad tie kapitonai - 
yra jam asmeniszkai atsako- i 
mingi už prasikaltimus ju vie- ' 
tose.

Mes gerai suprantame, kad 
kai kada, del susidariusiu ap
linkybių, ne tik galima, bet net 
staeziai reikia prasikaltėliui • 
dovanoti ar jam nustatyta 
bausme sumažinti. Bet ar tai 
ežia vien tik Gubernatoriaus 
prievole? Ar jis kaip Ponas i 
Dievas, gali nuspręsti laisve, 
gyvybe ir mirti, be jokio pa- 1 
siaiszkinimo?

Argi ežią nereikėtų musu in- . 
statymus permainyti? Argi ne
reikėtų pareikalauti kad Gu
bernatorius turėtu savo žmo
nėms pasiaiszkinti, pasakyti 
kodėl ir del kokiu priežaseziu* 
jis vienam dovanoja, kitam ne?

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MUENCHENAS, VOK. —
Laisvos Europos radijas pra- 
nesza kad dar kitas augsztas 
Lenku dvasiszkis yra Komu
nistu suaresztuotas: Vyskupas 
Lucjan Bernacki, pagelbinin- 
kas Stefan Kardinolo Wyzin- 
ski. Jis buvo slaptos Komunis
tu policijos suimtas ir suaresz- 
tuotas Rugsėjo (Sept.) dvide- 
szimts asztunta diena.

Laisvos Europos, Amerikie- 
cziu remiamas radijas sako 
kad svietkas kuris savo akimis 
mate ta suaresztavima apie tai 
praneszej nors jis neiszdrysta i 
savo vardo paskelbti. Jis sako 
kad tas Vyskupas buvo sua- 
resztuotas, kai jis lankėsi in 
viena parapija netoli Gniezno 
miesto.

Vatikano laikrasztis L’Os-1 
servatore Romano pranesza 
kad Kardinolas Wyszinski, 
Varszavos Arkivyskupas buvo 
suaresztuotas ant menesi.'

Iki sziol Komunistai Lenki
joje nedryso kibti prie dvasisz- 
kijos virszunes kaip Vyskupu 
ar Kardinolu, bet iszrodo kad 
jie dabar, insidrasine jau vie
szai stoja priesz Kataliku Baž- 
nyczia ir ima Bažnyczios aug- 
szcziausius vadus.

W. CHURCHILLIS

Daugiau Pamirszo
Negu Žino

LONDON, ANGLIJA. — 
Po ilgu atostogų ir poilsio, 1 
Anglijos Premieras ir Ministe- 
ris, ir Konservatistu Vadas, 
Winston Churchillis vėl atnau
jino savo kalbas ir pirszlybas 
suszaukti Keturiu-“ Didžiųjų 
Vieszpatystycziu Konferenci
ja, taikos reikalais.

Churchillis mano, kad isz pa
sitarimu vis tik kas nors gero 
gali iszeiti.. Anot po, esą geriau 
tartis ir jieszkoti priemonių 
taikos palaikymui, negu vieni 
kitus susprogdinti in gabale-

Winston Churchill

Prezidentas
Dwight Eisenhoweris

kios žinios ar naujienos neeina 
Prezidentui in sveikata!

Eisenhoweris, nežiūrint kiek 
gero jis mums vėlintu, pasilie
ka ne politikierius, bet Genero
las, su kuriuo sunku susiszne- 
keti. Jis ta dabar ima atjausti 
ir jam baisiai nepatinka. Jis 
nemoka kaip praszyti ar kaip 
gerintis, jis tik moka kaip in- 
sakyti. O Amerikiecziai, nėra 
vergai. Jie jaueziasi kad jie tu
ri pilna teise net ir savo krasz
to Prezidentą pamokyti.

Gal už thi Eisenhoweris da
bar vieszai sako kad jis už jo
kius pinigus nestotu in rinki
mus antra syki!

Uždangos

Dainininkas Kramto 
Cziunguma

SKAITYKIT 
^“SAULE”^

SKAITYKIT

Dainininkas Russ Arno, 
besitycziodamas, kramto 
cziunguma ir kaip mažas 
vaikas ji iszpuczia, besiklau
sydamas bylos San Francis
co miesto teisme, priesz Ja
mes Tarantino, vieno žurna
lo redaktorių. Jis yra intar- 
tas už grasinima žmonių ir 
paskui pareikalavima kad 
jie jam gerai užmokėtu kad 
jis apie juos savo žurnale 
neparaszytu.

Dainininkas Arno sako 
kad tas redaktorius yra jo 
draugas, nes jis syki jam bu
vo darba gavės viename 
kliube.

KORIECZIAI
PRIESZINASI

PANMUNJOM, KORĖJA.
— Tukstancziai Sziaures Ko- 
riecziai grasina sukilti priesz 
nustatyta tvarka ir visai ne
klausyti Sovietu, Komunistu, 
kurie dabar stengiasi juos per- 
szneketi kad jie gryžtu in savo 
namus po Komunistu valdžia.

> Indijos sargybos sztabas 
pranesza kad jis buvo privers
tas pasitraukti su savo pen
kiais szimtais kareiviu, kai 
daugiau kaip du tukstancziai 
Sziaures Koriecziu grasino su
kilti priesz nustatyta Komu
nistu tvarka.

Komunistai dabar tenai 
stengiasi perszneketi ar ingaz- 
dinti visus Korięczius gryžti yi 
savo kraszta. ;

Per tas Komunistu pamokas 
ar pamokinimus’ Sziaures Ko- , 
riecziai iszrove daug stulpu isz 
tveros kuri juos dabar kad ir 
po karo laiko kaipo belaisvius.

• Amerikos kareiviai su ka- 
riszkomis tankomis yra pasta
tyti in vietas kur jie gali pri
žiūrėti ne tik tuos Sziaures Ko- 
rieczius bet ir ju sargus, Indi
jos kareivius.

Isz penkių szimtu tokiu be
laisviu, Komunistams pasisekė 
atkalbėti tik apie deszimts kad 
jie gryžtu in savo kraszta. Visi 
kiti vieszai parodo savo nepa
sitenkinimą su Komunistu val
džia ir vieszai pareiszkia kad 
jie velei mirs negu grysz,

liūs, kas isz tikrųjų gali in vyk
ti.

Vieni mano kad Churchillis, 
baigdamas savo politine karje
ra nori inamzinti savo varda 
ne tiktai kaip Antrojo Pasauli
nio Karo laiku Anglijos krasz
to vadas, bet ir Pokarines Tai
kos Vedėjas.

Churchillis pasirengęs pada
ryti nemažas nuolaidas Krem- 
linui, kad karo pavojus butu 
atitolinąs.

Bet Gerbiamas Churchillis i 
pamirszta kad kaip tik taip jo 
kraszto Chamberlainas, su sa
vo lietsargiu, ir kiti Anglijos 
dipliomatai ir tarptautiniai po
litikieriai stengiesi daryti vi
sokias nuolaidas Hitleriui, ir 
gyrėsi kad jie yra iszlaimeje 
bent laikina taika. Kuomi tos 
ju svajones užsibaigė, visi 
sziandien gerai žinome.

Pasenės Churchillis pamirsz
ta ar nenori atsiminti, kad tie 
Sovietai, tas Kiemlinas yra su
laužęs daugiau kaip keturios 
deszimts sutareziu nuo karo 
pabaigos.

Nežiūrint kaip ir kiek mes i 
praeityje gerbeme Winston 
Churchilli, mes dabar jauezia- 
me ir vieszai sakome kad jam 
jau laikas pasitraukti, senatve 
jam jau protą sumaisze.

Prancūzai yra linkę sekti 
Churchillio pėdomis, vien tik 
už tai kad jie taip bijosi Vokie- 
cziu. Vien tik Amerika, paty
rusi užsivylimu ir kartybių isz 
visu tu konferencijų ir ^utar- 
cziu, kurias Kremlinas sulaužė 
ir dabar laužo, arba panaudoja 
savo tikslams, nemato jokios 
prasmes aikvoti laika naujoms 
bergždžioms konferencijoms, 
kurios tik duotu proga Komu
nistams savo propaganda 
skleisti.

Trukumu Užimantoje 
Lietuvoje Yra

Begalybes
Ir tai invairiuose gyvenimo 

srityse. Kas nuostabu, tai kad 
ju skaiezius ne tik nemažėja, 
bet su laiku vis didėja. Imki- 
me kad ir prekyba. Bolszevi- 
kai girasi, kad dabar visko esą 
ir daugiau, ir pigiau gaunama. 
Bet taip yra tik popieriuje ir 
radijo praneszimuose, tik ns 
tikrai.

LTSR prekybos ministeris 
A. Mikutis, kaip pranesze Rug- 
piuezio 28 d., 1953 m., “Tiesa” 
Nr. 203, ginezina, kad, girdi 
atpiginus kainas, “po szeszto- 
jo ju sumažinimo T. Lietuvos 
darbo žmones ingi jo invairiu 
prekių už 95 milijonu rubliu 
daugiau, negu pernai per ta 
pati laika”. Per pirmąjį sziu 
metu pusmeti, kaip toliau nu
rodo Mikutis, gyventojams 
parduota daugiau negu pernai 
per ta pati laika riebalu 2.1 
kartu, margarino 90%, mėsos 
43%, cukraus 30% ir.taip to- 
liaus. Tikrai sakant visi szitie 
skaieziai rodo tiktai, kiek daug 
ir kokiu pirmojo reikalingumo 
reikmių ankseziau gyvento
jams truko. , Ir pats ministeris 
pripažinsta, jog padėtis buvo 
ir tebera sunki, nes maisto pro- 
duku pardavima teks sziemet 
dar daugiau didinti, ir tai žy
miais skaieziais. Mikuczio ži
niomis, “nereti atsitikmai, kai 
pirkėjas, norėdamas nusipirk
ti ta ar kita preke, yra privers
tas vykti jos pirkti in kita

Jos Vyras Pabėgo Isz 
Durnių 'Namo

Trisdeszimts trijų metu 
amžiaus Ponia Seymour 
Steinberg, stengiasi savo 
veidą paslėpti, kai ji buvo 
suaresztuota New York 
mieste. Jos vyras pabėgo išz 
durnių namo kai tik ji buvo 
pas ji atsilankusi in valsti
jos Fairfield ligonine, New
ton, Conn. Policija spėja kad į 
ji savo vyrui padėjo pabėgti.

Pernai, kai jųdviejų duk
rele Heide pasimirė, jiedu 
stengiesi, nusižudyti. Stein
berg du sykiu stengiesi nu
žudyti daktara kuris gydė 
jųdviejų dukrele.

’ miestą arba kita ra joną. Net 
stambiausiu respublikos mies
tu parduotuvėse vis dar nepa
kankamas prekių asortimen
tas, dažnai trūksta vienu pre
kių, tuo pat metu lentynos už
versto kitomis, neturineziomis 
dideles paklausos. Sztai Ei
si iszkiu rajone isztisa menesi 
in ll.parduotuviu nebuvo pri- 

I statoma žibalo, o Purvenu kai
me jis nebuvo pardavinėjamas 
szeszis menesius (tuo tarpu 
Sovietine propaganda stengia-

i si visus intikinti, kad girdi, 
jau kiekviename Lietuvos kai
me spindinti Iljiczio lempute 

I E.). To pat rajono Daržininku 
kaimo parduotuvėje daugiau 
kaip du menesius nebuvo drus
kos. Ilga laika stokojo druskos 
daugelis Telsziu ir Vabalninku 
rajonu parduotuviu. O eile 
Linkuvos, Kupiszkio ir Pa- 
kruojaus rajone parduotuviu 
neturėjo siulu”.

Už viską beda Mikutis sten
giasi vietoje Komunistines 
tvarkos suversti “prekybiniu 
organizacijų apsileidimui”, 
tuo mėgindamas pridengti tei
sybe, jog Lietuvoje nėra net 
paežiu svarbiausiu reikmių. Ir 
pats Mikutis toliau konstatuo
ja, kad “prekybines organiza
cijos, pirmoje eileje kooperati
nes, nepatenkina kolūkiu kai
mo gyventoju paklausos to
kiems dirbiniams, kaip ratu te
palas, pakinktai, kirviai, ke
taus liejiniai ir t.t. Labai silp
nai organizuota prekyba ku
rortuose. Net tokiose vasarvie
tėse, kaip Palanga, Druskinin
kai ir Birsztonas, beveik visisz
kai arba ir visai nėra valstybi
niu prekybos ir visuomeninio 
maitinimo inmoniu. Kurortuo
se beveik neinmanoma gauti 

i tokiu dirbiniu, kurie reikalingi 
atvykusiam ilsėtis darbo žmo
gui. Visiszkai teisingi yra gau
sus darbo žmonių priekaisztai 
visuomeninio maitinimo instai 
goms. Patiekalu paskirstymas 
jose skurdus, maistas gamina
mas neskaniai, restorantu, val
gyklų, užkandiniu ir arbatiniu 
darbo kultūra žema”. Kadan
gi “nevisuomeniniu maitinimo 
instaigu” užimantoje Lietuvo
je nėra, tai teisybiszkai kiek
vienas gauna misti tik tuo, ka 
pats instengia “susiorganizuo
ti”. Ir taip dabartine mitybos 
padėti invertina ne koks nors 
“priesziningumus”, bet pats 
LTSR prekybos ministeris A. 
Mikutis.

Taigi ar tenka stebėtis, kad 
jau rytojaus diena, būtent 
Rugpiuczio 29 d., Nr. 204 tapa
ti “Tiesa” vedamuoju szau- 
kia: “Daugiau mėsos ir pieno 
darbo žmonėms”. Sziame ve- 
dama j ame konstatuojama, kad 
negeresne padėtis yra ir kol. 
ūkiuose. Pvz. “visiszkai nepa
tenkinamai dirbama iszvystant 
visuomenine gyvulininkyste 
Joniszkio rajono kol-ukiuose. 
Valstybinis pieno primelzimo 
ir vilnų prikirpimo planas ežia

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
«

George Meany AF of L dar
bininku unijos prezidentas, 
per seimą pasakė: ‘‘Bepubliko
nu administracija Vaszingtone 
tarnauja tik bagoeziams. Be- 
publikonai szitaip iszrokuoja: 
Jeigu bagoeziai gana visko tu
rės tai atliks gana trupiniu ir 
darbininkams.

Senatorius W. Stuart Sy
mington, Demokratas! isz ’Mis
souri valstijos sako kad Be- 
puiblikonai yra pamirsze Prezi
dento Theodore Boosevelto ge
ra patarimu: “Kai eini in kon
ferencija, neszkis gera lazda.” 
Dabar Senatorius Symington 
sako, Republikonu partija bai
gia nutaszyti.

szvente, pradedant nuo .1846 
metu, ji per septyniolika metu, 
kas rudenis kaulijo ir ragino 
Senatorius, Gubernatoriui ir 
pati Prezidentu paskelbti vie
na diena in metus del dekavo- 
n es.

1863 metuose, Prezidentas 
Lincolnas paskelbė pirmąją 
Dekavones Diena Amerikoje. 
Vaszingtonas buvo panasziai 
paskelbęs' tokia szvente 1789 
m., bet niekas nieko apie tai 
nedaro, kol Ponia Sarah Jose- 
pha Hale pradėjo visiems val
dininkams in akis lysti ir to
kios szventes reikalauti.

rikiecziui, taigi JT kainavo 16 
centu. Tai sudaro mažesne su
ma, nei kainuoja vienas szar- 
vuotPaivis. Tai pigiau, nei pus
dienis H Fasaulinianie -kare. 
Butu netikslu neprisiminti, jog 
turėdamos savo vyriausia bus-

met ežia iszleidžia apie 30 mi
lijonu doleriu, sumokėdama al
gas, už i n vairiausius patarna-

kės, o tas užganadis tavo vy
rus, b a n e r upes niekam ir in ti
kes, jog pribūviuos pas mane 
kožna diena, ba tai tavo pi'iva- 
lumas to reikalauju; po antram 
stosiesi davadnu žmogum ir 
turėsi daug ženklivumo negu 
reporteris nuo laikraszczio nie
kam netikusios. Ant galo, per 
tai prie mus biski prisilaikiusi

isz tosios kaiministbs. Del tojo 
niekas ant svieto nėra mažmo
žiu moka isz. visko naudot. Ar 
jau aipž.inrojote? ■

miai daugiau, nei JAV-bes 
joms sumoka.

Paprastai JT kritikuotojai

■ griuvus Jungtinėms Tautoms.
Mokslo pažanga yra pasiekusi 
tokio laipsnio, jog'panaudojus 
atomines bombas, sprasymi-

ayba in
manes

kokiu

Pernai su automobiliais už- 
simusze 37,600 žmonių; 2,090,- 
000 susižeidė; 609,410 susižeidė 
už tai kad per greitai važiavo; 
274,080 pešti buvo automobiliu 
buvo jaunesni negu dvide- 
sužeisti; 415,720 tu draiveriu 
szimts penkių metu amžiaus.

Mane Palydėjo

Eina gandai kad valdžia ke
tinai panaikinti dvideszimts 
-penkių doleriu valdžios bonus. 
Per daug kasztuoja .juos isz- 
leisti.

I
Bepublikonai dabar nieko 

nedarys apie ta ’‘Taft-Hartley 
Instatyma”, kuris darbiniu- 
kams baisiai nepatinka, nes pe 
jauezia, kad kai Darbo Sekre
torius Durkin pamėtė savo 
darba ir •iszvažiavo isz Vasz- 
ingtono, tai Bepublikonai pra
rado darbininku balsus, votus, 
ir dabar nepaiso ka darbininku 
unijos ir ju vadai darys.

Du broly ežiu mane palydėjo, 
Dvi sesytes man vainiką kele, 
O szis mano jaunasis bernytis, 
Nuo veidelio aszarates szloste. 
Ne verk, mano jaunoji mergyte 
Ramdyk savo smutnaje 

szirdyte!
Czia tu verksi, kol tu ežia 

paprasi,
Anytuže ne mamuže rasi.
Ir invede in nauja kletuže, 
Pasodina už žalio stalužio. 
Kad mergyte už stalo sėdėjo. 
Anytuže žvariai pažiurėjo. 
Ir atsukste rutu vainikėli! 
Imkit, kelkit mano vainikėli! 
Kur instumet mane in vargeli? 
Tiek ant rutiį nei darže lapeliu, 
Kiek ant muduves neviernu 

žodeliu.
Krint nuo rutu darželiu lapeliu 
Kris ir mudves graudžios 

aszareles.

Kasdien paaiszkeja kad Re- 
publikonu Partija visai nieko 
nepaiso apie darbo žmogų. / .

Jaunieji, kurie draivina au
tomobilius per assztuonis me
nesius užmuszia daugiau žmo
nių negu žuvo per Korėjos ką
rą.

JUNGTINIU
TAUTU DIENA

Spalio 24 Diena

Biznis beveik visiems gerai 
eina, iszimant mainu miestus. 
Ir iszrodo kad eis gerai per 
isztisus metus.

Bet farmeriai jau ima rugo- 
ti per mažai gauna isz valdžios. 
Jiems Demokratai buvo daug 
geresni.

Dabar jau mažiau nauju au
tomobiliu yra gaminama, ma
žiau nauju namu statoma.

Mažai kas sziandien prisime
na moteriszke, kuri mums pa-* 
rūpino ir insteige Dekavones 
Diena.

Spalio dvideszimts ketvirta 
diena, szimtas szeszios de- 
szinits penki metai atgal gimė 
Sarah Josepha Hale. Ji buvo 
pirmutine moteris, redaktorka 
kuri redagavo “Godey’s La
dy’s Book” žurnalą. Ji buvo 
pirmutine reikalauti kad mote
rims butu leista, mokvti mo-, 
j 1 1 ‘ *kyklose.

Ji buvo pirmutine moteris, 
mokytoja investi in musu mo
kyklas virėjos ir szeimininka- 
vimo mokslus. Ji pradėjo 
“Vaiku Darželius” kad moti
nos galėtu palikti savo mažu- 
c žiu s mokyklose ii’ pa ežios ga
lėtu eitii dirbti.

Ji invede Dekavones Dienos

Spalio 24 d., Jungtines Tau
tos szvenezia asztuntasias me
tines. Ir atlikta yra daug. Ben
dromis pastangomis Korėjoje 
buvo sulaikyta® užpuolikas. 
Joms insikiszus iszvengta Pa
kistano ir Indijos susirėmimo 
del. Kashmiro. Tarpininkau
jant JT komisijai Indonezija 
iszki kovojo nepriklausomybe. 
TSRS buvo prispirta atitrauk
ti savo kariuomene isz Sziauri- 
nio Trano. JT Palestinoje pri
vedė prie suszvelninimo, Izra
eliui ir Arabams nutraukus ka
ro veiksmus1.

Szalia veiklos užtikrinti pa
saulyje taika, Jungtines Tau
tos veiksmingai darbavosi 
spresdamos pasaulio ūkines, 
socialines ir humanitarines be
da®, teikdama, pagelba, perkel- 
dindama pabėgėlius ir puose
lėdama žmonių teises.

Amerikos visuomene pritarė 
JAV-biu veiklai Jungtinėse 
Tautose. Vienok paskutiniuoju 
laiku vis dažniau pasigirsta 
kritiszku balsu. Vieni, nenori 
kad JAV atsisakytu savųjų su
vereniniu teisiu JT labui ir 
mieliau isz szio® tarptautines 
organizacijos pasitrauktu. Jie 
sako: “JAV-bes JT isZlaiko, o 
isz ju nieko negauna”.

Tikrumoje ne visai taip. 
1952 metais JAV sumokėjo 
JTautoms1 savo dali 25 milijo
nus doleriu. Tai yra 32% viso 
JT finanso. Kiekvienam Ame

— Tai dabar kož/nas gali
mo eitie savo keliu.

4

— Ar nenorit pas mane lik- 
tie ant pusryt ?

— Asz jau geriau czekola- 
da, tarė Mauricas.

Tavo metuose, czekola- 
da, yra mažu pasidrutinimu; 
pilvas roikalauje ka drutesnio. 
Asz tikėjausi■ ateinanezius 
du, tai liepiau pusryczius už-

lina ar žmonija pajiegtu szito- 
ki susinaikinimą pergyventi. 
Taigi, tėra tik dvi iszeitys: 
tarptaut inis bendradarbiavi
mas Jungtinėse Tautose arba 
pa sau 1 i n i s >su si 1 laikini m a s.

Prez. Eisenhower is neseniai 
'tai primine: “Maniau, jog 
Jungtines Tautos tapo būtiny
be”. Henry Cabot Lodge, ir 
JAV delegacijos JT pirminin
kas patikslino. “JT tebera pir
mojoje stadijoje; vienok kaip 
prityvi ji bebutu, jos' neteki
mas reiksztu neiszvengiama 
kara”. Kritikams jis užtikrina, 
jog JT nediktuoja Amerikos 
politikos.” JTautos nėra pa-

I 

šaulio vyriausybe. Jos nerenka 
mokeseziu. Neszaukia karei
viu. . JT chartai primygtinai 
draudžia organizacijai kisztis 
in tautu vidaus reikalus”.

Isz tikro Jungtines Tautos 
yra tai, be ko mes negalime ap
seki. Kaip Ralph Bunch, Nobe
lio taikos premijos laimėtojas 
pastebėjo: “Mes'gauname isz 
JT tiek daug. Jos suteikia 
mums vilti iszvengti, jei ne vi
sai panaikinti, atominio karo 
grėsme. Be JT pasaulyje insi- 
vyrautu džiunglių instatymai.

baiga.”
■ Skelbdamas Spalio 24 Jung

tiniu Tautu diena Prezidentas 
Eisenhoweris sako: “Ameri- 
kiecziai, patirdami daugiau 
apie JTautas ir iszreikszdami 
ja savo pasitikėjimą, draugisz- 
kuma kitoms tautoms ir ju ti
kėjimams, prisidės prie taikos 
pasaulyje sustiprinimo ir inve- 
dimo teisingumo visiems geros 
valios žmonėms žemoje.”

— Common Council.

SLAPTYBE ::
:: ANTGRABIO
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

valandoja, gailėjosi labai, jog 
stojosi draugu tuju pavojingu 
slaptybių.

— Klausykie manės ponas 
tom ingai, kalbėjo toliaus Ver
dier idant ponas gerai susiipa- 
žintumoi su sva rbia užduoti, 
kokia paėmei ant saves. Busi 
ponas slaptingu sekretorium, 
atšlaimo laivinio kapitono vau 
Broecke. Tasai yra užimtas ra- 
szimu dideles knygos apie lai- 
voryste visu sklypu ir laiku. 
Jeigu kas paklaustu ponio kas 
tau taji vieta, parūpino, pasa
kysi, jog jau seniai pažinojai 
taji kapitoną, ir jog su juom 
dabar suėjai ;isz nežinia, o jis 
davė ta vieta, žinodamas, jog 
gali gerai raszyt ir ujcmirszkie 
ponas tasai kapitonas yra tur
tingus. Toji pasaka yra teip 
prasta ir tikra, jog kožnas inti-

musu reikalais nusiunst. Juk 
kapitonas gali tame kož.na va
landa su visokais 
siunstie in Londoną
kur kitur. Ar supratai 
ponas ?

— Ko nuo geriause 
tau ir net stebiuosi isz 
])ui kiu apmislinimu.

— Teip, laikais tikrai pui
kiai iszmisliuu, tarė Verdier.

— O ka asz turesu veikt?. 
Paklausė Lartogue.

— Tu tuojaus nusiduosi 
pas Holandijos siuntini ir pa- 
praszysi, idant padrutintu 
paszparta kaip paredkas iszga- 
li: O no užmirszkie pasveikint 
sekretoriaus pasiuntinio nuo 
jo prietelaus Abbe Moriso.

— Ar tai viskas ?
— Tuom syk viskas; nes d a 

su tuom jaunu ponaieziu da ne 
pabaigiau. Nuo szięs dienos 
popas rūpinsies! iszsiklausinet 
apie gimine Bressolles. Tasai ( 
Bressolles buvo budaunycziu. 
Turi-gi ponas paklaustie pas jo 
draugus, gal katras ji pažino. 
Turi apie tai nepamigt. Pas
kui turime neatbūtinai pasiru- 
pint metrikus nekokios Seno
sios, mergos kūdiki; tai bus 
sunku, nes mislinu, bus geriau 
biski palaukt, kol ne apsimal- 
szins toji dviguba žudinsta 
Fenney Stoll ir Jonatano Vil- 
da. Paskuos važiuos Mauricas 
in Vissur Braisne, o tuom laik 
turime laibai sergėtis!

— Asz esmių gana1 atsar
gus, kalbėjo Mauricas.

— Ar skaitai ponas rytme
tines iaikmziu^ '

— Skaicziau. ^1 1

--- Verdier dirstelėjo 
•laikrodėlio.

— Tai liksime, tarė, 
praszan tavęs, padarykie

ant

tuo
jaus pusryczius, ba negalų il
giau czion užtrukt kai]) valan
da.

— No dora treicia nusida
vė in valgkambari kur jau 
szalti užkandžiai 'buvo pastaty
ti. Sodo prie stalo, valgo ir go
jo gardžiai: Dominikas jiems 
pritarnavo.

Žinia apie žudinstas sujudi
no visa *Pa.ryžiu. Kuo pomis 
žmonis skubinosi apžvolginėtie 
nužndiiitu. Ant ulyezios Ernes
tines, susibėgimas nebuvo teip 
didelis ir dvieju policijantu 
stovinezin prie bromo invales 
del užlaikimo paredko nes' ki
taip buvo ant kapinu Pere 
Lachaise: Czionais nuolatosY , minios žmonių atsilankmejo.
Antgrabis Kui-ados buvo ap
siaubtas policija del užlaikimo 
visuomeninio paredko, o tiejei 
turėjo daug darbo, idant sulai
kyt akyvas minias. Grafas 
Juan Sinoles buvo, kaip žino
me, drueziai susijudinęs praei
ta vakara, girdėdamas apsaky
mą Barono Pasehalaus LendiĮ- 
ly ir pastanavijo eitie ant'ry
tojaus, anksti ant kapiniu Pere 
Lachaise, idant persitikrint, 
prie kokios tai Islpanines gimi-

noma kožnas laikraštis su sa
vo dadeczkais. Isz to gali nu- 
manytie, jog tyrinėjimas ne 
pasiire toliu, o apie tai galima 
buvo žinot.

— Ar buvai ponas lavony- 
czioje'?

— Ne, turiu mieri dabar in 
ton nukiduot!

— Gerai. Nes dabar reike 
mums taji narna apžiuretie rei
ke būtie atsargai®/

■— Lartogue apvadžiojo sa
vo sveczius po visa narna, pas
kui nuejo'visi in soda, kur Ver
dier susilaikė priesz taisėsi du
reles nuria, kurios vakar teip 
laibai apėjo Lartoguesi’a.

— Kas tai yra ? Paklausė.
— Juk matai, atsake van 

Broecke, yra tai dureles užda
rytos ir su raktu užrakytosi ir 
da užstumtos. •

— In kur josios veda?
— In soda,kito namo padė

to prie ulyezios Ville d’ Eve- 
qūe.

—' Kas tai per namas? Pa
klauso Verdier.

— Yra tai butine senovės 
kokios tai turtingos gimines, o 
dabar talpinasi jame mokykla 
del mergaieziu ponios Dubif.

— Del ko sienos buvo isz- 
vien? / o

— Del to, jog abudu namai 
prigulėjo prie vieno sayininka, 
ir kai]) mislinu ir sziandien 
prie to priguli.

— Labai gerai! Atsilanky
siu iii taje mokykla ir pamaty
siu, ar turėsime kokia nauda

ha ne Barones nei vienojo laik- 
raszczioje pravardes ne buvo.

— TOLIAUS BUS —

“Saule” skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasiszkial, valstybių inkai, 
mokslincziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.

Platinkit “Saule”
Atsimink! Mielas Skaityto

jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku

apraszy-

apysaka 
szimtme-

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. • I

No.111—Sziupinis (3 dalis) 1 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo
bą ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
■Galinga ypata galybe meiles; 
Baganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.
, -No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Bažan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 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 nema
no. 58 pus., 20c.

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Angį orius 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.133—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.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukaąsko, 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 Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 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.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; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda j 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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., 20c.

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

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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

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

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
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. 35c.

Nq.2O1—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas: $

USr3 Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

ĮjU-F" Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orddriai
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S. A.

ir Pini-

tik ant

*



“SAULI” MAHANOY CITY, PA.

Slaptybe Antgrabio
(Tasa)

— Pone esi tikru aniuolu 
miielaszirdystes, tare Gabrie
lius luitu tai, didžiause laime 
-del biednos merginos. Tėvas 
ponios gali 'be baimes persta ly
tie ja gerai, duodu paranke už 
ja:. Aut josios amžiaus ne jokis 
j u od u 1 i s nesiranda.

— O pone koki dideli nuo
pelną. priesz Dieva už tai turė
si, tarė Albertas Gibray susi
graudinęs.

— Nes tai 1 alia i prasta s 
daigias, ponas Gibray! Kožnas 
ant mano vietos tai padarytu, 
atsake Mare, o atsigryždama 
iii tęva, tarė:

— Teve, galėtai tuojaus 
užeitie pas ponia Dubif.

— Labai gerai, nes...
— Nes ka mylimas teveli?
— Kol tai padarysime da- 

sižinokime ar toji mergina kurį 
teip sunkiai sirgo, turi ant kiek 
pajiegu jog galėsi apimtie ta 
vieta?

— Jijie tiktai turės prižiū
rėti e skalbėjas nusamdytas, 
sužiuretie visa, skalbimą, o ant 
to ne didelis daubas.

— Viskas .gerai, nes yra 
klausimas, ar toji, mergina, uo
res priimtie taji vieta?

Let us show you the

Naturally, they're important to you! That's why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don t let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers!

t form of these invitations with people who 
really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

created by t^^egency /

-Check the perfect

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

nave
enclose

’n<“ Le
response 

miormbs-

Į — Del ko turėtu atiriest 
1 teip naudinga užsiėmimą del 
i saves? '

— To negalime žinotie, rei
kėtų pirmiausi* susižinotie su 
laja mergina.

— Jije priims'taje tarnys- 
ta, tikrai. *

i ....
; — Ir asz esmių persitikri
nęs, atsake Gabrielus, liet kaip 
asz mistinu, tai ponas tėvelis 
turi teisybe, jog reikėtų nuo 
josios paezios dasižinotie.

Toja valandoja velei atsile- 
pe balsas varpelo.

— Ateina kas tokis, tarė 
Gabrielus, patraukdamas dra- 
ta, yra tai kas pa'žinstanias, ba 
ateina trepais augsztin.

— Durys nuo darbines at
sidarė pamažėl i ir aut s lenk s- 
czio pasirodė jauna mergina, 
kurios iszbales veidas buvo ap
gaubtas su juodu szaliku, o 
rankoje laike maža pundeli.

Mare Bresisoles dirstelėjo 
pint pribuvusios o paskui ant 
airozo ir paszauke: Szita yra 
ta panaite kuria ponas Servet 
szelpi.

— Teip pone, atsake malo- 
ris nusiszypsojas, ateina kaip 
ant paszaukimo.

-Matydama svetimas ypatas 
darbinėje, jauna mergina susi

for the

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

laikė prie duru ir lig apkaito.
— Eikie artin Simone, ta

rė in ja nialcris, jijie paėjo ke
lis žingsnius šu unuleista gal
va, jis-gi kalbėjo toliaus; Ka 
tu sau mielini in toki szalti isz- 
eitinetie isz namu, o da vos ko
jas pavilkdama, juk asz tau 
sakiau, jog duosiu tau žinia 
jeigu man butumai reikalinga 
del ipodelaus.

— Tai teisybe ponas Ser
vet, atsake Simone sunkiai at
sitiko sejus, nes' pasirodžiau 
sziltai ir aitnesziau 'ponui taji 
tuziną skepetelu ka liepai /pa
ženki y t.

—* Pirmiause sėskis sau, 
tarė maloris rodydamas kede 
prie szilto pecziaus, ba man ta
vęs gaila jog per savo neatsar
gumu gali sau sveikatai kenkt, 
bet vienok džiaugiuosi in laika 
atėjai in czion, kalbėjome ka 
tiktai apie tave ir norėjome 
susipras!-su tavim.

— Ar tai ponai kalbėjote . 
apie mane ? Tarė Simone, žiūrė
dama ant malonaus.

— Teip, mano mylima pa
naite, atsake ant to užklausimo 
Mare, prisiartydama prie jo
sios. Stebejomiesi žiūrėdami in 
tavo paveiksią ant svoto abrozo 
ir isz to parėjome in ta sznekta 
apie tave. Ponas Servet apsakė 
mums apie liga tavo ir apie ta
vo varginga gyvenimą. Tai jo 
apsa.kimas labai mus sujudino 
ir asz su teveliu mano norime 

aid toliaus tavo gyvenimą pa
daryt ie lengvesniu.

— Dėkui ponai isz visos 
duszios, jog teikėsi užsimtie to
lesniu mano gyvenimu, atsake 
Simona, ir teipos-gi esmių dė
kinga ponu Servet, nuo kurio 
tiek geradejyseziu apteikiau. 
Simona nustojo kalbėjus, nu
leido galva ir pradėjo verkt. 
Teip daug vargo iszkentejau 
mano gyvenime ir buvo tokios 
valandos, jog jau tikėjausi 
szita svietą "apleistie. Nes tas 
praėjo“ ir jau velei galesu dirb- 
tie. Tai ne yra ko'dejuot.

—- Ar norėt urnai priimtie 
vieta davadname name, mano 
kūdikėli, paklausė josios Ga
brielius?

— Priimtau noringai, po
nas Servet, nes ant nelaimes 
da esmių labai nusilpnus idant 
galetau ulžganadint visas isz- 
gales tarnystėje.

— Toji pone nori pasirū
pint del tavęs vieta gaspadines 
mokykloje del merginu.

Veidas Simonos apkaito, jo
sios, apsiaszarojusios akys pra- 
žibd džiaugsmu.

' — O, tai butu dideliu gi- 
luku del manes! Atsake, nes 
apie tokia vieta negalų nei sap
nuot.

* * *
Mauricas Vasser, kaip pasa

kėme augszcziau, sirgryžes isz 
besiedos1 ponas d’ Arfeuilles 
užmigo kietu miegu, Miegojo 
jau suvirsz tris valandas ir da 
butu ilgiau miegojas, kad ne
botu pabudinęs garsus balsas 
skambelio. Kas neturi czystos 
sanžines, tai mažiauses daikte
lis porgazdina, užtai ir Mauri- 
eas paszoko persigandęs isz lo
vos, užsimėtė ant saves szlafro- 
ka ir pantaplusi* ir paskubino 
duris atidarytie. Jaunas pikta- 
daris buvo nuolatos pasirengęs 
ant kokio užpuolimo, o tas ga
lėjo labai atsitikti©. Karte jei
gu policija hutu jame nužiure.- 
jus žadintojų dvieju ypatų, tai 
butu gyvas nepasidavęs.

— Kas ten? Paklausė, kol 
da ne buvo duriu atidaręs.

— Tai a^z ponas Maiuricai, 
atsiliepe plonas (balsas mote
ris.

O! Tai atidarytoja, ka 
pone reikalauji?

— Laiszkaneszis atnesze 
laiszka ponui.

Mauricas atvesias nuo bai
mes, atidarė duris ir paėmė 
nuo moteres laiszka.

Nes moteres ne teip greitai 
gali atsikratyt, kalbėjo toliau, 
o ant laiszko buvo paraszyta. 
“eito”'per ka mi slinau jog tai 
eina apie svarbu daigta, del to 
drysau ‘poną pabudint.

— Gerai pone padarei, tai 
už tai dėkui, atsake jaunas vy
relis paimdamas laiszka.

Sargo pati nuėjo sau, o Mau
ricas uždaręs durys su raktu 
atidarė laiszka. Buvo paraszy
ta keli žodžiai matomai su per
mainytu rasztu: •

— Sžiandien ant dvyliktos 
valandos prie, ulyczio.s Surene 
Numeri 0 paklausk ponas apie 
kapitonu van Brocke. Laiszka 
sudegint ”

Vietoje paraszo buvo V ir 
tris —.

— Tai, paeina nuo Juliuszo 
Thermiis, kuris dabar persi
mainė ant kapitono Van Broc
ke suniurnėjo Mauricas. Tiejei 
žmonys rodos turi sza Įtini ne 
iszsemta. Galu juodu palaiky- 
tie už mano mokytojus.

Perskaitęs da karta laiszka, 
užjžibinp žvakia ir sudegino ant 
josios laiszka pagal prisaky
mą. Paskui apsirėdė sziltai, ir 

iszejo isz savo* kvatieros ir nu
ėjo ulyezia in szali Madeleine. 
Ant paženklinto laiko da buvo 
gana ilgai laukt, nes Mauricas 
da pirmiause norėjo užeitię in 
kokia restauracija iszgert ka
vos ir perskaityt rytmetine 
laikraszti. Visose laikraszczio- 
se buvo apra.sz.yta apie vaka
ru kszti atsitikima, o ne kurios

A 
A 
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Daugelis sžiandien randasi 
musu tautos merginu, 

Kurios nori pasirodyt 
pažinanezios svieto, 

Bet tik ant nelaimes, 
Ne viską moka ir ne visos 

Pažysta svietą ir jo 
inteligencija. 

Kartais pamegždžiodainos to 
augszto svieto panas, 

Pasirodo visai ueiszmalems 
ir juokingoms.

Tokios netobulos inteligentkos 
Tankiai pasilieka isizjuoktos 
Nuo protingesniu žmonių, 

O ja.unikaicziai taipgi szalinaši 
Nuo tokiu leidžiu

Nes nosis peraugsztai 
iszkoltasi neszioja.

Negeidžiu asz ežia už daug 
peikti tais merginas,

Už j u ne sz v ar u pas i e 1 g i m a, 
Žinomas daigtas kad ne 

visos tokios, 
Nes gana, turime geru, 
padoru ir iszmintingu, 

Bet noriu nurodyt ant to, 
Kad bezdžionkavimas kitu 

jokiam žmogui netinka, 
Bukie tokiu kokiu turi būtie, 

Elgkis visados pagal savo 
šprotą ir luomą.

Inteligencija arba mangumo 
Kožnas ypatingai mergina, 
Turi turėti iszmintingai, 
Be paiko pasididžiavimo, 
O tada kožnas guodos ir 

neapjuokines tavęs.

* * *
Jus moterėles, kurios mylite 

savo vyrus širdingai,
Duokite jiems suprasti, 
Kad laikote juos kaipo
Is zm in tin g i aus i us i r 

myl imi a.u si us su t v ei’ im u s. 
Tas jiems nieko nekenks, 
Jeigu tavo vyras ne yra 

geriausiu vyru, 
Tai tau intikes ir ant galo 

stosis geresniu žmogum.
Bukie visados szvari,

Nors tavo vyras tau nieko 
apie tai nėprimys, 

Bet bukie tvirta kad savo 
laike ta užtėmius, 

Nes nei vienas vyras nežiūri
Su užganadinimu ant 

apsii v edus i o s m o t e r e š.
Patogiausia motere jeigu yra 

apsivedusi,
Tai netik vyrui paibiurs, 
Bet ir vaikai sarmatysis 

tokios moteres.

“Talmudo Paslaptys”
I  \

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 

da nuo saves pridėjo visokius 
dadeczikus, bulk likosi pavestas 
t iri liejimas sudžiui Gibray, ku
ris jau daug svarbiu daigtu 
atidengė, o kuriu galime gar
sini, idant ne dažinotu triūsa 
sūdo.

Marfricas nusijuokė. Jeigu 
laikraszcziai raszo, jog negali 
raszytie to ka žino, tai tikrai 
gali sakytie, jog da nieko ne
žino. Jeigu tik žinotu, tai isz- 
triubytu tuojaus. Kelneris at- 
nesze stiklą czekolados ir gur- 
beli su visokiais piragaiezais. 
Mauricas pavalgęs pusryczius 
ir paskubino ant ulyczios Su
rene, kur be baimes rado pasa
kyta numera. Domininkas, ne- 
bilys tarnas atidarė duris.

Nebilys invede in priemene, 
o isz ten in pakaju, kur lauke 
ant jo persimainęs, jog sunku 
buvo pažint Lartegue, jog net 
Mauricas aidigal pasiire misly- 
damas jog pas koki kita atėjo.

Eikie artin, Mauricai ir atsi- 
seskie, tarė Lartague sveikin
damas ateivi.

— Ka ? Paszauke Maurieas 
stebėdamasis, ar tai ponas.

— Asz pats ar nepažinai 
manes?

— B u t u s u n k u p aži n t po n a, 
teip esi persimainęs. Jeigu ne
pažintai! ant balso, tai da aibe- 
jotau. Tokia permaina tai isz- 
tikro stebuklas!
'— Tai džiaugiuosiu isz to, 

nes neturi tuom stebėtis, turi
me apie visokius budus per
mainas žinotie. Po tai nesma
giai istorijai, kokia ponas, su
darai del mus, tai turėjau per
mainyt mano kaili. Ar žinai 
ponas, jog mus palaikytu už 
draugus ponio, jeigu inpul- 
tum in rankas palicijos?

— Apie tai ponas gali ra
inai miegot, tarė Mauricas sės
damas, manės nenutvers.

— Reikę viską gerai ap- 
svarstyte.

— Žinoma reike laikytis 
senovės instatu, atsargumas 
yra motina iszminties ir atsar
gumo, nes yra daigtai negalime 
o priek tu priguli tas, kad ne
su sektu. (

Tame suskambino.
.— Ar ponas žinai kas tai 

skambina ? Paklausė Mauricas.
— Gali but-ne kas kitas 

kaip Abbe Merys.
Ir už valandėlės inejo Ver- 

dier, persiredes ant kunigo. 
Lortogue ir Mauricas padavė 
ranka ant pasveikinimo.

— Po szimts negalų! Puiku 
nameli apsirinkai, ne tupėsi ja
me jokio pavojaus.

— Teip, tasai namelis yra 
tokioje vietoje, jog nereikalau
ju bijotie sūdo sznipuku.

— Tas del mus reikalinga.
— Ar apmislinai ka? Pa

klausė Lartogue.
—r- Lig ko neaplaikysime 

nauju prisakymu, turime mal- 
sziai sėdėt, paraisiziau in Lon
doną ir laukiu ant atsakymo.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius -iko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 

Viesz. Jėzaus ir 
. . . MALDA . . . 

Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

SAPNOR1US

I
Su 283 Paveikslais Į f

160 Puslapiu Į!
8 col. ilgio, 5% col. plocido 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu ![ 
planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksztog po-![ 
pieros virszeliuose. :: :: !•

Pinigai reikia siusti su į [ 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co.,Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

Tuom laik turime pasirūpint 
apie nauja budai atsargystes; 
vienok kol asz apsakysu, no
rėtai! kelis svarbius žodžius 
pakalbetie su musu nauju 
draugu.

— Ar su manim? Paklausė 
Mauricas nusidyvijas.

— Teip su ponu.
— Ar gal nusipelniau ant 

papeikimo!
— Ar ponas pats to ne jau

ti?. ' ' r
— Isztikro ne, ne pasijau- 

cziu prie jokios kaltes.
— 'Tuom niekiau: yra tai 

tikru pasiutimu, po tokiam pa- 
pildintam darbui už praeita 
nakti, rasties praeita nakti ant 
besiedos.

— Ar ponas apie tai žinai, 
tarė susisarmaftines Mauricas.

— Žinau, jog ponas su jau
nais paleistuvais ir ne kam ti
kusioms moterimis, valgei gė
rei, kortavai, žinau jog iszlo- 
sziai daug pinigu ir sugryžai 
isz ryto ant szesztos valandos 
namon. Ar gal neteisybe?

— Teisybe, nes isz kur po
nas dasižinojai apie tai?

— Per mano policija!
— Ar ponas turi policija?
— Ir tai tokia, ka su poli

cija prefektūros; gali stotie li- 
gybeje. Kaip jau ponas galejei 
suprastie, tai esame gerai ap- 
r ii pintie in viską. Ponas esi del 
mus naujas narys, tai dą ne 
isztikedami ponui, turime kož- 
na žingsni sektie. Pirmiause, 
persergseziu poną tame, jog 
jokis tavo žingsnis, jokis žodis, 
ne bus priesz mus paslėptas. 
Duodu tada ponui rodą, idant 
niekame ne iszsisukinetum 
priesz mus, ir ne papultum in 
nužiurejima, ba paantrinu po
nui, jog musu agentai yra teip 
iszlavinti negu geriause Dary
bine policija, ir turi tave ant 
akiu diena ir nakti. Apmislyki- 
te ponas apie tai gerai. O dabar 
paimsime apie ka kita.

— Po perkūnu! Tiejei žmo
nis turi didele galybe, jie mane 
sukaneveiks, pamisimo Mauri- 
cais.

Slapta baime apėmė ji toja
(Tasa Ant 2 puslapio)
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ir Kalitena, New York; dvi se
serys: E. Knight, Jenkinstown, 
ir Jnozafina Sullivan, Miami, 
Florida, taipgi keletą anuku. 
Laidojo Panedelyje, Spalio 19 
diena, su apiegomis in Szv. 
Prancisžko bažnyczioje devin
ta valanda ir palaidota in pa
rapijos kapinėse.

— Naujas kėlės isz Maha- 
noja.us einant per Vulkaną ne- 
užilgio bus atidarytas.

— Seredoj pripuola. Szv. 
Urszules ir Szv. Hiliarijono, o 
Tautiszka Vardine: Gilanda. Ir 
ta diena: 194p m., Valdžios tei
sėjas Harold R. Medina nutei
sė vienuolika Komunistu užsi- 
mokete po $10,000 ir deszimts 
isz ju pasmerkė in kalėjimą, ant 
penkių metu, ir viena ant trijų 
metu; 1772 m., gimė Anglijos 
dainius Samuel Coleridge. Pui
kiai mokėjo Lotynu, ir Graiku 
kalbas; 1805 m., Horatio Lord 
Nelson, Anglijos Laivyno vy
riausias Admirolas ragino sa
vo vyrus, “Anglija tikisi 
kad kiekvienas vyras atliks sa
vo pareiga!” Anglijos Laivy
nas ta dieną sumusze Franeu- 
zijos ir I-ipanijos Laivynus; 
Admirolas Nelsonas žuvo szi- 
tame susikirtime; 1946 m., Ru
sijos Užsienio Ministeris Mo
lotovas atvažiavo in New 
York miestą, dalyvauti Tautu 
San jungos posėdžius ir keturi n 
didžiųjų tautu susi rinkimuose, 
dabar visai nieko negirdėt, 
kur dingo tais intakingas ir isz- 
ka.bns Sovietu tarnas Moloto
vas.

Shenandoah, Pa. — Rozalija 
Maczioniene, nuo 221 E. (hiK 
uly., numirė Petnyezios vakara 
savo namuose. Velione per ke
letą men ė si us nesveikavo. Gi
mė Lietuvoje, po tėvais vadi
nosi Rozalija Goberiute. Jos 
vyras Mykolas mirė 1926 m. 
Prigulėjo prie Lietuviszkos pa
rapijos ir 'bažnytiniu Moterų 
draugiju. Paliko trys dukte
rys: Ona, namie; Elzbieta, pati 
Vinco Biczkansko mieste, ir 
Veronika, pati W. Capp, Clif
ton, N. Y., sunu Mykolą, East 
Newark, N. J., seserį Agniesz
ka Saiauskiene, Newark, N. J., 
ir keletą anuku ir pro-aniiku. 
Laidojo Utarninko ryta su 
Szv. Misziomis in. Szv. .Jurgio 
bažnyczioje, ir palaidota in pa
rapijos kapinėse. Graboriai 
Gravi t z laidojo.

Ii buvo labai pavojingai su
žeisti ir dar nežinoma ar jie 
iszliks gyvi.

Dauguma tu keleiviu buvo 
; darbininkai, kurie važiavo in 
Lyons, apie szeszios mylios in 
sziaures isz Serezin miesto, in 
darba kai ta nelaime atsitiko.

Kaip ta nelaime atsitiko ge
ležinkelio atstovai dar nebeži
no bet jie dabar stengiasi isz- 
tirti ta nelaime ir dažinoti kas 
ir kaip tenai ta nelaime atsiti
ko.

SUSPROGIMAS ANT 
KARISZKO LAIVO

36 Žuvo; 40 Sužeista

VAGIU DARBAS NE ŽMONA UZMUSZTA
LENGVAS

PHILADELPHIA, PA. —
Keli vagiai insilauže in Frank 
Nelson’s Sons ofisą ir per kele
tą valandų jie prakaitavo, pa-

Vyras Su Savo 
Sekretorka Suimtas

— Lapkriczio (Nov.) me
nesyje Pottsville® -Sudasi turės 
nusprensti daug teismu.

— Ketverge pripuola Szv. 
Melanio ir Szv. Alioclijo, o 
Tautiszka Vardine: Narbutas. 
Menulio atmaina: Pilnatis. Ir 
ta diena: 1934 m., Razbainin- 
kas ir žibikas “Pretty! Boy” 
Floyd buvo policijautu susek
tas ir nuszautas.

— Antanas Svirskis isz 
miesto turėjo operacija Locust 
Mt. liigonbntej ?.

.— Petnyczioj 'pripuola Szv. 
Severino ir Szv. Marijos Salo
me, o Tautiszka Vardine: Jau
try t e. Taipgi ta d iena.: 1793 m., 
gimė Lietuvos raszytojas ir is
torikais Simoną,s Daukantas; 
1935 m., Dutch Schultz, garsus 
rązbaininkas, kitu tokiu raz- 
'bain.inku buvo nuiszautas Ne
wark mieste, New Jersey vals
tijoje; 1940 m., Hitleris susita
ria su Ispanijos diktatorių 
Francisco Franco in Hendaye; 
1811 m., gimė garsus Vengrijos 
muzikantas ir muzikos raszy
tojas Franc Liszt, jis nustebė
jo garsiausius muzikantus kai 
jis buvo tik dvylikos metu am
žiaus su savo skambinimu ant 
pijano.

BARTINDERYS
NUŽUDYTAS

Tarnaite Sužeista; Jau
nuolis Suimtas

BOSTON, MASS. — FBI 
policija ir Laivyno kariszkos 
policijos agentai dabar sten
giasi isztirti ir dažinoti kaip ta 
nelaime ant “Leyte” kariszko 
laivo atsitiko pareita sanvaite 
kai beveik visas jo vidurys su
sprogo.

Trisdeszimts jurininku ir ke
turi darbininkai buvo užmusz- 
ti, ar vėliau pasimirė nuo tos 
nelaimes. Du kiti jurininkai 
pasimirė ligoninėje.

Keturi jurininkai buvo taip 
labai sužeisti, kad ju padėtis 
dar ir dabar pavojinga.

Laivyno virszininkai sako 
kad kol kas jie dar negali pa
sakyti kas tenai atsitiko. Trys 
virszininkai greitai pribuvo 
isz Vaszingtono su eroplanu.

Kariszkas laivas “Leyte” 
yr intaisytas eraplanus veszti. 
Po karo jis buvo padėtas in 
szali ir nebuvo variuojamas. 
Dabar, kai jis buvo jau vėl per
taisytas ir jau buvo rengiama 

j ji is;leisti ant mariu, kas ten 
atsitiko kad jis susprogo.

Ant to laivo dar nebuvo nei

CHARLOTTE, N. C. — Gra- 
vartuodami apie dvideszimts ži, dvideszimts trijų metu am- 
invairiu tulsziu, kol jie iszlau- žiaus sekretorka, Panele Bar- 
že geležines “seifos” duris. Jie j bara Griggs yra suaresztuota 
rado tik dvideszimts doleriu ir kaipo svietka. Jos bosas, tris- Į •
penkios deszimts viena centą, i deszimts devynių metu am- 

Darbininkai rado viską isz- žiaus biznierius Richard Rus- 
versta ofise kai jie atėjo in sell yra suarezstuotas be jokios 
darba ant rytojaus.

Tie vagiai, ar tai isz neapsi
žiūrėjimo ir pamirszimo ar tai 
isz to strioko buvo palike visas j 
savo tu'szis, kurios daug sykiu 1 
daugiau kasztavo jiems negu 
tas grobis.

Jie neužmate ar bijojo pasi
imti czeki del trijų tukstaneziu 
doleriu, ant kurio jau buvo pa- 
siraszyta, ir jie butu gale j e bet 
kurioje Lankoje iszmainyti.

Už visa savo prakaita tie va
giai gavo tik dvideszimts do
leriu. Tai, isz tikro, vagies dar- , 
bas ne lengvas.

Minersville, Pa. — Helena 
Tamana.usk.iene (Czesaicziute) 
išz Mount Laffee, RD 1, pasi
mirė Spali o 14-1 a, di ena in G e
rojo Sama.rieczio ligonbuteje 
Pottsville. Velione sirgo per 
koki tai laika. Gimė Shenado- 
ryje o apie keturios deszimts 
motu atgal apsigyveno Miners
ville je. Paliko savo vyra Bo
leslavą; sunu Viktorą isz Car
lisle; duktere Mariona, pati
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LAS VEGAS, NEV. — Jau
nas vyrukas, dvideszimts vieno 
meto amžiaus Dale E. Sollars, 
redos isz proto iszsikrauste 
puoszniame Las Vegas saliune 
ir pradėjo in visus szaudyti. 
Jis ant smert nuszove bartin- ... .
deri ir labai pavojingai sužeidė gaZ,01U10’

tarnaite.
Nuszautas bartinderys buvo 

keturios deszimts septynių me
tu amžiaus Lester F. Thomas. 
O sužeista tarnaite yra dvide
szimts dvieju metu amžiaus 
Ponia Jean McColl. Ji buvo su-* 
paralyžiuota nuo to szuvio.

Keli kestumeriai tame saliu
ne atėmė isz to jaunuolio jo re
volveri ir ji palaike kol polici
ja pribuvo. Vienas isz tu kos- 
tumeriu turėjo su savimi re
volveri. Jis ta savo revolveri 
isztusztino, bet nepataike in ta apgaulinga propaganda paro- 
jaunuoli. Policija ta Sollars dyti, kad jiems isz tikrųjų rupi 
jaunikaiti suaresztavo ir dabar 
kaltina už to bartinderio gy
vastį.

ercplanu. Už tai sunku inspe- 
ti kas ten taip baisiai susprogo.

Tas “Leyte” laivas kaszta- 
vo daugiau kaip devynios de
szimts milijonu doleriu pasta
tyti.

W. CHURCHILLIS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Mus salies vadai sako, kad 
dabartiniai Kremliaus vadovai 
pirmiausia turi darbais, o ne

taika, o ne užsipuolimas ir už
kariavimas silpnesniu krasztu.

— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

TRAUKINIO
NELAIME

10 Žmonių Žuvo; 47 
Sužeisti

SEREZIN, PRANCŪZIJA. 
— Freitkario inžinas susimu- 
sze su vietiniu traukiniu. Toje 
nelaimėje žuvo deszimts žmo
nių kurie buvo ant vietos už- 
muszti. Keturios deszimts sep
tyni buvo sužeisti, isz kuriu ke-

MOTERISZKE NU- 
SZOKO NUO TILTO

CHESAPEAKE CITY, MD. 
— Trisdeszimts metu amžiaus 
Ponia Geraldine Rash, isz Elk
ton, Pa., nuszoko nuo tilto tarp 
Chesapeake ir Delaware, ir nu
sižudė.

Cecil apygardes policijos 
virszininkas Nathan Kaplan 
sako kad Ponia Rash pasisam
dė takse, nuvažiavo prie to til
to, užsimokėjo už takse, nusi
vilko savo palta ir paskui nu
szoko nuo tilto.

Jurininkai sugrabaliojo jos 
lavona upeje. Ji paliko savo 
vyra Fred, ir du mažu vaiku- 
cziu.

Kodėl ji taip padare, taip 
nusižudė jos vyras sako jiis ne
supranta ir negali paaiszkinti. 
Jis sako kad ji iszrode paten
kinta ir linksma ir rodos jai 
niekas nerūpėjo.

kaucijos.
Jis yra intartas už savo žmo

nos nužudinima. Jis ginasi kad 
jis nieko apie savo žmonos mir
ti nežino. Jis sako kad jis ta 
nakti kada ji buvo nužudyta 
buvo ja mates apie puse po vie
nos isz ryto. Paskui jis užmigo 
ir tik ant rytojaus, atsikėlęs 
apie septinta valanda užtiko 
savo žmonos sužalota ir su- 
muszta lavona žemai.

Policijos Daktaras M. W. 
s Summerville sako kad ji buvo 
užmuszta apie antra valanda 

i isz ryto. Policija spėja kad Ri
chard Russell užmusze savo 
žmona miegamajame kambary
je ant virszaus, paskui jos la
vona nunesze žemyn. Paskui 
sutvarkė kambarį, numazgojo 

NEW YORK. — Elektros, krauja nuo sienų ir rakandu ir 
General Electric kompanija, tik tada paszauke policija, 
apvaikszcziodama savo septy-į jįg gįnasį kacĮ jįs nekaltas, 
nios deszimts penkių metu su- jj3 sa^0 j0 žmona Althea 
kakti, paskelbė, kad ji duos Matilda buvo sutikusi duoti 
penkis szerus kiekvienam ta įam dįVOrsa nors ii nežino i o 
diena gimusiui jos darbinin
kams kūdikiui.

Kompanijos virszininkais 
buvo iszrokave kad jiems rei
kės koki tuziną tokiu szeru isz- 
dalinti. Bet pirm negai ta su- 
kaktuviu diena praėjo net de
vynios deszimts du kūdikiai 
jos darbininkams užgimė. 
Kompanijai tie suvirsz penki 
szimtai szeru kasztuos daugiau 
kaip keturios deszimts .tuks- 
taneziu doleriu.

Ir kas tai General Electric 
kompanijos virszininkams dar 
pikeziau dabar yra tai kad jie 
dažinojo kad visa szita iszmis- 
lino singelys kompanijos vir
szininkas.

KOMPANIJAI GE
ROKAI KASZTAVO

GUBERNATORIUS
GALINGAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jam divorsa nors ji nežinojo 
kad jis buvo insimylejes in ta 
sekretorka Panele Griggs, o o •

AMERIKIECZIAI
GYVENA ILGIAU
NEW YORK. — Žmones ži- 

no, jog Amerikiecziai gyvena 
ilgiau, netgi nei ju paežiu 
ankstyvesnes gentkartos. Ne
seniai pasirodė viename ap- 
draudos kompanijos laikrasz-^ 
cziuje, statistiniai biuleteniai 
tai akyvaizdžiai patvirtina.

Pagal juos 1950 m., eilinio 
amerikieczio gyvenimo vidur
kis yra 68.4 metu amžiaus. Tai 
yra, kad lyginant su . 1900 m., 
statistinais daviniais jo gyve
nimas pailgėjo 20 metu. Kai 
tuo tarpu laikotarpyje 1850 iki 
1900 gyvenimas tepailgejes 7 
metais, o ankseziau dar ne- 
reikszmingiau. Gyvenimo pail
gėjimas musu amžiuje turi vi
sa eile priežaseziu. Ju svar
biausia medicinos mokslo pa
žanga, stebuklingieji Sulfa 
vaistai, kaip penicilinas, aureo- 
micinas ir kiti. Vieszosios Svei
katos Instaigos labai žymiai 
iszplete savo veikla tukstan- 
cziams žmonių iszsaugodamos 
gyvybes. Federalines, valstybi
nes ir vietines instaigos valdo- 
jama vandensiekio ir kanali
zacijų suredymos tinkamuma, 
iszmatu tinkama paszalinima

i tiek namuose, žemes ūkyje, 
tiek ir pramonėje ir visi kiti 
patobulinimai padare gyveni
mą ne tik lengvesni bet ir pa
togesni.

Pasėkoje dabar 25 m., Ame
rikietis priesz save turi lygiai 
tiek pat gyvenimo metu kaip ir 
1900 m., gimęs kūdikis. Minėti 
atsitikimos (statistikos) duo
menys sako, jog baltoji mote
ris tiksliau moteriszkos lyties 
kūdikis dabar gali tikėtis isz- 
gyventi 72.4 metus. Vienok lai
mingai sulaukiusi 25 m., am
žiaus jos amžiaus ilgis pailgė
ja iki 50 m. Jei ji sulaukia 50 
m., tada jai dar lieka 27 vidur
kio metai, o datraukus iki 60, 
tokio amžiaus moteris gali ti
kėtis gyvensianti dar 19 metu.

Vyriszkos lyties kurikiams 
nurodima spėja tik 66.6 am
žiaus vidurki, kas yra 5.8 m., 
trumpesni nei moteriszku. Bet 
skirtumas pagal juos mažėjas 
senstant, taip, kad vyrui su
laukus 60 m., skirtumas palie
kąs vos 3 metai.

Kitu ras.iu 1950 m., gimė 
Amerikiecziai; kūdikiai priesz 
akis turi tik 59.2 amžiaus vi
durki, kai j u moterys 63.2 me
tus.

1900 metais, isz 100 buvo ti
kima, tik 66 (neatsižvelgiant 
ju spalvos ar lyties) iszgyven- 
sia iki 40 metu amžiaus. Dagy- 
venusiems iki tiek, ju likusio 
amžiaus visurkis tuvo apskai- 
cziuojamas kaip 28.3 metai. Gi, 
1950jn., generacijai buvo vilia
masi, kad net 92 isz 100 tagy- 
vens iki 40 metu amžiaus. Su
laukus 40, jiems buvo prideda
ma vidutiniszkai dar 33.1 me
tai. Szios generacijos 65 metu 
seniams, žadama dar nuo 11.9 
iki 14.1 amžiaus užbaiga.

Vienos Insurance kompani
jos isz New York, statistiniai 
duomenys susilaiko nuo spėji
mu, kad ir sekanezia szio am
žiaus puse žmogaus amžius 
tiek pat pailgėsiąs. Paturima 
jog nuolatinis medicinos pro
gresas ir gyvenimo sanlygos 
Amerikieczio gyvenimo vidur
ki gal netrukus padarys 70 me
tu amžiaus. —C. C.
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Nėra jokios paslapties kad 
Gubernatorius tapo gubernato
rių vien tik per politika. Ar tai 
reiszkia kad jo politika padare 
ji jau vieszpacziu ant žmonių?

Gubernatorius nėra nei dur- 
nesnis, nei kyrtesnis, nei geres
nis nei blogesnis, nei didesnis, 
nei mažesnis už kitus. Jis nie
kados neturėtu užmirszti kad 
nemažai tokiu tėvu randasi ku
riu visos svajones užsibaigė 
prie kapo, kaip tik kelios die
nos atgal buvoMissouri valsti
joje. Ir tik už tai kad kokiam epidemijų nesziotoju, kaip 
razbaininkui, nenaudėliui, žu- 
likui dovanota.

Jeigu policija sugavo prasi
kaltėli, jeigu teismas ta prasi
kaltėli nubaudė, argi nebutu 
patartina Gerbiamam ir Galin
gam Gubernatoriui pasiaisz- 
kinti kodėl jis tokiam žulikui 
dovanoja?

Dabar skaitome beveik kas
dien kaip buvęs kalinys ta ir ta 
padare, ten ir ten apvogė, ta 
ar ta nužudė. Bet mes niekados 
niekur neskaitome kodėl tas 
buvęs kalinys priesz savo baus
mes pilna iszpildinima buvo 
paleistas isz kalėjimo.

vabdžiai ir žiurkies naikinima. 
Didele pažanga atsiekta užtik- 

i rinant darbininkams tinkamas 
i saugumo ir sveikatos sangas 
darbovietėj e.

Be abejojimo prie amžiaus 
1 pailgėjimo prisiėjo poilsio va
landų ir atostogų dirbantie
siems pailginimas. Automobilis 
daugeliui dabar sutaupo ener
gija, kaip ir kitos susisiekimo 
priemones. Iszradimas žmo
gaus darba taupaneziu maszinu

SKAITYKIT

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kas metai sužlugdomas. Kar
viu pieningumas pernai dargi 
sumažėjo. Melnikaites vardo 
kolūkiuose ir sziais metais per 
pirmus szeszis menesius tein- 
vykdyta vos 21.9% metinio 
primelžimo budo. Daugelyje 
kolūkiu primelžiama dar ma
žiau pieno, negu iki to laiko 
pernai. Ne viename kolūkyje 
nėra žalio konvejerio; maža te
laikoma gyvuliu laikymo vei- 
kinia (kitaip tarus, jie vaiksz- 
czioja po plynu dangumi. E.) 
Nepatenkinamai organizuotas 
gyvuliu ganymas ir girdymas, 
gyvuliu ūkio vystymas kolū
kiuose žlugdomas del paszaru 
stokos. Antai Simno rajone nė
ra ne vieno kolūkio, kuris bu
tu invykdes valstybini būda 
gyvuliu skaicziui padidinti. 
Pauksztininkystes iszvystymas 
ežia isz esmes sužlugdytas”'. 
Taigi, tiesiog Zosczenkiszki 
vaizdai isz užimtos Lietuvos 
gyvenimo, iszdestyti paezios 
‘ ‘Tiesos’ ’ vedamajame.

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydarni aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

‘ ‘ Saules ’ ’ redakci j a nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti ‘ ‘ Saule ’ ’ ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai “Saules” redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ąnt lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popierps 
Fonda, ’ ’ in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu, 
galima laikraszcziams popie- 
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti! *
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