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Isz Amerikos ŽMOGUS PAKAVOJO
PINIGUS

EROPLANAS
NUKRITO.

SAN FRANCISCO, CALIF. 
— Devyniolika žmonių žuvo, 
kai eroplanas, atskrisdamas isz 
Australijos, sudužo in augszta 
kaina per miglas.

Žuvusiu j u tarpe buvo garsus 
muzikantas, pijanistas, Will
iam KapeT. Tik jis vienas bu
vo Amerikietis.

Eroplanas butu nusileidęs 
ant San Francisco aerodromo 
in dvi minutas,' jeigu ne tos 
miglos. Lakūnas, Kapitonas 
Bruce Dixon, isz Sydney, Aus
tralia, maty daru s kad miglos 
per tirsztos paprastai nusileis
ti, stengia u savo eropl&aa nu- 
leisit ant žemes su savo ere pla
no intaisais, kurie buk neva la
kūnui kelia parodo be jokio 
žiūrėjimo in dangų, debesis ar 
žeme. Bet pasirodė kad tie in- 
taise nėra tokie geri ar tikri 
kaip yra skelbiama, nes tie jo j 
intaisai jam neparodė kad 
priesz ji stūkso keliu tukstan- 
cziu pėdu kalnas, in kuri jis su 
visu savo smarkumu reže.

Lakūnas, skrisdamas anksti 
ryta, apie- asztunta valanda, 
mate tik labai szviesia saulute 
besikeliant isz rytu. Jis pre ra
diją pranesze kad jis leidžiasi 
žemyn' ir tada pasuko savo 
eroplano nori in ūkanas žemai. 
Jo eroplanas nukrito kaip su 
kirviu kelis dvieju pėdu storu
mo medžius ir paskui atsimu- 
sze in ta dvieju tukstanežiu pė
du augsztumo kaina ir užside
gė.

Tik už dvieju valandų buvo 
galima prieiti prie to eroplano 
liekanų ir pelenu.

“P. M. Apsireiszkimas”

Tukstancziai žmonių susi
rinko in Fairmount Parka, 
Philadelphia, Pa., kur keli 
vaikai sake jie buvo mate 
Paneles Szvencziausios Ap- 
sireiszkima. Parko policijan- 
tai turėjo in pagelba pasi- 
szaukti miesto policijantus
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Vagis Surado
BALDWIN, CALIF. —

Caryl E. Furcell rengiesi pirk
tis sau naujus namus. Jis “isz- 
sikeszino” savo apdraudos 
“policy” kuri buvo del de
szimts tukstaneriu doleriu. Jis 

! isz apdraudos kompanijos ga
vo septynis tukstanezius ir de
vynis sz mtus doleriu.

Jis norėjo turėti tuos pinigus 
prie saves kai tik ju jam pri
reiks. Už tai jis juos užkasė sa
vo garadžiuje. Jis Lankoms 
mažai pasitikėjo. Ant ryto
jaus jis jau rado tinkamus na
mus ir nuėjo in savo garadžiu 
tuos savo pinigus iszsikasti. 
Bet kokis kitas žmogus, ar tik
riau sakant nevidonas vagis 
apie tai kaip nors buvo sužino
jęs. Vagis buvo ta nakti atka
sės ta maža pilima garadžiuje 
ir buvo pasiėmęs visus tuos pi- 

i ngius. Caryl E. Purcell’io žmo
na sako kad ji niekados nežino
jo kad jos vyras tiek daug pi
nigu turi, ar tikriau sakant, tu
rėjo.

20 MOKYTOJU
SPRECZINASI

~

Netsako In Klausima 
Kaslink Komunizmo lt
PHILADELPHIA, PA. —

Dvideszimts mokytoju kurie 
buvo paszaukti pasiaiszkinti 
kaslink Komunizmo, ar jie bu
vo ar yra Komunistu partijos 
nariai, užsispyrė nieko neatsa
ke, neužsigyne ir neprisipaži- 

kad tvarka palaikius kai 
tiek žmonių ežia susirinko 
to stebuklo atsikartuojimo 
laukti. •

Nors ilgai jie ežia lauke, 
bet kiek galima dažinoti, jo
kio stebuklo nesulauke, ir 
pamažu gryžo sau namo.

Tautu Sanjungos ir Ko
munistu atstovai ežia, in 
Panmunjom, Korėjoje, susi
rinkę tariasi kaslink derybų 
del Korėjos paliaubų.

Jie tuojaus susikirto ant 
klausimo kas'ink beszalisz- 
ku krasztu pakvietimo in ta 
rengiama mitinga. Sovietu 
delegatai pastate pareikala- 
vima kad visu krasztu dele
gatai turi būti priimti.

Arthur Dean, (antras isz 
deszines) Amerikos atstovas

no, sakydami kad nei mokyklų 
virszininkas, Daktaras Louis 
P. Hoyer nei valdžia negali 
juos priversti atsakyti in klau
simus, kurie galėtu juos intar- 
ti ar pasmerkti.

Mokyklų virszininkas Hoyer 
sako kad jis jiems duos dar 
viena proga pasiaiszkinti. Jei
gu jie dar vis taip spreczinsis 
jie gali būti visi pravaryti.

Deszimts metu atgal moky
toju unija pravarė deszimts to- Į 
kiu Komunistu mokytoju.

Mes visados stojome ir sto
jame už mokytojus ir nuolatos 
raszome ir sakome kad moky
tojai turėtu gauti daugiau mo
kėti, kad mokytoju darbas yra i 
vienas isz sunkiausiu ir kad vi- 1 
siems reiketu daugiau gerbti 
mokytojus. Bet kai szitokie ne
klaužados, puskepti moksliu- 1 
ežiai inlenda in mokytoju eiles, 
tai mes jau visai kita daina 
geidame. Reikia visus juos isz- 
mesti be jokio pasigailėjimo.

Kur, kur, bet mokykloje Ko- i 
munistas yra kaip gyvate mu
su vaiku tarpe. Tokiam ar to- j 
kiai jau vietos tenai negali bu- : 
ti. ' j

Mums iszrodo kad kur kur, 1 
bet mokykloje tai jau jokios ■ 
klausimo, jokios abejones nėra j 
ir negali būti. Jeigu kuris mo
kytojas yra nors tik intartas 
kad jis linksta prie Komuniz
mo, tai jis ar ji turėtu tucz- 
tuojaus iszmesti, pravaryti ir 
taip iszgarsinti, kad jie niekur 
kitur panaszaus darbo negau
tu.
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nenusileido ir sake kad pir
mutinis klausimas tai yra 
nustatyti vieta ir laika tam 
mitingui. Ke’i jo pagelbi- 
ninkai ežia su juo. Komunis
tu atstovu tarpe yra Ki Šok 
Bok, isz Sziaurines Korėjos 
ir Komunistines Kinijos Hu 
Ang Wha.

Sziaurines Korėjos Komu
nistai szitaip ginezina: jeigu 
Sovietu Rusija gali tose de
rybose dalyvauti tai ir kiti 
krasztai gali, nes Sovietu

GENEROLAS
NORĖJO

NUSIŽUDYTI

Bijojo Kad Neiszduotu
Amerikos Planus

WASHINGTON, D. C. — j 
Major Generolas William F. I 
Dean, kalbėdamas in Laikrasz- 
tininku susirinkimą papasako
jo kai jis kelis sykius norėjo 
nusižudyti, nes jis bijojo kad 
Komunistai su savo žvierisz- 
kais kankinimais nepriverstu 
ji iszduoti Amerikos apsaugos 
budus Japonijoje.

i
Jis papasakojo kaip Komu

nistai, be jokios pertraukos ji1 
per sezszios deszimts asztuo- 1 
nias valandas tardė, stumdė ir į 
daužė ir paskui grasino ji kan- i 
kinti kol jis jiems pasakys 
viską ka jis žino apie Ameri
kos tvirtoves Japonijoje. Ko- į 
munistai grasino jam po jo na
gais inkalti didelius paszinus ir 
juos uždegti.

Jis sako jis pats nebežinojo 
ar jis galėtu tokius kankinimus 
iszkesti, ir jis bijojo kad tokie 
kankinimai galėtu ji taip nu
silpninti, kad jis savo kraszta ■ 
iszduotu. Už tai jis buvo nuta
ręs save nusižudyti. Bet kara
binas kuri jis nuo savo sargu 
buvo pasivogęs, del kokios ten ! 
priežasties du sykiu sugedo ir 
jam nepasiseke save nusižudy
ti.

Jis toliau papasakojo kaip 
Komunistai buvo ji ant paro- į 
dos iszstate, užkeldami ji ant 
didelio troko ir priversami ji 
sėdėti tenai, kaip ant kokio

Rusija nieko bendro su Ko
rėjos karu neturėjo. Ameri
kos atstovas Dean gardžiai 
nusijuokė atsakydamas: 
“Sovietu Rusija nieko ben
dro su Korėjos karu neturė
jo, apart tai kad ji savo ka
reiviais tenai pasiuntė, pri
statė kariszku tanku, kara
binu ir kariszku eroplanu. 
Kas, kas, bet Sovietu Rusija 
pilnai yra užsitarnavus vie
ta szitoje konferencijoje.”

bokszto. Tada Komunistai ji 
vežinedavo po ulyczias kad vi
si pamatytu Amerikos Genero
lą.

PRASIKALTAS
DRAIVERYS

HYATTSVILLE, MD. — 
Hyattsville miesto policijantai 
sako kad troko draiverys, ku
ris yra dabar kaltinamas už 
dvieju ugniagesiu mirtis, vai
ravo automobiliu su palszyvo- 
mis laisnemis, nes jis buvo lais- 
niu netekes Pennsylvanijos 
valstijoje.

Jis yra dvideszimts szesziu 
metu amžiaus George L. Crone 
isz« Philadelphijos.

Jis buvo suaresztuotas kai jo 
trokas susimusze su ugniage
siu troku kuris važiavo užge
sinti gaisra, Spalio dvideszimts 
pirma diena. Trisdeszimts pen
kių metu amžiaus William R- 
Stainback ir keturios deszimts 
metu amžiaus John T. Streets 
buvo užmuszti tame susimuszi- 
me to troko ir ugniagesiu veži
mo.

Policijantais sako kad tas 
troko draiverys ,Crone, turėjo 
palszyvas laisnes po vardu Ro
binson, nes jam buvo uždraus
ta vairuoti automobilius ar tro
kas, už tai kad jis 1948 metuo
se buvo suaresztuotas už troko 
pavogimą.

Jis dabar yra patrauktas in 
teismą už dvi žmogžudystes, už 
vairiavima troko be laisniu ir 
kai jis buvo girtas, už per grei
ta važiavima su troka be rei
kalingu pavelinimu.

Pirkie U, S. Bonus

GRAIKIJOS KARA
LIUS IR KARALIENE

CZIA

Atvažiavo Padekavoti 
Ir Daugiau Praszyti
HYDE PARK, N. Y. — Grai

kijos Karalius Paul su savo 
Karahene Fredericka dabar 
lankosi po musu kraszta. Jiedu 
atsilankė in Hyde Park ir apsi
lankė prie buvusio Prezidento 
Franklin D. Roosevelto kapo, 
kur Karalius Paul padėjo 
kvietku vainiką.

Ponia Elenora Rooseveltiene 
su savo sunumi buvo tose isz- 
kilmese. Apie tūkstantis Ame- 
rikiecziu-Graiku susirinko prie 
Roosevelto kapo kai ju krasz- 
to karalius ir karaliene tenai 
pribuvo. Vėliau Karalius Paul 
ir Karaliene Fredericka pasili
ko pas Rooseveltiene del pietų.

Vienas bagoezius Graikas, 
kuris priims ta karaliszka po
rele iszrokoja kad jam tas pri
ėmimas kasztuos daugiau kaip 

j szimta tukstanežiu doleriu.
Graikijos laikrasztininkai 

l buvo paskelbė kad Karaliene 
Fredericka ežia atvažiuoja tik 
su keliomis suknelėmis ir nie
kur neketino jokia paroda su
daryti. Bet Amerikos laikrasz
tininkai tuojaus sužinojo kad 
Karaliene su savimi atsivežė 
daugiau kaip asztuonios de
szimts lagaminu, pilnu visokiu 
suknelių, rubu ir kitokiu dra
bužiu.

Krasztas kuris taip praszo 
iszmaldos isz musu dabar ežia

Gen. Ridgway Iszvažiuoja

Generolas Matthew Ridg
way, Armijos Sztabo Virszi
ninkas atsisveikina su savo 
szeimynele ir su keliais jo 
sūnelio draugais, pirm negu 
jis iszvažiuoja in Tokyo isz 
Vaszingtono. Jis iszvažiuoja 
ant ilgos keliones in Tolimus 
Rytus peržiureti Amerikos

BELAISVIS
NUŽUDYTAS

I.

Iszlaisvinti Rauduonie- 
ii Intaria 23

INDIAN VILLAGE, KOKE- 
JA. — Kinietis karo belaisvis 
buvo nužudytas, nuszautas per 
Indijos sargu paroda, kai ketu
ri szimtai keturios deszimts ke
turi belaisviai buvo ant paro
dos iszstatyti, kad dažinojus 
kas ta Kinieti nužudė.

Po tos žmogžudystes visi be
laisviai labai nuolankiai ir ty
kiai marszavo prie dvieju bu
vusiu Kiniecziu belaisviu, ku
rie sako kad jie buvo mate 
kaip belaisvis Kinietis buvo 

I nužudytas Spalio treczia diena, 
; ju lageryje.

Tiedu Kiniecziai yra intare 
septynis belaisvius už ta žmog
žudyste, ir kitus szesziolika 
kaipo svietkus. Visi dvide
szimts trys buvo iszimti isz 
parodos ir dabar yra laikomi 

i del teismo.
Du kiti isz tos parodos isz- 

i spruko, szaukdami kad jiedu 
nori gryžti in Komunistiszka 
Kinija. Jiedu buvo paskirti ir 
paženklinti kaipo svietkai tai 
žmogžudystei. Kiti du Rauduo- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

J pas mus pasiunezia savo Kara- 
. liu ir Karaliene, kuriu kelione 
tiek daug kasztuoja. O to 
kraszto virszininkai vis mums 
Lozorių gieda kaip ju kraszto 
žmones badauja. Pasižiureje in 
ju Karalių ir Karaliene, mums 
sunku intiketi.

tvirtoves.
Ponia Ridgway ir sūnelis 

Matthew žiuri kai Genero
las sveikinasi su penkių me
tu Antonio Biddle, kuris yra 
sūnūs Generolo A. G. Biddle. 
Trijų metu Meg Biddle stovi 
po deszine.

0
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In Dawson Springs, Kentuc
ky, policijos virsziniirkas, Bill 
Boucher, per viena diena daug 
nuveikė:

Jis sugavo savo broli Dude 
per greitai važiuojant su auto
mobiliu; patupdino savo tęva 
Joną in lakupa už girtuoklia
vimą; suaresztavo savo kita 
broli Claude už užsipuolimą 
ant (policijos virszininko, Bou
cher.

In Clairvaux, Prancūzijoje, 
poli'cijantai per keturias die
nas po visa apylinke jieszkojo 
szesziu dingusiu kaliniu. Jie 
juos rado viename kalėjimo 
kambaryje kepinant virve kad 
jie galėtu perlipti kalėjimo sie
na.

Žurnalistas Kazys Veržikas 
iszbara kitus žurnalistus, tai 
reiszkia Lietuvius žurnalistus, 
kad jie tokiose gerose s'anlygo- 
se neinsteigia nei skyriaus ir 
neparodo didesnes veiklos. 
Nors musu žurnalistu, anot jo, 
dauguma dilba fabrikuose, bet 
tobulintis ir ineiti placziau ne
tik in savo, o ir iii svetima 
spauda reikėtų. Dalis, jis nusi
skundžia, neinsitoja net in Lie
tuviu Žurnalistu Sanjunga.

Lietuvos piliecziai dabar 
Komunistu yra skirstomi in 
tris dalis, in tris klases: pilie
cziai kalėjimo; piliecziai buvę 
kalėjime; ir piliecziai kurie bus 
kalėjimo.

•Gyvenimas Komunistu roju
je yra tikrai gy'vuliszkas: kiek
vienas pilietis dirba', kaip asi
las; su juo elgiamasi, kaip s’u 
szuniu; jis gyvena kaip kiaule, 
o valgyti — palesa tiek, kiek 
pauksztelis.

Tas Korėjos lakūnas kuris 
ežia, pas mus atbėgo, atskrido 
su Sovietu MIG-15, už kuri jis 
gavo szimta tukstaneziu dole
riu, ne per daug žino apie So
vietu Rusijos naujausius ka- 
riszkus eroplanus. Tas MIG-15 
Sovietu eroplanas. kuris jis 
mums atveže yra jau trijų me
tu senumo.

Yugoslavijos Diktatorius Ti
to dabar jau vėl drąsiai strak
si nes jis jaueziasi kad jis lai
ko valdžios vadeles. Jis taip di
dingai dabar veikia už tai kad 
Stalinas 'pasimirė ir kad Rusi
jos galybe tuomi buvo suma
žinta ir už tai kad Italijos pir
mininkas De Gasperi buvo pa- 
szalintas Italijoje. Jis buvo tal
kininkas visu Vakariniu krasz- 
tu. Su juo paszalinimu Ameri
kos intaka sumažėjo. Už tai da-
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bar jis taip drąsiai straksi.
i

Baltųjų ofisu žmones dabar 
ia'bai susirupine už tai kad 
dauguma laikrasztiniuku ima 
sakyti ir raszyti kad Preziden
tas Eisenhoweris nėra nieko 
nuveikęs Vaszingtone ir kad 
jam labiau rupi golfo loszimas 
negu valdžios sutvarkymas. 
Iszrodo kad Eisenhoweris da
bar mažiau losz golfą ir ma
žiau po visa kraszta važines ir 
daugiau pasiliks Vaszingtone.

I ------------- ••--------------

Beveik visi ūkininkai, far- 
meriai dabar v ra nusistatė 
priesz Republikonus aminai ir 
priesz Prezidentą Eisenhoweri 
ypatingai.

Nauja atomine kanuoie, ar- 
mota buvo paskelbta ir ati
dengta Vokietijoje, ir gali isz- 
szauti atomines (bombas in 
prieszo tvirtoves.

Daug musu vaiku dabar lo- 
szia futbole angsztesniose mo
kyklose ir kolegijose. Tie tėvai 
kurie pavėlina savo vaikams 
loszti ta futboles sportą yra ar 
pakvaisze ar visai nesirūpina 
savo vaikais.

Keta kuri augsztesnioji mo
kykla turi iszsiemus apdrauda 
del savo tu l'osziku.Jeigu kuris 
jaunuolis susižeidžia tai jo tė
vai turi ir daktarui ir ligoninei 

’ užmokėti.

Per daug tokiu futbolas did^ 
vyriu sziandien yra raiszu, pa
liegėliu ir szlubu.

Szios dienos didvyris futbo
las loszime yra rytojaus palie
gėlis.

_________ • •__________

Mokyklos, kolegijos ir uni
versitetai szimtus tukstaneziu 
doleriu užsidirba per tokius 
futbolas loszimus, bet tie spor
tininkai, loszikai tik trupinius 
susirenka.

Sakykite, ka jus norite tokis 
sportas, kaip Amerikos futbo- 
les sportas yra žvieriszkas, pa
vojingas ir musu vaikams vi
sai netinkamas.

Dauguma žmonių žino kas z 
veda futboles rateli visuose 
universitetuose, bet retas isz 
ju galėtu pasakyti kas toje 
mokykloje, tame universitete 
mokina, kas yra tos kolegijos 
pirmininku. Sziandien futboles 
loyzimas Aineirkos universite
tuose yra daug svarbesnis už 
kad ir augszcziausiaji mokslą. 
Ir tai mums ne in sveikata.

Pypkes Durnai
Kur Upelis Teka

Kur upelis teka, 
Szapalelius nesza, 
Ten mergele, lelijele 
Balta žasi pesza.
Balta žasi pesza,
Szalin plunksnas meta, 
Vieni pleszo, kiti kemsza 
Puku priegalvėli.
Rūpinkis mergele 
Tikt apie darbeli.
Žiuri, stovi trys berneliai, 
Visi trys dabojas.
Nei tu puikavoki,
Nei tu mandravoki, 
Koks ir teks tavo bernužėlis 
Bile artojėlis!

NAUJIEJI MOKSLO 
METAI AMERIKOJE

NEW YORK. —Vienam isz 
penkių Amerikieeziui prasidė
jo naujieji mokslo metai. 37 
milijonai vaiku ir jaunuoliu 
sugryžo in savo mokyklas, 
valstybines ar prįvaęzias, nuo 
vaiku daiželiu iki Baigiamųjų 
Universiteto Kursu. Isz szio 
skaieziaus du milijonai jau
nuoliu mokinasi augsztosose 
mokyklose, kaip tai kolegijose 
ir universitetuose. Kartu su 
mokyklomis isz naujo savo 
darba tese Vaiku Tėvu: Moky
toju draugijos, kurios turi apie i 
asztuonis milijonus nariu akty- ' 
viai pasirciszkiancziu vietiniu 
mokyklų gyvenime.

Vien skaieziais, nors kai]) jie 
bebūtu, nėra galima tiksliai at
vaizduoti kaip Amerikos jau
nimas trokszta mokslo, o seni
mas stengiasi, jiems patiekti 
kuo geresni szvietima.. Nese
niai mirusis U S Szvietimo Ko- 
misionierius Lee Thurston yra 
pasakęs: “ Amerikieeziu tauta, 
labiau negu bet kada ankseziau 
siekia pakelti Amerikos szvie- 
timo lygi”. Tai jis pareiszke 
turėdamas gaivoje pradžios 
mokyklų veiklumą ir nuo 1946 
metu dvigubai padidėjusi “Te- 
vu-Mokytoju Draugijos” na
riu skaiezių. Politikieriai irgi 
pastebėjo, jog balsuotojai 
ypacz rūpestingai pervertina 
ju pažadus del mokyklų page
rinimo ir iszlaikymo.

Tiesa, susidomėjimas moks
lu nėra jolya naujiena
koje. Jau valstybes kūrėjai su
prato, jog ‘ tik apsiszviete ir 
prasilavinę žmones supranta 
demokratinio gyvenimo prana- 
szuma ir palaiko demokratine 
vyriausybe-. Mokslas visiems, 
nežiūrint sugebėjimo susimo
kėti mokyklų kasztus, visada 
buvo pagrindinis sprendimas

Noras inokvtis via ahclnus.

Ameri- timtaueziai

Tukstancziai žmonių gru- 
dižasi in sztorus pirktis pie
no, New York mieste, nes 
pieniniai straikuoja. Czia in 
Ozone Parka žmones laukia 
isz eiles pirktis pieno. Kiek
vienam kostumeriui yra pa
skirta keturios kvortos pie
no.

Per szitas straikas kai ku
rie buvo susirupine kad gal 
nebus jauniems in sveikata, 
jeigu jie gana pieno negaus. 
Bet Daktarai tėvus nurami
na, paaiszkindami kad be
veik visose mokyklose vai

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT

Jis yra vienodas visose szalyse, 
Amerikiet išzkame gyvenimo 
bude.
viso- j visuomeninėse klasėse. 
Ir kituose lirasztuose žmones 
lygiai yra taip linkę mokslui 
kaip Amerikoje. Jie tai]) pat 
indomaujasi musu szvietimo 
Sistema, jos reikszme musu 
žmogui ir Inndruomenei. Dau
gelis i z ju betgi nežino, jog 
daugelis musu mokyklų yra 
i sulaikomos vietines bendruo
menes, administruojamos ben
druomenes rinktu žmonių, bet 
ne cen,tralines ar federalines 
valdžios.

Susitikdami už užsienie- 
cziais ar susiras.zinedanii su 
jais mes Amerikiewziai turėtu
me kuo tiksliausiai aptarti mu
su sz\ ietimo surėdymas ir mu
su mokyklų intaka mums pa
tiems. Tikriapsiai .Jusu szei- 
mynoje yra vaikuczui lankan- 
cziu mokyklas. Ar jie priklau
so prie tu asztuoniu milijoniu 
mokiniu, kurie kasdien vyksta 
in mokykla autobusais, kuriu 
net 155,000 yra apmokami val
džios ir paežiu 'bendruomenių ? 
Ar Jus priklausote mokytoju- 
Tevu Draugijai '? Gal kuris Ju
su szeimynos narys baigė mok
slą gaudamas stipendija pagal 
GI instatymo suteiktas lengva
tas Antrojo Pasaulinio Karo ir 
Korėjos susirėmimas’ vetera
nams? Ar Jus prisidedate prie 
savosios mokyklos iszlaikymo 
veikalus? Gal Jus pats pri
klausote ar lankote kokia su
augusiu mokykla?

. Tai vis dalykai kuriuos sve- 
mielai savitarpyje

aptartu, aipsvarstinuotu. Musu 
i suteikta nurodymą apie Ame
rikos mokyklas ir universite
tus butu kitas svarbus inna- 

; szas pasauliui pateikiant Ame
rikos gyvenimo paveiksią.

— C.

Platinkit “Saule”
Pieno Striukos

kams pienas buna parūpina
mas isz kenu, ir tokio pieno 
galima gauti kiek tik reikia. 
O isz kitos puses Daktarai 
pastebi, kad gal tiems vai
kams bus dar in sveikata kai 
jie pieno negaus per kelias 
dienas, nes tada jie gal kaip 
ir suaugusieji reikalaus to 
ko sunku yra gapti.

Vienas vagis, New York 
mieste, apvogė viena sztor- 
ninka, iszsinesze apie pen
kios deszimts doleriu ir pen
kiolika bonku pieno,

cn o a

MUSU
SKAITYTOJAMS

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

“Saules” redakcija 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 ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
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!

B^=A. - B - GĖLAIS 
arba pradžia

SKAITYMO 
...ir...

RASZYMO
64 pus. Did. 5x7 col. 

Dabar Po 25c.
Saule Publishing Co.,

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

A ‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 

5 į į Dievo Motinos Garbei, 
* per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. — U. S. A

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
JjTo. 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 sžimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

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

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
■Galinga ypata galybe meiles; 
Raga-niszka 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; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

No.l2&—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

Nd.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

No.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; Medej’us; 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 Dyare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczids Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

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

No.150—Apie Duktė vAkme- 
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, 35 c.

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

No.160—Apie Po Laikui; 
PeL Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
bus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta 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; Kąimiecziu 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 Kązyrom. 
25c.

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

18d%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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 isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

No.201—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. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

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.

pUU" Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S.
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Slaptybe Antgrabio
(Tasa)

Meluoji ponas, paantri-
^no sudžia. 
daigia.

Užmirszai didžiause

— Ne pone, atsake biski 
apsimalszines. Jeigu viską ne 
pasakiau, tai per užmirszima.

— Sudžia krustelėjo (pe- 
czais ir tarė:

— Ar ponas mistini, jog 
asz intikesiu ponui ? Ponas 'bu
vai ant kapiniu Pere Lachaise, 
ar da drysi užsigint?

— Grafas Juan sudrėbėjo 
ir dirstelėjo ant sudžiaus su 
baime, kuris paantrino:

— Ar užsigini ponas?
— Ne. Ne turiu jokio rei

kalo to užsigint, teip yra buvau 
ant kapiniu Pere Lachaise.

— Kas in ten poną nugujo?
— Kam da to klaust ponas 

sūdžiau, Pere Lachaies yra 
puikiause vieta Paryžiuje. Ai
tai tame yra koki dyvai, jog 
asz kaipo svetimas nuėjau pa
žiūrėt i e.

— Ponas nori man akis u’ž- 
muilint, nes asz ponui pasaky
siu ka ten veikei: Pirkai ponas 
vainiką krome prie ulyczios La 
Roquette, vainiką isz hesiner- 
telninku ir nusidavei su juom 
tiesiog in viena antgraibi, in 
kuri inejai. Ar tai ne teisybe?

— Teisybe.
— Tame antgrabije turė

jai susikalbėjimą su kokia nio- 
(tere.

— Asz sakau ponui teisybe, 
jog ne! Tarė grafas su užside
gimu.

— Toji nelaiminga atėjo in 
tenai o ponas ja nužudai, kal
bėjo tolinus sudžia, nepaisyda
mas. ant riksmo ir pasikėlimo 
jauno Ispano.

— Juan Smolles insmeige 
akis in sudžia su didelu persi- 
gandimu .Sudrėbėjo visas ir 
pakele surakinta rankas aug- 
Isztyn, rodos kad norėjo pri- 
traukt dangų už Judintoju sa
vo nekaltybes. Silpnu balsu 
sukliko.

— Didis Dieve ka girdžiu! 
Ponas mane apkaltini apie žu
dinsta antgrabije Kuradosu?

Net sudžiaus akys pražibo.
Apskunstasis nenorėdamas isz- 
sidave.

— A! Paszauke, tai žinojei 
ponas, jog tasai ant grab is pri
guli prie giminiu Kuradosu! 
Iszradai ponas ant labai isz- 
mintingo, idant nežinotumai 
jog tai aiszkiai prisipažinsti 
prie žudinstos. Tai ir baigkime 
ba tolesnis užsiginimas, ant 
nieko neprisiduos. Prisipa
žink ponas, jog nužudai kokia 
tai motore antgrabije Kurado
su.

— Asz turiu prisipažint!

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. 

Paszauke grafas, prisipažint 
jog papildžiau žudinsta ir tai 
ant moteres silpnos! Dabar 
prieszinosi visom pajiegom, vi- 

i sas mano kūnas dreba ant to I ...užmetinejimo. Teip, buvau ant 
kapiniu Pere Lachaise! Liejau 

! in antgraibi Kuradosu.
—- Turėjai ponas rakta nuo 

to antgrabio, pertrauke jam 
sudžia.

*> M-******************  *-***’

Sziandieniniuose laikuose, 
Randasi daug tokiu vaiku,

Kurie paaugi a pasilikia 
ponais ir panaitėms, 

Nors miesto ulyczias 
■szluotu, 

Uzmirszta savo gimdytojus, 
Apleidžia juos laike ligos 

ir nelainiese.
Ka sako žmones tokiems 

vaikams,
Ip kai]) juos vadina ?

Kaip juos vaidina tėvas 
ar motina, 

Gulėdami ant mirtino 
patalo,

Nuo visu apleisti ir 
paniekinti ?

K a mausto' apie tokius 
tieji seneliai, 

Kurie visas savo pajiegas, 
Visus savo turtus praleido 

Iszaukledami savo, vieninteli 
sūneli ar dukrele ?

Vieni su aszaromis meldžiasi 
už juos,

Laukia ju sugryžinio 
pasitaisymo,

Kiti iszeja isz teviszkos 
kantrybes, 

Keikia juos, vadina 
Iszgamais sūnūs, dukteres 

palaidūnėms.
Apverktinas bunas gyvenimas 

tokiu vaiku, 
Kurie vėlesniam savo 

gyvenime 
Pradeda gailėtis savo tėveliu, 

Kurie jau nuėjo ant atilsio 
ant kapiniu!

Kada apsiveja arba 
apsipaeziuoja, 

Ir susilaukia vaiku arba 
kokiu nelaimiu, 

Tada geistu prisiglaust prie 
senos motinėlės,

Melsti jos pagalbos, 
Iszreikszti savo nuliūdimus 

bedas ir prispaudimus, 
Norėtu kad moeziute 

Priglaustu ir prižiūrėtu ju 
Vaikus, anukus prie szirdies,

Bet jau per vėlu!

Kitras Petrukas

— Kas tai do pauksztis 
mamyte? Klausia Petrukas, 
rodydamas in lizdą.

Motina — Tai gandras, 
katras vaikus atnesza nakti
mis in namus!

Petrukas — Tai kaip jis 
inlekia in namus?

M. — Per atdara langa!
P. — A-ha! Dabar žinau 

del ko Onute langa naktimis 
atidaro!

— Turėjau rakta ir ponas 
turėjai surastie ji mano pugi- 
larese ka ten ant stalo guli, nes 
tikrinu ponui, ir prisiekiu, jog 
nieką nesuejau. Ne suprantu 
pats kokiu būdu ir kokiame 
niierVje, gavosi in ta antgrabi 
ir kas buvo toji motere ? Teip, 
ponas sūdžiau, to visko suvis 
nežinau, o vienok liepei mane 
suimtie, padarai man svieto 
akyse didele sarmata, ir da in- 
kalbineji in mane, jog už viską 
atsakau, už papiktinta žudins
ta! Ne suprantu nieko ka tai 
viską ženklina. Ar tai sapnas, 
ar užeina tame kokia baisi klai
da, asz paimsiu, jeigu teip il
gai prasitrauks.

Slidžia klausė davadžiojimu 
grafo su dideliu užsiėmimu, 
teip kaip ant teatro aktoriaus. 
O paskui paklausė szaltai:

— Ka ponas veikai antgra
bije Kuradosu?

— Nunesziau in ten vaini
ką isz kromininko, kuri pirkau 
prie ulyczios La Roquette.

— Kad tas ant grab is yra 
tuszczias, jokio kimo po juom 
skiepe nesiranda.

— Apie tai nežinojau, atsa
ke Smolles neką susimaiszias.

— Ar ponas gal priguli 
prie giminiu Kuradosu?

— Ne, atsake greitai Jua
nas.

— Tokiame karte pono at
sakymas neturi jokios vertes, 
ir negali noretie idant intike- 
tau. Pasaldai ponas, jog nusi- 
davai in antgrabi, kad nunesz- 
tio vainiką isz kromininko, 
ežia vedei sakai, jog nežinojei 
kad ten niekas nepadaidotas. 
Ne esi odmine Kuradosu, o turi 
rakta nuo antgrabio ir nune
štai vainiką. Kur czion teisy
be? Nes asz paduosiu būda isz- 
siteisinimo, jeigu ponas ne esi 
kaltas. Pasakyki© man, kas pa
liepė nuneszt vainiką iii ąnt- 
g-rabi ?

— Asz tiktai galu tiek pa- 
sakytie: Jog surasta antgrabi
je motere nužudinta, tai ne asz 
esmių žudintojum ir nieko apie 
tai nežinau. O apie t aje žudins
ta dasižinojau ant rytojaus isz 
laikraszcziu, kaip ir visi Pary
žiaus gyventojai.

Sudžia Gibray pakrutinės 
peszais tarė:

— Ne kalbėki© ponas to, ba 
netikiu! Prisipažinai ponas jog 
buvai antgrabije, ir jog ten ne
matai nužudintos moteres.

— Teip; Užginu tai dru
čkiai. Buvo treczia valandą, 
kai[i pribuvau ant kapiniu 
Pere Lachasie, o už puse va
landos sugrąžau nuo kapiniu.

— Ka ponas ten veikiai ?
— Jau sakiau ponui.
— O asz davedžiau ponui, 

jog neteisingi atsakymai. Aisz
kiai duodasi suprast, jog ponas 
tai darai po intekme svetinio 
noro. Tai kas ponui liepe ir kas 
davė rakta nuo tojo antgrabio ? 
Kas do priežastis buvo nuue- 
szinetie iii antgrabi vainiką?

:— Tai mano daigtas.
Tasai szaltas atsakymas ro

dos buvo invales del slidžios, 
ba aiszkiai galima, 'buvo su-
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prast, jog ne ko kito buvo ant
grabije, kai]) tiktai mieryje žu
dinstos .

— Mano pirmutine nuomo
ne buvo neklaidi, jog tame yra 
giminiszka slaptybe; o garsiai 
dadave.

— Czion yra ne tavo vieno 
reikalas, nes reikalas viso sūdo 
ir bukie tvirtu, jog ne trukus 
visko dasižinosime, ka nori 
priesz mus užslėpt.

— Gali būtie, suniurnėjo 
jaunas Ispanas. \

— Jau dabar yra davestu, 
daigiu, jog tai ponas nužudai 
ta motere antgrabija ir tąjį vy
ra, kurio laukai atvažiuojen- 
czio ir karietoja ji nužudai.

— A! Paszauke su skaus
mu pro verksnius grafas, tai ir 
tasai pražuvo isz mano rankos!

— Ar giniesi ponas, jog 
laukai kokio tai žmogaus ant. 
vakarinio geidžiu kelio.

— Ne užsiginu, tai yra tei
sybe. Laukiau mano priteliaus, 
kuris ketino pribūti© isz Lon
dono.

— Ka ponas su tuoni prie- 
telium pradejei?

— Jis turėjo tuojaus pint 
rytojaus važuot isz Paryžiaus 
in Szvaicarija. Nulydėjau ji in 
netolima hotel i szale stoties 
geležinkelio Lyoninio.

— Kaip tas kotelis vadiiia-

— Ne žinau.
— Apie kelinta valanda at- 

siskyrai ponas su savo priete- 
lium ?

— Apie antra valanda po 
pusiaunaktes.

— Ar tai buvo pono tautie
tis?

— Teip yra.
— Kaip vadinasi ?
— Grafas Tiriu Miradoz.
— In koki miestą jis nusi

davė Szvaicarijoje ?
— In Geneva.
— Ar jisai pasakė ponui 

kaip ilgai fenais užtruks?
— Dvi sanvaites.
— Kokiame kotelije ketino 

apsistot Genevoje ir dasižino- 
siu, ar tai teisybe. Nes pirmiau- 
se praszo pono apie iszaiszkini- 
ma, kai]) tai buvo, jog ponas 
buvai apie antra, valanda, su sa
vo prietelum szale Lionskos 
stoties, kad poną tame paezia- 
me laike mate prie ulyczios 
Montorgueil ,kur kalbėjai su 
kelneriu?

— Ant to negaili nieko at- 
sakytie, atsake Juanas, tie jei 
ka sako, jog mane mate hote- 
lije prie ulycžios Montorgueil, 
tai meliboje ponui.
■ — Del ko turėtu meluot ?

— O gal jie jei biustą.
— Ar ponas man nori in- 

kalbet, jog tai galėjo būtie ki
tas panaszuisi iii poną ? Tarė su- 
dž i a t y c z i u o d am as i s.

Ne noriu ponui daugiaiis ka 
sakytie, tiktai tiesiok pasakau 
jog tiejei visi pono faktai yra 
neteisus. Ant galo siunsk po
nas ka greieziause telegrafa 
pas grafa Tirio Miradoz in Ge
neva lioteliBon rivage o persi
tikrinsi ponas jog teisybe kal
bu.

— Tai da. ne Imtu užtekdi- 
nu davedimu. Gal tasai Ispa
nas yra susitarime su ponu ir 

dirbate drauge susitarė siu ta
vim. Vienok nusiimsiu tuojaus 
telegrafa, nes ne pas pono taji 
priteli ,tiktai in tenaitini suda.

— Pavelikie man ponas 
]) a da r v t i e užk I ausim a.

— Klausk ponas, tarė sli
džia iszkelmingai, nes nežinau 
ar galėsiu duotie iižganadyjen- 
ti at šaky ma.

— Man rodosi jog ponas 
mane nužiurai apie dvyliuką 
žudinsta, ka pas žmonis mano 
stono visomeninio ne tankiai 
atsitiko, tarė jaunas Ispanas. 
Visos tai priežastes, kokias 'po
nas padavai, yra ne užtekdinos, 
ponas turi t u retie da kitokias 
svarbesnes? Ar ne noretumai 
ponas man iszaiszkint geriau.

— Turiu ludintojus, kurie 
poną mate ir pažins tuojaus po 
na.

— Asz tam netikiu, negali 
manės pažint, ba jeigu jie ne 
yra apgavikais, tai gal persi- 
žiopjint.

Sudžia užskambino ir pa- 
sznabždejo in inejusi sūdo tar
ną. Slidžia pairasze kelis žo
džius dnt szmotelio popieros ir 
atidavė tarnui kuris skubiai 
iszejo.

— Stokie ponas: Paliepė 
sudžia Ispanui, kuris lig sziam 
laikui sėdėjo. Grafas paklausi 
ir stojo teip, jog szviesa nuo 
lango atmuszinejo jam iii vei
dą. Atsidarę velei duris ir sūdo 
tarnas invede paszaukta. ant 
ludintojaus važnycziu, Barre, 
kuris žmonis pramini Cadetu 
nuo ulyczios Ernestines.

Sudžia tuojaus paklausė ro
dydamas ant jauno Isipano:

— Prisižiūrėk gerai tam 
Įioiiui Cadetai. Ar pažinsti ji ?

— Uadetas dirstelėjo ant 
grafo prisižiurinejo akyvai per 
valanda, o paskui paszauke:

— Ar pažinau? Na žinoma! 
Yra tai tas pats ponas su aku- 
lorais su szviesais plaukais ir 
barzda, kuri vežiau isz St. 
Maude ant geležinkelio stoties 
vakaru szale, kur jisai lauke 
ant kokio tai prietelaus, o pas
kui abudu nuvežiau ant. uly
czios Mantorqueil. Jis tai, o ne 
kitas davė man fenais priesz 
koteli 50 franku popiera, kuria 
turėjau iszmainyt. Is'ztikro tai 
jisai, tai tas pats!

— Na ir ka ponas ant to? 
Paklausė sudžia Juano.

Grafas pabalo kaip- drobe, 
rodos kad aplaike mirtina ypa.

— Sakau ant to, jog tasai 
važnyczia kalba be mėlio, nes 
biustą. Matau kas kartas aisz- 
kiau, jog esmių nužiūrėtu apie 
žudinsta, kuria papilde kas ki
tas ir stojosi auka baisios klai
dos.

Grafas Juan, kaip jau žino
me, szuekejo gerai ir greitai 
Francuziszkai, nes kalba jo bu
vo asztri, teip kaip visu gyven
toju isz Pietines szalies. Cade- 
tas iszgirdes ji kalbanti, tarė:

— Yra tai tas patsiba ir ant 
balso pažinau;

— Ar ir da ponas norėtum 
užsigint ? Tarė sudžia.

— Prislegiu ant Dievo, jog 
giiisiuosiu ir ne palaušiu gintis 
atatsake jaunas grafas Smol
les,

— Gali sau iszeit, tarė su-
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dižia Gibray in vaižnyleziu.
Dabar liepe asu,

Judintojų. Buvo tai virszinin- 
kas nuo geležinkelio stoties, ir 
tas pasakė jog tai jis tame lai
ko buvo ant geležinkelio toja 
paezioja dienoje.

— Paskui da tris ludinto
jus atvede, kurie pripažino jog 
graaf mate ant ulyczios Mon- 
torqueil, o ir kelneris isz to ko
telio, kuriame grafas turėjo 
kvatiera savo, ne ant naudoK 
jau nuo Ispano.

Grafas Juan tvėrėsi isz dide- 
I io rupes'czio už galvos. Ba ne
žinojo, ar jis sapnuoja, ar ligo
je klejoja apie tokius baisius 
paveikslus.

— Kam ponui gintis? Tarė 
gražiai sudžia. Visi ludintojiai 
su kurais ponas taje nakti, ku
re likosi papildinta žudinsta, 
Judina ant pono ir tuojaus po
ną pažino.

— Teip viskas mane ap- 
sikundineje, asz pats pripaži
nau, nes tame yra klaidus nu
žiūrėjimas. Da nusprendimas 
ant manės neiszduotas, viskas 
iszsirodins.

— Tas tiktai priguli nuo 
pono.

— Kai]) tai?
— Jeigu man ponas prisi

pažinsi isz kokios preižastes 
nusidavai in antgrabi Kurado
su.

— Asz sakau, jog tas prie 
nieko nepriguli, nes tai mano 
reikalas.

Sudžia užmėtė akiu ant gu- 
linczio laikrodėlio maszneles ir 
pugialreso nužiūrėto. Ponas sa
kai ,jog vadiniesi grafas Juan 
Smolles ?

— Sakau, ba tai yra teisy
be! Atsake jaunas grafas.

— Gal but, nes teisiesi man 
pasakytie del ko ant szitu daig
tu rauadasi trys literos J. S. K. 
Pirmutine litera tai pono var
das antra pravarde, o treczia 
ženklina ?

— Jaunas grafas tylėjo.
— Ponas nenori ant to at- 

įsakytie ?
— Teip, ne noriu.
— Esi apsigaubės slaptybe, 

tai turi svarbu daigta slept. Ar 
ponas nežinai to, jog tylėjimas 
poną labai toja žudinstoja sun
kina ?

— Toje žudinstoje! Paan
trino Juanas, su kartumu. Po
nas šildžiau, jeigu teip tikrai 
mislini, jog asz žudinsta papil
džiau, ar laikais nežinai delko 
asz papildžiau ?

—: Tolesnis tyrinėjimas 
viską iszrodins.

— Netikiu.
— O asz tikiu. Liepsiu da

bar perskaityt ponui protoku- 
la szito kvotinio, o ponas pasi- 
raszysi.

Juanas iszklauses ir pasira- 
szias po protokulu ant paliepi
mo sudžiaus, ketino būtie nu
vestas in kalėjimą.

— Toj valandoje inejo in 
ofisą kamisorius sūdo su vož- 
nu. Kamisorius ka toki pa- 
sznabždejo in ausi sudžiui, ant 
ko tas suprastinai sudrėbėjo ir 
dirstelėjo stebėtinai ant jauno 
grafo.

— Liepkie ponas ineitie 
tiem dviem ponams, ka laukia 
ant karitoriaus, tare in kainiso- 
ri.

Tasai iszejo ir netrukus su- 
gryžo su dviem 'ponais. Kuni- 
gaiksztis Vladimierius Purigos 
pirmutinis sekretorius Ispani
jos ambasados, ir Vice-grafas 
Guy d’Arfeuille, tarė kamiso
rius sūdo rodydamas ant nau
jai pribuvusiu.

Juanas apkaito, o akys 
džiaugsmu pražibo! 'Sudžia 
Gibray stojo ir prisiartino pa
sveikint tuosius ponus.

Kimigaiksztis Purigos buvo 
augsiztas vyras, apie penkios- 
deszimts metu, tikrai iszrodan- 
tis ant Ispano. Ilga balta barz
da kaip sniegais sieke net ligi 
juostai, veido labai aristokra- 
tiszko ant kurio iszsirodinejo 
poniszkiunas ir gerumas. Ant 
krutinės jo blizgėjo keli orde
riai.

Kimigaiksztis Purigos pasi- 
kloniojo sudžiui, o paskui isiz- 
traukes rankas prisiartino pas 
Juana, kuri vice-grafas d’ Ar- 
feuilles jau laike savo glėbyje.

— Nesibijokie mylimas 
vaike, tarė puikinu balsu ?n 
Juana, kurio akyse aszaros ži
bėjo. Klaida in kuria papuolei 
netrukus is'zsirodis.

— Gerbiamas kunigaikszti! 
Tarė sudžia Gibray, ar pono at- 
silankimas kiszas'i ka prie tojo 
jauno suaresztavoto 'žmogaus ?

— Teip, ponas siudžiau, at
sake sekretorius ambasados, o 
piymiause prasizytau pono apie 
didele malonia. •

— Kuom galu prisitar- 
naut ?

— Liepkie' ponas nuimtie 
geležinius panezius nuo mano 
tautiecziui ir prietelui grafui 
Juaiiui Smolles.

— Gerai gerbiamas kuni- 
gaiksizti!

Ant paliepimo sudžiaus liko
si nuimti paneziai nuo tanku 
Juano.

— BUS DAUGIAU —

— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!
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Žinios V ietines
— . Tai ir po Rinkiniu
— . Sekantieji Kandidatai 

ant micsztiszku urėdu likos ap
rinkai: Patrick Foley (D) ant 
Chief Burgess; Arthur B. Jen
kins (R) ant Tax Collector; 
Daktaras Wm. II. Lawlor (D), 
John A. Roos (D) ir Stephen 
Lukach (D) ant School Direc
tors;. Stephen Zeleznik (R-D) 
ant Skvajero; Andrew F. Gu
lick (R) ant Auditor; Vincent 
Lezousky (R) ir Ant. Drongi- 
nis (D) iszrinkti Kouncilmo- 
nai pirmam vorde.

Scįiuylkilio pavieto beveik 
visi Republikonai kandidatai 
likos aprinkti.

— Subatoj pripuola Szven- 
to Villibrordo, Gotfrido vysku
po, o Tautiszka Vardine: Kvie
tė. Ir ta diena: 1808 m., Finlan- 
dija bvuo pasidavus Rusijai, 
bet tai nebuvo pirm u t in is nei 
paskutinis sykis. Rusija pradė
jo brautis in Finlandijos krasz
ta nuo 1529 metu. Ir sziais mu
su dabartiniais laikais Sovietu 
Rusija taipgi stengiasi užka
riauti ta maža Finlandija, bet 
nežiūrint kiek sykiu Finlandi
ja buvo užkariauta, ji vis prisi
kelia ir vėl piieszui in akis sto
ja; 1916 m., Jeannette Rankin, 
isz Montana valstijos buvo iš
rinkta. in Kongresą. Tai pirmu- 
tin emoteriszke Amerikos Kon
grese; 1917 m., Balszevikai po 
Lenino vadovyste, užėmė val
džia .Rusijoje. Generolas Lu
dendorff as, savo prisiminimuo
se raszo, kad Vokiecziai buvo !r. ' *
pasiuntė Leniną isz Szveicari- 
jos, per kelis kitus krasztus, 
po Rusu revoliucijos, kad jis 
tenai skleistu savo Bolszevisz- 
ma; 1933 m., F. H. LaGuardia 
buvo iszrinktas New York 
miesto mayoru; 1944 m., 
Franklin D. Rooseveltas isz
rinktas Prezidentu ketvirta 
karta; 1919 m., Rusijos revo
liucija prasidėjo.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola dvideszimts ketvirta 
Nedelia ipo Sekminių, taipgi 
Szv. Severino, o Tautiszka 
Vardine: Sviilbutas. Ir ta die
na: 1923 m., Bavarijos polici- 
jantai suardė susirinkimą ir 
numalszino maža sukilimą, už
vardinta “Beer Hall Putsch”. 
Tu sukilėliu tarpe 'buvo vienas 
jaunas Schick Igr ube r. Jam 
kaip tik patiko eiti in kalėji
mą, nes jis turėjo daug darbo: 
parašky ti k n y g a “ Mein 
Kampf!”; 1932 m., Prez. F. D. 
Rooseveltas laimėjo rinkimus. 
Kongresais nubalsavo pavėlin
ti parduoti ir gerti svaiginan- 
czius gėrimus. Kongrese ran
dasi dauguma Demokratu; 
1933 m., Kuboje vėl siauezia 
karas; 1939 m., Hitleris ste
buklingai iszliko gyvas kai 
bomba susprogo Munich saliu- 
nę. Szeszi kiti žuvo; 1940 m., 
Hitleris sako kad Amerikos 
pagelba neiszgelbes Anglija.

-r- Musu skaitytojas, ponas i 
Juozas Gailiuszis, isz Linden,' 
N. J., ana diena lankėsi mieste 
pas ponstva L. Kaczmarczykus 
ant E. Pine uly., ir pas A. Ku- 
czinskus szeimyna nuo Weston 
Place, arti Shenadoro. Ir prie 
tos progos ponas Gailiuszis at
lankė “Saules” Redakcija, at
naujinti savo prenumerata už 
laikraszti. Apie trisdeszimts 
metu atgal ponas Gailiuszius 
gyveno Shenaidoryje. — Aczin 
už atsilankyma.

Panedely'je pripuohrSzv?

Teodoro, o Tautiszka Vardine: 
Migle. Ir ta diena: 1940 m., 
Anglijos Premjeras kuris taip 
pataikavo Naciams, stengda
mas iszvengti kara, Neville 
Chamberlain, pasimirė. Jis bu
vo septynios deszimts vieno 
met oamžiaus; 1872 m., Boston, 
Mass., gaisras, 776 namu sude
gė; 1818 m., užgimė Ivan Tur- 
genev, garsus Rusijos' rąszyto
jus; 1858 m., New York miesto 
garsi Symfonijos Orkicsitra 
davė pirmutini savo koncertą. 
Leopold Damrosch buvo tos 
orkiestros dirigentas. 1918 m., 
Vokietijos Kaiseris Vilhelm 
Antrasis apleido savo kraszta 
ir pabėgo in Holandija. Jis ežia 
gražiai ir ramiai sau karszejo 
kol pasimirė. Valdžia jam bu
vo paskyrus daugiau kaip mi
lijoną doleriu ant metu pensi
jos; 1949 m., Mainieriu bosas 
John L. Lewisas insake 
minksztos anglies inainicriams 
gryžti in savo darbus kad ir.be 
kontrakto. Tai pirmutinis sy
kis, kad Lewisas sutiko leisti 
mainieriams gryszti in darba 
be kontraktu. Visu mainieriu 
iki sziol, szaunus obalsis būda
vo “Nėra kontrakto, nėra dar
bo”!

— Ftarninke pripuola Szv. 
Audriojo, o Tautiszka A ardi- 
ne:Gelone. Ir ta diena: 1928 
m., Japonijos Imperatorius Hi
rohito buvo apvainikuotas; 
1483 m., gimė Martynas Liute
ris, kuris buvęs Kataliku Baž- 
nyczios kunigu, pamote ta tikė
jimą ir insteige Liuteronu tikė
jimą; 1938 m., A okietijos pa
siuntinys iii Paryžių, buvo 
Herschel Grynszpan nužudy
tas. Naciai inirszo visoje Vo
kietijoje ir Žydams atkerszino 
visus juos suvarydami in lage
rius ir pareikalaudami $490,- 
090,000 Atlyginimo' už trijų 
dienu; 1775 m., Anierikos Ma
linai insteigti; 1949 m., Vidau-

I Sekretorius Julius A. Krug pa
sitraukė; 1433 m.., Sigisdas at
ome Lietuvos sostą nuo Kuni
gą i k s zcz i o S z v i d r i ga i I o s.

— Sercdoj pripuola Ame
rikos Tautiszka Szvente, Karo 
Paliaubų Diena.

. -— Gerai žinomas musu tau
tietis ponas Adomas Urbonas 
isz Grier City, Pa., lankėsi 
mieste pas pažinstamus ir prie 
tos progos atlanko “Saules” 
Redakcija atnaujinti savo pre
numerata už laikraszti “Sau
le”, nes ponas Urbonas yra 
musu senas skaitytojas. Acziu 
u'ž atsilankyma.

Binghamton, N. Y. — Kaip 
kiekvienais metais, taip ir szi- 
inet American Civic Associa
tion, Kalurah Temple patalpo
se Spalio 10-11 d.d., buvo su
rengta vietine Tautu szvente-— 
Community Folk Festival. Ta 
szvente susidėjo isz trijų tau
tinio pasirodymo rusziu: tau
todailės, valgiu ir paproeziu, 
kurie., kaip paprastai, apsiri
bojo liaudies szokiais. Lietu
viai atstovavo tik savo tauto
daile ir valgius.

Tautodailės stala labai gau
siais, gražiais ir tikrai Lietu
vi sz kais eksponatais sumaniai 
ir labai sėkmingai i n rengė po
nia Phillis Vaškiene irp-el Ve
rute Knizikevicziute, abi labai 
inteligentiszkos ir san jausimos 
Lietuvaites. Ypatinga, isz kitu 
tautybių iszsiskirianczia, ju 
stalo puošmena sudarė gausus 
rinkinys gintariniu iszdirbiniu 
ii- Lietuviszki klasiszkai kilnus 
ir ramus liaudies audiniu spal- 

-vu ii’Tasztu deriniai, kurie "vi-

siszkai užtarnautai trauke dė
mėsi Amerikoniszkos publikos, 
kuri sziaip tokiems dalykams 
laibai kitokiszkai. Jie, kiek asz 
supa ra t u, bendras 'parodos 
tikslas 'buvo iszryszkinti Bing- 
haintone g\ venaneziu tautybių 
savitumus, tai, reikia pasakyti, 
kad tu dvieju Lietuviu moterų 
szmanynia ir skonis1'isztikruju, 

prie 
inti-

b'et kuri žmogų, buvusi 
Lietuviszko stalo, galėjo 
kinti, kad Lietusiai turi savas 
\patingas meno sąvokas, nie
kur kitur nepasikartojanezias. 
Asz manau, kad ne asz vienas 
jaueziau stiprėjanti pasitikeji 
ma savim, žiūrėdamas in savo 
tautos kūrybinio genijaus me 
m darinius. Ka dvi darbsz. zio 
ir savo verte žinanezios mote: 
rys kartai.-1 padaro per du va
karus, to karinis nepavyksta 
padaryti nei pedagogams ,nei 
politikams per isztisa eile me
tu. Reikia, pabrėžti, kad. abi 
paminėtos Lietuvaites yra se
nųjų imigrantu dukros, iszlai- 
kiu'jios savy tai. kas senasis že- 
miszkas joms per ju tėvus yra 
davės, tuo paežiu metu būda
mos ir labai geros Amerikie
tes. Gražiai atrodo, ir yra Ame 
rikos prasme.

Valgiu stala paruosze ponia 
E. Jaszkauskiene su eile .jai 
darbu.ar kepiniais padėjusiu 
moterų: p. A. Giediene, Ph. 
Vaškiene ,M. Pundiene, p. 
Marcziuskiene, A. Kasperavi- 
cziene, p. Guokiene, H. Sara- 
kauskiene, p. Gcgžniene p. Ma
ciene, A. Bonasevieziene, E. 
Grigaliūniene. Savo automo'bi- 
iiais dideli daigiu vežiojimo 
darba pašiau ko janeziai atliko 
p. p. Kavaliauskas ir S. \'aska. 
Jiems padėjo Y'. Grigaliūnas. 
Stalas buvo gausus. Kepiniai 
buvo invairus ir publikos no
riai ragaujami. Kad viskas bu
vo labai ksanu, tuo sziu eilu- 
cziu raszytojas insitikino 'bo
sniai i u gaudama s. Kiek žinoma, 
už parduotus kepinius gautas 
pajamas moterys yra nuspren- 
dusios pasiusti BALF’ui. Tai 
isztikruju laibai gražu.

Už toki dideli pasiaukojima 
aukszcziau suminėtiems asme
nims turėtu būti dėkingi visi 
Lietuviai, nes ju gražus darbai 
padeda Lietuviams insigyti ge
resni varda visoj Amerikoj ir 
jiems praskina kelia in geres
ni insikurima.

PIENAS PABRANGO 
NEW YORK MIESTE

aJgu, bet nukenezia tas pats 
darbo žmogelis, kuris turi vis 
mokėti ir mokėti.

BELAISVIS
NUŽUDYTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nieji belaisviai panasziai pa- 
reiszke kad jiedu nori gryžti 
in savo kraszta.

Tai dabar isz viso, nuo anos 
sanvaites randasi szeszi belais
viai kurie nori gryžti in savo 
Komunistu valdomus krasztus.

Indijos sargai buvo visus 
tuos belaisvius perspeje kad 
jie nesipultu ant ju. Kai vienas 
isz tu Komunistu belaisviu 
pradėjo bėgti in Indijos sargu 
eiles, jis buvo ant vietos su
šaudytas.

EISENHOWERIO
PRIESZAI PATYS

REPUBLIKONAI

NEW YORK, N. Y. — Now 
York mieste pienas pabrango 
vienu centu, nuo ano Utarnin- 
ko. fieri minkai buvo sustrai- 
kave per szeszias dienas reika
laudami didesnes algos. Pieno 
kompanijos sutiko savo darbi
ninkams algas pakelti po sze- 
sziu dienu derinejimo. Bet tuo- 
jaus pabrangino savo pieną.

Borden Milk kompanija, vie
na isz didžiausiu szitoje apy
linkėje tuojaus savo pieną pa
brangino vienu centu ant kvor
tos ir visos kitos kompanijos 
panasziai padare.

Kaip szitos pieno kompani
jos pasielgė, taip panasziai ir 
kitos kompanijos ir fabrikan
tai sziandien pasielgia. Kai tik 
darbininkai pareikalauja di
desniu algų, jos sutinka, bet 
tuo paežiu sykiu savo tavo ra 
pabrangina.

Visa tai reiszkia, kad ne 
kompanijos, fabrikantai ar 
biznieriai nukenezia, kai dar- 
binirrkai pareikalauj a didesniu

BUCHAREST '
PASMERKĖ 13

ka-VIENNA. — Bucharest 
riszka valdžia, teismas pasmer
kia mirties bausme trylika 
žmonių už sznipinejima ir isz- 
davima svetimiems krasztams 
savo kraszto paslapcziu.

Dvylika buvo ant sykio su- 
szaudyti, pranesza Agerpres 
laikrasztininku sztabas. Kas 
bus su tu try likto j u dar niekas 
nežino.

Bet visi yra intarti už sznipi
nejima ir už savo kraszto isz- 
davima. Jie buvo intarti už 
stengimasi suardyti visa tvar
ka savo kraszte ir subuntavoti 
žmones priesz esamaja valdžia. ,

Matyti isz to kad Komunis
tai neramiai miega, kad jie ne
gali nei ant savųjų pasitikėti, 
nors jie laiko geležine ranka 
ant visu savo žmonių.

WASHINGTON, D. 0.
Eisenhoweri ir jo Republikonu jiems kad 
partija ne tiek ėda Demokratai 
kaip tos pa ežios partijos virszi- 
ninkai, Republikonai.

Tik vienas pavyzdys, kuris 
parodo kaip Republikonai tar- ‘ 
pu saves dabar negali vienybes 
pa’aikyti:

Leonard Hall, Republikonu 
Partijos pirmininkas, su ku
riuo visi Republikonai ir pats 
Eisenhoweris turi skaitytis, 
rengdamas po’itini iszsireisz- 
kima, prakaltas, norėjo pasi- 
tarti su Prezidentu Eisenhowe- 
riu.

Jis patelefonavo in Balt-na- 
muosius ir paprasze kad jis no
ri pasikalbėti su Prez. Eisen- 
howeriu. Jam buvo trumpai ir 
griežtai praneszta kad Prezi- 
dentas Eisenhoweris yra užim
tas ir neturi jam laiko. Jis ta
da paprasze ar jis galėtu pasi
tarti su Prezidento Pagelbi- 
ninku, Sherman Adams. Ir ežia 
jam buvo pasakyta kad Pre
zidento pagelbininkas yra už
imtas ir neturi jam laiko. Ta
da jis dar paprasze ar butu ga
lima su Balt-namuosu patarėju 
pasitarti, Bernard Shanley. 
Bet Bernard Shanley teipgi 

j buvo užimtas ir neturėjo savo | 
| partijos virszininkui laiko.
1 Tada Republikonu partijos 
; virszininkas, Hali su nei vienu 
isz didžiųjų nepasitaręs pasira- 
sze savo prakalbas ir savotisz- 
kai stengiesi paaiszkinti kodėl 
tiek daug Republikonu dabar 
pralaimeja rinkimus.

Visa tai parodo kad dabar 
nėra nei tvarkos nei parunko 
Republikonu partijoje. Tai pa- 
aiszkejo Kansas ir Missouri 
valstijose kur iki sziol Repub
likonai vieszpatavo bet dabar j 
per snuki gavo. ,

Dabar matyti kad Republi- i 
konu Partijos vadai ir virszi- Į 
ninkai labiau puolasi ant savo 
partijos ir ant paties Eisenho- 
werio, negu ju prieszai, Demo
kratai.

Republikonu Partijos va
dams jau dabar nepatinka keli 
Eisenhowerio paskirtimai 
žmonių in augsztas ir atsako-

• į mingas vietas. Darbo ir Agro
nomijos sekretoriai tai tik vie
nas mažas bet daug reiszkian- 
tis dalykas, .kur Republikonai ’ 
nesutinka su savo partijos va
du, Prezidentu Eisenhoweriu.

Skaitykit “Saule”

REPUBLIKONAMS 
PER NOSĮ .

Vietiniai Rinkimai Už 
Demokratus

ik i sziol savo žodžio neiszlaikė.
Rinkimai ir visi kiti.,Ženki ai 

aiszkiav rodo kad Republiko- 
nrms ateinančiais melais bus 
riestai. Iszrodo kad Republi- 
konu Partijos dienos ysazing- 
tone yra suskaitytos. ;

NETYCZIA
NUSIŽUDĖ

WASHINGTON, D. C. — 
Iszimant Phi’adelphia ir Penu- Į 
sylvanijos kitus mažus mieste- i 
liūs, szie rinkimai parode kad 
žmones nepasitiki ant Repub- 
likonu ir nori gražinti Demb-J 
kratų Partija. . b

Jau kai kurie sako, kad Pre
zidentas Eisenhoweris turėtu i 

e i 
pasitraukti isz Prezidento vie- | 
tos, nes jau ir jam turėtu būti 
aiszku, kad Republikonu Par
tija yra nepageidaujama. 

New York, Wisconsin ir Vir
ginia valstijos dabar per rinki- - 
mus parode kad Republikonu i 
partija neturi vietos musu po-! 
litikoje. 

Visi laukia iszgirsti ka pats ;
— Gal jusu draugai yra Prezidentas Eisenhoweris pa- I 

nusiminė ir neramus laike sakys apie sziu rinkimu ženk.; 
szios bedarbes, tai pasakykite j jus !

n c ii o iiimc n a tai / . Į . ' į- . ••Ar Eisenhoweriui patinka ar rejo padėti m kita kambarį, jis 
ne, jis turi prisipažinti kad jo 

j Republikonu partija yra sziau- 
dien nepageidaujama darbinin
ku ir ūkininku, i ■ ,

Republikonai per pastaruo- 
_ ri. f . - T ~ , sius rinkimus baisiai daug pri-H Pirkte U. S. Bonus! i žadej

Saule”, o bus jie jums už tai 
užsiraszytu sau 

dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys ju nubudima.

BRIGANTINE, N. J, —
Vienas žmogus netyežia gala 
gavo kai jis savo nauja me
džiokles karabina pajodinėjo 
savo szeimynelci.

Trisdeszimts asztubniu me
tu amžiaus Edward J. Dahmus, 
nuo 100 Tryliktos ulyczios, in 
Brigantine, N. J., rengiesi eiti 
medžioti szia sanvaite. Jis sa
vo žmonai Hazel ir sayo dviem 
svccziam parode savo nauja 
medžiokles karabina. s '

Policijos saržentas Jesse RL 
ley sako kad ponas Dahmus ta 
karabina visiems parade apie 
antra valanda isz ryto ir pas
kui kai jis ta karabine jau ho

kaip ten netyczia paspaude to 
karabino gaiduką ir szuvis jam 
pataikė staeziai in veidą.

Mires Dahmus buvo ka tik 
užsidėjęs bizni parapdavuoti 
mažus laivelius žvejotojams te-

o visiems žmoniems, bet nai pamarese.1 ■
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