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Isz Amerikos
DEMOKRATAS

GUBERNATORIUS

Demokratai Laimėjo 
Maine Valstijoje

PORTLAND, MAINE. — 
Maine valstija, kuri ilgai yra 
buvus Republikonu tvirtove, 
iszrinko Demokrata del savo 
Gubernatoriaus. Tai pirmas 
sykis in dvideszimts metu kad 
Demokratas ežia rinkimus lai
mėtu.

Trisdeszimts devynių metu 
amžiaus Demokratas, Edmund 
S. Muskie per rinkimus sumu- 
sze Gubernatorių Burton M. 
Cross.

Dar ir kitas labai reikszmin- 
gas ir gal lemiantis ženklas tai 
kad niekados nei vienas Maine 
valstijos Gubernatorius nebu
vo iszmestas per rinkimus po 
jo pirmos tarnystes toje augsz- 
toje vietoje. Burton Cross yra 
pirmutinis būti taip sumusz- 
tas.

Senatorka Margaret Chase 
Smith, Republikonka buvo vcl 
iszrinkta in Senata. Bet tai ma
žai ka reiszkia kaslink politi
kos, ries, ji kad ir be savo par
tijos butu buvus iszrinkta ne ji 
yra visu labai mylima toje val
stijoje.

Bet Republikonu Partijai 
szitie rinkimai baisiai reiksz- 
mingi, nes jie parodo kaip 
žmones dabar žiuri in ir inver- ; 
tina ju partija ne tik Maine

(Tasa Ant 4 Puslapio)

JAUNIEJI ŽULIKAI I J « "
Jau Laikas Jiems Diržą 

Į Paimti, Kaili Iszpilti
NEW YORK, N. Y. — Szia 

sanvaite mes invairiuose laik- 
I raszcziuose skaitėme dvi viena 
kitai prieszingas pasakas.

Mes skaitėme kaip vienas 
septyniolikos metu pienburnis, 
stengiesi po prievarta gauti 
deszimts tukstaneziu doleriu 
isz Joseph S. Frelinghuysen, 
isz New Jersey, grasindamas 
ji nužudyti jeigu jis tam pien
burniui jaunuoliui tiek pinigu 
neduos. Teipgi skaitėme kaip 
tas jaunas žulikas buvo polici
jos suimtas, suaresztuotas, ir 
kaip jis prie viso tuo, su pasi
didžiavimu prisipažino.

Paskui, ta paezia sanvaite 
mes skaitėme neva moksliszka 
straipsni kokiu ten bobų New 
York mieste paraszyta, kuria
me jos apgailestavo kad laik- 
raszcziai per daug skelbia apie 
jaunuju prasižengimus ir taip 
jaunuju vardus' pažemina. Jos 
tame savo straipsnyje Lozorių 
giedojo, sakydamos kad laik- 
raszcziai ir laikrasztininkai vi
sus gazdina, raszydami apie 
musu jaunuomene ir jos ma
žus, nekaltus prasižengimus.

Jeigu tos bobos turėtu nors 
per nago juoduma proto, jos 
pasiskaitytu ka FBI policijos 
virszininkas, J. Edgar Hoove- 
ris sako apie sziu dienu jauni
mo prasižengimus.

FBI policijos virszininkas,- 
J. Edgar Hooveris perspėja 
visus tėvus daug geriau pri-

Judith Drake, dvide
szimts metu amžiaus gra
žuole, buvo parinkta kaipo 
visu merginu atstove isz 
Massachusetts, del konku- 
riavimo su kitomis gražuolė
mis in Atlantic City, New 
Jersey. Szita gražuole yra 
ne tik graži, bet ji moka 
kaip vairuoti lai va ir ji yra 
mokine in jaunu slaugiu, 
nursiu mokykla ir ji teipgi 
eina mokslus del szokikiu.

las turėtu būti vieszai po visus 
laikraszczius paskelbtas. Tegu 
jis, jo tėvai, jo susiedai ir jo 
draugai žino kas jis per do 
viens.

EROPLANAS PAR-

Kaip Atomines 
Bombos Susprogimas

In San Francisco miestą, 
Californijoje, žmones pama
te szita gaisra, kuris iszrode 
kaip kokis baisus susprogi
mas, mislino kad jie mate 
atomines bombos susprogi- 
ma, nes durnai iszkilo kaip 
kokis didis grybas, taip kaip 
atomines bombos susprogi
mas.

PLATINKIT “SAULE”

žiūrėti savo vaikus. Jis iszskai- 
cziuoja ir vardais iszvardina Į 
kiek daugiau jaunu prasikal-
teliu sziandien randasi negu 
pirmiau.

Mums iszrodo kad musu 
laikraszcziai nusideda ne už 
tai kad jie tokius musu jauni
mo prasikaltimsu paskelbia, 
bet kad jie retai kada ju var
dus vieszai paskelbia. Gal butu 
ne tik tiems vaikams, bet ir j u 
tėvams in sveikata jeigu ju 
vardai, dideliomis literomis 
butu paskelbti ant pirmo pus
lapio.

Ir tas FBI policijos virszi
ninkas staeziai sako kad ežia 
tėvu kalte ir niekieno kito.

Kai mes skaitome apie ketu
ris jaunuoTus, gerai iszmokin- 
tus ir iszlavintus, New York 
mieste, kurie k ankino, muczi- 
no visai nekalta mergaite, ar 
mes turime akis užsimerkti ir 
jiems dovanoti? Kai czaikos 
jaunu snargliu Philadelphijoje 
straksi kaip gaidukai ir vagia, 
plesze, ir puolasi ant visai ne
kaltu žmonių, ar musu laik- 
raszcziaj turi j u vardus sulai
kyti, kad j u tėvams nebutu Į 
sarmata?

New York miesto policijos 
komisijonierius staeziai yra 
pasakęs kad del tokiu jaunu 
razbaininku, snargliu, nesaugu
žmogui kur eiti kai sutemsta.

Musu dėta, kai tokis pien
burnis bUva sugautas tai ne 
tik jo vardas bet ir jo paveiks-

VEDE EROPLANA
' • NAMO

NEW YORK, N. Y. — Ame
rikos prekybinis eroplanas, 
skrisdamas in Buffalo su devy
niolika keleiviu, palydėjo grei
ta, kariszka F 88 Sabrejet ligi 
žemes.

Augsztai, padangėse, virsz 
Paterson, N. J., prekybinio 
eroplano lakūnas Kapitonas 
Lloyd D. Reinhard, isz Great 
Neck, N. Y., iszlindo isz po de
besiu ir pamate ta kariszka 
F-86 eroplana visai szalia sa
ves.

Tas kariszkas eroplanas sa-. 
vo sparnus lenkterejo ir kelis 
sykius apsuko aplink ta preky
bini eroplana, parodydamas 
kad jis Ledoje. Tada to karisz- 
ko eroplano lakūnas, savo ran
komis užsidenge savo ausis ir 
pakratė galva, pareikszdamas 
kad jis radijo neturi, ir taip 
nežino nei in kuria puse skris
ti, nei kur ar kaip nusileisti.

Kapitonas Reinhard tuo jaus 
per savo radija paszauke aero- 
dramo darbininkus ir isz j u da- 
žinojo kur tas kariszkas ero
planas lekia ir kiek gazolino 
jis dar turi. Jam buvo pasa
kyta kad tas kariszkas eropla
nas keliauja in Fort Dix, ir
kad jis turi gana gazolino del 
dar trijų valandų.

Tada Kapt. Reinhard prisi
kasa Ant 4 Puslapio)

JUODUKU MOKINIU 
KLAUSIMAS

Pietines Mokyklos 
Nesutinka Priimti

Juodukus
WH. SULPHUR SPRINGS, 

W. VA. — Kai mokyklų sztabo 
virszininkai, sulyg Augsz- 
cziausio Amerikos Teismo nu
statymo, paskelbė kad Juodu
kai bus priimti su baltais mo
kiniais in Greenbrier apygar
dos mokyklas, vaikai ir ju 
motinos sustraikavo ir per 
penkias dienas vaikai neejo in 
mokyklas.

Augsztesnioji mokykla ežia 
buvo uždaryta, kai dvide
szimts penki Juodukai ir Juo- 
dukes atėjo užsjraszyti del tos 
mokyklos. Apie szeszi szimtai 
tėvu ir motinu sudarė pasi- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PERSPĖJA KINIJOS
KOMUNISTUS

------- --- .

Sako Amerikos Vais- 
kas, Laivynas Ir La

kūnai Stovi Pasirenge
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos Sekretoorius, John 
Foster Dulles staeziai galinga 
kariszka jiega yra pasirengus 
pultis ant bei kurio užpuoliko, 
kuris drystu pultis ant bet ku
rio kraszto Pacifiko vandeny
se.

Jis teipgi patarė visiems po
litikieriams namie laikytis, per 
rinkimus prie klausimu szia- 
pus mariu kranto, kad valdžia 
galėtu sudaryti ir palaikyti 

j vieninga frunta ir viena tvar
ka kaslink Užsienio reikalu. 
Jis visiems politikieriams pa
tarė nesikiszti in musu krasz
to užsienio reikalus per rinki- 

' mus.
Sekretorius labai atsargiai 1 

iszvenge vardu pavardinti 
Quemoy Salas, ant kuriu dabar 
puolasi Komunistai. Bet jis 
sake kad Komunistu užsipuoli- ' 
mai ant mažu krasztu ir salų 
per pastarąsias kelias sanvai- 
tes buvo tik del to kad suar- į 
džius Azijos-Pacifiko krasztu 
posėdi ir sekamąsias sutartis, j 
Jis sako kad jis džiaugiasi kad I 
Komunistams tai nepasiseke, 
nes viskas tvarkingai ėjo Ma- i 
niloje, kur asztuonios tautos ir 

i krasztai sudarė bendra sutarti 
I gintis nuo Komunistu.

Po to Sekretorius Dulles at
skrido in Vaszingtona ir trum- j 
pu laiku paėmė eroplana ir isz- ' 
skrido staeziai in Vokietija, i 
kur jis nori asmeniszkai pasi
kalbėti su Prancūzijos, Vo
kietijos ri Anglijos vadais.

Iszrodo, kad jeigu Prancūzai 
i nesutiks ant tos Europines Ap- 
' saugos Tvarkos, tai Amerika, 
pati viena ims apginkluoti Vo
kietija, nepaisant kaip tai ne
patiks Prancūzams.

Už Geležines Uždangos
BOLSZEVIKAI

TEBEGROBIA
ŽMONES

“Ost-West-“Kurier” Nr. 19 
54, invertindamas ypacz po 
Johno dingimo dabartine pa
dėti Berlyne, pastebi, kad ten 
jaueziamas didelis nesaugu
mas. Bolszevikai savo sznipu 
veikla vakariniuose Berlyno 
sektoriuose yra smarkiai su
stiprinę. Nuo Truchnovicziaus 
pagrobimo praėjo jau tiek lai
ko, ir vis dar nieko tikro ofi
cialiai nėra paskelbta. Britu 
miesto komendantas pareika
lavo, kad Vakaru santarvinin
kams butu sudaryta proga pa
tiems paszneketi su Truchno- 
viezium. Nekalbant jau apie 
S-tamvaju (S-Bahn), Britu 
sektoriaus centre dar szian
dien Bolszeviku kareiviai tebe- 
saugoja radijo siųstuvą. Žmo
nių grobimai nėra pasibaigė 
nei ligi sziol. Reikszmingu lai
komas kad ir Dr. Schoeneric- 
ho, sziais metais paleisto isz 
Vokutos stovyklos, atskleidi
mas, jog ji Bolszevikams inda- 
ves in bendruosius isz visu sek
torių gydytoju pasitarimus at
vykęs Dr. Coutelle, kuris pas
kiau už tai buvo suimtas, bet 
del inrodymu nepakankamumo 
vėliau paleistas. Tuo tarpu ry
tiniame Berlyne ligoninėse bu
vo pravestos “masines protes
to demonstracijos” priesz 
“Faszistus”, kam jie suimine- 
ja “nekaltus medicinos dabuo- 
tojus”, kai isz tikro minima
sis Coutelle buvo atidengtas 
kaip MVD sandarbininkas. To
dėl laikrasztis visus anti-bol- 
szevikinius veikėjus, žinoda
mas visas Bolszeviku sznipu 
veiklai pasireikszti sanlygas 
ir ju sustiprėjusią akcija, in- 
speja: visi, kurie pasireiszkia 
nors kokioj anti-bolszevikinej 
veikloj, turi dviguba pareiga 
budėti ir būti tris kartus at
sargesni, negu ligi sziol.

Budniga neseniai Vak. Ber
lyne buvo ir žmonių grobimu 
byla, kur svarbiausiu kaltina
muoju iszrokavo buvusis Na
šiu veikėjas, o nuo 1945 m., in- 
siraszes in Komunistus žurna
listas ir MVD agentas J. He- 
derichas. Jo trys bendradar
biai 1951 m., buvo nuteisti il
gametėmis bausmėmis, o jis 
pats buvo laikomas Bolszeviku 
inspiratorium. Jis buvo supla
navęs taip pat pagrobti “Ko
vos grupes su nežmoniszku- 
mu” Vak. Berlyne vedeja Dr. 
Raineri Hildebrandt’a, o 1950 
m., jo grupe vietoj tikrojo an- 
ti-bolszevikinio veikėjo Mi- ! 
chaelio, chloroformu apsvaigi- 1 
nusi, pagrobė kita Michaelį, 
bet ji MVD po 8 dienu turėjo 
vėl paleisti, nes pasirodė, kad 
butą ne to.

“Abendpost” apraszo, kaip 
1952 m., Gegužio men., buvo 
pagrobtas isz Vakarinio Ber

lyno 26 metu amžiaus studen
tas F. Kaizeris, kuri Rytines 

i zonos, vietos aukszcziausiasis 
teismas, pirmininkaujamas 
garsiosios Hildes Benjamin, ei- 
nanezios dabar Sovietines zo
nos “teisingumo ministeres” 
pareigas, tu paežiu meu Rug- 
piuezio men., nuteisė mirti. Jis 
buvo apkaltintas, kad, buda- 

j mas “Kovos grupes su nežmo- 
i niszkumu” nariu, gabenęs in 
rytine zona sprogstamaja me
džiaga ir “nuodu žudyti So
vietiniams pareigūnams”. 
Kaiserio tėvas buvo inteikes 
W. Piekui malones praszyma 
ir pati H. Benjamin Kaiserio 
gynėjui aiszkinusi, kad mir
ties sprendimas vis tiek nebu
siąs invykdytas, vienok Birže
lio 3 diena vienas atsakingas 
Sovietinio rytu zonos saugumo 
SSD pareigūnas per spaudos 

i konferencija Rytu Berlyne pa- 
reiszke, kad Kaiseriui sprendi
mas jau invykdytas. Del to 
Vokiecziu anti-bolszevikine or
ganizacija “Kampfgruppe ge- 
gen Unmenschlichkeit” pa
skelbė atsiszaukima, pažymė
dama, kad tai yra dar vienas 
naujas Bolszevikinio “teisin
gumo” kruvinas veikimas, rei- 
kalaujas SSD paskelbti nusi
kaltėliu organizacija, o daly- 
vavima ir prisidėjimą prie 
žmonių grobimo politiniais su
metimais ateityje bausti mir
ties bausme. Kaip žinoma, an- 
ti-bolszeviku veikėjo Dr. Lin- 
ses vienam isz grobiku Vokie
cziu teismas paskyrė tik kele
rius metus kalėjimo.

Sztai Vokiecziu “Der Forts- 
chritt” Nr. 22,54 apraszo, kaip 
Vokiecziu busimojoje kraszto 
apsaugos ministerijoje, pa
prastai vadinamoje “Blancko 
instaiga” buvo susektas numa
tytas ateityje, minimajai in- 
staigai susikūrus ir pradėjus 
veikti visa apimtimi, sanmoks- 
las pagrobti visoje Vokietijoje 
valdžia ir ja perduoti Bolszevi
kams, Buvo suimta apie 40 bu
vusiu karininku, vienok ju 
vardai vieszai nebuvo paskelb
ti. Jie buvo Rytu zonoje poli- 
tiszkai apmokami ir, kaip pa
bėgėliai nuo Bolszeviku, insi- 
smelke in vadovaujamos busi
mosios Vokiecziu armijos vie
tas, tureje su laiku “suvieny
ti” visas zonas, o tikrai val
džia perleisti Bolszevikams. 
Tai turejes būti savo ruszies 
“tautinis sukilimas”, sudarąs 
tiesiog idealias sanlygas So
vietu ir Rytines zonos kariniu 
pajiegu insimaiszymai.

Vokiecziu pabėgėliu laik- ' 
rasztis “Volkshote” reiszkia 
nepasitenkinimą, kad Sovieti
niai agentai G. Barth ir H. 
Kroitor isz Berlyno, atsiusti su 
suklastotais dokumentais in 
Muenchena sznipineti užsienie- 
cziu emigrantu, buvo nubaus
ti tik po 3 ir 2 metus kalėjimo. 
Sznipinejimo darbui vesti jie 
buvo gave apie 12,000 DM, o 
visai Muencheno sznipu centri-

Apsaugoja Vaisius

John C. Dunegan Ameri
kos valdžios prižiūrėtojas 
visu ūkininku vaisiu, in Es
tes Park, Colorado, ežia pa
rodo kaip su naujais vais
tais, liekarstomis jie gali ap
saugoti vaisius nuo supuvi
mo pirm negu galima jups 
nuskinti nuo medžiu. Jis 
Amerikos ūkininkams su- 
taupina apie septynios de
szimts milijonu doleriu in 
metus, ,

nei buvo paskirta 50,000 DM 
Vokiecziu valiuta ir doleriais. 
Szioji suma buvo inkiszta in 
alaus buteli ir pagal sutarta 
ženklą užkasta viename misz- 
ke netoli Muencheno. Laik- 
rasztis reiszkia nuomone, kad 
tokiu szvelniu sprendimu gali 
būti paskatinta toliau sznipi
neti, del to batfsme, atsižvel
giant in gyventojams gresian
ti pavoju, yra per menka. Vak. 
Vokietijoje, “Volksbote” ži
niomis, Bolszevikiniu sznipu 
agentu ir Sovietines veikimos 
gynėju, prisidengusiu žurna
listu ir kitais vardais, tiesiog 
knibžda.

ISZKASE SAVO SU
ŽIEDUOTINEI KAPA

WITHAM, ANGLIJA. — 
Robin Stannard buvo suaresz
tuotas už tai kad jis norėjo nu
žudyti savo sužieduotine, ku
riai jis jau buvo ir kapa iszka- 
ses.

Policijos virszininkas, A. G. 
Glavell sako kad szitas Robin 
Stannard jau buvo net ir kapa 
prirengęs savo sužieduotinei, 
už tai kad ji, szesziolikos metu 
amžiaus, nesutiko gyventi su 
juo fzeimyna.

Jis nusivedęs ja in miszka, 
pradėjo ja smaugt*! prie pat to 
jai prirengto kapo. Jis ja palei
do, kai ji, baisiai iszsigandus 
prižadėjo su jo szeimyna gy
venti.

Kai jis ja paleido, ji, ant ry
tojaus nuėjo ir .viską iszpasa- 
kojo policijai.

Pirkie U. S. Bonus Sziandiėa!



“SAULI” MAHAKOY UTTY, ‘FX

Kas Girdėt
Tiek Senatorių visomis ga

liomis stengiesi kaip nors Se
natorių McCarthy paskandin
ti, bet iszrodo kad visi jie, nie
ko nepesze turės savo intari- 
mus ir tardinimuis užbaigti ir 
gryszti namo, palikdami Sena
torių McCarthy ramybėje.

Eina gandai kad beveik vi
sas darbininku unijos, ateinan- 
cziais metais vėl pareikalaus 
didesniu algų darbininkams. 
Gal apie keturis ar septynis 
centus ant adynos daugiau. 
Unijos teipgi pareikalaus di
desnes ar brangesnes apdrau- 
dos ir pensijas. Jos ne viską 
gaus ka reikalaus, bet galima 
tikėtis kad darbininkai 
biski daugiau gaus.

nors

labai 
parei-

Bet didžiosios unijos 
ka svarbesnio rengiasi 
kalanti. Jos pareikalaus ga
rantuota, užtikrinta alga savo 
darbininkams. Reiszkia, unijos 
reikalaus kad fabrikantai už
tikrintu darbininku paskirta 
alga del visu metu, nežiūrint 
ar tas darbininkas dirbs ar ne. 
Szitokie pareikalavimai prasi
dės su automobiliu, gurno, 
elektros ir eroplanu darbinin
kais. Fabrikantai, aiszkus da
lykas baisiai prieszinsis.

krasžtams, kurie tupi ant tvo- 
ros tarp Komunizmo ir Lais
ves, ir mums grasina, kad jei
gu mes jiems delnus nepatepsi- 
me, jie eis su Komunistais! 
‘‘Tegu jie eina su Komunistais 
ir tegu paragauna Komunis- 
tiszkos duonos!“

Kai Marshall Planas, užma
nymas buvo investas, buvo 
griesztai ir atšakiai pasakyta, 
kad ta Užsienio pagelba. bus 
tik del keturiu metu. Tai buvo 
1948 metuose.

Nuo to laiko Amerika yra 
'bilijonus doleriu 'pilte pylus in 
tuos krasztus ir dar pila.

Kai sziais metais Kongresas 
'žmonių spiriamas, iszdryso su
mažinti ta pinigu szvaistyma 
visu bilijonu doleriu, Admi
nistracija, reiszkia valdžia 
Vaszingtone baisiai supyko, ir 
tuo jaus Kongresą is'zbare ir 
sugryžo prie savo senos tvar
kos, kad dabar Užsienio pagel
ba mums kasztuoja daugiau 
kaip tris bilijonus doleriu ant 
metu.

AUKSINIAI ::
:: :: PEILIAI
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

kuri Paryžiuje iszejo už vyro 
už vieno ambasados valdinin
ko. Izabele, mylinti svietą, tu
rėjo daug santikiu ir visur 
nuolankiai buvo priimama ir 
sutinkama. Ta rytmetį Izabele 
inejo kuiiigaiksztienes kabi
netan, bet dvi prie duriu stovė
jusios tarnaites kalbos negale-

SAPNORIUS

Automobiliu darbininku 
unijos pirmininkas Walter 
Reuther pradės szitokius pa
reikalavimus savo darbinin
kams. Kitu uniju vadai pa
lauks pažiūrėti kaip jam pasi
seks.

Tik ana diena, Harold Stas
sen, inpedfinis Averill Harri
man ir Paul Hoffman, kurie 
pirmiau musu pinigus szvais- 
te po visa Europa, pranesze 
kad valdžia siunezia du szimtu 
geležinkelio trukiu, inžinu In
dijai. O Indijos valdžia tupi 
ant tvoros ir Indijos žmones 
net ir sziandien garsiai szu- 
k au j a: “ P r ak ei k ti Ame rikie- 
cziai, Eikit Namo!“

Dabar jau ir unijos sutinka 
kad ta tvarka mokėti darbinin
kui dvigubai del ilgesnes dar
bo dienos ar del Subatos nėra 
tinkama ir kad darbininkas 
pats save nuskriaudžia, nes nei 
fabrikantas nei jokis kitas 
darbdavis dabar neduoda dar
bininkui ilgiau dirbti kai jis 
turi jam dvigubai mokėti. 
Dauguma darbininku mielu 
noru sutiktu ilgiau dirbti ir 
turėti daiba Subatomis už ta 
paezia alga. Iszrodo kad gal 
ir unijos prie to sutiks.

Ar Ponas Harold Stassen fo
lds spaugas, kad jis nežino 
kad Indija yra artimiausias ir 
i szt i k i m i a u s i as Komu i ii st i sz - 
kos Kinijos draugas? Szelpda- 
mi Indija, mes remiame Ko- 
munistiszka Kinija, kurios ka
reiviai tiek musu vaiku iszžu- 
de Korėjoje.

Tiktai žinojo kad Izabele < 
nakti buvo praleidžius Bois- < 
trudanu palociuje. V ardai ' 
vice-grafo de Villiers, Jurgio 
Leslie, Alberto Rosen paei
liui atsimusze in tarnaieziu 
ausis.

Viena isz tu pavardžių ne
buvo joms svetima. Vice-gra- 
fas de Villiers tankus buvo 
sveczias vieszbutyje Rivas ir 
pagal tu dvieju tarnaieziu nuo
mone, troszko paimti lyg sziol 
neužkariauta k u n i g a i ksz t i e n e s 
szirdi. Vice-grafas, kas tiesa:, 
buvo dailus vyras, bet jos yra 
maeziusios tiek daug kitu pa
varytu szalin!

Kada Izabele iszejo, buvo 
teip dar anksti, kad kunigaik- 
sztiene dar gulėjo.

Zuzanna ir ponia Dalinas at
rado ja lovoje susijaudinusia 
ir užsimislijusia. Zuzannai, bet 
to pasirodė, kad kunigaiksztie
ne verkia.

Izabele du kartu dar ta pa
ezia diena buvo atsilankusi, o 
kunigaiksztiene, rodėsi yra vi
sai pamirszus apie rengiama 
sziandienini balių. Pusrycziu 
laiku nieko nevalgo. Kuni- 
gaiksztis paklausė jos, ar kar
tais nesijauezia silpna.

Vice-grafas turėjo maža gru
ma, tania, vyriausia biednos 
naszlcs sunu, kuri isz priežas
ties mezginiu darbo liko nere
ge. Viena diena biednos darbi
ninkes namuose pasirodė an- 
iuolas ir nuo tos dienos nieko,

Pypkes Dūmai MPirkie U. S. Bonus!

Kaip mainu kompanijos, 
taip ir kiti fabrikantai dabar 
sako savo darbininkams kad 
jie turi geriau dirbti, daugiau 
pagaminti, jeigu jie nori gau
ti daugiau mokėti.

Vargszas

Dabar, daugiau ir daugiau 
žmonių reikalauja dažinoti isz 
musu valdžias kodėl, kam, ka 
ir kiek mes už dyka daliname 
svetimiems krasztams. Ir val
džios Politikieriai 
ramiai miega, nes 
jau per arti.

dabar ne- 
Rinkimai

Jeigu kuris Politikierius no
rėtu musu patarimo paklausy
ti, jis lengvai laimėtu Rinki
mus, jeigu jis tik viena obalsi 
nuolatos zaunytu: “Daugiau 
Amerikiecziams, o Mažiau 
Svetimtaucziams!“ Ir mes už 

. toki balsuotume jeigu jis pri- 
; žadėtu daugiau musu žmonėms 
isz valdžios parūpinti ir ma
žiau musu pinigu szvaistyti 
nekokiems tenai neva Alijan- 
tams.

Toli nuo tėvynės, 
Amerike esu, 
Nuo savo gimtines 
Atskirtas vargstu. 
Ten liko tėvelis 
Mocziute senoji, 
Ir guli brolelis 
Žemeliai siroj. 
Ten pauksztis gražusis 
Ulbena sode,..
Czion varnas juodasis 
Tik knarkė miszke. 
Vai varne, varneli 
Iszplesk sparnelius, 
Nulėk in sodeli 
Pas mano tėvus! 
Sakyk jiem paukszteli, 
Kaip ežia asz keneziu, 
Ramyk tuom tėvelius 
Kad asz juos myliu! 
Ant niek vis dejuoju 
Ir varnelio meldžiu, 
Bet jis nesupranta 
Ko asz geidžiu.

•S/lVlNd’
^Pirkie U. S. Bonus!

- B - GĖLAIS 
arba pradžia ; 

SKAITYMO ji

Bet musu Senatoriai, Kon- 
gresmonai ir kiti valdininkai 
tiek proto dar neturi. Jie vis 
dar lankstosi ir gerinasi tiems

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule“, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule“ priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

.. .ir...
RASZYMO

z

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

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

PLATINKIT “SAULE

Su 283 Paveikslais
160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po
pietes virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 

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

ke bernaitis, kad mano gyvas
tis ir kraujas poniai priguli.

Vienok ant jo doro veido bu
vo galima patemyti liudnau- 
mas.

—Žinai gerai, tarė kuni
gai ksz t iene, kuri ’bijojosi isz- 
riszti jo misli, žinai, kad asz 
tau neliepiau atlikti bloga dar-

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai,

kaip duonos ir kitoko, netruk
davo: mergaitėms suteikta 
darbas, bernaieziai pasiusta 
mokyklon. Vice-grafas panorė
jo dalyvauti tame geradarin- 
gaine darbe; paėmė paų save 
vyriausia bernaiti, pažadėda
mas jam suteikti gražia ateiti. 
Bernaiczio verdąs buvo Jonas. 
Jaunas vaikinukas mylėjo ku
nigaiksztiene de Rivas, kaip 
Italijos vaikai garbina Madon
na.

Ta diena Jonas pribuvo in 
palocius ir orėjo matyties su 
kunigaikszt iene; Zuzanna 
Dalinas norėjo ji praszalint, 
b’et jis pasakė:

— Kunigaiksztiene manes 
laukia.

Tarnaites pasižiurėjo viena 
in kita..

— Tai gerai, tarė ponia 
Dalinas.

— Vice grafo tarnas yra 
laukiamas, patemijo Zuzanna; 
bet pamislijus pridūrė, juk tai 
ponios mylimas.

Mažas tarnas gera valandos 
bertaini kalbėjosi su kunigaik
sztiene, kuri neliepe in kamba
rį nieko neleisti.

Apie szeszta sugryžo antru 
kartu.

Zuzanna, kuri inejo in kam- 
bari, kada Jonas isz ten ėjo, 
pamate dar szlapia plunksna; 
taigi kuigaiksztiene raszc.

Jonas atėjo ir vėl deszimta 
valanda vakare ir vėl raszyta.

Abidvi tarnaites mislino:
— Tasai vice-grafas turėjo 

protą, imdamas Joną patarna
vimui.

Toj valandoje, kada kuni
gaiksztiene baigė rėdytis, Jo
nas atėjo ketvirtu kartu.

Liepta iszeiti tarnaitėms, 
kurios vėl mislijo:

— Kaip tai greitai viskas 
seka.

I Noras koresponduoti aisz- 
’ kiai kunigaiksztienei galva ap

suko. Tarnaites mielai butu 
priglaudusios ausis prie rak
to skyles, bet viena antros gė
dijosi taip daryti.

Jeigu ne pas tarnaites pavy
dumo, ponams padėjimas butu 
nepakeliamas.

— Atidavai laiszka? Pa
klausė kunigaiksztiene Jono.

— Taip ponia, atsake ber
niukas.

• — O kas tąn naujo?
— Nieko, tiktai lekajus 

gavo prisakyma dvylikta va
landa investi Leslie.

— Ka veike vice-grafas 
iszejus generolui?

— Darže szaude, paskui 
miegojo.

— Ar matei pas savo ponia 
kuomet nors ta Benedikta?

— Niekuomet, poni.
— Dekavoju tau, brangus 

vaikeli, atsimokėjai man szim- 
teriopai už tai, ka esu pada
rius tavo biednai motinai.

— Motina man sake, atsa-

ir

— O! Suszuko bernaitis, rodos, trumpi pasakaitymai ir 
mes visi namie kalbame apie t, t., 52 puslapiu, 20c.
ponia, tai yra “ szventa“. Susi- No.116—Istorija ape Siera- 
■ alke ir tuojaus įpridure nuleis- ta. Puikus apraszymas. 119 
darnas akis. Vienok....

— Vienok? Paklausė kuni
gaiksztiene.

Bernaiczio kakta ir veidas 
buvo pamelinave.

Kunigaiksztiene kalbėjo to
liau :

— Sakyk, Jonai, asz to no
riu.

Bet lygia dalimi paraudo ir 
jos žvilgterėjimas neteko isz- 
didumo.

— " Noriu tavęs, poni, pra-į 
szyti vienos malones, prabilo 
berniukas. Kad ponia žinotum 
apie kita vieta?

— Del-ko Jonai, ar tau nė
ra gerai vice-grafo namuose?

— Prieszingiai, jis toks ge
ras del manes.

— Taigi ?
— Tai-gi todėl. Sziandien 

jam prasikaltau. Poni, jaueziu, 
kad negaliu pasilikti ilgiau jo 
namuose.

K u n i gai kszt iene de R i v a s 
isztiese ranka ir priglaudę prie 
szirdies berniuką.

— Jonai, tarė, padarei tai, 
kad žuikenkus didelei nelaimei.
Apleisi to žmogaus namus, ati
duosiu tave mokyklon, nuo 
sziandien busi mano sunumi.

Vaiko akyse sublizgėjo asz- 
aros, kuris rodėsi, daugiau tu
ri sutikti įsu likimu, negu 
džiaugtis. Juo augitesne jam 
siūlyta dovana, tuo labiau jis 
jaute sanžines iszmetinejima.

— Eik, tarė kunigaiks'ztie- 
ne, tavo poniais iszeis dvylikta, 
turi jam draugauti. Ir atmink,

1 jei ka turėsi man szia nakti pa
sakyti, duok man žinoti, no- 
rints buęziau apsiausta kuni- 
gaikszcziais. Eik, Jonai; jei 
butum keliais metais vyresnio,

' tau prasakycziau savo paslaptį.
Kada kunigaiksztiene pali

ko viena, sėdėjo ilgai nepaju
dinama, galva atremus ant 
rankos.

— Turiu,tiesa, tarė purty
dama savo galva, jaueziu, kad 
turiu tiesa. Dievas nebaudžia 
už meile, kuri nieko sziarne 
sviete ne reikalauja. Mirsiu, 
kol jam priklausysiu. Bet jei
gu ji užmusz ir asz uižmusziu.

Pasižiurėjo in prieszai save 
kabanti veidrodi ir atkartojo:

— Turiu teisybe.
Po valandėlei paskambino.

Abidvi tarnaites atbėgo.
Kunigaiksztiene stovėjo ra

mi dr nusiszypsojusi.
— Mano plaukai, atsiliepe.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

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

'No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; 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.

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- 
czio iszimta isz Lietuviszku

puslapiu, 20c.
No.112—Trys apysakos apie 

pinigai galv'a-žudžiai; Ražan- 
ezius 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- 
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- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka-pasakė katras paeziuojas, 1 
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- 

Į ni. 62 puslapiu, 20c.
No.134—Dvi istorijos: Baisi 

Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

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

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

No.142—Apie Paveikslas 
į [Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 

Jerukausko, Osieezna. 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 Kuczios N akli. 
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 Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienių 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 J 02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

Kitokios Knygos

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

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

180*4—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

No.200—Eustakijuszasi 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. 15c

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - H. S. Jį

ir Pim- 
“ visada 
tik ant
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Auksiniai Peiliai
Į (Tasa)

Isz Indijono krutinės iszsi- 
verže gudus sustenėsimas. Pa- 
kiszo ranka po ploszcziumi ir 
isz ten isztrauke ilga savo' pei
li, asztra kaip iskustara. Juomi 
tris kartus apsuko aplink gal
va, o paskui pradėjo szokti 
dainuodamas kokia tai Indijo- 
niszka daina.

Tai buvo kariszka Indijonu 
daina.

Netrukus isznyko per atida
ryta Įauga.

— Bet szoka kaip tigras! 
Patemijo O ’Brien.

Towah vienu szuoliu per- 
szoko daržo mūra ir atsirado 
ant Brukselio ulyczios.

— Turime persiskirt, mie
las generole, tarė Jurgis.

— Neineisi drauge su ma
nimi?

— Ne, kas kitas mane in- 
ves. Susitiksime vėliausiai ap
link antra. Tik nepamirsz'k 
drabužiu ties Vengriszku na
mu, lygiai karietų ir ginklu. 
Ypatingai buk atsargus, nes 
mano neprieteliai dabar yra 
tavaisiais, o tasai žmogus su
manęs tave nužudyti.

— Esame Paryžiuje, atsa
ke generolas isz czionai iszva- 
žuosiu karieta, norints Roma
nu rasztininkai tvirtina, kad 
ne taip lengva papildyti ’žmog
žudyste. Nežinau, ka manai pa
daryti, Jurgi, tik žinau, kad 
tai, ka atliksi, bus darbas labai 
kiltas.

— Pasilik sveikas. Aplink 
antra pasimatysime pas kuni
gaiksztiene de Rivas.

Padavė kits kitam ranka ir 
generolas iszejo.
. Jurgis likes vienas, užsiėmė 

savo toalėtu.
Buvo jau vienuolikta, o tu

rėjo pats sau pasitarnauti.
Iszsieme isz szdpos pakieta 

ir dėžutė. Pakiete buvo bran
gus Meksikoniszki rubai, ap
vedžioti auksiniais adiniais.

Jurgis pabucziavo adinius 
ir juosta.

— Ji ne būt u manes iszda- 
vus prabilo. Kol numirsiu, 
trokszcziau atsiklaupti prie 
jog keliu ir pabucziuoti jai ran
kas kaipo szventajai.

Iszdeste.ant kėdžių visokas 
kostiumo dalis; bet kol nusi
vilko rubus, iszeme isz k isze- 
niaus maiža bilietuką, kuris 
galėjo paeiti tik nuo moterisz- 
kes.

Valandėlė laike ji pirsztuose 
užsimislijes. /

— Nepažįstų to raszto, 
mislijo, bet ta's, kas man raszo- 
ma, sutinka su tuo, ka man 
Towah pasakė. Kas-gi ežia 
galėtu raszyti? Kas-gi manimi 
rūpinasi tarne dideliame Pary
žiuje? Atėjo jam galvo Hele
ne'S vardas.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

— Negalimas daigias, su- 
szvapejo, isz kur-gi mergina 
de Boistrudan galėjo žinoti? 
Pagaliau vakar ji mane pirmu 
kartu mate! Isztikro netenku 
galvos!

Atidarė bilietuką, ir perskai
tė:

“Ponas J. L. szia diena turi 
but investas in balių, in Brazi
lijos ambasada. Ponas J. L. 
pradėjo nelygia kova. Szia 
nakti keturi žmones jo pasa- 
lingai lauks ties ambasados 
vartais. Karieta 'be herbo, ku
rioje du žmones domiuose, ve
žėjas ir lekajus bronzinėse li
keri jos; tai keturi nusamdyti 
piktadariai. Y.pata persergian- 
ti poną J. L., sužinojo apie tai 
tik priesz valandėlė; szeszio- 
mis vakare ji žinosi daugiau. 
Ponas J. L. prasati padare, 
kad vakar nereikalingai pasa
kojo istorijas (pas margraibina 
B. Yipata, kuria poniais J. L. no
rėjai sukompromituoti, mano 
priversti tylėti visus tuos, ku
rie gali tikrai pasakyti tikra 
pavarde. ”

Skaitydamas ypatinga ta bi
lietuką Jurgis neapsakomai 
stebėjosi. Tai aplaike pirm po
ros minueziu priesz generolo 
inejima; iszkur, gi tos pasar
gos, kokios jam suteikiama?

Dabar, kada generolo jau 
nebuvo, Jurgis nenoromis ir 
kelintu kartu kartojo:

— Kas turi tiek vice-grafo 
užsitikėjimo, kad jis tokiam 
viską turėtu papasakoti esant 
tokioms ypacz aplinkybėms ir 
kokis gali ’būti ežia reikalas, 
kad tasai užsitikejimas butu 
iszduotas ?

Jurgis veltui tyrinėjo pa
slaptį. Ji buvo neiszriszama. 
Laiszkuti insidejo in kiszeniu 
ir greitai eme darbuoties ap
link drabužius. Po. angliszkais 
marszkineliais pakiszo lenkti
ni peili.

Garsus auksinis peilis, kat
ras buvo rodomas pas margra- 
bina, buvo padėtas tam tikro
je skrynutėje.

Norėdamas jau apleisti kam
barį, patemi jo prie lango, per 
kuri Towah iszszoko, gulinti 
maža popiereli. Tai buvo laisz- 
kas, jo vardu adresuotas. Rasz- 
tas tokispat, ka ir slaptingame 
laiszkelyje. Jurgis skaitė:

“Nemokėta man pasakyti 
apie vice-grafo sumanymus. 
Karieta su keturiais žmonė
mis turėjo tarnauti regis ko
kiai klastai. Geriausia bus, jei 
ponas J. L. neatsilankys szian- 
dien ambasadoje. Generolas 
O’Brien jam saugojamas”.

Jurgis užsimėtė ploszcziu, 
pasiėmė ant ulyczios karietele 
ir nuvažiavo in vice-grafo de 
Villieris palocius.

— Kol jam neparodysiu

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir t
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, 

Alberto Rosen, neturiu ko bi
jotis.

Pusiaunakti laikrodis iszmu- 
sze vice-grafo salione, kuomet 
ten invede tarnais atvažiavusi 
Jurgi Leslie.

Vice-grafas, apsirengęs su 
‘ ‘ golden-daggerio ’ ’ kostiumu 
ir “auksiniu peiliu”, prika
bintu ant dailaus lenciūgo, jo 
lauke.

XK************************-*
Turiu priimti kad neviisos 

Moterėlės savo vyru gailesį, 
Nes kada tieji nelaimingi jau 

po žeme ilsisi. 
Gal retai katra, tikrai gailesti 

• turi,
' Nbrints labai nuliūdus 

iszžiuri.
Taigi, vienos džiaugėsi kaip 

turteli palieka, 
O kitos verkia kad nieko 

nepalieka.
Ne visu gailestis tikras, 
Tokis gailestis atliktas.

Žinoma, verkt reikia, 
Nes jeigu neverktu, tai 

žmones peikia, 
Mažai gal yra tokiu moterėliu, 

Ka tikrai apverkinejo savo 
vyra.* * *

Tegul žmogus buna 
malsziausio budo, 

Kuri sunku inpykinti, 
Kokiu nors badu, 

Bet, jeigu motere pradeda 
Ji traukinėli nereikalingai per 

dantis, 
Tada isz tojo malszaus 'budo 

Pakyla būdas szetono,
Kuri vėliaus suriku 

apimalszyti.
Viename atsitikime moterėles 
Liežuvis davede viena vyreli, 

Kuris buvo laibai malszaus 
z budo,

Prie papildymo visokiu 
prasižengimu, 

O net ir prie žudinseziu!
Nesiranda didesne peklos ant 

szios Aszaru Pakalnes, 
Kaip jeigu ar tai vyras ar 

motere,
Nereikalingai suranda 

visokias priežastis, 
Prie viena kita, 

Ir be apliovos mala su 
liežuviu, 

Kaip užkeiktos girnos. 
Motere liežuvninke padaro 

Isz malszaus vyro tikra 
szetona, 

Kada jo būdas karta sukyla, 
Tai sunku ji apmalszyti,

Kol vienas ar kitaš paaukauna 
savo gyvastį. 

Arba kol asidurm in suda
teisingystes.

Istorija Apie 
“Talmudo Paslaptys” »

ŽYDU TIKYBOS 
:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

Pirkie U. S. Bonus

— Tamsta isztesi žodi, po
nas Leslie, tare pamatęs inei- 
nanti Jurgi. Abudu nuoszir- 
džiai pasisveikino.

Tai buvo du patogus jauni- 
kaieziai.

Kalnu avantunsto kostiu
mas, Enrikui labai tiko prie 
veido.

Teip-pat dailiai iszrode ir 
Jurgis.

Jei butum tuose kolstiumuo- 
se susitikę ten, kalnuose, tarė 
vice-grafas. Kažin ar vienas 
isz musu nebutu krites ant vie
tos, mielas pone Leslie.

— Tas labai galima, atsake 
Jurgis.

Vice-grafas įsu doma in ji 
pasižiurėjo ir pridūrė:

— Czionai nors esame tal
kininkais.

Jurgis linkterėjo galva. En
rikas paszauke karieta.

— Matai, tamsta, tarė, kad 
priimu iszszaukima ir manai!, 
kad lengvai apsidirbsiu su sa
vo prieszininku.

— Rasi, tarė Jurgis su 
ypatingu nusiszypsojimu. Ma
tant poną tame kostiume (pama
nys, kad ponas jo nebijai.

Neužilgo abudu sėdėjo ka
rietoje, keliaudami Brazilijos 
ambasados linko.

Kunigaiksztienes Plaukai
Kunigaiksztiene de Rivas, 

rengdama puiku balių, norėjo 
tuomi pasirodyti Paryžiaus 
svietui. Iszsiuntineta tukstan- 
cziai pakvietimu, kuriose 'pa
žymėta, kad apart baliaus toa- 
letu ponioms ir vakariniu dra
bužiu ponams, bute priimti ir 
visoki kostiumai. Tai-gi buvo 
galima apsitaisyti dominu, tą
ją auksine intrigų genijaus 
meszikere. Kunigaiksztiene de 
Rivas ne buvo parapijone, ka
dangi daugiausiai laiko pra- 
leiždavo užsieniuose, o sziais 
laikais buvo ka tik atkeliavus 
isz Rio de Janerio.

Iszmusze vienuolika valan
da, ceremonijos mistras su sa
vo armija tarnu pasižiūri pas
kutiniu kartu su ulžganedininiu 
in savo darbus. Tarnai pereina 
per saliomis. Blanche su savo 
tarnais stovi prie ledaunes. 
Chevet, ramus ir didis kaip jo 
garsingumas, manyto apie 
tvarka valgiu padavima.

Kunigaiksztiene de Rivas 
jau pabaigė redyties.

Yra tai dvideszimts poros 
metu moterisžke, visame kara- 
liszko patogumo blizgėjime. 
Ūgis augsztas, o miklumas ir 
gražumas neiszpasakyti. Vei
do braižiniai tyri ir drąsus, 
veidas baltas, kuris labai tin
ka szalia juodu jos akiu, ku
riose matosi saldybe, ramybe, 
bet podraug ir iszdidumas. 
Akiu žvilgterėjimui visuomet 
draugauja saldus nusiszypsoji- 
mas. Tikrai stebuklinga mote
ris, kokiu mažai, labai mažai 
pasaulyje randasi.

Kunigaiksztiene de Rivas 
turėjo plaukus trumpai pa
kirptus. Susiszukavus buvo 
ala Ninon.

Turime pridurti, kad tokios 
ruszies plauku sutaisymas ne
labai pritiko jos stebuklingam 
patogumui ir jos visai esybei. 
Plaukai buvo juosvi su žydrai- 
niu blizgesiu, tankus ir todėl 
nenoromis užeidavo klausimas, 
kam jai reikėjo pakirpti tokius 
buinus plaukus. Kiekvienam 
norėtųsi pamatyti juos apkri
tusius placziai ant pecziu.

Apsikirpus jai plaukus, ir 
kitos kunigaiksztienes ir kuni- 
gaikszczintes ta .pati padare, 
kad susirinkimuose neturėti
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žymaus skirtumo.
Biednieji garbino jos geru

ma.

Kunigaiksztis.de Rivas buvo 
jaunas žmogus ir turėjo dide

Suramina Prem. Gasperio Dukteri

Pietro Campili, Pramones 
ir Biznio Ministeris buvusio 
Premiereiaus Alcide de Gas- 
peri sztabo, stengiasi sura
minti jo dukteri, Marie Pia 
de Gasperi. Jis atvažiavo in 
Sella Di Valsugana pareik- 
szti savo užuojauta mirusio 
szeimynai ir atiduoti pasku- 
tini patarnavima savo drau

lius turtus. Jokia apkalba nie
ko negalėjo pasakyti prieszai 
ta moteryste.

Patemyta kaip tik, tai yra 
patemijo tai žmones, kuriu

gui mirusiam Premieriui Al
cide de Gasperi. Po teise sto
vi naujas Italijos Premie- 
rius, Mario Scelba.

Premierius Alcide de Gas
peri buvo Amerikos isztiki- 
msa draugas ir geras Katali
kas, kuris Kataliku partija 
invede in valdžios pirmeny
be priesz Komunistus.

amatu yra viską matyti ir ži
noti, kad kunigaiksztiene de 
Rivas tokia puiki, taip daug 
gimdanti pavydumo, vienu žo
džiu laiminga, bet ant veido 
turinti liūdnumo ženklus.

Isz kur paėjo tasai liūdnu
mas? Priesz balių dar niekam 
negalėjo ateiti in misli, net po
niai Dalinas ir merginai zuzan- 
nai, kunigaiksztienes tarnai
tėm.

Bet baliaus dienoje apsi- 
reiszke tikras atsitikimas ku
ris pripildė džiaugsmu visu 
tarnaieziu szirdis. Jos pradėjo 
teirautiesi ir kita kitai pavydė
ti už tai, kuri isz ju paliks ku- 
nigaiksztienei deszine ranka.

Isz,pradžių apie ta pagarba 
nei mislyti nenorėjo. Viet^ pas 
kunigaiksztiene, alpią kuria 
niekas nieko nekalba, nežiū
rint, kad gausiai apmoka, dar 
nėra, puikia, teip sakant, vieta. 
Idant toji vieta butu visiszkai 
atsakanti, reikalinga, idant 
kunigaiksztiene turėtu bent 
kokias slaptybes su nekurio- 
mis tarnaitėmis. Tada metine 
alga pasidaro tiktai priedas 
prie kitokiu slaptingu uždar
biu.

Szitai ka dvi tarnaites buvo 
atidengusios:

Kunigaiksztiene isz Ameri
kos su savimi parsivežė drau
ge ir prietelka vardu Izabele,

(Tasa Ant 2 puslapio)

Kunigaiksztis.de


Žinios Vietines
— Vela vienas isz musu se

nu gyventoju ipersiskyre su 
sziuom svietu, ipareita Ketver
tą, 12:30 valanda ryte, gerai 
žinomas saliuninkas, Jonas 
Ambrazas (John Ambrose), 
nuo 435 W. Sipruce uly. Velio
nis nesveikavo per asztuonioli- 
ka menesius. Gimė Lietuvoje, 
atvyko in Shenadoryje, po tam 
apsigyveno Mahanojuje. Pri- 

ygulejo prie Lfetuviszkos para
pijos, S.L.A. Susivienijimo ir 
Eagles draugijos. Paliko savo 
paczia Mare (Metkauskiute); 
du sunu: Edvardu, namie ir 
Juozą, Hometown, ir dvi anū
kes. Laidotuves invyko Pane- 
delio ryta su apiegomis in Szv. 
Juozapo 'bažnylczioje, devinta 
valanda ir palaidotas in para
pijos kapinėse. Graiboriai Ora- 
vitz laidojo.

— Subatoje apie 8:30 va
landa vakare ugnagiesiai likos 
iszszaukti ant W. Railroad uly., 
pas Nimo namuose. Namas 
užsidegė nuo peleniu. Ugnis 
li^os tuo jaus užgesinta.

— Seredoj pripuola Szv. 
Kristoforo ir Szv. Tomo Vila- 
nieezio, o Tautiszka Vardine: 
Virmantas. Ir ta diena: Szita 
diena paskirta kaipo viso 
krasZto Maldos Diena; 1919 
metuose Plieno ir geležies fa
briku darbininkai Amerikoje 
iszejo ant straiku ir vėl supa
ralyžiavo visa, kraszto priemo
ne; 1261 m., Lietuviai paskel
bė Vokiecziams visuotini ką
rą; 1946m., Averell Harriman 
buvo paskirtas Prekybos Sek
retoriumi. Jis užėmė vieta 
Henry Wallace, kuris buvo pa- 
szalintas; 1947m., szesziolika 
Europos Tautu iszdave savo 
raportą Paryžiuje, kaslink mu
su Marshal Plano, veikimo, ir 
pareiszke, kad joms isz Ameri
kos reikes 'beveik penkiolika 
bilijonu doleriu per ateinan- 
czius keturis įlietus, del atsi- 
stymo ir apsiginklavimo; 1940 
m., Amerikos laivas su Pana- 
nio Kanalo veligva buvo nu
skandintas nuo Iceland krasz- k

— Seredoj, Rugsėjo - Sept. 
22-tra diena 1954m., 7 valanda 
ryte, iszvažuos in Wilkes-Bar
re, Pą., szeszi vyrukai, kurie 
likos paszaukti del kariszkos 
tarnystes. ' Žemiau paduoda
me vardus kurie apleis isz:

Mahanoy City: Micheal Smi
go ir F r. Reed. Ashland: Thos. 
J. Bradley. McAdoo: Jos De 
Moraes, Lawrence Patton ir 
Eugene Kakalac.

— Ketverge pripuola Szv. 
Tekios, o Tautiszka Vardine: 
Baumile. Taipgi ta diena : Pir
moji Rudens Diena; 1914 me
tuose Prusu Lietuvoje Genero
las von Hindenlburgas privertė 
Rusus pasitraukti už Nemuno; 
1901m., Virstytyje siautė didis 
gaisras; 1949m., Prezidentas 
Harry Trumanas paskelbė kad 
Sovietai yra pagaminę atomi
ne bomba, ir buvo ja susprog
dinę del iszmeginimo; 1942m., 
Wendell L. Willkie, Preziden-

— “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! 

to Franklin D. Roosevelto pa
siuntinys, buvo nuvažiavęs in 
Maskva ir per tris valandas 
Kremline pasisznekejo su Sta
linu.

— Petnyczioj pripuola 
Szvencz. M. M. Belaisviu Isz- 
pirkeja, o Tautiszka Vardine: 
Juodis. Ir ta diena: 1914 me
tuose Prusu Lietuvoje, Rusu 
armija nuo Pietų užėmė Sol- 
dau miestą; 1946m., Stalinas 
per prakalbas, pasakė kad jis 
nemato jokio karo pavojaus su 
Anglija ir Amerika; 1949m., 
Buvęs augsztas Komunistu 
Partijos vadas, Laszlo Ra j k, 
su dvejais savo draugais buvo 
pakartas Budapeszte, Vengri
joje. Jis su kitais buvo intar- 
tas, kad buk jis rengiasi nu
versti Komunistiszka valdžia 
Vengrijos kraszte.

— Czedinimo Laikas (Day
light Saving Time) pasibaigs 
Nedelioj, Rugsėjo - Sept. 26-ta 
diena antra valanda isz ryto, 
todėl laikrodžiai ir laikrodė
liai t u r i b u t i atsukti vie n a va
lau da atgal (Eastern Standard 
Time).

Tamaqua, Pa. — Nauja mai
nu kompanija, kuri užėmė Le
high Valley Navigation kom
panijos mainas in Panther 
Valley, Tamaqua, Coaldale ir 
Lansford apylinkėje, pranesza, 
kad už sanvaites ar biski gal 
ilgiau jau mainos vėl atsida
rys. Jau dabar karpinteriai 
taiso mainas ir briekerius. Ta
maqua susiedijos Nesqueho
ning mainos uždarytos jau nuo 
Kovo menesio. Visos apylinkes 
darbininkai džiaugiasi kad tos 
mainos vėl atsidarys ir vėl bus 
visiems dahbo.

In Lakeside, Mahanoy City 
priemiestyje atsidarė naujas 
fabrikas, kuris gamina mote- 
riszkas sukneles. Dabar szitas 
fabrikas turi tik trisdeszimts 
maszinu, bet kas menesis keti
nama cz ia indęti po kelias ma- 
szinas daugiau kol turės visa 
szimfa. Reiszkia apie pusantro 
szimto moterų ir merginu ežia 
gaus darbus.

Shenandoah, Pa. — Domini
ka Tuminskiene, nuo 23 So. 
Grant uly., kuri sirgo per koki 
tai laika, numirė pareita Pet- 
nyczios vakara, savo namuose.

v

Kinijos Valdovo Žmona Pasveikinta

Tautiszkos Kinijos Prezi
dento Chiang Kai-sheko 
žmona buvo iszkilmingai 
priimta ir pasveikinta visu ; 
Amerikos buvusiu kareiviu, 
Legijonieriu kai ji atsistojo 
pasakyti prakalbas par j u j

• «

Gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika 1914 metuose. Pali
ko dvi dukterys, sunu ir keletą 
anuku, taipgi broli ir seserį. 
Laidojo Utarninko ryta, su 
apiegomis in Szv. Dvasios 
Tautiszkos bažnyczioje devin
ta valanda ir palaidota in Kal
varijos kalno kapinėse. Grabe
lius L. Cziakauskas laidojo.

Brooklyn, N. Y. — Antanas 
Kralikas, 62 metu amžiaus, 
nuo 205 Vanderbilt uly., pasi
mirė, ir likos palaidotas Rug
sėjo devinta diena su apiego- 

įmis in Szv. Jurgio bažnyczioje 
ir palaidotas in parapijos ka
pinėse. Velionis paliko savo 
žmona, Margareta; sunu Nor
bertą ir anuka, taipgi broli 
Juozą Kralika isz Newark, 
New Jersey.

New York, N. Y. — Kumsz- 
eziojimas tarpe Rocky Marci
ano, isz Brockton, Mass., jr Ez- 
zard Charles isz Cincinnati, in
vyko pareita' Petnyczios vak., 
11 valanda in Yankee Stadium 
Marciano sumusze Charles in 2 
miliutas ir 36 sekundas, in asz- 
tuntam raunde. Marciano ap- 

i laike $174,608, o Charles aplai- 
į ke $87,304.

TRUMPA LAIK- 
RASZTININKO

ATMINTIS

Senatorial Guza Guvo
Nuo Winchell

WASHINGTON, D. C. — 
Po visa kraszta pagarsėjęs 
laikrasztininkas ir plepalu 
skelbėjas, Walter Winchell, 
kuris per Armijos ir McCar
thy susikirtimus daug visko 
plepėjo ir vis tikrino kad jis 
daug daugiau žino negu jis sa
ko ar raszo, buvo Senato komi
sijos patrauktas pasakyti ka 
jis tikrai žino apie Senatorių 
McCarthy ir apie visa ta klau
sima kaslink to laiszko, .kuri 
Senatorius McCarthy buk bu
vo pasivogęs isz Armijos szta- 
bo stalcziaus.

Ta gerbiamu Senatorių ko
misija laibai gražiai per nosi 
gavo. Kai Walter Winchell, 

i laikrasztininkas ir Senatoriaus

seimą. Ji pasirodė su savo 
kraszto moterų drabužiais 
ir pasakė visiems kad ji su 
savo vyru iki gyvos galvos 
kovos už Kinijos laisve 
priesz Komunistus. •

□ □ a
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McCarthy draugas buvo už
klaustas ar tikrai jis buvo ga
vės ir perskaitęs ta visiems už
drausta laiszka apie Komunis
tus augsztose valdžios ir armi
jos vietoje? Jis ramiai ir net 
nusijuokė atsake, “Taip.”

Užklaustas k as jam ta laisz
ka davė, jis staiga viską pa- 
mirszo ir nieko neatsiminė. Jis 
labai rimtai ir nei neszyptere- 
jes pasiaiszkino kad kas nors, 
ar tai buvo vyras ar moterisz- 
ke, jis neasimena, jam in ran
ka ta laiszka inkiszo ir paskui 
dingo.

Visi tos Senatorių komisijos 
nariai labai norėjo ji staeziai 
pavadinti gyvu melagiu, bet 
nei vienas neiszdryso.

Laikrasztininkas Walter 
WincheT paskui tiems Senato
riams paaiszkino kad jis buvo 
nuėjės pas FBI policijos vir- 
szininka, J. Edgar Hooveri ir 
buvo jo pasiklausęs kas atsi
tiktu jeigu jis tą, laiszka vie- 
szai per radija, televizija ir 
per laikraszczius paskelbtu. 
FBI policijos virszininkas, J. 
Edgar Hooveris buk jam at
sakęs, kad jis butu priverstas 
ji suaresztuoti. Tada, sako 
laikrasztininkas Walter Win
chell, “Asz dar syki perskai
tęs ta uždrausta laiszka, ji su
deginau.”

Paskui per savo televizijos 
programa, tas pats laikraszti
ninkas, visiems papasakoda
mas kaip jis buvo tu Senatorių 
tardomas, pasitycziodamas isz 
visu tu Senatorių visiems savo 

i

klausytojams pasakė, “žinote, 
man in ranka ta laiszka mažas 
kipszukas inkiszo. ’ ’

Tos komisijos pirmininkas 
Senatorius Watkins kreipiesi 
in visus kitus laikrasztininkus 
ir ju klausė, Ar kuris isz ju bu
vo mates kas ta laiszka tam 
Wai. Winchell buvo inteikes? 
Bet visi nudavė kurti, durni, 
aklus ir spangi. Niekas nieko 
nebuvo mates.

VIESULOS APDAUŽĖ 
KARISZKA LAIVA

WASHINGTON, D. 0. —
Laivynas pranesza, kad ateina 
žinios kad ta paskutine viesu
lą kuri buvo užvardinta “Ed
na”, buvo gerokai apdaužytas 
laivas kuris veža kariszkus 
eroplanus, “Randolph”.

Jis inplauke in Norfolk, Vir
ginia, del pataisymo jo dideliu 
karabinu ir armotu kurios bu
vo sugadintos per ta viesulą. 
Szitas laivas sveria dvide- 
szimts septynis tukstanezius 
tonu.

Nei vienas ant to laivo, per 
ta viesulą, nebuvo sužeistas.

ŽUVO PO ATOSTOGŲ

PHILADELPHIA, PA. — 
Nei viena valanda nebuvo pra
ėjus nuo to laiko, kai jis par
važiavo isz Wildwood pamario 
isz atostogų, kai garadžiaus 
savininkas buvo ant smert su
trintas savo garadžiuje po au
tomobiliu.

Garadžiaus savininkas, sze- 
szios deszimts keturiu metu 
amžiaus Jonas Terembula, 
parvažiavęs isz atostogų, pasa
kė savo sunui, trisdeszimts 
penkių metu amžiaus Jonui 
eiti namo ir pasilsėti ir kad jis 
jo darba garadžiuje užims.

Apie puse po szesziu vakare 
vienas kostumeris priėjo prie 
to garadžiaus ir rado viską

tamsumoje. Inejes, jis rado tę
va, Joną Terembula negyva po 
automobiliu.

Policija sako kad automobi
lius kuri jis buvo pakeles pa- 
szmeruoti nukrito ant jo ir ji 
sutrynė. Po’icijantai ir ugnia
gesiai su daktarais stengiesi ji 
atgaivinti, bet daktarai in 
Northeastern ligonine tuo jaus 
pamate ir pasakė kad jis negy
vas, jam pecziai buvo sulaužy
ti ir strienos sutrintos.

Praszo Daug Daugiau Kareiviu

DEMOKRATAS
GUBERNATORIUS

i
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valstijoje, bet ir visame krasz
te.

Maine valstijos rinkimai da
bar neduos ramiai miegoti nei 
vienam Republikonu partijos 
vadui. Yra senas priežodis: 
Kaip Maine va Istija balsuoja, 
taip visas krasztas balsuoja.

BUS MAŽIAU
TRAUKINIU
--------I

Geležinkeliu 
Kompanijos Skolose
PHILADELPHIA, PA. — 

Readingo geležinkelio kompa
nija pranesza kad ji sustabdins 
penkios deszimts devynis at
skirus traukinius szioje apy
linkėje, nes per mažai biznio. 
Kompanijos vienas atstovas 
sako kad jo kompanija perei
tais metais in skyle inejo ant 
asztuoniu milijonu doleriu.

Geležinkelio kompanijos vir- 
szininkai paaiszkina kad jie 
parūpins daugiau traukiniu 
per szventes ar per atostogas, 
kai daugiau žmonių važiuoja 
kur, bet taip per isztisus me
tus tie traukiniai bus panai
kinti ar bent ju marszrutas ant 
trumpesniu kelionių. Kompa
nija prikabins daugiau karu 
prie tu traukiniu kuriuos ji pa
liks, kad visiems butu gana 
vietos.

Ir kur pirmiau traukiniai 
važiavo kas pusvalandis, da
bar važiuos tik kas valanda ar 
kas dvi valandos.

* Aiszkus dalykas, kad visa 
tai rodo kad geležinkeliu biz
nis-prastas ir vis eina trepais 
žemyn! Daug žmonių važiuoja 
savais automobiliais, paskui 
autobusiai atėmė baisiai daug 
biznio ant trumpesniu kelio
nių, o ant ilgesniu kelionių la
bai daug žmonių vartuoja ero
planus.

Jau keletą kartu geležinke
liu kompanijos stengiesi kreip
tis in Vaszingtona, kad valdžia 
padėtu joms padengti kasztus. 
Geležinkeliu kompanijos szi- 
taip aiszkina: jos savo kasztais 
turėjo ir turi parūpinti, nulieti 
savo rieliu kelius, statytis savo 
tiltus. O autobusiai važiuoja 
ant vieszkeliu, kurie yra visu 
žpioniu taksomis palaikomi ir 
statomi. Net ir policijantai ant 
vieszkeliu prižiūri autobusius. 
O geležinkeliu kompanijos tu
ri samdytis net ir savo polici- 
jantus.

Prez. Dwight Eisenhowe- 
ris, pertraukęs savo atosto
gas in Denver, Colorado, 
pribuvo in Amerikos Legijo
nieriu seimą, in Vaszingto
na, ir per savo prakalbas pa
sakė kad Amerikai reikia 
daug daugiau kareiviu ir 
daug didesnes armijos del

JUODUKU MOKINIU 
KLAUSIMAS
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prieszinimo parodas ir neleido 
savo vaikus eiti in mokykla.

MARIJOS SZV. AP- 
VAIKSZCZIOJIMAS ■ t •

Didžiausias Žmoniu 
Susirinkimas Chicagos 

Mieste
CHICAGO, ILL. — Chica- 

gos miesto didžiausiaą laukas, 
placziausia rinka, “Soldier’s 
Field”, per trisdeszimts du 
metu tiek žmoniu nemate, kaip 
per Kataliku pamaldas Mari
jos metu proga.

Policija sako kad pusantro 
szimto tukstaneziu žmoniu su- 
sikimszo in “Soldiers Field”, 
o daugiau kaip szimtas de
szimts tukstaneziu stovėjo ar 
klupavo už tos arenos, rinkos 
sienų per visas pamaldas ir 
iszkilmes.

Deszimts metu atgal, kai 
Prez. Franklin D. Rooseveltas 
ežia kalbėjo, pustreczio szimto 
tukstaneziu žmoniu buvo susi
rinkę; per Szvento Vardo pa
saulini seimą buvo ežia susi
rinkę du szimtai tukstaneziu 
žmoniu. Bet szita syki, per Ma
rijos Metu Szvente ežia susi
rinko daugiau kaip du szimtai 
szeszios deszimts tukstaneziu 
žmoniu.

Chicagos Kardinolas Stritch 
atnaszavo Iszkilmingas Vaka
rines Miszias. Susirinkusiu 
tarpe buvo apie szimtas Pralo
tu, daugiau kaip tūkstantis 
Kunigu. Keturiu tukstaneziu 
balsu choras giedojo per Mi
szias.

Chicagos miesto policija bu
vo paskyrus tūkstanti szimta 
keturios deszimts szeszis poli- 
cijautus žmonėms padėti ir

apsaugos. Jis tiems Legijo- 
nieriams pasakė kad Sovie
tai dabar vis didina savo 
armijas ir mes turime pana- 
sziai daryti, kad jiems paro
džius kad mes prisirengs 
juos sutikti ant bet kurio 
karo frunto.

o o a

Netoli nuo szito miesto, in 
Lewisburg, mokyklos sztabas 
pranesze kad nuo szios dienos 
Juodukai eis in savo mokyk
las, o baltieji mokiniai in savo.

Sulyg Amerikos Konstituci
jos, Juodukai turėtu turėti tas 
paezias teises kaip ir baltieji 
žmones, bet Pietinėse musu 
valstijose tas skirtumas tarp 
Juoduku ir baltųjų dar vis yra 
palaikomas, nežiūrint ir nepai
sant musu kraszto laisves kon
stitucijos.

, į

į tvarka palaikyti. Szitame žmo-
1 niu spūstyje szimtas keturios 
deszimts žmoniu buvo suspaus
ti, sužeisti ar del kitokiu priė- 
žaseziu turėjo būti nuveszti in 
ligonines.

EROPLANAS PAR
VEDĖ EROPLANA

NAMO ' '
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artino prie to kariszko eropla- 
no padangėse ir sii savo eroplą- 
no sparnu linkterėjimu ’ pa
reiszke kad jis nori kad tas ka- 
riszkas eroplanas ji sektu. Jis 
ji » pirmiausiai nulydėjo in 
West Point, bet tenai nebuvo 
vietos tokiam greitam F-88 
Sabrejet eroplanui nusileisti.

I Tada jis per radija pranesze 
kad jiedu lekia staeziai in La 
Guradiaa erodroma in New 
York miestą, ir kad visi kiti 
eroplanai pasitrauktu.

Kai tie eroplanai nusileido 
ant žemes, to kariszko eropla- 
no lakūnas, Leitenantas P. T. 
Maddock paaiszkino kad jo 
eroplano elektros baterijos 
dratai buvo pradeje degti ir 
už tai jo radijas užgeso. Jis 
sake: “Kai asz ta prekybini 
eroplana pamaeziau padangė
se szalia manes, tai jo lakūnas 
iszrode ne kaip žmogus, bet 
kaip aniuolas isz dangaus.”

Vėliau, kai jo eroplanas bu
vo peržiuretas, ir kai jam buvo 

I pasakyta kad jis turėjo gana 
gazolino ne del trijų valandų, 
bet del trijų minutu, jis tikrai 
iszsigando.

Tokis greitas eroplanas yra 
dingės padangesebe radijo, nes 

' jam kelia nustato kiti, kurie ji 
seka per radija ant žemes.
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