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Isz Amerikos
VISI, VISI

IN MEDŽIOKLE
Lapkr., m., milijonai medžio

toju pasiims savo karabinus ir 
iszeis in laukus, miszkus szauti 
ih ka tik jie pamatys.

Bet kiti milijonai pasiliks 
namie, iszrokuodami kad per 
daug kasztuoja ta medžiokle.

Isz tikrųjų galima keletą 
szimtu praszvilpti ant med
žiokles drabužiu ir rakandu, 
jeigu tiek szimtu kuris žmoge
li turi.

Galima užsimokėti keturios 
deszimts tris dolerius už me
džiokles czebatus, pustrm io : 
szimto tik už palta, coata del 
medžiokles; ir galima prakisz- ; 
ti asztuonis szimtus doleriu ar 
daugiau už gera medžiokles ' 
karabina. Paskui dar ke is 
szimtus galima iszdeti del ge- ; 
ro szunies del tos medžiokles.

Geras medžiotojas turi nors 
tris medžiokles karabinus. O 
apie kulkas tai mes ežia nei ne- ; 
rokojame. Reikia invairiu ka
rabine del paukszcziu, zuikiu, 
aneziu, briedžiu ir del didesniu 
miszko gyvunu.

Ir apart to, reikia del visu tu 
miszko gyvunu invairiu laisniu 
kurios teipgi keletą doleriu isz- 
ima isz medžiotojo kiszeniaus.

Jeigu tikrai žmogus nori me
džioti, tai jis, prisipirkęs visus , 
tuos rakandus kaip karabinus, į 
kilikas, czebatus, sziltus marsz- 
kinius, dar sziltesnes kelines, 
gali drąsiai eiti in miszka. Bet 
jeigu jis su savo medžiokle no
ri tik iszsprukti isz namu ir isz ;

JAUNA MERGAITE 
DINGO

Gal Buvo Pavogta 
Ir Nužudyta

LA CROSSE, WIS. — Apie 
tūkstantis Susiedu, po.icijantu 
skautu ir net ugniagesiu, die
na nakti, jieszko jaunos, pen
kiolikos metu amžiaus mergai
tes, Evelyn Hartley, kuri dingo 
Subatos vakara, kai ji dabojo 
Susiedu, Viggo Rasmussen dvi- 
deszimts menesiu dukrele.

Jos tėvas nuėjo pas susieda 
Viggo Rasmussen, kai jo duk
rele jam nepatelefonavo, kaip 
ji paprastai darydavo kai ji 
dabodavo tokius mažuczius. 
Per langa jis pamate savo duk
reles bateli, czeveryka ir jos 
akuliorius.

Visos durys buvo užrakintos 
bet skiepo langas buvo» isz- 
musztas ir tenai buvo krauju 
demes. Ten jis rado savo duk
reles kita bateli, czeveryka.

Susiedo Rasmussenu dvide
szimts menesiu dukrele ramiai Į 
miegojo. Ir niekas isz tu namu 
nebuvo pavogta, bet viskas bu
vo iszvarstyta, isz ko aiszku 
kad ta mergaite labai gynėsi 
nuo savo užpuoliko.

Susiedas Viggo Rasmussen 
su savo žmona ir jųdviejų sep
tynių metu dukrele buvo iszeje 
futboles loszimo pasižiūrėti ir 
užtai buvo pasisamdęs ta Eve
lyn Hartley padaboti ju mažu
te dukrele.

Policijantai mislina kad tas 
užpuolikas nusivežė ja in auto
mobiliu.

Gala Gavo

Amerikos FBI policija il
gai jieszkojo szito vyro. FBI 
policija ji skaitė kaipo vie
na isz deszimts pavojingiau
siu prasikaltėlių Amerikoje.

Trisdeszimts metu am
žiaus7 George Krendich, ka
daise dirbo gurno fabrike 
Akron mieste, Ohio.

FBI policija jo jieszkojo 
už nužudinima trisdeszimts 
metu amžiaus Juanita Bai
ley, isz Akron, Ohio.

FBI policijos jieszkoji- 
mas szito žuliko staiga užsi
baigė, kai jo lavonas buvo 
surastas miszke, apie trisde
szimts myliu nuo Dunn, 
North Dakota. Kas jam ten 
atsitiko policija dar nežino.

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKIT!

TIKĖJOSI STEBUKLO Gaus Svarbia Vieta

savo žmoneles nasrų, jis gali 
medžiokles prižiūrėtojui kele
tą bumaszku inbraukti ir pas
kui sau eiti kur jis nori. Kai jis 
sugrysz, jam bus parūpinta 
briedis, meszka keletą zuikiu j 
ar paukszcziu, kad jis galėtu ' 
savo žmonelei tikrai priparo- • 

. dinti kad jis buvo medžioti,! 
nors tikrumoje gal jis mergavo 
ar kur nors velniais ėjo. Gali
ma medžioti pateliszkes ar 
merginas: pareina nuo kisze- 
niaus ir nuo ūpo.

Gauja Užsipuolė Ant Amerikos Ambasados

SUARESZTAVO 
‘ SAVO SUNU

STURGIS, S. D. — Policijos 
virszininkas, Carl Aga suaresz- 
tavo savo asztuoniolikos metu 
sunu Jokūbą už vagyste.

Jis savo sunu suaresztavo 
kai kitas policijautas ji sugavo 
apvagiant kregliu loszimo sa
le Subatos vakara. Kai szitas 
policijantas po prisieka pasakė 
kad tas vagis yra policijos vir- 
szininko sūnūs, tai Carl Aga 
policijos virszininkas pats sa
vo sunu suresztavo ir in kalėji
mą patupdino, sakydamas kad 
jo sūnūs negeresnis už kitus ir 
turi kaip kiti atsakyti už savo 
prasikaltimus.

Pirkie U. S. Bonus

Yugoslavijos policija eina į vo priesz Antra Pasaulini 
sargyba prie Amerikos Am- Kara.
basados ir Žinių ofisu Bei- Amerikietis William B.
grade mieste.

Gauja Yugoslavu iszdauže 
tu ofisu langus ir šukele bai
su triukszma, norėdami pa- 
reikszti savo protestą, savo 
nepasitenkinimą priesz Ang
lijos ir Amerikos nusprendi
mą sugražinti dali Trieste i

King buvo apmusztas ir ap
daužytas.

Amerikos Karo Sztabas 
tuojaus iszleido insakyma 
kad visu musu atstovu, dip- 
licmatu, karininku ir karei
viu szeimynos butu iszkraus- 
tytos isz Yugoslavijos.

miesto Italijonams, kaip bu-

50,000 Susirinko In 
Fairmount Parka

PHILADELPHIA, PA. — 
Tukstancziai žmonių buvo su
sirinkę in Fairmount parka 
ana sanvaite kur jie tikėjosi 
pamatyti Paneles Szvencziau- 
sios Apsireiszkima. Keli vaikai 
ežia besibovindami apie sze- 
szios sanvaites atgal savo tė
vams buvo pasakė kad jie ežia 
buvo mate Paneles Szvencziau- 
sios apsireiszkima.

, Parko policijantai spėja kad 
' isz viso daugiau kaip penkios 
' deszimts tukstaneziu žmonių in 
ar apie ta vieta apsilankė ta 
vakara.

Tie gandai greitai pasklido t 
po visa miestą ir apylinke, kad 
Panele Szvencziausia vėl pasi
rodys. Kiti net isz kur ten “da- 
žinojo“ kad tas apsireiszkimas 
invyks tarp septynių ir de
szimts vakare.

Visokie gandai pasklido. 
Vienas tokis gandas pasklido j 

: kad mergaite kuri buk ta ap- f 
J reiszkima buvo maeziusi bus Į 
i paimta in dangų.

Nuo pat ryto žmones pradėjo 
rinktis.

Visokiu pastabu buvo girdė
ti isz gryžtaneziu namo:

“Asz ja maeziau,“ sake vie
na mergaite, “bet labai neaisz-

l kiai.”
“Tie krūmai tikrai iszrode 

; kaip koks apsireiszkimas,’’ sa- 
j ke vienas gryžtantis žmogus, 
i “bet tai ir viskas.’’ ;

Kita moteriszke, verkszlen-;
I dama gryžo, aimanodama; “Ji 
! nepasirodė, Ji nepasirodė.’’

Kiti pastebėjo: “Czia susi- 
' rinko per daug bedieviu ir už 
i tai Ji nepasirodė,- gal mums 
■ reikėjo dar ilgiau pabūti.’’

Tukstancziai automobiliu i 
buvo sustatyta ant abieju 
Parkside Avenue pusiu.

Ligoniai, raiszieji, akli bu
vo atvesti ar atveszti savo gi- 

! miniu ir draugu.
Szimtai czigonu ir czigonku j 

i pasirodė savo gražiai spalvo
tais rubais. . i

Parko policija pasiszauke m , 
į pagelba miesto policijantas, 1 , I 
i bet visi labai tvarkingai tenai 
apsilaike. Daug žmonių atsi- 

! nesze rožanezius, medalikelius 
j ir kvietku. Daug isz ju czia at- 
1 siskubino kai tik po Misziu. 
j Jau kelies sanvaites kai prie 
I szito krūmo dega žvakes. Visas I 
Į krūmas iszrodo kaip kokia 
Į szventove. Moterys palieka 

czia savo szilkines nosines,

Robert D. Murphy, diplio- 
matas, dabar Tautu Sanjun- 
gos Sekretoriaus Pagelbi- 
ninkas, gal bus paskirtas Po 
Sekretoriaus Pagelbininku 

/Amerikoje.
Ta vieta dabar yra tusz- 

czia nes H. Freeman Matt
hews isz tos vietos pasitrau
kė kai jis luvo paskirtas 
Amerikos Ambasadoriumi 
in Nederlandija.

tvarka palaikytu.
Kartas nuo karto kuri moti

na su savo vaikucziais atsi
klaupia ir-sukalba režaneziu.

Nedelioj, apie treczia valan
da isz ryto keturios deszimts 
asztucniu metu amžiaus Eph- 
ren J. Stevens, žinomas kaipo 
“Czigonu Karalius’’, staiga te
nai sukniubo ir pasimirė.

Parko policijantai sako kad 
szimtai czigonu tenai atvažia
vo ir nakvojo prie to krūmo 
ant pievos, ar savo automobi
liuose. Kai kurie-isz tu czigonu 
buvo atvažiavę isz New York 
ir isz kitu valstijų kaip Ohio 
ir Florida.

George Bender, szeszios de
szimts asztuoniu metu amžiaus 
buvo atvesztas tenai su kries- 
lu. Kai pradėjo biski lynoti jis 
atsistojo isz savo to krieslo ir 
be jokios pagelbos pradėjo 
vaikszczioti. Daug žmonių sake 
kad sztai, czia stebuklas ir ji 
apsuko isz visu pusiu.

Toje apylinkėje restauranai 
gera bizni vare. Kai kurie net 
turėjo po pietų užsidaryti, nes 
jau daugiau maisto nebeturejo. 
Samuel Kr ako ver, sanvininkas 
‘ ‘ Kraky ’ ’ restaurano sake: 
“Asz per dvi valandas po visa 
miestą jieszko jau daugiau

RUSIJA INSAKE 
KANKINTI 
AMERIKIECZIUS

Amerika Perspėja 
Komunistus

MUNSAN, KORĖJA. — 
Tautu Sanjunga yra perspejus 
Komunistus, kad galimas daig- 
tas kad visai nebus jokiu dery
bų del Korėjos taikos, jeigu 
tie Komunistai vis reika’aus 
kad kiti krasztai, kurie nieko 
bendra neturi su Korėjos klau
simu butu pavėlinti dalyvauti 
tokiose derybose.

Amerikos pasiuntinys, Ar
thur Dean Komunistams in ju 
toki pareikalavimus trumpai 

j atsake kad tokis pareikalavi
mas neturi jokio pagrindo ir 
visiszkai nesanmoningas. Jis 
sako kad pirmutinis ir svar
biausias klausimas yra nusta- 

: tyti vieta ir laika tokioms de
ryboms. Jis pataria pradėti tas 

i derybas ateinanezio menesio 
j dvideszimts treczia diena.

Arthur sako kad tik tie turi 
! teise stoti in tas derybas, ku- 
. rie dalyvavo tame Korėjos ka-
■ re, kuriems tiek daug kasztavo
■ pinigais ir žmonėmis. .Jis to- 
| liau sako kad jeigu ir kiti

krasztai czia insikisztu, tai ne
būtu nei galo nei kraszto toms 
deryboms. O tuo laiku dvi di
deles armijos stovi priesz vien 
kita prie rubežiaus.

Dean Arthur atstovauja sep-
■ tyniolika tautu, kurios dalyva

vo vienaip ar kitaip per szita
i Korėjos kara.

Komunistai sako kad pirm 
negu vieta ir laikas bus nu
statytas reikia galutinai nu
tarti ir sutikti ant to klausimo 
ir ju pareikalavimo kad ir ki
toms tautoms butu valia daly
vauti.

Arthur Dean toliau kaltina 
Sovietus, sakydamas kad jis su 
savo komisija tikrai žino kad 
insakymas buvo iszejas isz pa- 

! ežios Rusijos Komunistams 
! Korėjoje, kankinti Amerikie- 

ežius kareivius kad jie prisipa- 
i žintu prie nebuvusiu prasikal- 
i timu.

Apmusztas

William King yra Ameri
kos Ambasados, Belgrade 
mieste, Yugoslavijoje, vy
riausias žinių sztabo žmo
gus.

Jis buvo labai surfiusztas, 
jam nosis buvo sutrinta ir 
jis buvo nuvesztas in ligoni
ne.

Yugoslavai dabar savo 
pagieža lieja ant visu Ame- 
rikiecziu, kai iszgirdo kad 
Amerika su Anglija nutarė 
sugražinti dali Trieste mies
to Italijonams. ; ;

Yugoslavijos valdžia sako 
kad gal reikes uždaryti 
Amerikos ir Anglijos Amba
sados ofisus del atsargos, 
nes valdžia negali savo žmo
nių suvaldyti. Ji sako kad ji 
nebus atsakominga už Ame- 
rikiecziu ar Anglu žmones 
savo kraszte.

Tai czia isz tikro baikos. 
Tito yra diktatorius, o dik
tatorius valdo geležine ran
ka ir niekas neiszdrysta jam 
pasiprieszinti.

Tito, Yugoslavijos dikta
torius dabar praszo pagel
bos, maisto, pinigu ir ginklu 
isz musu. Jis viena ranka, 
kaip ubagas isztiesia, o kito
je bizūną laiko.

Mes nepamirszome kad jis 
buvo kaltas, kad szeszi mu
su lakūnai žuvo.

pasilikti su Komunistais, kai 
visi kiti Amerikiecziai buvo I

į paleisti isz nelaisvas ana vasa- 
' ra.

Jis tik trumpai atkirto:, 
“Tai buvo mano reika’as’’.

szventus abrozielius ir malda
knyges.

Szimtai žmonių mete ant 
žemes prie to krūmo pinigu, 
buvo matyti net keletą dvide- 
szimtiniu bumaszku. Parko po
licijantai nebežino ka dabar 
daryti su tais pinigais. Jie Ne
dėlios vakara surinko daugiau 
kaip $1,200. Policijantai dabar 
ta vieta aptvėrė, kad žmones 
per daug nesigrūstu.

i Szeszi policijos sargai yra, 
pastatyti prie tos tvoros, kad <

maisto, bet negalėjau rasti ir 
buvau priverstas savo restau- 
rana užsidaryti. Jis sako kad 
jo restauranas patarnavo dau
giau kaip 2,000 žmonių. “Asz 
nieko panaszaus ne esu ma
tes,’’ jis pastebėjo.

Kiti sztorai greitai iszkabino 
pagarsinimus kad jie parduo
da žvakes, medalikelius ir pa
nagiai. Keli drugsztoriai už
sidarė savo duris, pasiaiszkin- 
dami kad jie turėjo nors biski

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KAREIVIUI
INSIPYKO

KOMUNIZMAS

Grysz Pas Savuosius; 
Buvo Nutaręs Negryžti

SEOUL, KORĖJA. — Ame
rikietis kareivis isz Virginia 
valstijos kalnu, kuris pirmiau 
buvo pareiszkes kad jis nenori 
gryžti in Amerika ir nori pasi
likti su Komunistais, dabar sa
ko kad jam jau ligi gyvo kaulo 
insipyiko Komunistai ir Komu- 

i nizmas ir kad dabar jis nori 
gryžti namo.

Kareivis Edward Dickenson, 
isz Big Stone Gap, Virginia, Į 

j laikrasztininkams nesutiko pa- 1 
■ sakyti kodėl jis buvo nutaręs j

Bet vėliau jis prisipažino 
kad jis turėjo “girl-frenta’’ 
namie, kuri buvo jam paraszius 
kad tarp jųdviejų jau viskas 
baigta, kad jos meile ne tik at- 
szalo bet ir iszgaravo. Laik- 
rasztininku užklaustas ar gal 
už tai jis buvo nutaręs pasilik
ti su Komunistais, jis piktai at
rėžė : ‘ ‘ Asz noriu gryžti pas sa
vuosius; asz nenoriu gyventi su 
Komunistais. Komunizmas nė 
mano tikėjimas; asz visai in ka 
kita tikiu.“ Bet in ka jis tiki 
jis laikrasztininkams nepasa
kė.

Nors Daktarai rado ji gana 
sveika, bet jie vistiek pareika
lavo kad jis per kelias dienai 
pasiliktu ligoninėje. Amerikos 
karininkai nori ji iszklausineti 
aųie tuos dvideszimts du kitu 
Amerikiecziu, kurie kaip ir jis

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Daug daugiau jaunu vyruku 

-bus imama in vaiska. Ne u!ž tai 
kad dabar didesnio vaisko rei
kia, bet už tai kad daugiausia 
vyruku stojo in vaiska 1951-52 
metais. Dabar jie gry'žta isz 
vaisko ir reikia kitiems ju vie
tas užimti.

Republikonai V aszingtone 
ima pykti, kad daug'žmonių in- 
tarineja Prezidentą Eisenho- 
weri kad jis per daug visur va
žinėja ir per daug atostogų, va- 
kaciju ima, kai visi kiti turi 
dirbti.

Isz dvieju szimtu penkios de- 
szimts trijų dienu Baltuosiuose 
kanibaluose, Eisenhoweris 
praleido keturios deszimts pen
kias dienas atostogoms!

—————— , ,
Republikonai piktai atsiker

ta: Prezidento darbas tokis / 
sunkus ir inkyrus, kad jam 
reikia pasilsėti. Jie teipgi pri
mena kad ir per atostogas Pre
zidentas dirba.

Mums iszrodo kad Amerikie- 
cziai turi daug daugiau bedu 
negu bet kurio kito kraszto 
žmones:

Vien tik Amerikoje žmones 
susiružine kad jie perdaug nu
tukę, kur daktarai uždraudžia 
žmogui pilnai pavalgyti.

Vien tik Amerikos valdinin
kai bedavoja kad per daug vi
sokio maisto randasi ir kad rei
kia ta maista iszmesti ar su
naikinti.

Vien tik Amerikos žmones 
bedavoja kad ant vieszkeliu 
randasi per daug automobiliu 
ir kad tie vieszkeliai per siau
rus, per trumpi ir per maži. Nei 
vienas kitas krasztas tokiu be
du su automobiliais neturi.

Vien tik Amerikoje darbda
viai, fabrikantai ir kompanijos 
tokias dideles, augsztas algas 
darbininkams' moka, kad sun
ku susirasti kad kas dirbtu 
szeimininkes ar tarnaites dar
bą namuose.

Vien tik Amerikoje tiek 
daug 'žmonių tiek daug moka 
loszikams ir muzikantams, kad 
jie gauna daugiau negu pats 
kraszto Prezidentas.

Tai isz tikro dideles bėdos 
Amerikoje. Iszrodo, kad nei 
neužsimoketu szvesti ta Deka- 
Vones Diena, nes už ka ežia de- 
kavoti kai tiek bedu turime.

Kai žmogus iszgeria viena 
stikleli, jis tuo jaus pasidaro 
kitokiu žmogumi, ir tuojau,s 
tas naujas žmogus trokszta 
iszgerti dar viena, nauja stik
leli, ant pažinties to antro nau
jo žmogaus.

” " 1
Kiekvienas Amerikoje ginies 

vaikas ar mergaite turi ir galt 
turėti vilties, kad jis ar ji kada 
nors gali tapti Amerikos Pre
zidentu.

Bet sziaip, kiekvienas žmo
gus Amerikoje.. .ar tai senas 
gyventojas ar naujai atvykęs, 
tegul neabejoja? kad jam iki

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai '

Saule Publishing Company, 

pat mirties, iki grabo lentos I 
teks vis'mokėti iuvairiausias ; 
taksas, kad kitu szaliu žmones J 
papenėti, iszmaitinti ir apgink- j 
luoti, kad jie dar syki galėtu į 
ant musu pultis.

Jei moteriszke ka nors per-1 
ka, tai ji laidaro tik todėl kad: ’

1— Kad vyras jai insake, kad 
to daigto jai nereikia ir kad 
jai nereikia jo pirkti.

2— Kad pirkinys aiszkiau- 
siai nepatiks kaimynams.

3— Kad tas daigtas yra 
“skirtingas”, tai reiszkia “ne
žmoniškas”.

4— Kad visos kito.-' bobos ji 
turi.

5— Kad nei viena (bobįi apy
linkėje jo neturi.

G—Kad tokio dalyko sunku 
gauti.

7— Kad niekas‘kitas jo neno
ri ir už pinigus neimtu.

8— Kad visos kitos bobos ji 
turi, ar ju vyrai ketina ji jiems 
pirkti.

9— Kad tas dalykas kasztuo- 
ja tiek kiek Paryžiuje jai kasz- 
tuotu.

10— Kad ji del to atrodys 
plonesne ir žavingesne.

11— Kad ji pati nežino, ko
dėl, kam ar del kurios priežas
ties ji ta pirko ar taip padare 
ar pasielgė.

Senio Butkaus geltuonplau- 
ke dukrele mums, viena gražia 
mėnesienos naktį ‘buvo pasa
kiusi: “Asz labai tave myliu, 
Bastuneli, bet negaliu gi asz 
teketi už kiekvieno vyro, kuri 
asz myliu!” Tai mums buvo 
gana. Mus intikino kad “sin- 
gelio” luomas, gal nemaloniau
sias, bet saugiausias.

Ir vėl, ir vėl Nedelioj 
szventa,

Ir vėl, ir vėl Nedelioj 
szventa,

Pauedelyje, U tarai ūke visi 
girti Imsiu a,

Seredoj, Ketverge pagirioms 
sirgsma,

PetnyeziOj, Suimtoj silkes 
galva cziulbsma.

Ir vėl, ir vėl Nedelioj 
szventa.

Cholera Grasina
Indo- Kinijos Pabėgėlius

Indo-Kinijoje dabar ran
dasi baisus pavojus kad už- 
krecziama Choleros liga vėl 
nepasklistu.

CAa Prancūze slauge, nur
se, Marie Josette Francou 
stengiasi surinkti kuo. dau
giausia mažucziu, kad butu 
galima visus juos paeziepin- 
ti priesz szita baisia liga, ku
ri iszkerta szimtus tukstan- 
cziu mažu vaiku kas metai.

Nors Republikonai mums 
daug prižadėjo, bet viena mes 
gerai žinome:, pragyvenimas 
neatpigo, anaiptol, ar tik dar 
labiau nepabrango.

Agronomijos Sekretoriaus 
.Benson dienos jau su-kaitytos. 
Jis inpykino visus ūkininkus. 
Dabar Republikonu Partijos 
vadai reikalauja jo kailio, Pre
zidentą Emenhoweri privers 
jam “sakti” duoti.

Republikonai dabar jau tik
rai hi sirup i ne; keliuose rinki
muose Ikpirl)! ikonai kandidai- 
tai buvo labai sumuszti. Dabar 
Republikonu Partija rengiasi 
baisiai daug pinigu padėti ki
tose valstijose per rinkimus 
kad ju kandidatai Imtu iszrink- 
ti.

Platinkit “Saule”

Mamuže Mano

Mamuže mano miela, 
Senoji mano miela, 
Meiliai mane auginai, 
Senam pažadejei.

Pažadejei berneliui, 
Bernužiui girtuoklėliui, 
Kur nei viena žodeli 
Su manim nekalbėjo.
Dienuže su puczkele 
Po giruže vaikszcziojo, 
Naktuže su štuopele 
In staluži dusgeno.
Geriaus butum padarius, 
Mano sena moeziute, 
Kad būtumei inmetus 
In juras,- in mareles.

Juriu, mariu maureliai, 
Žali mano szilkeliai,
Pilkiejie akmenėliai, 
Tai mano draugeleliai;

Juriu, mariu Vilneles, 
Plonos mano drobeles, 
Margoji lydekele, 
Tai mano motinėlė.

Baisus potvaniai paliko 
daug žmonių be namu ir be 
maisto.

Komunistai dabar ta ne
laiminga ir nelemta proga 
pasinaudoja ir kursto žmo
nes priesz Dieva ir priesz 
valdžia. Bet Prancuzijcs ar
mijos stengiasi visus su- 
szelpti ir parūpinti nors kiek 
maisto ir drabužiu.

'□ ti □
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SLAPTYBE ::
:: ANTGRABIO
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Kady jau visi ėmėsi prie val
gio, pradėjo ka«kba Paskalas 
Landilly:

— Ar žinote mano mylimi, 
jog sziandien buvau vienoja 
vietoje, kuri dabar labai gar
singa. Atminkyte kur, nes ne, 
ant tuszczio sau galvas laužy
tume. Buvau miestinėje lavo
nine. Ar-gi tai ne puiki vieta? 
Alacziau taje moterc nužudiiita 
ant kupinu Pere Lachaisc ir ta 
nužudinta vyra prie ulyczios 
Ernestines. Isztikro tai yra 
graudus daigtas. Iszstatykite 
sau tuosius: nelaimingus!

— () .jau gana apie tai, ma
no meiluk, pertrauke jam pana 
Adele Givrae. Tokiai naujie
nas apie negyvelus labai gadi
na norą valgio.

— Otų mažiuki, ne mėgsti 
to, nusijuokė Paskalus: turi 
ant galo teisybe. Duokime ra
mybe tom baisiom, naujienom, 

jau 'praeita nakti vargino mane 
visokį sapnai. Macziau nakti 
daugybe negyvelu, žandaru ir 
policijantu. Nes kas tai? Ar vo
lei užmigau?

Paskalus sudejavo ant tu 
paskutiniu žodžiu žiūrėdamas 
'ant duriu, kurios laike jo kal
bos atsidarė paniaželi, ir josė 
stojo kamisorius randavus su 
juosta perpeti, direktorius po
licijos, ponas Letellier ir keli 
policija,ntai.

Ant paregejimo tujų baisiu 
svecziu, visi sudrėbėjo ir paba
lo nuo baimes.

— Mauricas drebėdamas 
kaip drugiu krecziamas, turė
jo nusitvert už stalo, ba buvo 
aidimas apmirimo. O kad gale- 
tai! pabėgt pamisimo! Vienok 
pabėgt jau negalėjo; policijan- 
tai stovėjo ant duriu ir turėjo 
'paliepimą nieko neiszleist.

— Eriniu nutvertas, pamis
imo sau, nes ne pasiduosiu gy
vu. Pastacziau savo gyvaste 
ant kažiros, tai ir turiu pra- 
loszt. Numirsiu, jeigu kitaip 
negali būtie, nes ne ant galgiu.

Pagriebė nuo stalo peili ir
buvo pasirengęs užduot sau 
ypa in paezia sziirdi, kaip tik
tai katras isz agentu padės 
ranka ant jo'peties.

Tas viskas užtruko kėlės mi- 
n utas.

Graibiais tykumas užstojo 
svetainėje, kožnas vos kvėpa
vo.

A A / ...♦ ♦ ♦

Jaunas Ispanas pasikėlė su 
puikumu ir malszumu, prisiar
tino prie pirmutinio atėjusio 
pono, kuris suprato jame, jog 
tai randavas veikalas ir pa
klausė jo iszkillmingai!

— Kas esi mano pone įr ko 
reikalauji nuo mus?

— Esmių sūdo karaisoriiim 
ir noriu žinot ie katras isz ponu 
vadinatesi grafas Smolles?

— Asz esmių grafas Smol- 
les>, atsake Juanas szaltai.

— Tai jis tikrai, pasznabž- 
dejo in ausi kupėzius Letellier, 
Kamisoriui, tas-gi prisiartinęs 
pas grafa ir Ifal’bejo tolau!

“Saule” skaito visu shiogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasiszkiai, valstybininkai, 
mokslineziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel-

Pirkie U. S. Bonus Sziandien1

— Varde tiesu aresztavoju 
poną grafa.

Jeigu perkūnas butu trenkęs 
in tarpa besiedninku, tai nebū
tu teip persigandia, kaip tie jei 
žodžiai isztarti per kamisori 
uie visu.
Riksmas ir klikįmas iszsimu- 

szi isz visu burini, tiktai Mau
ricas jaute, kaip rodo akmuo 
nuo jo szirdies nupuolė. Atvėso 
pamaželi isz parimantes bai
mes' atsiduso lengvai ir palei
do peili ant stalo, kuri lig sziol 
laike.

Jaunas Ispanas smertelna'i 
pabalo ir paszauke:.

— Ar mane aresztavojate ? 
Turėjai ponas kamisorius pa
siust! Kokia tiesa turi ir isz ke
lio prisakimo dry st i mane po-

. " I

mis aresztavotic ?
— Tokia tiesa jog turiu pa

liepimo isz siūlo, ir ta turiu ki- 
szėniuje. ' *

Dabartės vice-grafas d’ Ar- 
feuilles mate reikalą in tai in- 
sikiszt.

— Ponas kamisoriau sūdo, 
tarė. Niekas negali labiau guo
dėt tiesas ir juju iszpildintoju, 
kaip asz, nes pavelinkie man 
(ponas perstatyt sau, jog czion 
be abejones užeina kokia klai
da, kuri duosis iszsiaiszkinti. 
Musu prietelis ir augsztesniu 
už visokius nulžiurcjimus.

— Tylėk ponas, tarė virszi- 
ninkas, su ftonii neturime nieko 
darbo!

— Ir apie ka esmių apkal
tintu? Paklausė Juanas1, kuris 
nusidavinejo drąsus, norint lu
pos ir rankos drebėjo.

— To nereikalauju ponui 
sakyt i e.

— Nes asz noriu žinotie.
— Dasižinosi ponas netru

kus, jeigu dristi tikrintie jog 
nieko nežinai.

— Nes prisiekiu ponui, jog 
nc'ŽTiiau.

— Gali būtie.
— Pa'sakykie man ponas.
— Slidžia tirinetojas pasa

kęs ponui cikie tik su manim.
— Ka nori padarytie su 

manim ?
— Pirmiause nuvežime po

ną in kalėjimu, įplefekturoje 
policijos.

— In prefektūros kalėji
mą! Paantrino jaunas Ispanas 
su pasikėlimu. •

— Ne busi ponas tonais il
gai; eikie su manim.O 7

— Eisiu ba turiu pasiduo- 
tie priesz pajiegas, nes protes- 
tavoju garsiai priesz toki ne
girdėta, pasielgimą. Yra tai di- 
džiause niekyste ąiresztavotie 
mane svetinržemi ne kalta di
dele sarmata isz'žingsnio ant 
už griuvęs negreieziau tai vė
lam
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KATALOGAS 
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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.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

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

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTa 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 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; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; ■ J uokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.
, No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevaln'm- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c. •

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
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 
Anglorius isz Valcncziojs, Ko
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas, Prisakymas Dievo-; 
Keliautojai in Szventa Zerne; 
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 Razbaįninka, 
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 
Jerukausko, Osicczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas t 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—Apič 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, Tarnas, 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 Isztyrė; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.lGO—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Vicsz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil

nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

N0.I6G—Apie Šimus Mai
lt iaus ; Iszklausyta Malda 
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.

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

Kitokios Knygos

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

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

I8OV2—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. Jezuso Kristuso 
15c. I

No.197—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 išz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jcruzolima. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

t®3 Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia 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.

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.

i
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Slaptybe Antgrabio
... *Policija Numalszino Sukilimą Ant Uosto

(Tasa)

Buvo ketvirta valanda po 
piet, kada dvi karietos su ko- 
misorium randvii ir direkto
rium policijos, polięi jautai ir 
kupczium pribuvo ant ulyczios 
La Raquette, susilaiko ant bul
varu ir pleciaus operos, kur 
uredninkai iszsedo isz karietų, 
idant ne teip svietui in akis in- 
pultie. Nusidavė in koteli, pa
gal sutarto, vienas' isz polici- 
jantu, kiti- likosi aut sargystos 
lauke, kol nebus duota žinia. 
Direktorius policijos pats vie
nas inejo in biurą Grand hote
laus, kamisorius ir Letellier li
kosi ant kantoriaus.

— Ar czion gyvena kelei
vis pravarde grafas Smoles"?- 
Paklause direktorius perdeti- 
nio biuro.

— Teip, pone labbai pui
kus jaunas Ispanas, atsake už
klaustas.

— Ar yra namieje?
— Tuojaus dasižinosiu.
Paspaude knipkuti elektriką 

ir kada užklausė pridejas ausi 
prie triubeles, apie’grafa Snio- 
les, gavo atsakymu jog priesz 
puse valandos iszejo.

— Ar isztikro?
—» Teip pone klausiau kel

nerio ant antro gyvenimo, ku
ris ten pritarnauje.

— Gerai. Dabar bukie po
nas malonus parodytie man 
knyga, kurioje visi svecziai už- 
raszvti.*

Prižiūrėtojas hotelaus per- 
mieravo akimis pribuvusio, ku
ris viską nori dasižinot ir tarė:

— Ka ponas turi nuo ma
nės to reikalaut.

-— Asz esmių direktorium 
policijos.

— Tai man in valos, p?a- 
szau poną, sztai knyga.

— Sztai.
— Perskaitykie man po

nas.
— >Grafais Juan Smoles, Is

panuos gyventojas, pribuvo isz 
Madrito. Popieros jo kaip rei
kė.

— Ar senei jis in czion pri
buvo "?

— Gruodžio 16 diena, jau 
vicszinos per visa sau vaite.

— Ar kas czionais pažino
jo t a ji grafa? 

t

— Ne, pone.
— Tai da jisai niekados 

Paryžiuje ne buvo"?
— Pas mus da pirma karta.
— Ar 'žinai ponas in kur 

dabar jis nuėjo"?į
■ — Ne, nežinojau jog jis isz- 
ejo- i

— Ar kaip ponas mislini, 
jisai sugrysz ant piet"?

— Ir tai negalų žinotie.
—■> Ar žinai ponas in kur 

jisai taukiaus© atsilanko?
— Ne pone. Ne norėdamas 

dasižinojau, jog jisai vakar 
tarp daugelio draugu buvo ant 
piet pas Brebanda ir net szian
dien isz ryto atsirado.

—- Praszau liepk mane po
nas nuvestie in jo kambarius.

v — Oj! Įįonas direktoriau, 
tarė prižiūrėtojas hotelaus isz- 
versdamas akis nuo dyvo.

Direktorius policijos per
trauke jam:

— Ne reikalauji ponas bi
jot, nieko blogo nesistos, mes 
darome pagal tiesas. Szitai 
rasztas aresztavojimo grafo 
Smoles’o jo pakajuose su poli

cija turiu padarytie drūta kra
ta.

— Gerai ponas direktoriau 
užganą padarysiu prisakymus 
pono ir nuvesiu augsztyn, nes 
esmių persitikrinęs jog ežio-

t
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Isztraukt isz svieto 
Lai merginos būna atsargios, 

Rinkda mostas sau vyra. 
Tegul nesirenka per jauna, 

Bet tik toki vyra, 
Kuris buvo iszaukletas 

gerai.
Karta vyra iszrinkus, 

Tegu jau tas dalykas buna 
ant visados užbaigtas,' 

Ir nuo to laiko rengkis prie 
szeimyninio gyvenimo.

Tūlom merginoms tinka vien 
vilioti vyrius,

. O kitos juos vien tik erzina. 
Motete gali kad ir menkos 

vertes, 
Vyra padaryti meilu, jautru 

ir geru žmogum,
N epa vy ue j u s k ant ryibes, 

Pasaldintos nusiszypsojimas, 
Ir prieskoningos buczkiais, 

Paskui ji insupk in 
labdarybės rubus, 

Sziltai užlaikyk meiles ugnimi, 
Ir pašigelbek lig persikais 

su sinetona,
Taip su jais pasielgiant, 

Galima vyra, ilgiausius metus 
a i L-vf i palaikyti.

Gavus motere proga, 
Gali paimti durnais 

iszrukyta, 
Arielkoj iszmirkyta, 
Surūdijusio proto ir 

nervuota lauža 
dumblynes, 

Ir ji permainyt ant galingo,
Naudingo ir garbingo 

žmogaus!
•X* *1*
n* •t*

Teisybe sakant 'kad, 
Davinėti aukas jeigu 

kas gali, 
Yra tai szventu privalumo 

arty mo.
Bet, reikia ir tai atsimyt, 

Kad tieji,
Kurie už tavo aukas po 

smert prižada Rojų, 
Patys už gyvasties neszokinetu 

ant tavo kailio, 
Juokdamiesi isz tavo 

Duosnumo ir gero szirdies,
Darydami, tau pekla ant 

žemes.
* * *

Apie Czikaga nekurtuose • 
miesteliuose,

Bobeles baisiai iszdykia," 
() ir niekam netikta, 

Katras vyras pinigu turi, 
Tai atsikratyt negali, 
Bet vaikinai ne toki 

avinai, 
Dorai elgėsi, ir nuo 

tokiu šzalinasi, 
' O kad jus moterėlės' 

p r asmegt u i ne te,
x Arba nors karta prie 

Dievo atsiverstumėte!

nais yra kokia klaida.
. — Asz mistinu jog ne.

— Ar tai butu galimu daig
iu idiant grafas Smolles žmo
gus teip ženklivas turėtu ka 
blogo papildyt "?!

— Tai da geriau del jo; jei
gu turi czysta sanžine, tai ne
reikalauji rūpintis apie ji;

—’ Perdetinis hotelaus pa
spaude vėlei kiiypkuti elektri
ko ir tuojaus pasirodė vienas 
isz kelneriu hotelinis.

— Nuvesk ta poną ir drau- 
gaujentes ypatus su jtiom in 
pakajus grafo Smolles Nr. 45 
ir atidarykie jam juosius, tarė, 
o paskui atsigryžes in direkto- 
ri policijos da tarė pamaželi: 
praszau pono gražiai pasielgte, 
idant dasižinotu kelneris ko 
ponas in czion pribuvai. Dalu
mas krata, kaip ponas, žinai, 
yra laibai nužeminaneziu daig- 
tu, o ypatingai takiame hotely-
je, gali labai tas kenkt ant var
do.

— Buki e ponas ramus, asz 
prižadu, jog niekas nieko apie 
tai nedas'ižinos, tiktai kaip pa
reitu grafas Smailes, laike kra
tos, tai bukie malonus nieko 
jam nesakykie ir tuojaus duo- 
tie žinia man.

— Gerai! i
— Asz ponui pasakau, jog' 

grafas .Smolles yra dideliu pik
tadariu.

— Ar Piktadariu.
— Teip, o jeigu ji perser

gėtum, tai jis ir pats Imtumai 
apkaltintu.

— Asz to ndpadarysiu.
— Praszau ponus su ma

nim, tarė kelneris.
Priesz duris jau lauke kami

sorius policijos ir agentas Ju- 
delet.

— Jo nėra namie, tarė di
rektorius. Tegul ponas Letel
lier ir Juodelet pasilieka: szi- 
ezion ir laukt del piktadario ir 
nutvert ji už sprando jeigu no
rėtu pabėgt.

— Gerai.
— Kelneris nuvedė abudu 

ponus virszininkus ant pirmu
tinio, augszto ir invede in-.pa- 
kajus grafo. Dairėsi aplinkui 
negalėdami nieko nužiuretie.

Direktorius apžvelgė visus 
surdutus, bruslotus ir kelnes ir 
visa atidarytoja szepa, nes ne
rado ženklo kraujo. Tas pats ir 
ant kitu dąigtu. Atidarė dvi di
deles skry'nes, kurios da suvis 
nebuvo. i szk raustytos; vienoje 
buvo drabužiai ir futros, kito
je drapanos apatines su ženk
lintam literom. J. S. su gra.fisz- 
ka karima.

Niekur nebuvo laiszku jokiu 
nei ginklu. '

Direktorius paszauke Jcelne- 
neri pritarnaujanti grafui.

— Ar tasai ponas1, ka czion 
gyvena, davė vakar ar szian
dien skalbt kokius marszki- 
nius?.

— Teip, pone, davė szian-
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Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
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Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

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

Policijantai atsiskubino 
numalszinti sukilimą ant 
Brooklyno uosto, kur laivu 
darbininkai ne tik sustraika- 
vo bet ir sukilo. Susikirti
mas invyko tarp žuliko Ana
stasia Tarptautiniu Uosta 
Darbininku unijos ir AFL 
unijos darbininku. Eina gan- 

dien anksti iii skalbimą trejus | 
inarsrzkinius dieninius ir dve
jus naktin i iA, szėszes skepetė
les nosines ir tris poras pan- 
cziaku. Asz pats nuncsziau pas 
hoteline skalbėja.

— Ar ne pateminai ant 
marszkiniu ženklu kraujo ?

— O ne, ponas Grafas Smo
lles kas diena maino marszki-1 
nius, kaip nusivelka, tai konia 
suvis cZysti!

— Sudekie tuosius daigius' 
už szepos in skrynic.

Abidvi skrynios likosi užra- 
ikntos ii- nunesztos iii kancele- 
rije hoteline iii kur nuėjo ir 
abudu uredninkai.

— Musu krata jau pabaig
ta, tarė direktorius in prižiurę- 
įo.ja hotelaus- atiduodu ponui 
ant prižiūrėjimo taisės dvi 
skrynes ir ponas už jasias at
sakytum, jeigu dingtų; gali bū
tie atiduotos ant paliepimo su-- 
do.

— Gerai ponas direkto
riau.

— Pavedu ponui. Palieku 
czion kelis agentus, nes tegul 
ponas nesirūpina, nes teip pa
imsime ji, jog niekas nežinos.

— Be to, ar ponai radote 
k a nužiūrėta?

— Ne jokio ženklo. Czion i 
yra reikalas su kitru paukszte- ; 
liu.

— Tasai apsukrus latras 
viską norėjo priesz akis' val
džios paslėpt.

— Ar ne buvo jokio ženk- ' 
lo"?

— Ne. Yra tai lape ne bile 
kokia.

Direktorius da lauke hotelije 
pažiurėjo ant laikrodžiaus, bu
vo jau penkta valanda po*pief, 
o kad nevalgė hotelije, tai jau 
nesitikėjo sziandien pareinan- 
czio grafo Smolles.

* 1

— Ko teip nerimauji ponas 
agente, paklausė kamisorius 
Jodeleto. Kuris net kasėsi gal- 

,va isz r upes tie S.
— O ka nesirūpint, jog tas 

latras turėjo gana laiko pa
bėgt, ne viena bet deszimts 
kart. •

— Nebijok jo, apraszimas 
iszsiunstas ant visu stoeziu ge
ležinkelio nes nenubegs toli.

— Sakiau asz ponams, jog 
sziandien anksti buvo užejas 

dai kad apie du« szimtai 
Tarptautines Uosto Darbi
ninku Unijos darbininku bu
vo pradeje akmenimis me- 
tinti in savo prieszus, kai 
AFL unijos darbininkai pri
buko in Breakwater Piers 
uosta isztusztinti “Steel 
Vendor’’ laiva, kuris buvo 

pa,s Brebanta, tarė Letellier.
— Vakar lenais buvo, ant 

piet ir sziandien iii ten nuais 
tarė direktorius.

— Tai gali būti.
:— Jodeletai, painikie do- 

ružka ir nuvažuokie in ten pas 
Brebanta. Tenai pasiruipinkie 
dasižinot ar yra tasai Ispanas. 
J o del etas 11 u v aži a v o.

— Turime laukt su kantry
be, o kad nebūtu nuobodu už
sidegsime po cigara, sėskime in 
karietas ir liepkime pamaželi 
važinetie prieszais hoteli.

Teip padare, o tuom laik ne 
Jodelet nei grafo Smolles ne
matyti.

Sutemo ir atszalo, uždege 
gazines lempas ant ulyczios.

— Ant ^alo pasirodė Jode-
letas.

— Na ka? Paklausė sku
bai direktorius.

— Turime ji, ponas direk
toriau!

— Ar isztikro"?
— Teip.
— Tai in kur važuosime ji 

paimt ?
— Brebanta.
Buvo netoli asztunta valan

da. Garsingoje restauracijoje 
'buvo labai krutu. Toja paezio- 
ja svetainėje ka vakarlmvo su- 
sirinkia svecziai pono d’ Ar- 
feuilles, sziandien susirinko 
svecziai grafo Smolles, visi tie 
patys ponai ir ponios ka vakar 
buvo.

Tiktai dvieju stokavo Mau
rice, kurio visados stokavo pir
mutinis ant kožno susirinkimo 
ir mažiuko barono Paskalaus 
Landilly, kuris isz papratimo 
visur pasivėlindavo, norint ne
turėjo jokio užsiėmimo.

Visi buvo užimti kalbomis 
apie teatrus kokie atsibuvo, 
tiktai grafas Smolles kuris pa
rengė balu ir Ok t avi j a neeme 
dalybas tarp susirinkusiu. Gra
fas sėdėjo szale patogios mo- 
teres1 ir abudu meiliai sznabž- 
dejosi,

— Jeigu kas'iszgirstu pri
siekiau, jog ponas esi manije 
užsimylejus ponas grafai, atsi
liepė staigai su meilumu Okta
vijų.

— Tai ir ne sugaiszintu jei
gu taip pasakytu. Ar da poni 
tam netiki ?

— Tikiu iii puikumą pono, 

uoste per kelias dienas ir ne
galėjo gauti darbininku jo 
tavora iszneszti.

Per susikirtimus keturi 
darbininkai buvo sužeisti, 
nors policija buvo pasiuntus 
daug policijantu palaikyti 
tvarka.

□ □ □

nes kad mylės mane tai.. ..
— Tai poni mano žodžiams 

ir prisiegai netiki? Tarė gra
fas.

— Asz pažinstu vyru bu
dins, jog norint rodos teisybe 
kalba, bet sizirdije kitaip mis
tiną.

— Duodu žodi ponei, jog 
isz duszios myliu.

— Teip kožnas vyras kal
ba del jaunos ir patogos mote- 
rcs.

— Asz prie tokiil vyru ne
prigulu.

— Jau in mane to ponas 
grafas neinkal'besi.

— Tai gali mane visaip isz- 
bandyt, o tada dažinosi. Asz 
ant visko tinku su tom iszly- 
gOlll, jog pone duosi maža kam
peli savo szirdyje.

— Tiiretumai daug vargo.
— Kaip tai ?
— Turetumai ponas visus 

mano naravus pakelt.
— ■ Asz to tik noriu. t
— Ne žinau, ba mano užsi- 

manimai yra, pavojingi! Asz 
sapnuoju apie puikius namus, 
apie puikus salonus, arklus', 
apie puikius rulbus, o kas man 
vakar patiko, tai sziandien nu
metu turiu kas kartas turetie 
ka naujo. -

— Asz ant to visko tinku, 
ba esmių tokio paties budo. O 
tegul ponios dantukai būna 
kažin kaip asztrus, tai mano 
turto ne sztant sukrimst, ba 
kasyklos vario Ispanijoej yra 
iieiszsememos.

— Ar ponas esi teip tur
tingas”?

— Labai!
" — Ant kelintos kelsime 

nuo stalo"?
— Asz mistinu po pusiau- 

nakties. ' .
— Ar po piet volei bus ka

ži ros daibia?
— Žinoma, nes ka musu 

kaziros apeina, asz nenoriu ka- 
ziravimu užsiimtie.

— Tai užsiimsime pasikal
bėjimu.

—- Apie ka?
— Apie svambius daigtus.
Padarysi sutartuves ant 

draugiszko gyveninio. Ar tinki 
grafai?

Juanas prisilenkęs norėjo 
palmcziuotiė balta peti, nes ji- 
jie skubai atsitraukė.

—Ne pirmiau mano ponas 
grafai. Kontraktas da nepasi- 
raszytas, ir nusiszytpsojo. Turi 
ponas piirmiause žinotie apie 
iszlygas kol nepradėsi naudot.

Sztai ineina in svetaine Mau- 
ricas ir Paskatas Landilly, vė
lei aipsiguzdojas szaliku ir su 
futra.

— O mano mylimiausi! Pa
szauke prikimusiu balsu, asz 
mislinuį jog sziandien turime 
suvirsz trisdeszimts lipšniu 
szalczio, baisiau kaip Siberijos, 
na ar ne ponas grafai ?

Tame kelneris davė žinia, 
jog jau pietus ant stalo ir visi 
nusidavė in Svetaine drueziai 
apszviesta ir volei tasias pa
ežiais vietas užėmė kaip ir va
kar.

I
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' ‘ S A n L B ” MAHANOY CITY,

ZiniosVietines
— Subatoj ipripuola pasku

tini diena szio menesio. Ir ta 
diena Szv. Liucija ir Vigilija, 
-pasninkas priesz Visu Szven- 
tuju. Taipgi ta diena: 1517 m., 
Protestonu revoliucija prasidė
jo, kai Martinas Liuteris pa
skelbė savo devynios deszimts 
penkis insitikimus ar priesz 
Kataliku BaŽiiyczia pasįprie- 
szininius ant 'bažnyczios duriu, 
Witten burg mieste; Louisiana 

Jaukai buvo Amerikos nupirk
ti isz Prancūzijos. Szitas tu 
lauku nupirkimas beveik pa
dvigubino Amerikos ploti. Mesf 
gavome asztuonis szimtu tuks- 
tancziu myliu, skersai ir iszil- 
gai nuo Prancūzijos už penkio
lika milijonu doleriu. Tai bu
vo Amerikos geriausias ir pel
ningiausias geszeftas.

—- Rinkimai ' L tarninke; 
balsuokite už Al Mokai (Alber
ta Mokola) ant “Tax Collec
tor”, ant Demokratis'zko Ti- 
kieto. Bus jums szirdiirgąi dė
kingas už jusu baisa ir parama.

— Mahanojaus Lietuviai, 
Pirmam Vorde, balsuokite už 
George P. Kovai ir Vincą Le- 
zouslky (Lezauska) ant Konsel- 
monu ant Republikoniszko Ti- 
kieto. Atsakanti ir tinkami vy
rai ant tu urėdu. Nepamirsz- 
kite apie tai. Rinkimai Utar- 
ninke Nov. 3 diena. Acziu.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola pirma diena Laipkri- 
czio (Nov.), taipgi Visu Szven- 
tu diena ir Szv. Sinfronijo, o 
Tautiszka Vardine: Sarge. Me- 
nesis pasizvenstas del Vargingu 
Dusziu Skaistykloje Kentan- 
cziuju. Ūkininku Priežodžiui: 
Saulėta Szv. Martyno diena, 
gabena asztre žiema. Szv.*1 Elz
bietos diena pasako kokia žie
ma. Didis sniegas duoda daug 
vaisiu ir dobiliu. Jeigu per Vi
sus Szyentus szala tai ateinan- 
czioji žiema bus lengva. Ir ta 
diena r 1925 m., Kaune invyko 
didele darbininku demonstra
cija, paroda, kurioje paliuosuo 
ta devyni politiniai kaliniai isz 
sunkiuju darbu kalėjimo; 1948 
m., Komunistai Kiniecziai už
ima Mukden miestą ir ežia val
do visa Mandžiurija; 1897 m.,

* Naujas Kongreso Knygynas 
atidarytas Vaszingtone; 1950 
m., Puerto Rico kraszto revo
liucija numalszinta; 1947 m., 
Darbininku Partija per rinki
mus sumuszta Anglijoje; 1950 
m., du patriotai isz Puerto Ri
co norėjo nužudyti Prezidentą 
Harry Trumana in Blair House 
Vaszingtone; 1943 m., Prez. 
Rooseveltas ingaliojo Sekreto
rių lokes paimti po valdžios 
tvarka visas anglių kasyklas, 
ipainas, kai 530,000 mainieriu 
sustraikavo; 1947 m., milijo
nierius Howard Hughes pasta
te didžiausia ant svieto eropla- 
na, kuris gali ant syk veszti 
penkis szimtus žmonių; 1949 
m., Plieno darbininku straikos.

— Gerai žinomas del mies
to gyventojams, Anthony F. 

. Adam, buvęs Insurance agen
tas, nuo W. Centre uly., kuris 
sirgo ilga laika, pasimirė Utar- 
ninkd ryta apie 1:05 valanda 
.gavo namuose, 230 W ėst 
Mahanov ulv. Giniesi Mahano- «■ V
juje. Paliko savo paczia, broli, 
penkios sesery s. Laidos Su ba
tus ryta, su alpiegomis in Szv. 
Kaniko bažnyczioje 9-ta valan
da ir palaidos in parapijos ka
pinėse. Graborius J. P. Haugh- 
nev laidos, t/

— Panedelyje pripuola Už- 
duszines, o Tautiszka Vardine: 
Szalna. Ir ta diena: 1783 m., 
Jurgis Vaszingtonas atsisvei
kino su savo armija in Rocky 
Hill, N. J., ir pasitraukė isz 
vaisko. Po jo prakalbos visa 
Amerikos armija buvo panai
kinta; 1948 m., Harry Truma- 
nas- užrinktas Prezidentu, o 
Albert W. Barkley Vice-Prezi- 
dentu. Demokratai dabar val
do Senatą ir Kongresą; 1945 
m., Amerika pripažino laikina 
Vengrijos valdžia; 1927 m., lie
tus pyle per kelias dienas Nau
joje Anglijoje, upes taip iš
tvino ir krantus iszsiliejo, kad 
net sizimtas dvideszimts žmo
nių žuvo.

—- Bernard Dusky, nuo 327 
W. Pine uly., 26 metu amžiaus^ 
likos siuaresztuotas už vagyste 
per policija ir randasi Potts- 
villes kalėjime.

— rtarninke pripuola Szv. 
Huberto, o Tautiszka Vardine: 
Eidvyle. Taipgi ta diena.: 1883 
metuose Blaivininku Moterų 
draugija sutverta in Detroit, 
Michigan; 1903 m., Panama pa
sitraukė nuo Colombia. vieszpa- 
tystes, kai Colombia nesutiko 
susitaikinti su Amerika kau
link Panama Kanalo intaisini- 
mo. Mes buvo siutinę Colombia 
krasztui milijonus doleriu už 
ta kraszta, bet to kraszto val
dininkai nesutiko. U'ž (riju die
nu Panama kraszto žmones su
kilo priesz valdžia ir pasiskel
bė nepriklausomingi. Paskui 
Amerika ta kraszta gavo visai 
už dyka,; 1935 m., Graikijos 
Karalius Jurgis Antrasis su
gražintas ant savo sosto; 1936 
m., Prezidentas Franklin D. 
Rooseveltas su New York Gu
bernatorių Herbert H. Lehman 
laimėjo Demokratu, rinkimus; 
1947 m;, Stanislaw Mikolaj- 
czaykas atvažiavo in Anglija 
isz Lenkijos, kad jis nebūtu nu
žudytas Lenk i jo je»

SKAITYKIT
SAULE”^

Generolas Willard G. Wy
man, (po deszinei), Alijantu 
Komandorius, atvyko in Is- 
tambul, Turkija; peržiureti 
manevras, pavadintas ‘‘Ope
ration Weldfest”.

Turkijos Kariszku Tanku 
divizijos Komandorius Ge
nerolas Nurettin Barense su 
jodais akulioriais ir Kapito

Gilberton, Pa. — Gerai žino
mas miestelio gyventojas, po
nas Jurgis Beruksztis,“Sau
les” skaifytojas, raudasi in 
White Haven ligonbuteje del 
gydymo.

Girardville, Pa. — Prane 
(Marcinkievicz) Yunavieziene, 
nuo 242 N. Second uly., pasi
mirė Panedelyje popiet in Ash
land ligonbute. Velione sirgo 
trumpa laika.

TIKĖJOSI STEBUKLO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

/ 
pasilsio duoti savo darbinin
kams.

Kataliku Bažnyczia nieko 
nesako apie szitus apsireiszki- 
mus.

KAREIVIUI
INSIPYKO

KOMUNIZMAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nesutiko gryžti in Amerika.
Gal visos tos kalbos apie Ko

munizmo patraukima ir savo 
kraszto iszsižadejima pasiro
dys tikri niekai. Greicziausia ir 
kiti tokie, kurie nesutiko gryž
ti tik nori kam nors kokiai 
“girl-f rentai” atkerszinti na
mie. O jiems Komunizmas vi
sai nerupi, nors Komunistai gi
riasi kad tokie Amerikiecziai 
kareiviai in protą ateje, priima 
Komunizmą.

NERAMU
ANT RUBEŽIAUS

1 Arabai Ir Žydai 
Nerimauja

PALESTINAS. — Po teisy- 
bei, Žydai dar vis palaiko karo 
stovi su Arabais. Nors paliau-

nas Soman Akkya, viduryje, 
Laivyno ir Lakunu Koman
dorius del visu penkių NA
TO vieszpatyscziu — Turki- 
ja, Graikija, Itatija, Ameri
ka ir Anglija.

Tai pirmas sykis kad Tur
kai ir Graikai sykiu, peti in 
peti karo manevrose stotu.

a q a 

bu sutartis buvo pasiraszyta, ' 
Balandžio (Apr.) treczia diena 
1949 metuose, bet niekados ne
buvo susitarta kaslink taikos.

Ir tikrumoje, tas karas nie
kados nebuvo užbaigtas, bet ir 
dabar yra tęsiamas su mažais 
užsipuolimas prie rubežiaus.

Žydai sako kad Arabai per 
tris metus tokiu užsipuolimu 
yra nužudė szimta .asztuonios 
'deszimts Žydu. Arabai pana- 
sziai intarineja Žydus.

Tautu Sanjunga turi czia pa- j 
siuntus savo komisija, kurios . 
darbas prižiūrėti kad tos pa- i 
liautos sutartis butu iszlaiky- 
ta. Bet jos nariai prisipažinsta

I kad tankiai sunku pasakyti kas ! 
! czia ka'tas ir kurie kuriuos už- i ( 
puola. į

Rubežius tarp Israelio ir 
Jordano ypatingai daug bėdos 
sudaro, nes jis buvo greitomis į 

i nustatytas ir nuskriaudžia ir 
Žydus ir Arabus. Szitas rube
žius nukerta, nuo Arabu daug 
labai derlingos žemes ir alie

jaus szuliniu.
Per Palestinos kara szimtai 

tukstaneziu Arabu buvo pri- : 
vesti pabėgti ir apleisti savo 
namus ir savo ukiu.s, kurie da
bar Žydu rankose.

Dabar tie Arabai, be namu ir 
be žemes, isz augsztu ir bergž
džių kalnu žiuri in tuos derlin
gus laukus, kurie pirmiau juju 
buvo.

Suprantama kad neapykan- į 
ta ir pagieža czia vieszpatauja. Į 

Arabai, kartas nuo karto 
greitomis peržengia ta rubežiu 
apvagia, apdaužo ar nužudo 
kelis Žydus ant kerszto. O isz 
savo puses Žydai netyli. Jie už 
ta ketszta savotiszkai atkerszi- 
na. Visi Žydai turi ginklus ir 
valdžios vaiskas juos iszmoki- 
no kaip tuos ginklus vartuoti, 
kaip apsiginti.

į Ana sanvaite Tautu Sanjun
ga stengiasi ta klausima kaip 
nors iszriszti, bet rodos nepasi- 
seke. -

delegacijas in Vaszingtona, 
i reikalaudami kad Amerika 
vėl duotu pagelba Israelio 
krasztui.

Czia Israelio ir Arabu klau
simas baisiai keblus ir painus, 
nes Amerika nenori nei vienu, 
nei kitu inžeisti. Mat Arabu 
krasztas mums labai svarbus 
del aliejaus, o Israelio krasztas 
del pabėgėliu.

Szitas klausimas licczia ir . 
Anglija ir Tautu Sanjunga, bet 
Amerika stovi pirmoje eileje 
nes Amerikos pinigai tiems Is
raelio Žydams baisiai reika 
lingi.

Amerikos valdžia daug ge
riau ir veikliau ta klausima 
iszriszo: sustabdė Žydams vi
sa pagelba, penkios deszimts 
milijonu doleriu.

Amerikos Sekretorius John
Foster Dulles pasiaiszkino kad i 
taip buvo padaryta kad sustab
džius Žydus statyti didele už
tvanka, kuri pasuktu Jordano 
upe in kita puse ir taip labai 
nuskriaustu Arabus.

Kai Amerikos atstovai insa- 
ke Žydams liautes state ta už
tvanka jie rodos tyczia ar ant 
kerszto paskyrė' net naktini 
“szipta” kad ta užtvanka bu
tu greieziau pastatyta.

Amerikos valdžia yra pata
rtus tokia užtvanka bendrai 
statyti su musu inžinierių pa- 
gelba ir patarimu, kad butu 
nauda ir Žydams ir Arabams. 
Tokia užtvanka kasztuotu apie 
szimta dvideszimts viena mili
joną doleriu. Bet Žydai užsi- i 
spyrė patys ta užtvanka stato, 
bet vis reikalauja pagelbos isz 
Amerikos.

YUGOSLAVAI 
BAIKU NEKRECŽIA

Tito Pasirengęs Pradė
ti Kita Kara

ŽYDAMS PAGELBA 
SUSTABDYTA

BELGRADE, YUGOSLA- 
VIJA. — Yugoslavijos dikta
torius Marshall Tito keletą 
sanvaieziu atgal buvo pasakęs 
kad jis nenusileis, jeigu Trieste 
miestas bus sugražintas Itali- 
jai. Jis tada grasino kita kara 
pradėti.

Anglijos dipliomatai užtik
rino Amerikos Sekretoriui kad ' 
Tito neiszdrystu kita kara 
pradėti. Bet dabar iszrodo kad 
tie Anglijos dipliomatai sukly- 
do.

I
Yugoslavijos Tito dabar sa- ■

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos valdžia yra sustab
džius visa pagelba Žydu Isra
elio krasztiu, kol jie susitvar
kys, liausis muszesi su Arabais 
ant rubežiaus ir kol jie liausis j 
state užtvanka, kuri labai pa
kenktu kitu krasztu žmonėms. r0 kad jis pasirengęs in kara

Žydai Amerikoje baisiai in- stoti, ir kad parodžius kad jis 
pyko ir dabar siunezia savo baiku nekreczia, jis jau dabar

\AZinter is coming with its 
added driving hazards of more hours of darkness 
and bad weather. This means that your car's tires 
. . . lights . . . brakes . . . steering mechanism*. . . 
windshield wiper—all should be in top work
ing condition.

MAXIMUM SAFETY INTO 
YOUR WINTER DRIVING 
BY TAKING YOUR CAR 
TO AN OFFICIAL INSPEC

TION STATION WITHOUT (DELAY. 
LET A QUALIFIED MECHANIC

the 2 7 "danger” spots in your car. Any one of 
them, if not in good condition, can cause a 
serious traffic accident: BRAKES, STEERING 
AND WHEEL ALIGNMENT—MIRRORS— 
WINDSHIELD WIPERS-WINDOW GLASS 
— HORN—TIRES—EXHAUST MUFFLER 
AND PIPE—LIGHTS. Only when they meet 
safety requirements will you get the official 
inspection sticker. Remember, your sticker is 
a check— payable to safety—for you and your 
family for the months of winter driving ahead.

OFFICIAL INSPECTION PERIOD
- STARTED NOVEMBER 1. HAVE YOUR 

CAR INSPECTED NOW—BE READY
FOR THE HOLIDAY TRAFFIC.

MAKE

SURE YOUR
CAR IS SAFE..

THEN DRIVE IT
SAFELY

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
Department of Revenue 

JOHN S. FINE, Governor *.'■

COLONEL C. M. WILHELM 
Cammisslonsr of

Pennsylvania Slate Palies *

OTTO F. MESSNER
Secretary of Revenue

yra pasiuntęs savo armijas 
prie to rubežiaus.

Tito nelauks kol Anglijos ir 
Amerikos armijos bus isz- 
trauktos isz Trieste miesto, bet 
jis savo armijas tenai pasius ir 
drąsiai sakys Amerikiccziams 
kad jeigu jie iszdrysta, tegu 
jie pradeda szaudyti.

BUVUSI KARA
LIENE NORĖJO

NUSIŽUDYTI
PARYŽIUS, PRANCŪZIJA. 
Buvusi Yugoslavijos karaliene 
Aleksandra norėjo nusižudyti 
kai jos vyras nesutiko sustab
dyti valdžios tvarka del jų
dviejų “divorso” persiskyri
mo.

Ji atėjo in teismo ofisus su 
suvyniota ranka, kurios gyslas 
ji norėjo prasipjauti.

Graži ir jauna karaliene 
Aleksandra ir buvęs karalius 
Petras viens priesz kita stojo 
teisme, kai teisėjas stengiasi 
iszrokuoti kiek pinigu reiketu 
paskirti buvusiai karalienei po 
szito persiskyrimo.

Svarbiausias klausimas tai 
kas atsitiks su jųdviejų sunum, 
karalaicziu Alexandre.

Jos vyras, būvės Yugoslavi
jos karalius dabar reikalauja 
persiskyrimo, sakydamas kad 
jo žmona, buvusi karaliene bu
vo ji apleidusi.

Jiedu apsigeni j o 1944 metuo
se kai buvęs karalius buvo isz- 
tremtyje, nes jo kraszta buvo 

c užkariavę Naciai,

ŪKININKAI INPYKE 
ANT VALDŽIOS

Reikalauja Pagelbos; 
Sako Admiinistracija

Juos Iszdave
WASHINGTON, D. Oi — 

Daugiau kaip pusketvirto 
szimto ūkininku atvažiavo in 
Vaszingtona su automobiliais, 
traukiniais ir autobusais ir 
griežtai reikalauja, kad valdžia 
jiems in pagelba ateitu, ir tai 
kuo greieziausiai. "

Visi jie ypatingai pyksta ant 
agronimijos Sekretoriaus Bon- i 'a 
son ir sako kad jis savo žodžio 
neiszlaike. Jie reikalauja kad 
valdžia nustatytu ir palaikytu 
prekes ant visu galviju. Tie 
ūkininkai atvažiavo isz trisde- 
szimts valstijų.

Bet Bensonas mažai vilties 
jiems davė ir juos gal dar la
biau inpykino. Czia gali būti 
dar vienas ženklas kad Repub- 
likonu partijos dienos Vašing
tone yra jau suskaitytos. Ūki
ninkai nieko nepesze su Sekre
toriumi Bensonu, patys susi
rinko ir laike mitinga, kuriama 
jie nutarė pareikalauti kad 
valdžia turi nors devynios de- 
szimta nuoszimti tu prekių 
jiems užtikrinti ir palaikyti. -

Szitie ūkininkai dabar mažai 
ka paiso ka tas Sekretorius 
Bensonas mistiną ar sako; jie 
laukia kol Kongresas vol susi
rinks Sausio menesyje, tada, 
jie sako jie ir jam ir Eiscnho- 
weriui parodys. 1 ,,

Bensonas dabar yra paežiu 
Republikonu nepageidaujamas 
bet Eisenhoweris užsispyrės ji 
pasilaikyti. . ' :

CHURCHILLIS ATI
DĖJO SAVO KELIONE

Vis Tikisi Pasikalbėti 
Su Rusijos Malenkovu

• •• f . -

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles, kuris jau dabar 
yra daugiau po svetimus krasz- 
tus iszvažinejes, negu bet ku
ris kitas Amerikos Sekretorius 
pargryžo isz Londono, beveik 
nieko nenuveikęs, nieko nepe- 
szes.

Jam nepasiseke perszneketi 
Churchilli kad jis nevažiuotu 
in Rusija pasikalbėti su Malen
kovu.

Anaiptol, senis Churchjllis 
intikino Amerikos Sekretorių, 
kad tokia kelione verktinai rei
kalinga, kad visam svietui pa
rodžius kad Vakaru Europos 
krasztai visomis galiomis sten
giasi susitaikinti su Sovietais.

Churchillis sako kad tokia 
kelione in Maskva reikalinga, 
jeigu mes norime kad Prancū
zai sutiktu stoti in ta Atlanto 
krasztu sanjunga. Jis sako kad 
ir daug kitu Europos krasztu 
in ta sanjunga nestos, jeigu 
kas nors dar syki stengsis pa
sitarti su Malenkovu.

Jis szitaip intikino ir musu 
Sekretorių, bet jis nors tiek 
nusileido, kad sutiko ta kelione 
atidėti del trijų menesiu.

Mes pirmiau raszeme ir da
bar sakome, kad tokia kelione 
nieko gero nei mums nei Ang
lams neatnesz, bet tik duos 
progos Sovietams pasigirti ir 
pasididžiuoti, kad, sztai Ang
lijos Premieras jiems nusilen
kia.


