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Prezidentas Dwight Ei- 
senhoweris ežia pasiraszo 
ant taksu permainymo bylos 
ir inveda nauja instatyma.

Czia su juo yra: sėdinti, 
Kongresmonas Daniel Reed, 
(po kairei), New York, N. 
Y., kuris daugiausia "darbo

Isz Amerikos
PRANCUZISZKAS

ATLYGINIMAS
.. -r-*”* -

Armija Pagerbė, Pa- 
augsztino, Ir Isztreme

WASHINGTON, D. 0. ~ 
Devynioliktame szimtmetyje 
vienas garsus Prancūzu raszy- 
tojas parasze pasakė apie ju
ras ir jurininkus, kaip vienas 
drąsuolis jūreivis savo drąsą 
visa laiva iszgelbejo. Didele 
kanuole anuota ant laivo, per 
audra pasileido ir eme laivo 
szonus daužinti. Vienas drą
suolis pasisiulino ta kanuole 
pririszti, bet laivo kapitonas 
jam uždraudė.

Tas jūreivis, matydamas kad 
visiems gresia baisus pavojus, 
nepaisindamas savo kapitono, 
szoko prie tos kanuoles kuri 
daužė laivo sžonus, ir po kiek 
laiko pasekmingai ta kanuole 
pririszo.

Kapitonas už tokia jo drąsą 
jam suteikė augszcziausia 
Prancūzijos garbe, “Croix de 
Guerre’’, už jo drąsą, ir paskui 
pasmerkė kad jis butu suszau- 
dytas už nepaklusnumą.

Taip musu armija, rodos, da
bar pasielgia su savo karinin
kais. . z

Brigados Generolas Ralph 
Zwicker, penkios deszimts vie
no meto amžiaus Camp Kilmer 
komandorius, stojo už Armija 
priesz Senatorių McCarthy. 
Armijos didžiūnai ji pagyre už 
isztikimybe ir paskui ji pasky
rė, ar teisybe sakant, isztreme 
in Tolimuosius Rytus, in Ža
rna, Japonijoje. Tai tolimiau
sias nuo Amerikos krasztas ir 
arcziausias prie Sibiros.

Major Generolas Kirke B. 
Lawton, Fort Monmouth, New 
Jersey komandorius, stengiasi 
padėti Senatoriui McCarthy 

padėjo perraszydamas szita 
byla; Ir Senatorius Eugene 
Millikin, isz Colorado. Kiti 
isz kaires in deszine: Sen. 
Styles Bridges, New Hamp
shire, Kongresmonas Leo 
Allen, Illinois; Kongreso 
pirmininkas Joseph Martin,

surasti Komunistus toje tvir
tovėje. Jis buvo Armijos Dak
taru pripažintas nesveikas ir 
dabar yra padėtas ant pensi
jos. Jis gauna szeszios deszim- 
ta nuoszimti savo algos. Pa
prastai, karininkas pats turi 
praszytis pensijos, bet Genero
lui Lawton armija ta pensija 
paskyrė visai jam nepraszius.

Reiszkia jis likos praszalin- 
tas, gavo “sakti“.

Generolas Douglas MacAr= 
thur dryso teisybe pasakyti ir 
jis susilaukė savo užmokes- 
czio. Jis, žinoma, nemaža pen
sija gavo, bet ir “sakti“ gavo.

Tai tikrai Prancuziszkas 
teismas, pagerbk, paaugsztink 
ir paskui paszalink.

Mums prisimena Amerikos 
pirmtaku nu nusistatymas, ku
riems didžiausias pavojus dy- 
kumuose būdavo nuo razbai- j 
ninku, banditu ir kitu dyka
duoniu, kuriu priežodis būda
vo: “Mes jam duosime proga 
pasiteisinti, teisinga teismą 
v esi me ir po tam ji pakarsi
me. ’ ’

83-czias KONGRESAS

WASHINGTON, D. C. — 
'Asztuonios deszimts trecziaš 
Kongreso poosedis užsibaigė ir 
parode, kad vyriausioji partija 
Kongrese, jeigu ji neturi dau
gumos nariu negali gerai veik
ti ir negali tinkamai savo dar
ia atlikti.

Nors musu Kongreso sutvar
ką mas daug geresnis už Euro
pos krasztu, kur, kad ir maža 
priesztaraujanti partija gali 
visa tvarka sustabdyti ar suar
dyti, bet visgi beveik visa Re
publikonu Partijos veikla Kon
grese buvo trukdoma už tai 
kad Republikonai Kongrese ir 
Senate turėjo virszu tik per du 
ar tris balsus.

Kongreso Partija turėjo ge
ra proga paimti valdžios vade
les in savo rankas, kai Kongre
sas pradėjo savo posėdžius, bet
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Mass., Konoresmonas Leslie 
Arends, Illinois, Senatorius 
Homer Ferguson, Michigan, 
Kongresmonas Charles Hal
leck, Indiana, Senatorius Le
verett Saltonstall, Mass., ir 
Iždo Po-Sekretorius Marion 
Folsom.

visoje Republikonu Partijoje 
neatširado nei vieno tikro va
do. Prezidentas Dwight Eisen- 
howeris labai norėjo tokia pir
menybe paimti savo partijai, 
bet jo partijos vadai su juo ne
sutiko ir jam neleido.

Vienok, jeigu szitas Kongre
sas nors ka nuveikė, tai acziu 
Prezidentui Eisenhoweriui, ku
ris tankiai, su Demokratu pa
gelia innesze ir invykdino by
las ir instatymus. Tai ypatin- 
---------— —---------------J--------------- ------------------ J X 
gai buvo kaslink pramones ir 
biznio ir farmeriu paszelpos.

Prez. Eisenhoweriui pasise
kė investi ir palaikyti Užsienio 
Reikalu tvarka, nežiūrint 
priesztaravimu ne tik isz De
mokratu, bet ir isz jo paties 
partijos Republikonu.

Dabar, kai Kongresas savo 
darba užbaigė ir kai visi Kon
gresmenai ir Senatoriai nusi
skubino namo, pyszkinti pra
kalbas ir viską visiems priža
dėti priesz ateinanezius Rinki
mus, kiekvienas Republikonas 
gerai žino, kad Republikonu 
partija szi rudeni turi laimėti 
daug daugiau vietų Kongrese, 
jeigu Republikonai nori palai
kyti savo pirmenybe Kongrese.

BUVĘS ITALIJOS
PREM. PALAIDOTAS

ROMA, ITALIJA. — Buvęs 
Italijos Premieras, Alcide De 
Gasperi buvo iszkilmingai pa
laidotas. Jo draugai ir jo prie- 
szai dalyvavo szermenyse ir 
laidotuve.se. Visi, ir draugai ir 
neprieteliai, prieszai pripažins- 
ta kad buvęs Premieras Alcide 
De Gasperi iszvede savo krasz- 
ta isz pokarines pražūties. Visi 
ji vadino “Ponu Italija“, taip 
norėdami pasakyti kad jis at- 
sovavo visa Italijos kraszta.

Daugiau kaip trys tukstan- 
cziai Italijos vadu ir septynios 
deszimts keturi svetimu krasz
tu Ambasadoriai dalyvavo to
se laidotuvėse. Ambasadorių

(Tasa Ant 4 Puslapio)

McCarthy moka
KAIP PASIRINKTI

■ p
Jo Advokatas, Vienas 

Isz Gabiausiu Ir
Apsukriausiu

WASHINGTON, D. C. — 
Edward Bennett Williams, ku
ri Senatorius Joseph McCarthy 
pasirinko ji užstoti . per . atei
nanezius tardinimus, Senate, 
yra visu Vaszingtono advoka
tu, teisėju ir politikierių labai 
invertinamas ir beveik visu bi
jomas. Visi pripažinsta kad 
jam lygaus Vaszingtone nėra.

Szitas jaunas, tik trisde
szimts keturiu metu amžiaus 
advokatas jau yra po visa 
kraszta pagarsėjęs, kaipo pa
vojingas prieszas teismo kam
bariuose. Jis pradėjo savo dar
ba deszimts metu atgal, Vasz
ingtone.

Kai tagoezius Robert Dud
ley buvo ne tik intartas, bet 
beveik ir pasmerktas už ta i 
skandalą in Reconstruction Fi
nance Corporation, kai kostu- 
meriams ir draugams, su val
džios pinigais buvo perkama 
visokiu brangiu dovanu, kaip 
automobiliu, refrigeratoriu, ir 
ju botoms “mink” kailiniu, 
fur-eoatu, visi jau ne tik mis
tino, bet gerai žinojo kad tam 
Robert Dudley jau kalėjimas 
jo laukia. Bet jis pasisamdė 
szita Edward Bennett Wil-
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21 ŽUVO EROPLANO

NELAIMĖJE ,

AMSTERDAM, NEDER. — 
‘1 Royal Dutch KLM “ eropla- 
nas, skrisdamas isz New York 
miesto, veszdamas dvideszimts 
viena žmogų, nukrito in North 
mares. Jam reikėjo dar tik ke
lias minutas pasiekti savo sto
ti. Iszrodo kad nei vienas ne- 
iszliko gyvas.

Eroplano kompanijos atsto
vai sako kad ant to eroplano 
važiavo dvylika keleiviu ir de
vyni lakūnai, ir eroplano dar
bininkai. Tas keturiu inžinu 
Douglas DCGB eroplanas buvo 
tik trisdeszimts myliu nuo Am
sterdam, in kur jis skrido, 
staiga jis pasileido žemyn isz 
debesų ir nukrito in juras.

Du kiti keleiviai buvo paim
ti in ta eroplana in Shannon, 
Airijoje, kur buvo to eroplano 
paskutinis sustojiimas. Tas 
eroplanas buvo pristatytas kai 
tiek daug žmonių norėjo va
žiuoti ir eroplanas kuris pa
prastai ta kelione padaro buvo 
pilnas.

Buvo gandu kad jis su kitu 
eroplanu padangėse susimusze, 
bet kompanijos atstovai sako 
kad nieko pnaszaūs nebuvo, 
nors jie negali dar pasakyti 
kaip ta nelaime atsitiko.

Sudegusio eroplano dalys 
buvo surastos ant bangu. Keli 
laivai greitai pribuvo prie tos 
vietos bet*jau nieko neberado.

--------------------1---- •—--------------- -------------------

BRAZILIJOS
PREZIDENTAS

NUSIŽUDĖ

Buvo Sutikės Pasi
traukti Isz Valdžios

RIO DE JANEIRO, BRAZI- 
LIJA. — Brazilijos Preziden
tas Getulio Vargas nusiszove 
save staeziai per szirdi, kai ka- 
riszki vadai buvo privertė ji 
pasitraukti isz valdžios ir ant 
kiek laiko visai iszsikraustyti 
isz savo kraszto.

Jis paliko trumpa raszteli: 
“Savo prieszams asz palieku 
savo mirties paveldejima. Asz 
su savimi nesziosiu in amžinys- 
te liūdėsi kad asz nebegalejau 
geriems žmonėms daugiau pa
dėti.“

Jis nusiszove in Catete Palo- 
ciu, Brazilijos Baltieji Namai, 
tik keturios valandos nuo to 
laiko kada jis buvo sutikės pa
sitraukti isz savo vietos. Jis 
buvo septynios deszimts vieno 
meto amžiaus.

Generolas Caido de Castro, 
Vargo kariszko sztabo vyriau
sias karininkas buvo su juo tuo 
laiku. Policija sako kad Prezi
dentas Vargas staiga iszsitrau- 
ke revolveri isz kiszeniaus ir 
nusiszove, pirm negu tas Gene
rolas galėjo ji sustabdinti.

Jo vieta tuojaus užėmė vice
prezidentas Joso Cafe Filho, 
penkios deszimts penkių metu 
amžiaus. Jis tuojaus pasakė 
kad jis stengsis sutverti visu 
partijų unija, kad suvienyjus 
viso kraszto politika.

Vargas buvo sutikės pasi
traukti kai Armijos virszinin- 
kai susivienyjo su Lakunu 
Sztabo virszininkais ir visi pa
reikalavo kad jis pasitrauktu, 
už tai kad jo palociaus sargai 
yra intarti už kėsinimąsi ant

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Naujas Paliaubų

Major Generolas E. L. M. 
Burns, isz Kanados, naujai 
paskirtas Tautu Sanjungos 
Taikos Tvarkymo vadas Pa
lestinoje, pasiszneka su Ge
neral Sekretoriumi D ag 
Hammarskjold, (po deszi- 
nei), Tautu Sanjungoje, New

V. L. Boezkotvski, Editor and ligr.

Už Geležines Uždangos
Kaip Vyko ‘Istoriniai 

Liaudies Seimo
Posėdžiai’

liudininko pareiszkimu, 
1940 m., Liepos 21 d., priesz 
“liaudies seimo“ posėdžio pra
džia in Va’st. Teatro scenos 

! užkulisi buvo atsiustas raudo
nos armijos 183 žmonių dali
nys, kuris užėmė sargybinius 
vietus. Jie buvo gnkluoti lau
ke kautynių ginklais. Sargybi
niai postai buvo slepiami, o 
phtys sargybiniai slėpėsi už 
scenos užkulisyje esaneziu de
koracijų: szviesos rampų, už
uolaidų, geliu girliandų. Po 
seimo prezidiumi skirtais sta
lais buvo taip pat suguldyti 
sargybiniai ir pridengti grin
dis siekianeziom staldengtėm, 
o ju ginklai paruoszti veikti. 
Posėdžio jiega vyriausiųjų rin
kimu komisijos buvo nutarta 
praneszavima per radija, bet 
vienam NKVD majorui Rusui 
užprotestavus, praneszavima 
priesz pat posėdžio pradžia bu
vo atszaukta. Buvo leista tik 
kai kuriuos posėdžio mažumus 
inraszyti in radijo plokszteles. 
Praneszimos bijota, del gali
mos trukdytojos. Tuos visus 
invykius macziusiam buvo pa
vesta pravesti radijo prane- 
szimai, todėl J. St., juos labai 
gerai žino.

Posėdžiu darbotvarke buvo 
suraszyta Rusu k., ant Sovie
tu pasiuntinybes blanku. Prie 
kiekvieno punkto buvo pažy
mėta pasiuntino pavarde ir 
kas pasiuntinybes nustatyta 
drbotvarke turėjo siūlyti vie- 
szai. Kiekvienam pasiuntinui 
jau isz anksto skirta pasakyti 
kalta buvo paraszyta pasiunti
nybėje ir aprobuota pasiunti-

Vadas Palestinoje

York mieste. Generolas 
Burns, Pagelbininkas Minis
ters Veteranu reikalu Ka
nadoje nuo 1950 metu užima 
vieta Major Generolo Vagn 
Bannike, isz Denmark, kurio 
laikas užsibaigė kaip vetera
nu vadu.

66 METAS

Penkios deszimts dvieju 
metu loszike ir szokike, Sal
ly Rand, kurio garsiausias 
loszimas yra vieszai nusi
rengti per savo szokima, už
simėtė keletą drabželio del 
savo vestuvių in Las Vegas, 
Nevada. Ji apsiženijo su 
trisdeszimts penkių metu- 
amžiaus Fred Lalla, kuris 
yra kontraktorius in Los 
Angeles, California. Už ke
liu minueziu po taip vadina
mo szliubo, loszike ir szoki
ke Sally Rand nusiskubino 
vėl szokti ir vieszai nusi
rengti.

nio Pozdnistkovo. Pasiuntiny
bes numatytieji kalbėtojai kal
bas gavo atvykę in posėdi. 
Kiekvienam pasiuntinu salė j e 
buvo priskirtas “stebėtojas“, 
slaptosios policijos atstovas, 
kuriam buvo pavesta sekti, ar 
pasiuntinas balsuoja, ka szne- 
ka su gretimai sedineziu kai
mynu ir 1.1. Visa posėdžio jie
ga, kalbėtojai, smulkiausios 
sužymėta atskiruose prezidiu- 
jiegos dalykai buvo isz anksto 
mui skirtuose lapuose. Depu
tatai einant kalbėti in teisma- 
vieta, prezidiumo pirmininkas 
po kelis kartus klausdavo kal
bėtojo pavardes, patikrindavo 
inraszu lape ir tik tada leisda
vo kalbėti. Budingas kuri j ozas 
i n vyko, kai pasiuntinys Ro- 
czius savo kiszenej nerado tu
rimos pasakyti kalbos ir, prisi
artinęs prie teismo vietos, jos 
tekstą gavo isz prezidiumo 
pirm. Adomausko. J. St., sako 
kad dar “seimui“ nepradėjus 
svarstyti darbotvarkes punk
to, jau gavo isz tuometinio ra
diofono direktoriaus ir pasiun
tino J. Banaiczio, dabartinio 
kultūros reika'u viceministe- 
rio, “Tiesos“ numeri, kuriame 
jau isz anksto, nelaukiant vi
sos tos oficialiszkos komedijos 
pabaigos, jau buvo paskelbti 
“liaudies seimo“ nutarimai, 
Lietuva paskelbta Sovietine 
respublika, ‘ ‘ savanoriszkai ’ ’ 
ineinanti in Sovietiniu tautu 
szeimyna. Kaip buvo insakyta 
isz “Tiesos“ tuos visus Lietu-
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laidotuve.se
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Kas Girdėt
In Vienna, del kokiu ten 

szposu ar laižybiu, Rudolf 
Schmid jau visi metai kai tupi 
didelioje, stiklinėje bonkoje, 
ant parodos. 

; -. • • 1
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Stengdamasis nusipirkti sau 
savo žmonai ir savo dviems I 
vaikulcziams savus n a m u s, 
Frank Walker, in .Jackson, 
Tennessee, gavo sau net ketu
ris darbus: Dienos laiku jis 
dirba kaipo troko draivorys 
vienam sztorui, po to jis isz- 
szluoja ir iszmazguoja vieno 
fabrikanto ofisus, kambarius, 
paskui jis nusiskubina in tele
gramų ofisą del keliu valandų, 
po tam jis patarnauja in 
“Drive-in” restaurana. Po to 
jis sako jis nežino ka daryti su 
savo laisvu laiku.

susilaukėme, ir jau beveik pra
leidome.

' ' “* • •

Sztorninkai ir kiti biznieriai 
jau dabar perkasi savo tavora 

„dėl rudeninio biznio.

Jis pereit pavasari mažiau 
ir atsargiau visko pirkosi, per 
daug nepasitikėdami ant kos- 
tumeriu. Bet iszrodo kad žmo
nes pirko daugiau, negu biz
nieriai tikėjosi.

Dabar, del rudenio tie biz
nieriai daug daugiau ir daug 
drąsiau visko perkasi, nes jie 
tikisi kad biznis bus dar geres
nis.

Andrew McPhee, in Thurso, 
Szkotijoje, dalinasi savo trijų 
kambariu st ubą su dvideszimtis 
vienu giminaicziu, kad sutau- 
pinus pinigu.

' • • 1

Vienas žmogus, suaresztuo- 
tas už vagyste buvo teisėjo in 
Pasadena, California, .paklaus
tas ar norėtu advokato už ji 
užstoti, atsake tam teisėjui: 
“Tik duom man revolveri ir 
asz isz ežia iszeisiu laisvas 
žmogus. ’ ’

Nauju automobiliu pardavė
jai, kurie visa pavasari ir visa 
vasara Lozorių giedojo, dabar 
jau ima. daugiau drąsos, ir lau
kia ateinaneziu metu automo
biliu pasirodant.

■ • • 1

Sulyg Vaszingtono iszskai- 
cziavimo, bedarbe nesudaro jo
kio pavojaus. Jie, Vaszingtone 
sako kad gana žmonių dirba 
paneszti visa pramone ir bizni 
visame kraszte.

atpigti, už tai kad daug žmonių 
laukia pirktis televizija kuri 
spalvota paveiksią rodys. ,

Valdžia perspėja atsargiai 
apsižiūrėti, pirm negu imsite 
kokia apdrauda “Insurance 
Policy” per paczta. Daug tokiu 
kompanijų per daug prižada, 
per mažai iszpildo. Jos staeziai 
yra neteisingos ir palszyvos!

___________ • *

Geležinkeliu kompanijos ima 
autobusams ir trekams atsi
kirsti ir atgauti savo bizni. 
Traukiniai yra geresni ir grei
tesni ir pigesni negu buvo. Kai 
kas bus siuneziama ant f reto ar 
ekspreso, tai dabar traukiniu 
kompanija ta tavora no tiktai 
prie stoties pristaty s, bet su sa
vo trekais atvesz staeziai in 
namus. Pirmiau taip nedary
davo !

Žinoma, tie mokslincziai ir 
ponai niekados nėra girdeje 
apie mainas ir mainierius !

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

No.158—A p i e Kapitonas
Stormfield Danguje; Pabege-

Kai Andres Hernandez buvo 
sustabdytas save nusižudyti 

po greitu traukiniu, jis pasakė: 
“Nei jokia boba tiek neverta. 
Asz isz naujo pradėsiu savo 
gyvenimą.” Senor Andres 
'Hernandez yra iszimto penkių 
metu amžiaus.

Detroit mieste daug automo
biliu darbininku dabar neteko 
darbo, ir dar daugiau neteks. 
Bet jie uiž trijų ar szesziu san- 
vaieziu vėl gales in savo dar
bus sugryisz.fi.

Pittsburgh, Pa., Teisėjas 
Joseph P. Wilson nesutiko su 
Pe n n sy I va n i a. g e le ž i n k e I i o
kompanijos virszininkais, kai 
jie patraukė darbininku Gandy 
Dancer Jesse Q. C'asso in teis
mą, sakydami kad jis neteisin
gu budu gavo darba ant gele
žinkelio, nes jis turi viena stik
line aki. Bet darbiu inkus rasz- 
tu priparodino kad tos paczios 
kompanijos daktaras buvo jo 
akis iszagzaminaves, ir ant 
raszto buvo padejes ,kad jo 
akys sveikos ir kad jam. ne
reikia nei akulioriu.

Japonaite Amerikiete, 
June Aochi, (viduryje gra
žuoliu atsisėdusi), kai ji bu
vo iszrinkta gražuoliu Kara
liene, per keturiolikta meti- į

ne Nisei Sanvaite, in Los 
Angeles, California. Tuks- 
taneziai Japonu susirinko in 
to miesto Convention Hall 
del tu iszkilmiu.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; A pie 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; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu-

Mat, kai fabrikantai ima 
permainyti ir pertaisyti savo 
maszinas del naujos mados, del 
ateinaneziu metu nauju auto
mobiliu, tai paprastiems dar
bininkams nėra darbo.

Vincas S. Jokubynas, buvęs 
Susivienijimo Liet. Am., Prezi
dentas, ‘Tėvynės’ redaktorius 
neseniai sulaukė 80 metu am
žiaus ir pradėjo 81 metus. Mes 
sveikiname Vincą ,S. Jokubyna 
sulaukusi 80 metu amžiaus, Ii n-' 
kime jam dar daug metu gy
venti !

In Sacramento, California, 
SiYppsons Jewelry kompanija 
szitoki pagarsinimu indejo in 
vietini laikraszti:

“Tam, ar tiems žmonėms, 
kurie isz musu lango pasiėmė 
tuos laikrodėlius, mes norime 
praneszti, kad tie laikrodėliai 
yra garantuoti ant viso am
žiaus. Tai jeigu kuris isz tu ju- 
su pasivogtu laikrodėliu kada 
nors sugestu, kad • loska, at- 
neszkite mums, o mes jums vi
sai dovanai, už dyka, pateisysi- 
me. ’ ’'

AUKSINIAI ::
:: :: PEILIAI

Vienas apysenis jūreivis ka
pitonas nusipirko maža vieisz- 
buti. Jis nutarė nuo to viesz- 
'buezio gy venti ir jau daugiau 
nedirbti.

Bet biznis buvo prastas, ma
žai svecziu, mažai biznio, ma
žai uždarbio.

Viena gražia diena tūlas jo 
draugas ji susitiko:

“Na, kaip biznis?” Jis jo 
užklausė.

“Ptfu!” nusispjovė kapito
nas. “Biznis ne toks geras kad 
asz galeeziau ji parduoti ir sau 
gerai gyventi, bet biznis ne 
toks prastas kad asz norecziau 
jo nusikratyti. Kad tik tas pra
keiktas biznis eitu vienaip ar 
kitaip!”

Dabar kelios neprigulmingos 
automobiliu, kompanijos susi
jungė in viena kompanija, kaip 

‘ ‘ Pack ar d ” ir “St u d eb a k e r ”; 
“Nash” “Willys” ir “Kai
ser”, kad galėtu atsilaikyti 
priesz tas tris didžiausias kom
panijas. Dabar eina gandai 
kad, gal ne sziais metais, bet 
gal už keliu metu visos tos vie- 
niszos, neprigulmingos kom
panijos susivienys, kad ta vie
na kompaniją galėtu prisily- 
ginti toms trims didžiosioms 

t 

kompanijoms: “General Mo
tors”, “Ford” ir “Chrysler”.

In Jersey City, N. J., intar- 
tas už aipdaužynia savo žmonos 
su tnszczia sznapso bonka, jos 
vyras Le Roy Simmons, paisi- 
aiszkino: “Asz ja pataksznįlo
jau per galva su ta bonka kad 
ji greieziau užmigtu.”

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

tikrinus, tai buvo*, ar tai koks 
matymas, ar kas tokio, prieszai 
save nieko nepamatė. Enrikas 
sėsdamas karieton atsiliepė:

— Ant Pont Royal!
Žmogus su skepeta susijun

gė su savo ponu ir isztare tik 
du žodžius:

— ♦“Tai jis”.
Penkiolika. minufcziu po ket-

tis.
Vice-grafas atrėmė galva, 

ant. ranku. Isz sustingusiu ko
jų kraujas įpuolė jam tiesiog 
in galva; veidas buvo uždegtas. 
Mate jis, kaip dideli ledo gaba
lai, plaukianti po tiltu, sulaikė 
vandenio begi; jis nenoromis 
žiurėjo in tuos ledus, kol tie 
paskui jam isz akiu neisznyk- 
davo.

Ji visa pereme nepaprastas 
sziurpulys.

— Kas ežia tokio? Gal bus 
karsztlige, tare in save pasi
pūri indamas, tarytum, staiga 
butu išzbudes jo iszdidumas. 
Tai paprasta bus karsztlige, 
esu sergantis; juk tiek kartu 
maeziau sau artima mirti, su 
pavojais net bovijaus. Tai-gi 
niekas neturi tiesos man pasa
kyti, kad esu baugus. Nežiūrint 
to, ji isz naujo, sziuiipuliai su
purtė, eme net dantimis kalen
ti.

D’Orsay pakraszcziai buvo 
tamsus; tik Boistrudanu ipalo- 
ciaus languose žiburiai žvan
gėjo ir isz toli buvo matomi. 
Viee-grafo tuos žiburius pate- 
rnijo. Nusisuko szalin, isz jo lu
pu iszsigirdo Helenos vardas.

Televizijos setai dabar ima

Pypkes Durnai

OF A- B - CELAF33 
t arba pradžia ;; 
I SKAITYMO : 
i; ...ir... :į‘

RASZYMO < 
■; 64 pus. Did. 5x7 col. ;■ 
■i Dabar Po 25c. :■ 

Saule Publishing Co., ! 
j! Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Girdėdami szia linksma diena, 
Kapas linkėjimu jautriu, 
Ir man daleiskit žodi viena 
Kaip nors pridėt prie žodžiu ju. 
Tegu kur tik atseis keliauti 
Ir mokslo tyrinėt vagas, 
Dievas duos jums laime 

gražia gauti,
Tamsybes iszgenet szakas.
Ir geidžiame linksmai sulaukti, 
Daug, daug gimimo Jus dienu, 
Ir tas dienas linksmai 

pratraukti
Tarp prieteliszka paszneku, 
O garbei Jus augsztai iszaugti 
Szirdyj doringu Lietuviu!

Price $2.30 s'*“ p°1“' “yl*
COLORS; Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

HMlW-fOIMT fQUNTAIN WM

Pfatinkit “Saule”
Saule Publishing Co., 

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

virtai laikrodis iszmuisze.
Puiki karieta, užkinkyta 

juodbėriais, sustojo ant tilto. 
Dureles atsidaro ir iis:z karietos 
iszliipo vyriszkis,. apsisiautęs 
brangiais kailiniais. Karieta 
nuvažiavo. Dvi ar tris kitos ka- 
r i etos, valžiuojanczios teip-pat 
nuo Boistrudan palociu, tiltu 
pravažiavo palengva ir ramiai, 
tarytum ristusi szaudiniais 
kaurais, kuriuos tszio svieto 
laimingieji aplinkui savo na
mus ant gatvių isztaiso, kuo
met ju katras 'mirtinai suserga.

Kada paskutine karieta jau 
isznyko, ant tilto užgimė toji 
pastebėtina ramybe, kokia Pa
ryžiuje tęsiasi kaip tik' tris va
landas nuo ant ros lyg penktois. 
Nebuvo girdima net vaiksz- 
cziojaneziu sargu ties policijos 
nuovada. Tylos niekas neper- 
trauke, iszemus upes palengva 
cziurlenima.

Vice-grafas de Villiers perė
jo antron pusėn tilto. Jo žings
niai ir visa eisena iszrodo kaip 
kokio girto. Atsirėmė in pa
ramsti ne del to, kad žiurėjus 
in upeis pavirsziu, bot kad atsi
rėmus. Naktis buvo szviesi. 
Sokvana. plauke savais keliais. 
11 ga e ii ę p alk ilaisztin i u gat v i u 
nyko tiesoje ir kairejepmseja; 
žiburiai gatvių szalimais buvo 
kokie tai isžblyszke. Buvo ra
mi, bet podraug ir liūdna nak-

— Nesibijau, atkartojo, bet 
ja myliu. Neturiu trisdeszimts 
metu, o tokiame amžiuje norisi 
'gyventi. O paskui, visas Pary
žius dasižinos!

— Isznaujo suvirpėjo. Su 
visu smarkumu atsirėmė ant 
Užtvaro ir rankom užsidenge 
akis.

— Paniekintas ir sugėdin
tas bająras, mislijo, nupuola 
žemiau, negu kiekvienas kitoks 
žmogus.

Didelio ir storo ledo trūki
mas pertrauke ta gilia tyla. Bet 
Sekvana nesulaikomai savo 
keliu ritosi.

— BUS DAUGIAU —

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 Valencziojs, Ko
zmas 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 J 33—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, 
tezinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

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

PLATINKIT “SAULE“

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1954

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

NO.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
ežio iszimta isz Lietuviszku

le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

No.166—Apie Sūnūs Mai
klams; 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 pagėlba Kazyrom. 
25c. t

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

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

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mm 
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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..l5(j

Kaip,- Užsisakyti Knygas: j

Užsisakant knygas isa 
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.

ILSU 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., 9 
Mahanoy City, Pa,, - S. A

sugryisz.fi
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(Tasa)

Rosen ,su savimi turėjo po- 
pieros, juodytas stovėjo ant 
stalo; didelmis raidomis1 pa- 
rasze žodžius kuriuos pirmiau 
buvo pasakęs, ir apaiczioje pa- 
sirasze: Albert grafas Rosen.

Prancūzas nutvėrė plunksna 
ir toki pati liudijimą parasae.

Rosen girdėjo plunksnos 
girgždėjimą ant popieros.

— Kokia pavarde tamsta 
padedi? Paklausė.

— . Edvardas, atsake Pran
cūzas.

— Yra tai pavarde vagies 
ir suvedžiotojo; reikalauju ba
joro pavardes!

Prancūzas sudavė kumszczia 
in stala.

— Tylėk! Nereikia kad ji 
mus iszgirstu. Raszyk tamsta, 
reikalauju tikros pavardes.

Albertas pasikvietė ponia 
Talbot.

— Pažadink savo sunn, ta
re.

Moteriszke iszejo. Po valan
dėlei sugryžo su deszimties me 
tu bernaicziu.

Prancūzas dar dvejojo, ant 
galo sutiko.

Kaida ponia Talbot ėjo Solio- 
nan, prieangyje, pamate sto
vinti Towana su isztemptu 
saidoku. '

Rosen antru kartu iszgirdo 
ant popieros plunksnos brasz- 
kejima.

— Duok ta popiera bernai- 
cziui, tardamas.

O kada bernaitis laike ran
kose popiera, Rosen tare :

— Skaityk, Mikčiojau, ta
re grafas Albertas, gausi doleri 
ant pudding.

Ir 'bernaitis palengva per
skaitė susikalbėjimą, baisu ak
ta: “Mirsztu ]iuosa valia ir 
nuo locnos rankos”, pasiraszy- 
ta.

Visi klausėsi su atyda to 
skaitymo.

Margrabina greitai nuo kre- 
seis pakilo, vice-grafas Enrikas 
prieszingai, greitai atsisėdo 
kresen.

Jurgis Leslie, gyvai sujau
dintas tuo savo apsakymu gal 
butu ir pasakęs pavarde, ko
kia norėjo paslėpti, jei ne Ge- 
nerolos O’Brien, kuris greitai 
kalba pertrauke:

— Pasirasze, tikra bajo- 
riszka pavarde.

Vice-grafienes gal generolą 
butu apmnszusios už kalbos 
pertraukimą. Margrabina vie
nok pasakė, kad jam iki mir- 
cziai nedovanos.

Enrikas de Villiers mėgino 
nusiszypsoti.

— Pasirasze, kalbėjo toliau 
Jurgis asztriu balsu, pavarde 
tikra Francuziszka, kaipo va

MIIIII b
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SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

gies ir suvedžiotojo.
Rosen davė bernaicziui dole

ri, o popiera insidejo in kisze- 
ni.

— Turi valandų laiko, tarė 
Prancūzui. Towah tau drau
gaus.

Towahui gi tarė:
—- Jei megis pabėgti....
'Towah sustiprino seidoka.
Vos spėjo iszeiti ant uly- 

czios, Towah krito sužeistas 
durklu.

Mihokanas Prancūzo tarnas 
savo pono lauke už duriu.

Prancūzas ir Mihokan, ta p'a-w 
ežia/ diena intakoj Ohesapeak 
sėdo ant laivo ir iszkeliavo in 
Havru.

— Koks tai yra pasibiaure- 
tinas tasai žmogui! Atsiliepe 
Helena, kurios balse buvo af- 
jaueziamas piktumas, o veidai 
kaip liepsnoje dege, su tokiu to 
visko buvo galima ir sulaukti.

Tuos žodžius pasakė garsiai 
F 

ir aiszkiai.
Susirinkusieji su nuosteba 

pasižiurėjo in. jauna mergaite, 
kuri sziailp buvo nedrąsi.

Jurgis Leslie teip-pat in ja 
pasižiurėjo su padefcavones 
žvilgterėjimu.

— Pabaigiau, tarė kiek pa
laukes., Papasakojau atsitiki
mus kokie tikrai buvo, bet tik
ri daigtai labai tankiai neturi 
to tragiszko iszriszimo, kurie 
teip užganadina klausytoju 
žingeidumą. f

— Betgi toji biedna Ellen? 
Pa klausė margrabina.

— Per szeszis menesius gy
veno tarpe gyvenimo ir mir
ties.

— O jos kūdikis?
— Gyvena; yra tai stebuk-

. iliūgai graži mergaite.
— O brangi ponia Talbot?
— Mistress Talbot yra tar

si pamiszusi, sopuliai ja kanki
na.

Ginies abelnas užimąs ant 
valandėlės pertrauke ta klau
sinėjimą.

— O grafas Albertas? Kas 
atsitiko su grafu Albertu? 
Klausinėjo toliau ponios.

— Nieko nežinau, atsake 
Jurgis.

— Ar atgavo regėjimą?
— Kol asz gyvenau Balti- 

moreje, jis vis dar buvo nere
giu.

— Ar tos penkiasdeszimts 
dienu tuokart nepraėjo?

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

Šaule Publishing Co. 
Mahanoy City, P a.

— Dar ne!
— O Towah?
— Towah yra Indijonas. 

Jisai persekios Mohikaną, savo 
neprieteliu, net iki pat mir- 
cziai.

— Tokiu budu Istorija pa
sibaigus ?

— Jos iszriszimas seks ne
užilgo, atsake Jurgis Leslie, 
kurio skambus balsas priėmė 
rimtesni tona. Tie du žmones 
gyventi kartu negali; vienas ju 
turi nusileisti; teip vadinamas 
Amerikoniszkas duelis (dviko
va) iszrisz, katras turi katram 
pasitraukti nuo kelio. Susikal
bėjimas yra padarytas abisza- 
liai liuesai. Vienas ju mano bū
ti ramus, nes ji nuo atsitikimo 
vietos skiria platus okeanas, 
bet tai yra menkas prisidengi- 
mas. New Yorkas dabar yra. 
areziau Paryžiui, negu pirm 

‘ keliolikos metu Orleanas arba 
Marsilija. Grafas, Albertas at
keliaus, ir vienas isz ju turės 
pražūti! O jei ponios patemy- 
site kada, kad jusu tarpe pri
truks gražaus, .jauno žmogaus 
jei staiga jis kur pražus, tuo
kart atsiminsite sau ponios, 
mano ta pasakojimu ir tada tos 
visos istorijos bus iszriszimas.

Ir Jurgis isznaujo in savo se
na vieta prie sienos atsisėdo.

Kabinete gimė garsus pasi
kalbėjimas. Už visas garsiau
siai kalbėjo vice-grafas de Vil
liers. Kalbėjo greitai ir daug.

— Taip tai rėdosi tie vel
niai jankiai. Ju dvikovos yra 
visai panaszios žmogžudys
tėms, o atkreipkite atyda ponai 
ir in tai, kad Prancūzas Edvar
das negali net teisina sudėti 
deklaracijos, kad Francijoje 
gyvenant apsidraudus, turėtu 
pasakyti visas savo paslaptis. 
Nėra iszsirinkiiųo: mirtis arba 
panieka!

— Gal kad, pridūrė ra
miau, atsipraszys grafa Alber
ta ir tuo budu viską laimes.

■Grafas Albertas turi persva
ra, tarė szalia stovintis genero- 
las.

V ice-gr afas s ud rebejo.
Generolas kalbėjo toliau:
— Nedaug ypatų gales pa

sakyti Prancūzui: szitai yra 
grafas Rosen. Kad tuo tarpu 
Albertas Rosen turi prieteliu, 
kuris gal jau jam yra pasakęs; 
sztai tas!

— Pamatysime, pamatysi
me, pertrauke vice-grafas.

Generolas nusisuko in mar
grabina, kuri jo pasiszauke:

— Ar pažysti gerai, gene
role, poną Jurgi Leslie? Pa
klausė.

— Labai gerai, atsake ge- 
-nerolas, keliavau įsu juo antį 
vieno laivo isz Douvro in Ca
lais.

— Ir tai viskas?-
— Viskas! Ar tai negana? 

Dailus vaikinas; o kaip puikiai
______________________ - -_______________________ _____________________________r A

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS ::
i

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

pasakoja!
Ir szypsodamas pabueziavo 

jos rankos pirsztu galus.
— Puiku, puiku! Patvirti

no margrabina.
— Tai-gi turime ji czionai 

palaikyti, ar ne tiesa, poni, 
kalbėjo toliau generolas. Žiū
rėk tamsta, szneku'cziuojasi su 
Helena; isztikro puikus vaiki
nas.

Tuo tarpu lek a jus pranesze, 
kad pataisyta vakariene žiemi
niame darže.

Atidaryta durys in szalia gu
li nezia oranžareja ir kambarys 
prisipildė kvietku kvapsniais.

Abelname susini aiszy me Jur
gis Leslie pataikė prisiartinti 
prie Helenos. Kelis kartus vel
tui ji akimis jieszkojo Jurgio; 
staiga pamate ji szalia saves 
sėdinti, kažin kode! koks ne
paprastas jausmas jai szirdi 
suspaudė.

— Poni, tarė Jurgis, steng
damasis pergalėti savo nedrą
sumą, pas mus, Amerikoje, pa- 
procziai kitom sakesni, negu 
Prancūzijoj. Nežinau, ar tai 
yra padoru Paryžiuje, praszy- 
ti jauna ypata, kuri yra gerbia
ma, pasikalbėti ant valandėlės.

Helena negalėjo susilaikyti, 
k a d n ep ras i j u ok uis.

— Ne, pone, atsake, tame 
negali but jokoi nepadorumo.

— Bet jeigu norima pasa
kyti labai svarbu dalyka?

— Viskas pasakojama mo
tinai girdint.

— O jei tas turėtu but pa
slaptis net ir del motinos?

— Pas mus, pone, motinos 
viską turi žinoti. .

— Tokiame atsitikime ne- 
galecziau iszpildyti Miss Tal
bot praiszymo.

— Ellenos! Atsiliepe sma
giai jauna mergina.

Paskui pasilenkus ant au
sies pakuždėjo:

— Rytoj, baliuje, pas km 
nigaiksztiene de Rivas. Brazi
lijos ambasadoj, pirmutinis 
valcas.

Jurgis linkterėjo galva ir pa
sisuko link iszejimo.

Žiemos Naktis
Toj valandoj, kada Jurgis 

prisiartino prie durti, sutiko 
margrabina ir viice-grafa de 
Villiers.

Margrabina kalbėjo.
— Kaip tai, kaip tai, mano 

giminaiti, nori, idant tave per- 
statycziau ponui Leslie? Juk 
tai tas visai negalima; yra tai 
biednas vaikinas, jieszkantis 
vietos; palauk vienok, padary
sime kitaip, asz tau ji perstaty- 
siu; juk bus gerai? Sztai ir po
nas Leslie, atsiliepe pertrau
kus pasi'kalbejima.

— Ponai Leslie, tare priesz 
valandėlė generolas pasakojo 
mums apie tamsta, o tikrai isz 
jo yra geras globėjas! Tamsta 
esi gabus vyras, labai greitai 
galėsi gauti Paryžiuje užsiėmi
mą. Enrikai, sztai tau persta
tai! poną Leslie!

— Esu laimingas pažinda
mas poną Leslie, atsake vice- 
grafas.

Margrabina pasitraukė prie 
savo svecziu.

Enrikas ir Jurgis pasiliko 
vieni.

—' Turbūt ponas tikėjaisi, 
tarė Enrikas, dvejodamas ir 
tarytum gaudymas žodžius, 
kad prie pono prisiartinsiu.

— Tikrai to tikėjausi, at
sake Jurgis.

Enrikas padavė jam ranka, 
kuria tasai priėmė be abejoji
mo.

— Ar ponas neturi man 
nieko pasakyti? Paklausė En
rikas truputi patylėjus.
—Ne, atsake Jurgis, paga

liau jei ka turėsim pasakyti, 
tai turėsiu-tai padarti ketu
riomis akimis.

— Suprantu, iszeikime 
kartu.

TARADAIKA
***** ************ *********

Sziandien nieko gero 
neturime aut svieto.

Dabar turime laikus
Suktybių, graftu, 

apgavyseziu, 
Žudinscziu ir politiszku 

apgaudinėjimu.
Taigi, ant ko tas viskas 

užsibaigs,
Tai viens tik Dievulis i 

žino! A
Svietas isznoko, jau ne 

žalias,
O nunokiąs vaisius nupuola 

ant žemes,
Ir isz tos nupuolusios 

sekios,
Vela savo laike, 

. Nauji diegai ir naujas 
vaisius pasirodo.

Panasziai bus ir su 
tebyriu svietu.

Baisi ateitis žmonija 
laukia.

* * *

Vienam Pennsylvanijos 
mieste, 

Keletą moterėles labai 
nelabos, 

Vaikelius namie palieka,
Pacziois bėga in kita 

vieta,
Liežuvius neszioja, 
Kitus užkabinėja.
Neseniai koki tai 

isportuka,
Pradėjo be reikalo 

draskyt,
Per feisa tvyszkyt.

Užmokėt fainos turėjo, 
O po tam graudžiai stenėjo.

Gal ir kaltas buvo, 
Jeigu pas moterėliu pakliuvo 

Dabar tasai sportukas 
moterėlio neužkabines, 

Ir joms daugiau nelys.
•i* *1* SI*
n*

Mokslas sako:
Kaip girioj szauksi, 
Taip tail atsilieps.

Jeigu geidžiame kad 
mus žmones guodotu, 

Guodokime ir juos!

Tėvas — Neverk Jonuk, 
verksmas tau nieko nepagel- 
bes. Asz žinau kaip tau skauda 
danti!

Jonukas — Gerai tau kalbėt 
apie skausmą teveli, nes kaip 
tau skauda dantis, tai tu savo 
iiszimi ir padedi ant stalelio!

Pirkie U. S. Bonus

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

— Ne, kartu negalime isz- 
eiti.

Enrikas su nuosteba ir nuo
žiūra žvilgterėjo in Jurgi:

— Ar tamsta nenori sesti 
mano karieton? Paklausė.

— V e rėžiau eiti peseziam, 
atsake Jurgis. Kaiap vadinasi 
tiltas, kuris isz-czionai mato
mas? Pridūrė.

— Pont Royal.
Jurgis pasižiurėjo in laikro

dėli.
— Už pusvalandžio tams

tos tenai lauksiu.
— Gerai, už pusvalandžio, 

atsake vice-grafas ir persisky
rė.

Jurgis suspaudė ranka at
ėjusiam generolui.

— Ir kaip, ar esi užganė
dintas? Paklausė senelis.

— Žinosime tai už valan
dos, atsake Jurgis.

Prieangyj Jurgis apsivilko 
plosczumi ir iszejo.

Ant d ’Orsay kranto, žmogus 
kuri matome stovinti palei mū
ra ties durelėmis, vedaneziomis 
in Boistrudanu darža, stovėjo 
toj paežio j vietoj, nejudamas, 
galva atrėmęs in mūra. Toliau 
ties gatve Bellechasse, pa- 
kraszicziu vaiksztinejo sargyba 
bet niekas ne-patemijo žmogaus 
kurio pilka skepeta su mūru 
neturėjo jokio skirtumo.

O szaltis buvo taip periman
tis, kad buvo galima pamany
ti, kad prie muro stovintis 
žmogus suszalo ir pavirto ledu.

Kiek palaukus po Jurgio 
Leslie iszejimui isz margrabi- 
nos kambario pasigirdo greiti 
žingsniai ant sniego nuo gat
ves Bellechasse puses. Apsi
siautęs plos'cziumi žmogus pra
silenkė ,su sargyba ir užėjo ant 
kranto, eidamas tiesiog in pa- 
locius de Ja Concorde.

Prisiglaudusi prie muro ypa
tų nebuvo suszialuis, kadangi 
iszgirdus žingsnius sujudino 
galva. Nusitraukė nuo ausu 
skepeta ir pradėjo su atyda 
klausyti. Apsisiautęs ploscziu- 
mi žmogus jau turėjo pro ta 
yipata praeiti, kad tuo tarpu 
knarkiantis balsas ji staiga su
laikė.

— Esi czionai, atsiliepe, eik 
su manimi, jau laikas.

Ramiai,kaip szeszelis, neži
noma ypata suskubo paskui ji 
szaukianti; albudii pasuko link 
gatves Bellechasse. Kada ėjo 
szalia policijos nuovados, sar
gas prabilo:

— Anksti užsikėlei, bied
nas beduinai.

Neiszgirdo jokio atsakymo, 
o toje valandoje vejas pakele 
skepbta, uždengianezia slaptin
ga žmogų.

Stebėtina esybe: basos kojos, 
nežiūrint sniego, o veidas rau- 
duonu dažu nutepliotas, ha! 
Juk tai karnavalas!

Prieszai Boistrudanu palo- 
ciu, ties gatve Lille, karietos 
stovėjo eilėmis.

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

Žmogus siu pilka skepeta at
sistojo viduryj gatves.

Pirm kol persiskyrė su savo 
draugu, paklausė jo:

— Ar tikras esi, kad ji pa
žinsi?

— Towah pažis 1 ‘ aukso lie
žuvi” tarpe tukstaneziu, atsa
ke žmogus su skepeta.

— Suszvilpsiu, kada jis isz- 
eis, tik gerai temyk.

Keli staiigretai patemijo ta 
nepaprasta augszta ir tiesia 
esylbe, stovinezia viduryj gat
ves; pilka skepeta atmusze ant 
balto sniego szeszeli; bet Pa
ryžiuje visokis apredalas yra 
tinkamas ir niekas anuomi ne- 
sidyvija. Aplinkui tureziu na
mus pulkai čigonu ir valkatų 
valkiojasi.

.Szaltis buvo perimantis; 
sziaur-vakarinis vejas dar la
biau ji didino. Vežėjai teip-pat 
buvo labai perszale ir ranko
mis muszesi. Towah nejautė 
szalczio. Tai tikrai buvo akme
ninis.

Sziaur-rytinis vejas prane
sze Tuillero laikrodžio baisa, 
iszmusze ketvirta valanda po 
pusiaunakeziui.

Palociu vartai atidaryta.
Karietos invažiavo, o leka- 

ja.i garsiai iszszauke margrabi- 
nos Boistrudan sveczius.

Towah inlindo tarpan dvie
ju karietų ir atsistojo prieszai 
balkoną.

Karieta vice-grafo de Vil
liers! Suszuko lekajus.

Nuo gatves iszsigirdo su- 
szv lipimas.

Towah prisiartino prie pat 
trepu. Tais trepais žemyn žen
gė vice-grafas.

Kada pamate prieszai save 
blizganczias indijono akis, pa- 
szoko atgal, tarytum butu bu
vęs užgautas v vidau. Nenoro
mis nuleido akis. Galvoje paju
to karszti.

Kada pakele akis, kad persi-
(Tasa Ant 2 puslapio)

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

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais j I

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio Į • 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu ;! 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztOfj po- Į! 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su Į • 
užsakymu: j

Tiktai,. . . $1.00 j
Saule Publishing Oo., 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A b
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VIESZAS ISZPARDAVIMAS!!!
(Public Sale)

Subatoj, Rugsėjo, (September) 11 
408 West Mahanoy Street 

MAHANOY CITY, PENNA.

ji negalėjo tu augliu parduoti.
Jis sako kad jeigu ta anglis 

butu buvus gera ir tinkama,, 
tai jo kompanija pereitais me
tais buvo pasirengus du sykiu 
tiek pirktis, bet dabar jie isz 
kitu mainu anglis perkasi. Jis 
sako kad jis keletą kartu buvo 
nusiskundes Lehigh Naviga
tion kompanijos atstovams, bet 
jie nieko nepai.se ir nieko-ne- 
dare. Kas ežia buvo kaltas sun
ku pasakyti, nes visi gerai ži
no kad szitoje apylinkėje ran
dasi geriausia kieta anglis.

APDAUŽĖ VAGIUS

Bus parduodama didele, trijų augsztu, pertai
syta Namas, su penkių gyvenamoju vietų. Visos 
turi naujausius intaisus kukniose ir voniose, su 
intaisytu sziltu vandeniu.

Teipgi bus parduodama dvieju augsztu Namas, 
kurie yra intaisyti del dvieju szeiraynu, ant West 
South ulyežios.

Vieszas Iszpardavimas (Public Sale) prasidės 
deszimta valanda isz ryto. To Vieszo Iszparda- 
vimo (Public Sale) sanlygos yra deszimtas [10%] 
nuoszimtis ant rankos. \

Szie Namai turi būti parduoti, nežiūrint kainos, 
nes ju sanvininkas yra iszsikraustes in kita 
miestą.
; Vieszo pardavimo vedėjas yra Paul Sanger.

Ponia Wilhelmina Norkewicz yra tu Namu 
sanvininkė.

Žinios Vietines
— Subatoj pripuosa Szv. 

Augustino, o Tautiszka Var
dine : Liūtas. Menulio atmaina: 
Jaunutis. Ir ta diena: 1904 m., 
pirmutinis automobiliaus vai
ruotojas, draiverys buvo su- 
aresztuotas už per greita va- 
žiavima in Newport, R. I. Jis 
gavo penkias dienas in kalėji
mą, o už kitos sanvaiteis jis bu
vo vėl suaresztuotas ir turėjo 
užsimokėti ipenkiolika doleriu; 
1565 m., Isipanai priiplauke St. 
Augustine miesto uosta, Flori
doje. St. Augustine miestas se
niausias Amerikoje, ežia teip- 
gi randasi seniausia Kataliku 
bažnyczia Amerikoje. Ispanai 
davė szventuju vardus mies
tams ir u'ž tai mes sziandien 
Amer i k o j e, ne - k a ta 1 i k i s zk am e 
kraszte turime tiek daug mies
tu su szventuju vardais; 1833 
m., Vergija panaikinta Angli
joje ir visuose jos valdomuose 
krasztuose.

— Kita įsanvaite: Nedelioj 
pripuola dvylikta Nedelia po 
Sekminių taipgi Szv. Jono Nu
kirtu o Tautiszka Vardine: 
Gardenis. Ir ta diena: 1935 m., 
Belgijos karaliene, Szvedijos 
karalaite, bevažiuodama auto1 
mobiliu su Karaliumi, žuvo au
tomobiliaus nelaimėje. Jųdvie
jų automobilius nulėkė nuo 
vieszkelio, pataikė in kelis me
džius ir paskendo Lucerne eže
re, Sžveicarijoje; 1935 m., Hai
le Selassie, *Ethiopijos Kara
lius sutiko pavesti savo krasz- 
to aliejaus szulinius Amerikai 
ir Anglijai; 1506 m., Lietuviai 
pegalejo Totorius ties Cipra.

— Gerai žinomas advoka
tą ir virszininkas Schuylkillo 
Pavieto Republikonu Partijos 
G. Harold Watkins, pavo-

i L TRASKAUSKAS: 
I LIETUUSZKAS $
* GRABORIUS |
* Laidoja Kunus Numirėliu. * 
į Pasamdo Automobilius Del $
* Laidotuvių, Kriksztymu *
* Vestuvių Ir Kitokiams $
Ž :• Reikalams :: y S _____ *J *J 635 WEST CENTRE STREET *
* Telefoną* N r. 78 y
* MAHANOY CITY, PENNA. £ 
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jingai serga savo namuose.
— Puiblikines ir Parapines 

mokyklos mieste prasidės Se- 
redoje, Rugsėjo (Sept.) 8-ta 
diena.

— Panedely je pripuola Szv. 
Rože Limiete, o Tautiszka Var
dine: Vesta. Ir ta diena: 1839 
m., Baltimore ir Ohio geležin
keliu kompanija panaikino sa
vo arkliais traukiamus trauki
nius ir pradėjo vartuoti inži- 
nius su garu; 1932 m., Herman 
W. Goeringas buvo paskirtas 
ir iszrinktas Vokietijos Reich
stago Tarybos Prezidentu. Von 
Papenas pasiliko Vokietijos 
Konceleriju; 1386 m., Lietuvos 
kriksztas; 1946 m., Graikijos 
karalius sugrylžo in savo sostą, 
,su Amerikos pagelba.

— Utarninke pripuola Szv. 
Reimundo, o Tautiszka Vardi
ne: Rožele.

— Seredoj pripuola pirma, 
diena. Rugsėjo (September) ■ 
devintas menesis szio meto.

— Darbininku diena visur 
szveneziama Rugsėjo (Seipt.) 
6-ta diena.

Minersville, Pa. — Jonas J. 
Samolis, 45 metu amžiaus, ang- 
liakasis, nuo 219 South uly., 
likos sužeistas in kaira ranka, 
taipgi in akis, per eksplioduo- 
jama dinamito, laike darbo in 
Pine Knot kasyklose, Panede- 
lyje popiet. Nelaimingas mai
nei") s likos’nu vesztas in Potts
ville ligonbuteje, kur daktarai 
turėjo nupjaut jam ranka.

Tamaqua, Pa. — Harry Rho
des, Fuller Augliu kompanijos 
prezidentas in Englewood, N. 
J., buvo atsilankęs in Panther 
Valley, kaip Coaldale ir Tama
qua. Jis yra vedes anglių par
davimo bizni per dvideiszimts 
penkis metus ir dabar nusi
skundžia kad anglys isz Pan
ther Valley, kaip isz Lehigh 
Navigation kompanijos tokios 
prastos kad daug žmonių rei
kalauja kad jo kompnija tas 
anglis atsiimtu. Keli geri kos- 
tumeriai jo kompanija buvo 
net apskundė ir in teismą pa
traukė. Iki praeitu metu jo 
kompanija pirikdavo pusantro 
szimto tukstaneziu tonu aug
liu isz Lehigh Navigation Ang
lių kompanijos; bet jau pernai 
ta jo kompanija buvo priversta 
savo orderius sustabdinti, nes

LONDON, ANGLIJA. — 
Kai du vagiai su atpro vintais Į 
revolveriais inejo in vieno fab
riko ofisą ir pareikalavo kad 
Ponia Grace Evans jiemdviem 
atiduotu visus pinigus, kurie 
ka tik isz bankos buvo atvesti 
del darbininku pedes, szita ke
turios deszimts devynių metu 
amžiaus darbininke, taip smar
kiai vienam isz ju davė per 
žanda kad ji net ranka iszsisu- 
ko.

Vagiai be jokio grobio iszsi- 
nesze kiek tik ju kojos inkase.

Policijos užklausta isz kur ji 
tiek drąsos turėjo taip duoti in 
žanda vagiui kuris turėjo savo 
rankoje atprovintą revolveri, 
ji atsake, “asz nepaisiau kai 
jiedu pareikalavo tu pinigu, 
bet kai vienas mane pavadino 
sena boba, tai jau buvo per 
daug.”

RENGIESI ŽENYTIS

Lakūnas Žuvo
ATLANTIC CITY, N. J. — 

Laivyno lakūnas, kuris rengie
si apsiženyti pareita Subata su 
savo sužieduotine isz Egg Har
bor City, užsimusze Utarninke, 
kai jo Corsair kariszkas ero- 
planas nukrito prie Atlantic 
City Naval Air Station, in Po
mona.

Žuvęs lakūnas buvo Ensign 
Ralph S. Kirby, Jr., dvide- 
szimts penkių metu amžiaus, 
isz Gulfport, Mississippi.

Jo sužieduotine yra Patricia 
Blanton, kuri su savo dede gy
vena in Egg Harbor.

Komandorius Frank Mali- 
nasky, kuris yra virszininkas 
Squadron 4, prie kurio lakūnas 
Kirby prigulėjo, sako kad la
kūnas Kirby gryžo namo in sa
vo aerodroma kai nelaime atsi
tiko. Jis sako kad dar nebuvo 
galima datirti kaip ir kodėl tas 
eroplanas taip staiga nukrito.

Lakūnas Kirby buvo atsižy
mėjęs per kara; jis turėjo gar
bes ženklus del China Service, 
Korean Campaign ir dvi gar
bes žvaigždes isz Tautu San- 
jungos. Jis palieka savo tęva 
Ralph ir broli Donald, kuris 
yra jūreivis.

BUVĘS ITALIJOS 
PREM. PALAIDOTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tarpe buvo ir Amerikos Amba- 
saderka Clare Boothe Luce, ir 
Sovietu Rusijos Ambasadorius 
Alexander Bogmolovas.

Alcide De Gasperi septynis 
sykius buvo savo kraszto Pre- 
mieras. Szventos Miszios ir pa
maldos buvo atlaikytos Jėzaus 
bažnyczioje.

Palmiro Togliatti, Komunis
tu partijos Italijoje vadas, ir 
didžiausias mirusio Alcide De

Gasperi prieszas nedalyvavo 
szermenyse, nei laidotuvėse. 
Jis atostogauja sziaurineje Ita
lijos dalyje. Komunistu partija 
buvo pasiuntus savo delegaci
ja, bet ta delegacija in bažny
czia nei kojos neinkele, bet 
stovėjo lauke už duriu ir lauke 
kol pamaldos ir Miszios užsi
baigė.

Po pamaldų buvo sudaryta 
iszkilminga procesija per mies
to ulyczias. Daugiau kaip trys 
szimtai tukstaneziu žmonių at
silankė in szermenis ir dalyva
vo toje procesijoje.

Su Szventn Tėvo pavelinimu 
jis buvo palaidotas in Szvento 
Laureato Už-Sienos Bazilikoje, 
bažnyczioje.

Nabaszninkas Alcide De 
Gasperi buvo pirimutinis stoti 
priesz Komunistus savo krasz
te ir atgaivino ir atstatydino 
Krikszczioniu partija, kuri da
bar valdo Italijos kraszta.

McCarthy moka
KAIP PASIRINKTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

liams už advokata, ir tik 
braukszt, ir viskas tvarkoj. Ro
bert ne tik iszteisintas bet ir 
teisingas ir garbingas žmogus.

Sžitas advokatas Williams, 
atstovavo Senatorių McCarthy 
teisme, kai buvęs Sen. William 
Benton, Demokratas isz Conn., 
ji apskundė už melagystes ir 
szmeižtus. Jis reikalavo kad 
Sen. McCarthy butu isz Sena
to iszmestas. Bet kai tik advo
katas Williams stojo in ta dvi
kova, Senatorius Benton pasi
traukė, nutilo ir pats savo vie
ta prarado.

Sen. McCarthy yra apsuk
rus, jo buyes advokatas ir pa
tarėjas, jaunas Roy Cohn yra 
mokintas, bet advokatas Wil-

WHEN COMPARING WATER HEATERS, 
REMEMBER THIS . . .

ONLY ONE TYPE 
is safe, clean and cool enough 

to install anywhere in the house

When you heat water auto
matically, electrically, there’s no 
flue nor outside venting to worry 
about! No open flame! No soot! 
No fuel! No fumes! And, your 
automatic electric water heater is i 
so completely insulated that the 
exterior is comfortable to the touch ■ 
at all times!.

Yes, electric water Heating is 
safer, cleaner, cooler than any 
other way. And, for economy, 
there’s a special low cost water 
heating rate ... as low as If! per 
KWH ... for PP&L domestic 
customers. See your electric water 
heater retailer today . . . order the 
size fitted to your family needs.

Daktaras Samuel Shep
pard (po kairei) buvo pa
leistas isz kalėjimo ant pen
kios deszimts tukstaneziu 
doleriu kaucijos. Su juo isz 
kalėjimo eina jo brolis, Dak
taras Richard Sheppard ir 
laikrasztininkas, (po deszi- 
niai).

Daktaras Samuel Shep
pard yra intartas už savo 
žmonos iTužudinima, Liepos 
(July) ketvirta diena. Jis 
ginasi kad jis nekaltas. Jis 
sako kad vagis in j u namus 
insilauže ir kai jo žmona ji 
užtiko jis ja nužudė. Jis 
aiszkinasi kad ta nakti jis 

liams yra ne tik mokintas, ap
sukrus, bet ir nagingas ir isz- 
kalbus. Jis ir isz akmens asza- 
ras iszspaustu.

Jis advokato mokslus ėjo in 
katalikiszkas kolegijas, Holy 

gulėjo žemai, ir kai jis isz- 
girdo savo žmonos riksmą ir 
pagelios szaukima, jis grei
tai užbėgo ant virszaus, ir 
susitiko su tuo vagiu, kuris 
ir ji primusze.

Teisėjas William K. Tho
mas ji paleido isz kalėjimo 
ant penkios deszimts tuks
taneziu doleriu kaucijos. Bet 
po tam apie penkiolika sviet- 
ku buvo iszklausineta ir bu
vo dažinota apie kelias to 
daktaro meilužes, ir jis ant 
rytojaus buvo vėl suimtas ir 
nugabentas in kalėjimą. Da
bar jis kalėjime be jokios 
kaucijos.

Cross ir Georgetown, kur jis 
dabar yra profesorius.

Apart to, jis yra ka tik su- 
gryžes isz Vokietijos, kur jis 
Frankfurt Universitete moki
no prasikaltėliu teismo kursus.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vos valstybine santvarka lie- 
ezianezius nutarimus perskai-. 
tyti per radija, pareiszkus abe
jojimą, kad ‘ ‘ seimas ’ ’ kartais 
gali tu visu ‘ ‘ Tiesoj ’ ’ paskelb
tu “nutarimu” nepriimti, Ba
naitis “paaiszkino”: “Bolsze- 
vikai vietoje netupezioja. L. 
seimas nėra Smetonos krome- 
lis. Dideli dalykai sprendžiami, 
greit ir be svyravimu. Nauja 
gadyne nesza naujus tempus.” 
Del tokio “naujo tempo” teko 
laikinai pertraukti “seimui” 
savo posėdi, kai atėjo eile tuo
metiniam teisingumo mlniste- 
ro pasiuntino P. Pakarkliui 
nusprenduoti apie ‘ ‘ Lietuvos 
savanoriszka insijungimą” in 
So v. San junga: “mat, Pakark- 
lio kalbos tekstas dar nebuvo 
suskubtas atsiusti isz Maskvos. 
Tik pasitarus su Pozdniakovu 
galu gale buvo duotas sutiki
mas klaba paskaityti isz nuo- 
raszo, be tiesiogines Maskvos 
aprobatos. . .

BRAZILIJOS 
PREZIDENTAS

NUSIŽUDĘ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

redaktoriaus Carlos Lacerda 
gyvasties. Redaktorius Carlos 
Lacerda yra ar buvo Vargo pp- 
litinis prieszas. . -;

Redaktorius buvo tik bįski 
sužeistas, bet Lakunu Sztabo 
karininkas, Major Ruben Vaz 
buvo nužudytas. Už tai Lakū
nu Sztb as tuoj aus pareikalavo 
kad Vargas su savo valdžia pa
sitrauktu. • ;

Isz pradžios Armija rėmė 
Prezidentą Varga, bet staiga 
visas Armijos Sztabs stojo in 
Lakunu Sztabo eiles ir reika
lavo kad Vargas pasitrauktu, 
o jeigu ne tai jis bus smurtu 
paszalintas.

Karo Ministeris Zenobio de 
Costa, per Radio Tupi visiems 
karininkams buvo pasakęs: 
“Asz jums savo garbes žodi 
duodu: Vargas nesugrysz in 
valdžia.” . . ,

Naujas Prezidentas Cafe 
pradėjo savo politika kaipo re
daktorius laikraszczio “Gagė
ta in Natai, ’ ’ ir vėliau insteige 
žurnalą “Jornal do Norte”, 
1948 metuose. Vėliau jis buvo 
redaktorius Bezzerros mieste 
ir kituose miestuose.

Keli tie jo redaguojami laik- 
raszcziai buvo uždrausti nes 
jie reme darbininkus ir rasze 
priesz valdžia.

Buvusiam Prezidentui Var
gui buvo pasiulinta isz trijų 
žingsniu pasirinkti: atsisakyti, 
iszvažiuoti ant ilgu atostogų ar 
būti smurtu nuverstas nuo sa
vo sosto.

Vargas, savo laiku buvo ga
lingiausias vadas savo kraszte 
ir žmones ji labai mylėjo. Bet, 
deja, jis nemokėjo kaip pasi
rinkti patarėjus ir tarnus savo 
valdžioje. Jo valdžia žmones 
isznauduojo. . .

Kai valdžia žmonėms taksas 
baisiai pabrangino, kai pragy
venimas baisiai pabrango, 
žmones ne valdžia, bet savo 
Prezidentą kaltino.
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