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Trylikos menesiu Kathy 
Gomez, isz Riverside, Cali
fornia, kurios maža szirdele 
yra augsztieninka jos krūti
nėlėje, yra vežama isz Los 
Angeles miesto in Minneapo
lis miestą, kur daktarai tiki
si kad per operacija jie galės

Isz Amerikos
KRAUSTOSI ISZ 

PHILADELPHIJOS 
Z

Apleidžia Miesto 
‘Džiungles’

PHILADELPHIA, PA. — 
Naszle, Ponia Mary Cohen, sa
ko kad ji dabar pasiryžus su 
savo vaikucziais iszsikraustyti 
isz Philadelphijos ‘Džiunglių’ 
ir rasti kita miestą, kur nėra 
tiek daug žuliku, razbaininku 
ir bomu.

Ji sako ‘kai policijantai pri- 
sipažinsta kad jie negali suval
dyti niekszus, žulikus ir raz- 
baininkus, tai laikas, pasijięsz- 
koti žmoniszkesnia vieta gy
venti.’

Ji sako kad ji nenori palikti 
tik pomninka ant savo vaiku 
kapo, ir už tai ji su savo vai
kais paliks Philadelphia.

Jos sūnelis, devynių metu 
Morton buvo baisiai sumusz- 
tas prie mokyklos, ant West 
Girard Avenue. Szitoje vieto
je, kelios sanvaites atgal viena 
moteriszke, policijante buvo 
keliu žuliku nudurta.

Policijos virszininkas, Kapi
tonas Howard Fox prisipažins- 
ta kad nei jis, nei jo policijan-, 
tai negali tokius niekszus, žudi
kus suvaidinti ar suimti.

Ponia Cohen dabar yra pa
siuntus savo dukrele, dvylikos 
metu Claire ir savo sūneli Mor
ton pas motina in Reading, Pa. 
kol ji susiras tinkama vieta 
kuriame kitame mieste.

Jos vyras pasimirė du metai 
atgal nuo vėžio ligos. Ji sako 
kad Philadelphijoje ne saugu 
žmogui gyventi, kai policijan

Szirdies Operacija Už Geležines Uždangos

jos szirdele pataisyti.
Jos sesute, devynių metu 

Cynthia vėlina jai pasekmin
gos keliones ir operacijos.

Mažytes motina, Ponia 
Helen Gomez ja laiko ant sa
vo keliu.

o o tn

tai negali tokiu žuliku suvai
dinti.

SZESZI MARINIAI
PRIGĖRĖ

Staff Saržent McKeon 
Intartas

PARRIS ISLAND, S. C. — 
Szeszi jauni Marinai, kareiviai 
prigėrė, kai ju Saržentas Matt
hew McKeon juos privertė 
marszuoti in pelkes, kad juos 
pamokinus kariszkos drasu- 
mos.

Marniu sztabas dabar yra su
ėmęs Sarženta Matthew Mc- į 
Keon ir stengiasi ta nelemta 
klausima isztirti ir iszriszti.

Karisžkas Marinu Sztabas 
sako kad tas Saržentas nebuvo 
ingaliotas bausti marinus ar 
juos kokios kariszkos draus
mes mokinti.

Keli Kongresmonai yra pa
reikalavę kad Kongrseo komi
sija turėtu szita klausima isz
tirti.

Armijos Daktarai buvo pa- 
szaukti isztirti ar tas Saržen
tas yra sveiko proto.

Kongreso kariszko komiteto 
pirmininkas, Carl Vinson tuo- 
jaus pasiszauke pas save Mari
nu Generolą Randolph Pate 
pasiaiszkinti. Kas tenai tarp 
jųdviejų buvo nutarta laikrasz- 
tininkai dar nedažinojo.

— 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.

^Pirkie U. S. Bonus!

KAIP ISZ SZVEDIJOS
PADEDAMA PABAL
TIECZIAMS SIBIRE

Gryžusiuju Vokiecziu pa- 
reiszkimu, Sovietai žada pa
leisti apie 100,000 vad., be pi
lietybes asmenų, kurie yra Vo- 
kiecziu kilimo. Neseniai in Vo- 
kieitja atvažiavo E. Jagutiene 
isz Bajoru, kuriai iszvažiuoja- 
muosius popierius inteike vie-’ 
tos milicija. Isz Szilutes atvy
ko in Vokietija Loops szeimy- 
na. Taip pat atvyko ir ukinin-į 
kas Hansas L., ir Klaipėdos 
apylinkių. Vienok kelias in Vo
kietija ėjo ne tiesiai isz Klai
pėdos, bet per Barani ir Brestą, 
Vilnių, o isz ten in Varszava ir 
specialiu traukiniu in Berlyną.i 
Gryžusiu pareiszkimu, Vokie-Į 
tijos piliecziais laikancziu save 
Klaipėdoj yra pagal dokumen
tus tik apie 30 ligi 40 asmenų.

Taigi, Klaipėdos kraszto Vo- 
kiecziai jau pradėti iszleisti in 
Vak. Vokietija. Yra Vakarus 
pasiekusiu žmonių, kurie isz 
Lietuvos iszvyko dar szimet. į 
Gryžta Klaipėdos Vokiecziai 
ir isz Sibiro. Marija Tautrimie- 
ne sū 6 vaikais atvyko in Fried- 
lando pereinamąja stovykla 
tiesiai isz Krasnojarsko. Vo
kiecziai tikisi, kad su liaku pa
vyks isz Rusijos gražinti in 
Vokietija visus Sovietuose pa
likusius Vokieczius. Federali
nio ministerio Praf. Oberlaen-. 
derio parieszkimu VokiecziuĮ 
instaigos turinczios žinių, kad, 
isz 650,000 Vokiecziu dar esą; 
gyvu apie 100,000. Tuo tarpu 
civiliu Vokiecziu ligi sziol gra-! 
žinta in Vokietija tėra vos i 
1,300. ' I

Gryže Vokiecziai pasakoja, | 
kad Klaipėdos kraszte szieme-į 
tinis didysis “kukuruzu va-i 
jus“ nuėjės szuniui ant uode
gos. “Kukuruzu vajaus metu“ 
kai kur žiemkencziai numaty
tuose kukuružais apsėti plotuo
se buvo tiesiog nuplauti maszi- 
nomis, o derliui suimti in dar
bus buvo siuncziami ir vaikai. 
Žiežirbos Kolchoze isz 30 ku
kurūzais apsėto ha ploto isz 
tikro tebuvo jis iszaugintas 
tik 18 ha. Kitur, keri tik pikt
žoles ir Varputys. Sziandien 
Klaipėdos kraszte apdirbama 
žemes mažiau, nei senaisiais 
laikais. Gyventojai vietoj kar
vių kai kur insiveda ožkas, nes 
už jas nereikia duoti tokiu 
prievolių. Pagaliau gyvento
jai nustatytasias pyliavas ne- 
visada ir instengia iszduoti. 
1954 m., 1955 ir Klaipėdos 
kraszte krito daug gyvuliu, nes 
nebuvo kiek reikiant paszaro, 
Todėl tuo metu buvo galima 
ten gauti pigiau mėsos.

Kaip skelbiama, in Sziaures 
Atlanta isz Klaipėdos pasius
tas pirmas bandinimaš žvejy
bos traleris“, kuris bandys 
žvejoti silkes su elektros szvie- 
sos pagelta. Toki žvejojimo bū

Juodkrantėje ir Nidoje. Dar 
sziemet Klaipėdoje turi pradė
ti veikti naujas žuvies palaiki- 
mu fabrikas, kuris per metus 
gales pagaminti apie 15 mil., 
dežucziu konservu. Žuvies pa- 
laikimu gamyba Lietuvoje, pa
lyginti su 1955 m., ateityje už
manyta “iszauginti tris kar
tus“.

Pagal užmanima 6-j ame 
penkmetyje net ir vidaus van
denyse žvejai inpareigoti su
gauti respublikos ežeruose 2,5 
karto daugiau žuvies. Isz stam
biausio respublikoje vandens 
telkinio, Kursziu Mariu insa- 
kyta iszgaudyti mažavertes žu
vis.

Szvedu dienraszits “Dagens 
Nyheter“ raszo, kad susidaro 
nauju galimumu padėti Sibiro 
darbo vergu stovyklose laiko
miems Pabaltiecziams. Szvedi- 
joje gyvena Pabaltiecziai susi
tarė su viena tarptautine orga
nizacija, kad jos tarpininkavi
mu butu in Sibirą isztremtiems 
Pabaltiecziams siuncziami 
maisto siuntiniai. Pagyvėjus 
susiraszinejimui laiszkais tarp 
Sibiran isztremtu Pabaltiecziu 
ir Szvedijoje gyvenancziu ju 
tautiecziu, pavyko gauti žy
mesni kieki tokios pagelbos 
reikalingu žmonių adresu. 
Maisto siuntinėlius isztremtie- 
siems ir ankscziau siuntė visa 
eile privacziu asmenų, bet gau
tosiomis žiniomis, tokie siunti
nėliai nevisados pasiekdavo 
tikslą, nes Rusu muitininkai, 
bejieszkodami tariamųjų kon- 
trabandinui prekių, siuntinė
lius su cukrum ir miltais per
plaudavo. Be to, Rusu nustaty
tieji muitai už dauguma prekių 
esą nepaprastai aukszti. Vie
nok dabar tikimasi, kad szie 
sunkumai bus nugalėti. Pabal
tiecziams padėti insikurusi 
draugija dabar renka pinigi
nes aukas ir mėgina per mini
mąją tarptautine organizacija 
siusti pavyzdingus siuntinius.

“Illa Sanomat“, dienrasz- 
czio “Helsingin Sanomat“ va
karine laida apraszo, kaip vie
nas Anglijoje gyvenas Lietuvis 
gavo per Michailovo komitetą 
isz savo tėvo, mirusio 1941 m., 
^iiszka kvieczianti sunu susi
prasti ir gryžti namo, kur gy- 
ven mas “tiesiog žydis“. Ka
dangi savo tėvo laidotuvėse 
’aiszko gavėjas yra pats daly
vavęs, tai visai aiszku, jog So
vietai net ir mirusius intraukia 
in Bolszevikine “gryž’mo na
mo“ propaganda. Isz tikro ežia 
tėvo vardu veikia tik Bolszevi- 
kiniai agentai, padare toki net 
ir Bolszevikiszkomis sanlygo- 
mis neinprasta napdairuma.

da taiko Astrachanės žvejai' 
Kaspijos juroje, toks nutarta 
dabar pritaikyti ir Lietuviams 
žvejams pamokyti.

Priesz pat Naujuosius Metus 
nuleistas in vandeni dar vienas 
žvejybinis traleris. Lietuvoje 
statyti žvejybiniai laivai plau
kioja ne tik Baltijos juroje, 
bet ir tolimajame Sziaures At
lante taip pat žvejjoa prie Nor-| 
vegijos fiordu.

Vilniaus radijas giriasi, kad 
in Klaipėdos uosta pastaruoju 
metu buvo inplauke 10 didžiu- 
lui okeaniniu laivu. Klaipedie- 
cziai pirma karta iszvydo su 
atplaukusiais laivais Panamos 
Kostarikos, Izraelio, Liberijos 
ir kitu valstybių vėliavas. 
Sziaip uoste dažnokai lankosi 
Danijos, Szvedijos, Norvegijos, 
Suomijos, Anglijos, Prancūzi
jos, Olandijos, Graikijos Libi
jos, net Vak, Vokietijos laivai.

Klaipėdoje vykdomas “ge
neralinis Klaipėdos rekon
strukcijos ir užstatymo buvi
mas“, pravedamos naujos ma
gistralines linijos, Gruodžio 
pabaigoje perduotas “eksplo- 
tuoti“ naujas gelžbetonio til
tas per Dangės upe. Statybos 
darbai vykdomi taip pat “Gul
bes“, “Trinyčziu” fabrikuose 
ir veliuliozes popieriaus su- 
jungte, statomas vieszbutis 
“Klaipėda“ ir t.t. Pavasari in 
Klaipeda skelbiama suvažiuo
siant daug kuroritninku, kurie 
gales sziemet ilsėtis jau ir

GAISRAS
VIESZBUTYJE

85 Svecziai Suspėjo 
Iszbegti

PHILADELPHIA, PA. — 
Apie asztuonios deszimts penki 
svecziai turėjo greitai iszsi- 
kraustytif iszsineszti isz Bel
gravia vieszbuczio, kai tas 
vieszbutis užsidegė.

Daugiausia iszkados buvo 
padaryta ant pirmo augszczio, 
saliune ir priėmimo kamba
riuose.

Kaip ir isz kur tas gaisras 
prasidėjo policijantai ir ughia- 
gesiai sako kad jie tikrai dar 
nežino.

Visa kuknia ir restaurantas 
buvo sudeginti.

Kiek tas gaisras iszkados pa
dare, vieszbuczio stvininkai 
sako kad jie dar nebežino, ir 
nebežinos kol apdraudos kom
panija savo žmones pasiuns. 
Bet jie spėja kad iszkados bu
vo padaryta ant keliu szimtu 
tukstanczius doleriu.

Ponia Lili Converse sako kad 
ji norėjo susiszildinti ir uždėjo 
elektras paklode ant savo lo
vos. Elektros dratai kaip ten 
susiejo ir uždege ta paklode.

Visi suspėjo tvarkingai isz 
to vieszbuczio iszeiti ir ugnia
gesiai greitai ta gaisra užgesi
no..

SKAITYKIT
“S AULE’’"®!!
PLATINKI!!

BUSIMOJI
KARALAITE

Atvažiavo In Savo
Karalyste

MONACO. — Busimoji Mo
naco karalystes karalaite, 
Amerikiete, Grace Kelly, su vi
sais savo svecziais ir giminė
mis pribuvo in Monaco.

Karalaitis Rainier su savo 
asmeniszku laivu pasitiko pri
plaukianti “SS. Constitution” 
laiva ir nuo jo pasiėmė savo 
busamaja nuotaka Grace Kelly 
ir jos tėvus.

Mažos Monaco karalystes 
žmones džiaugsmingai ir triuk- 
szmingai pasveikino §avo busi
mąją karalaite.

“SS. Constitution” laivas 
buvo sustojęs in Algeciras uos
ta, Ispanijoje, kur Mayoras Jo
se Soriano, savo kraszto vardu 
pasveikino Grace Kelly. Jis tu- j 
rejo nemaža bėdos, pirm negu 
jis galėjo pamatyti Panele 
Grace Kelly. Laivo darbininkai 
ir laiikrasztininkai nemokėjo 
Ispanioliszkai ir nežinojo kas 
jis per toks žmogus ir ko jis no
ri. ' ' !

Bet paskui laikrasztininke 
Jinx Faulkenberg pribuvo. Ji 
gerai moka Ispanu kalba.

Tos mažos karalystes žmo
nes dabar kiekviena diena 
szvenezia, triukszma kelia, ba- 
liavuoja ir veseiles laukia. Jie 
visas Amerikos vieliavas isz 
visu sztoru iszpirko. Dabar te-1 
nai plevėsuoja keli tukstan- 
cziai Amerikos vieliavu.

“SS. Constitution” laivas

Susižeidė Koja

\ Monte Upshaw, per bėgi
ku ir kitu sportininku rung
tynes, in California-San Jose 
lenktynes, in Berkeley, Ca
lifornia, susižeidė kai jis 
stengiesi kuo toliausiai nu- 
szekti.

Jis yra studentas in Cali- 

buvo piirmutinis tokis preky
binis laivas inplaukti in tos 
karalystes uosta.

Vyskupas Gilles Barthe juos 
apžęnys po civiliniu vestuvių.

MARINAI IN
GRAIKIJA

WASHINGTON, D. C. — 
Gandai buvo pasklidę kad 
Amerika siunezia Antra tDivi- 
zija isz Vokietijos in Graikija, 
bet valdžia užsigina ir sako 
kai tai ne teisybe.

Bet dabar tikrai žinoma kad 
Amerikos Marinai važiuos in 
Graikija, in Crete salas, Vidur
žemiu juras, kur dabar randasi 
visi tie sukilimai ir susikirti
mai.

Tie Marinai yra tenai siun
cziami, valdžios virszininkai 
sako, vien tik del pratybų kaip 
paprastai yra daroma. Val
džia staeziai sako kad ji nesi- 
kisza ir nesikisz in Graikijos 
reikalus, ir kad tie marinai te
nai važiuoja vien tik del pra
tybų, o ne del kokios sargybos. 
Graikams.

Bet daug laikrasztininku dar 
vis sako kad Amerika jau da
bar yra insikiszus in to krasz
to reikalus, ir jeigu ne antra 
armijos divizija isz Vokietijos, 
tai kiti kareiviai ar marinai 
bus in ta kraszta tuojaus pu
siu nsti.

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

fornia Universitetą. Univer
siteto virszininkai tikėjosi 
kad jis Amerika atstovaus in 
Olimpiados rungtynes szia 
vasara, bet dabar iszrodo 
kad jo sužeista koja ji sulai
kys namie.

o
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Kas Girdėt
Arabai sako kalci Israelio val

džia laiko Ibaisiai daug Žydu, 
Yemenite gimines, nelaisvėje. 
Arabai sako kad daug tu Žy
du dabar nori apleisti Israelio 
kraszta, bet Ziono Žydai juos 
laiko vergijoje.

3 •

Musu Karo iSztalbui baisiai 
nepatinka kad Anglijos karo 
sztabas vieszai paskelbė kaip 
greitai Anglijos kariszkas ero- 
planas dabar gali skristi: 1,132 
myliu ant valandos. Musu val
džia uždraudžia tokias žinias 
vieszai paskelbti. Musu karo 
sztalbo virszininkai pyksta už 
tai kad, jie sako dabar visi ki
ti mislins ir sakys kad mes es
ame atsilikę ir neturime tokiu 
ger ir greitu eroplanu. 0 mes 
turime, anot musu karo sztabo, 
ne tik tokiu greitu eroplanu, 
bet dar ir greitesniu.

Darbininku AFL ir CIO Uni
jos ketina remti ateinanczius 
rinkimus del Prezidento. Pati 
Unija rengiasi duoti viena mi
lijoną doleriu, ir ki?a milijoną 
doleriu surinkti isz savo nariu, 
darbininku.

Eina gandai kad Fordo au
tomobiliu kompanija. yra pa
reikalavus kad visi Fordo au
tomobiliu pardavėjai prisidėtu 
prie fondo, remti Prezidentą 
Eisenhoweri per rinkimus. Tie 
gandai sako kad Fordo kompa
nija nori mažiausia penkios de
szimts tukstancziu doleriu isz 
savo pardavėju del to fondo.

f ..

Paryžiaus teisėjai sau plau
kus rauna ir nebežino ka beda
ryti. Viena moteriszke turi 
septyniolika vaiku, isz kuriu 
keturiolika yra po atskiru vy
ru. Dabar ji nebežino kuris 
vaikas kuriam tėvui priguli.

Dvi žiurkes, per tris metus 
galėtu susikurti szeimynele isz 
trijų szimtu penkios deszimts. 
milijonu žiurkuicziu, jeigu bu
tu gana, maisto ir apylinkybes 
butu palankios.

In Inverness, Florida, in 
laikraszti “Citrus County 
Chronicle” J. Wallace Cooper 
inde jo szitoki pagarsinima: 
“ Asz buvua paskelbęs, kad 
asz stoju in rinkimus del mies
to Councilmono, bet man. žmo
na pasakė nesikiszti in politi
ka, tai dabar asz visiems savo 
draugams ir rėmėjams prane- 
szu kad viskas baigta ir kad jie 
už kuri kita, kandidata balsuo
tu.”

Tikrosios Meiles Liepsna, už
geso: In Fresno, California,
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GUODOTINI 
SKAITYTOJAI!

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

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa 
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

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

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

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

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

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

Paul Shmuel Haney buvo pa
smerktais ant vieno meto in ka
lėjimu, už tai kad jis, neteiseti- 
nai iszmaine savo žmonos cze- 
kius, kad jis galėtu savo nau
jajai meilužei žiedą nupirkti. 
Jo žmona ji suaresztavo ir jo 
naujoji meiluže ji apleido.

In Milwaukee, Robert W. 
Sump buvo suaresztuotas ir 
buvo priverstas užsimokėti 
szimta. doleriu už tai kad jis:

1— Važiavo aszutonios de
szimts myliu in valanda.

2— Neiszgirdo kai policijan- 
tai jam trubino sustoti.

3— Nepamato trijų raucluo- 
nu szviešu.

4— Pravažiavo pro tris vie
tas kur reikėjo sustoti.

5— Neipatemyjo kad jis va
žiavo, ant ulyczios atbula puse, 
kur buvo paženklintai tik in 
viena puse važiuoti.

f

6— 'Pralenkė tris .policijan- 
tus, kurie stengiesti ji sustab-» 
dint i.

Jo pasiaiszkinimas buvo kad 
jis yra insimiylejes ir už tai jis 
nieko kito nepaisė.

In Sendai, Japonijoje, Gen- 
nošuke Ikeda, buvo suaresztuo- 
tas, kai automobiliu,pardavė
jas buvo, pas ji atėjės pareika
lauti kad. jis užsimokėtu už au
tomobiliu kuri jis buvo nuo jo 
nusipirkęs. Tas Gennosuke 
Ikeda sutiko, už savo automo
biliu užsimokėti, bet pasikvie
tė ta automobil i u pardavė je 
ant arbatėlės ir jam parūpino 
užtrucinta. arbatėlė.

In Wurzburg, Vakaru Vo
kietijoje, deszimtos Amerikos 
Divizijos kareivis, Frank Asz- 
tolos buvo suaresztuotas ii- bu
vo priverstas užsimokėti pen
kios deszimts doleriu už tai 
kad jis savo kareiviams paga
mino per daug- bulviu del va
karienes.

In Grand Haven, Michigan, 
Bentley Schut važiavo in teis
mo ofisus užsimokėti, bauda už 
tai kad jis per greitai važiavo, 
buvo vėl suaresztuotas už per 
greita važiavima in policijos 
stoti.

In Denver, Colorado, viesz- 
buezio darbininke, keturios de
szimts devynių metu amžiaus 
Ponia. Burnace Hadley smoge 
vagiui per galva su lazda., spy
rė jam in. koja, davė jam per 
nagus kai jis norėjo pasiimti 
pinigus nuo stalo, clave jam per 
Žaneta kai jis norėjo prie jos 
prieiti ir paskui per sprandą 
davė su lietsargiu, umbreliu. 
Nabagas vagis dūme isz viesz- 
buezio nieko nepeszes.

f 
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In Irvington, New Jersey, 
■George Ludovici buvo polici- 
janto sustabdintas ant vieszke- 
lio. Jis buvo suaresztuotas ir in 
kialejima patupdintas už tai 
kad jis:

1— -Buvo ta automobiliu pa
sivogęs.

2— Draivino, be laisniu.
3— Buvo pabėgės isz vaisko.
4— Norėjo užsimokėti su pal- 

szy va bumaszka.
5— Nemokėjo kaip vairuoti 

automobiliu.
6— Automobilius buvo pa

gedęs.
7— Jis pats buvo trumpare

gis, negalėjo matyti szviesu 
ant vieszkelio.

8— -Buvo panasziai prasikal
tęs keliose kitose valstijose.

In Toledo, Ohio,, trijų szim
tu svaru policijautais sėdėda
mas ant savo žmonos lovos li
goninėje, kur ji lauke pagim- 
clyit jųdviejų pirmąjį kūdikėli, 
taip susinervavo, kad jis nuo 
tos lovos nupuolė, iszsisuko ko
ja ir prasiskėlė kakta.

...
In Salt Lake City, Norman 

Doyle Curtis buvo suaresztuo
tas ir in kalėjimą patupdintas 
už tai kad jis Teismo ofisus pa
degė isz piktumo, kad jis buvo 
suaresztuotas.

In Hartford, Conn., Ponia 
Marie Sequin, suaresztuota 
sztore už pasi vogimą daug dra
bužiu, stengiesi pasiaiszkinti, 
kad ji rinko drabužius del 
Pr an c uzi j o s n as zl a i c z i u.

Pypkes Durnai
Žalioji Liepele

Po tėvo vartais 
Ant ulyczeles, 
Augo žalioji liepele 
Palinkusioms szakelems. 
Po tos liepeles, 
Po tos žalioses 
Sėdi jauna mergyte, 
Pnia rutu vainikele. 
Per staigiai jojau 
Nepadumojau, 
Bucziau pasikalbėjęs 
Su jauna mergyte.

AMERIKOS
POLITINIU PARTIJŲ

ISTORIJA

(Tasa Nuo 4 Puslapio)

Prėzide'ntus. John Quincy 
Adams (sūnūs antrojo prezi
dento John Adams) laimėjo. 
Jo prieszininkas buvo Andrew 
Jackson. Isz szito kontesto 
kiek metu vėliau iszvyste de- 
szinasis sparnas — National 
Reputlikans (Adams rėmėjai) 
vėliau žinomi vardu “Whigs”. 
Kairysis sparnas pavadintas 
Democratic Republikans, Jack- 
sono rėmėjai, kurie vėliau pa
virto in Demokratus.

Dabartines Demokratu Par- 
tijes pradžia datuota nuo Jack- 
sono prezidentiniu rinkimu 
1828 m., bet ji nori savo pra
džia ir politine filozofija in- 
steigti nuo Jeffersono laiku. 
Jis pavadintas partijos politi
nis tėvas.

1830 metais National Repub
licans susiorganizavo in Whigs 
partija ir vardu komerciniu ir 
indurtriniu interesu pasiprie- 
szino Jacksonui. Jie buvo pa
sekmingi 1840 m., prezidenti
niais rinkimais (William Hen
ry Harrison) ir 1848 m., (Zach
ary Taylor). 1850 m., vergu 
klausimas suskaldė partija. 
Greitai disintegrate.

Kansas - Nebraska Instaty- 
mas isz 1854 m., pasiūlė atida
ryti sziaurine Mississippi teri
torija vergijai. Vyrai iszrinkti 
in Kongresą balsuoti priesz 
ta instatyma nebuvo partijų 
nariai, juos vadino “Anti-Ne- 
braska Men”. 1854 m., gavo 
dauguma balsu ir kartu su 
“Whig Partijos” anti-vergi
jos nariais pradėjo sziandieni- 
ne Republikonu partija kuri 
1860 m., iszrinko Abrahoma 
Lincolna prezidentu.

Kada Civilinis Karas prasi
dėjo 1861 m., sustiprindamas 
Pietus priesz Sziaure del atsi
skyrimo ir vergijos, daugelis 
demokratu rėmėju isz sziau- 
res kurie reme Unija prisidėjo 
prie Republikonu, vardu “Con
stitutional Union Palty.” Po 
karu partija isznyko ir jos na
riai prisidėjo prie Demokratu 
ar Republikonu.

Nuo 1826 m., ežia invairios 
mažumu partijos pasirodė ir 
kartais vaidino gana svarbia 
role tautos ir vietų reikaluose. 
Nieks isz j u neiszejo ir nariai 
prisidėjo prie didžiuliu politi
niu partijų ir tokiu budu padė
jo nustatyti tu partijų politi
ka. Kartais mažumu partijos 
buvo gana stiprios paveikti 
prezidentiniu rinkimu pasėk
imus.

Programa, vienos mažumu 
partijos “The Populist Party” 
kuri partija buvo gana svarbi 
1896 metais, buvimą dabartinėj 
Demokratu Partijoj, kuri pro
grama ji pasisavino.

GRAFAS IR :: :: 
:: MESZKININKAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

— Teip szviesus dauggalis 
ponaite, atsake Tvanas su nusi
žeminimu ir pasiklionojo net 
iki paežiai pernai. Nes ant ne
laimes apsirgo man verb]indas, 
per ka negalėsiu ponui grafu- 
kui teip parodyt žvėrių s, kaip 
prigulėtu.

— Tai nieko ne kenke! At
sake Feliksas.^ Noretau juos 
vienok pamatyt dabar, o ypa
tingai meszka. Ar didele laibai 
ir ar pikta?

— Labai didele, nes no pik
ta suvis atsake Ivanas. Duoda
si glostyt yra prisiriszus prie 
žmonių, oda isz rankos ir gali
ma su ja pasibovyt kaip su szu- 
nim. Iszroclo labai baisi, nes te
gul ponaitis nieko nesibijo.

— Kas jum sake, jog asz 
bijau? Paklausė Feliksas drą
siai. Noriu matyt meszka, t už
jaus veskis mane pas ja.

— Ne teip staigai, Felik
sai! Paszauke senas Sztainas, o 
atsisukęs in meszkininka pa
klausė :

-— Ar ta. meszka isztikro 
yra. tokia gera?

— IsztikrO, dauggalis po
ne, prisieki u t Atsake Ivanas Il
ginai, kaip ir szuniukas paka- 
javas.( Vedžiojo Mariszka jau 
tris metai po svietą, o niekam 
nieko nepadare. Statau savo 
gyvastį, jog ponaitis be jokios

i baimes gali prie jos prieit.
—■Tai parodyk mums tuos 

žvėris, tarė Sztainas. Nes Fe
liksai, duok ranka ir žodi, jog 
pOr viena žingsni ne atsitrauk 
nuo mane.

Feliksas prižadėjo viską isz- 
pildyt ka jam Sztainas tik lie
pė. Ivanas nuvede sveczius per 
kiemą, in gana didele ir szvieše 
stone, kur žvėris savo buvo pa
talpines, inąispraude Feliksas 
pirmiause, nes vienok norint 
buvo drąsus, bet baime apėmė, 
kada meszka staigai pasikėlus 
murgdama ėjo prie meszkinin- 
ko.

— Tegul ponaitis nesibijo 
nieko! Nieko ant^ svieto! Nusi
juokė mcszkininkas in vaikiu
ką. Mariszka. del to'biski nespa- 
k.aina bai yra alkana. Kada jai 
iponaitis duosit ka suėst, tai 
tuojaus 'bus geriausiu ' priete- 
lum del jos.

—■ Nes ka galu duotie, kad 
nieko ne turiu ? Atsake vaikas.

— Duokie jai (ponaiti szita 
szmoteli duonos, atsake mesz- 
kininkas, paduodamas Feliksai 
plutuke. Kad turėtumėte me
daus lai patemptume duona in 
medų, o tada isz to labai 'butu 
užganadinta.

— Medaus ? Užklauso vai
kiukas greiati. Gaspadoris turi 
duotie mums medaus. Palauki
te truputi! Nubėgsiu ir grysziu 
tuojaus.

Iszibego, o in kėlės miliutas 
atnesze kruža medaus. Meszki- 
ninkas davė jam szmoteli duo
nos, Feliksas padažęs in medų 
padavė meszkai, kuri godžiai 
suode, o nurnedama. su užgana- 
dijimu temino' jaustai ant vai
kino.
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No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminali szkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

N o .103—V aidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
jzio iszimta isz Lietuviszku 
ažlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakai tymai ir 
t. t., 52 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.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikūs apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vietai 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
?6 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsumus 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, 
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—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus 
lapių, 20c.

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

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

No. 146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios 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 Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c. '

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.158—A p i e Kapitonai 
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, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mai
giaus; Iszkla'usyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N0.172—Apie Duktė Mariu; 
Spuolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20o.

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 
Atęites su pagelba Kazyrom 
25c.

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

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

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

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

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

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

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

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 Motinom 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Į|UW Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, veikia 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 laiazka su pinigais.

EvU Nėpamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti, vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. £
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Pagriebimas Vaikiuką

Meszkininkas papirktas per 
grafa Albina,, pastanavijo pa
griebt Feliksą, nes tai buvo 
jam sunku padaryt. Vaikiuką 
sergėjo tėvas, tarnai isztikimi 
ir visi ji nenuleidinejo nuo 
akies. Per tai Ivanas per visa 
kelione in Sokolycza, luaže sau 
galva, kokiu tai bud u galėtu 
pagriebt idant nieks ne nužiū
rėtu. Bernas jo Petrą,viczius, 
eidamas szale tylėjo, ir dasi- 
prato lengvai, jog sanžine kan
kina, kokios tai sunkios, mįsles, 
ir per tai isz szalies žiurėjo su 
didele atyda.

—■ Ponas, pradėjo ant galo 
kalbėt, pertraukdamas tyku- 
_ma, ka jus teip svarbiai misli- 
nat! Ar ne pasakysite senam' 
tarnui apie ka, toki- mislinate.

— Ęi, ne mano mylimas, at
sake Ivanas Ivanaviczius, apie 
tai kalbos negali but. Pažinosi 
velau apie viską, nes pirma tu
riu visame gerai apsižiuret.

— Kaip norite Ivanai, pa
lingavo su galva. Petrą,viczius, 
ne esmių nekantrus ir palaukt 
galu. Nes paminkite, jog mano 
pasielgimą, pagyret ne karta,.

Meszkininkas pamaži palin
gavo su galva. Pažinojo jisai 
gerai Petraviczius ir 'Szaszka, 
neatbūtinai jie turėjo dažinot 
apie ta slaptinga daigta, per 
ka Ivanas buvo priverstas ky- 
tram draugui apie viską, papa
sakot.

— Ka-gi pasakytum, Pet
ravieziau, pradėjo, kad turė
tum pasisekimą, uždirbt dvide- 
szimts doleriu be jokio sunku
mo?

—• Atsakau, nusijuokė ber
nas, jog ir ne mislytau ilgai, 
nes tuo jaus naudo tau isz, tos 
progos.

■— O kad ir biski nelaime 
keisetuši?

'■— Apmislytau apie tai, ko
kiu badu nuo to iszsi.sa.ngot. 
Pasakykie apie ka eina, Ivana,- 
vieziau! Žinote, jog jus nepra- 
puldytaui niekados!

Meszkininkas per tai papa
sakojo apie'viską. Petraviczius 
jo klausė su atyda, o paskui už- 
simislines pasuko su galva.

— Yra tai sunki užduoto, 
pagriebt kūdiki! Atsake, ba 
jeigu pagautu tai in kalėjimą 
pasūdytu ir sunkiai nubaustu. 
Nes kas ne bando, tai nieko 
neturi? Kas nori turėt pinigu 
tas ir uždirbt turi. Sziczia. eina 
apie vaika grafo Sokoliczia. 
Tai ir asz atsimoketau nuo se
nei už. savo skriaudas.

— Ka kalbi, Petravieziau? 
Ar pažinojai grafa pirmiau?

— Žinoma, atsake beimąs 
su juoku, o poną Sztaina, ir po
ną Szeporiu da geriau pažins- 
tu. Ar jie da gyvi ?

— Gyvi. Grafas Albinas sa
ke man, jog tu reike lalbiause 
sergėtis.

— Vienok vis jis Totumfe 
chiu yra dvare! Butu del ma
nes didelis džiaugsmas!

— Tai ir ka tau padare ?

Talmudo Paslaptys
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka 

Per paczta, 25 Centai 
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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Paklausė Ivanas nekantrai.
— Tarnavau tame dvare 

priesz septynis ar asztuonis 
metus, o isz priežasties pono 
Sze porinus inkretč man kapa 
botagu, o ant galo ir nuo ta.r-
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Kol medis turi ant 
saves vaisiu, 

Tai žmones apie ji labai 
Rūpinasi ir privaktuoja 

toki vaisinga medi,
Bet kada nuskynė vaisi, 
Tai apie ji visai užmirszo 

ligi kitos, vasaros.
Panasziai ir su žmonimis.
Jeigu žmogus laimingas, 

Ir kiti'tikisi nuo jo 
Pasiinauidot ir isztraukti 

isz jo pinigu, 
Tai turi užtektinai prieteliu 

ir draugu, 
Bet kada jis netenka visko,

Tai ji palieka ant Dievo 
apveizdos,

Ir jeigu jis mels nuo ju 
paszelpos,

Tai užsisuka nuo ju.
* * * .

Daug randasi ant svieto 
inergaicziu, 

Kurios geidžia isztekti už 
seno jegamasezio,

Kuris nieko neveikia, 
Tiktai pasiraszo- ant 

bankinio czekio.
Sapnuoja, apie tokius 

vyrus.
Žinodamos kad su savo 

turtu,
Duos joms palocips 

su tarnais,
Puikius parėdus, deimantus, 

Automobilius ir visokius 
įSvietiszkus smagumus ir 

pas i i inksmin imu s.
Geriau butu kad tokios 

mergeles, 
Patemintu ant veideliu tokiu

Pacziuliu isztekejusiu už 
Senu dieduku milijonierių, 
Tada, persitikrintu kad ju 

Sesutes ne yra užganadintos 
isz tokio gyvenimo, 

Nors turi viską ko tik ju 
Szirdis užsimano ir trokszta. 
Juk kožna mergina, sapnuo ja 
Kad nors kada jos gyvenime1 

Atsiras kokis tai 
kunigaiksztis, 

Lyg isz pasakos,
Kuris persiuns jos patogumu 

Klaups priesz, ja,
Melsdamas jos szirdeles 

ir rankutes, 
Aukaudamas jai savo, turtą, 

Palocius ir pats save.
Atsitinka kad meile pakyla 
Ir nepaprastam amžiuje, 

Bet tokia meile yra 
dvasiszka, 

Ir nereikalauja kuniszku 
Smagumu ir linksmumu, 
Tik astidavimas vienas 

kitam, 
Draugiszkam gyvenime ir 

^puikaus tikslo.

nystes atsake. Prapuolė ten 
viena diena, kada buvo daug 
svecziu ant pi et keli szauksztai 
sidabriniai isz kuknios o pasa
kė, jog tai asz buvau vagiu, ir 
jog sidabru pavogau. Mano isz- 
sitėisinimai nieko negelbėjo, 
staiga, užstojo bausme. Sztai- 
nas prakeiktas liepe atskaityt 
■bizūnus, o ponas isz,va,re isz 
dvaro po bausme, jog mane pa
duos in kriminala, jeigu pasi
suktai! jo1 dvare. Nes pesimai- 
niau nuo. to laiko, laibai per ka 
mane ne pažins.

— Vienok pritarnausi man 
teisingai ?

— Su duszia ir k.unu, o da- 
eina, apie riebu

Bus
greit ba. ežia 
kąsneli! Atsake bernas, 
mano linksma, pavieszint gra- 
fuka su paika, teip- kaip mane 
jo tėvas pavieszino. Kad tik 
tai galetau pagriebt ta maža 
ledoka! O asz. girioj tokia vieta 
žinau, jog ji nei velnias ten ne
rastu. Būdamas dvare ne viena 
daigta ten pakavojau.

— Kam’mums tokie'vieta? 
Atsiliepe Ivanas kad turėsime 
vaikina, tai ir loliaus-gi su 
juom už rubežiaus.

—r Tai butu ne iszmintin- 
gai! Jeigu prapuls grafukas 
vienlaikai su atsitolinimu mu
su, tai ir nužiūrėjimas tuojaus 
pultu ant mus, kad kūdiki nu
tveriame, ir. visur vytųsi mus. 
Tai ir geriaus bus, kad vaikiu
ką paslėpsime kur nog sykio, 
ligi neisznyks pirmutinis erge
lis. Sergėsiu ji, kaip aki galvo
je, ta galite tik’et.

— Turi teisybe! Esi kytresi- 
ne už mane, isztare mesąkinin- 
kas. Tai pradekime! O tikėki
me laimingam pasisekimui, 
kuris mums vaikiuką atiduos 
iii rankas. Sargyba ant jo turiu 
vienok pats apimtie,' ne dėlto 
kad tau ne tiketau, sergek Die
ve! Nes jog turiu czion apylin
kėje pasiliktie del atėmimo na- 
grados už iszpildinta, darbu. 
Tada teks tau da mažiau se 
trisdeszimts doleriu, kuriuos 
nelpasgordisi, kaip mistinu.

— Ach, ponas ir akis Pet- 
ravieziaus užžibo godumu, 
džiaugiuosiu tuompuikiu gavi
mu. Nes da. vienas! Vienok ir 
Szaszka. turi ka gaut! Esmių 
jo dede, tai turiu privalumu ne- 
užmirszt apie kūdiki savo, se

saves, 
nagra-

khrtas

—■ Užtiesa, užtiesa! Atsake 
Ivanas Ivanaviczius, jeigu 
szposas nusiseks tai ir Szasz- 
kas turės penkesdeszimts do
leriu. 

/

— Tai jau darbas atliktas 
ir kvitą! Petraviczius su 
džiaugsmu patrynė rankoms.

Ne mislino vienok, jog tuos 
penkesdeszimts doleriu atiduos 
seserunui, nes geriaus ipastana- 
vijo .palaikyt juos del 
kaipo dvigubo uždarbo 
da.

Karavanu slinko kas
tolyn. In pavakare pribuvo in 
koki tai kaima, kur apsinakvot 
norėjo. Ant ryotjaus ketino 
apie vidurdieni priimt in Soko- 
lyczia. Veikimu ligi sziolei da 
jokiu ne dare, ba pirmiause no
rėjo apžiūrėt ta vieta ir daži-‘ 
not visokes žines, idant geriau 
galėtu žudinsta iszpildint.

In antra diėna apie vidurdie
ni pribuvo in Sokolyczia. Nau- 
jena apie pribuvimą ju paskly
do vienoje valandoje, nuo na
mo ligi namui, nuo stubos ligi 
stribai ir neužilgo po visa kai
ma. Bum, bum, rumlbum buvo 
ir cypentis szvilpimas suszau- 
ke pulkus basos jaunumes, o 
pribuvo ir senieje czebatuose.

- The IJ. S. Government does no! pay for this advertising. The Treasury Department thanks, 
for their patriotic donation, the Advertising Council and
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Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. PHsiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant /
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Ivanas pastanavijo szian- 
dien atsilsct, o ryto dideli duot 
perst atima.. Su Petra viezimn 
priszakiyje, kuris nuolatos in 
bubna musze, nutraukė karava
ną. in viena kareziama, kokia 
buvo kaime. Patalpino didelė
je stonioje žvėris, o Szaszka 
pasiliko pas juos ant sargybos.

Meszkininkas ir Petraviczius 
užsėdo kareziamoje prie stalo, 
prie alaus ir degtines, ir galvosi 
in sznekta su gaspadorium, ku
ris labai mėgo szneket. Ant ga
lo visokius klausymus isz gavo 
isz sznekuczio szinkoriaus, jog 
grafas Robertas Normanas yra 
palocije, jog sergsti sunėli Fe
liksai, kaip leluke akyje jog vai 
kui nevale iszeit isz palociaus, 
gal po apieka pono Sztaino, se
novės randy to jaus namo.
— Tai muset ir sulauksime 

to, idant mažas ponaitis prisi- 
žiurinetu musu žvėrims ir viso-, 
kiom sztukom, isztare meszki
ninkas rodos biski susirupines. 
Gaila man butu, ir labai gaila, 
ba rokovaif tai už gera, del 
sžviesahs grafo.

— Ej, apie tai neturėkite 
ergele! Ramino ji sznikoris. 
Mažas grafukas akyvu yra kū
dikiu, o užtiesa da savo gyve
nime neinate meszkos, veriblu- 
do ir beždžionkos. Kaip tiktai 
iszgirs apie jusu pribuvimą., o 
pasakys, jam apie tai tuojaus, 
tai ir tėvui ne duos ramybes, 
tiktai banitis ji, idant pavėlin

l he Minuteman of 1775 started this country 
on its way towards freedom.

And as a symbol for U. S. Savings Bonds, he’ 
has started over 40 million Americans on thefr 
way towards financial security..

Here’s what the Minuteman promises you:

$1.80 for every $1.00 you invest in U. S.
Series E Savings Bonds and hold for 19 
years, 8 months.

A 100% safe investment, backed by the 
U. S. Government.

A sure investment, guaranteeing you 
an average 3% interest, when held to 
maturity (9 years and 8 months). • »

If you want a sure way to financial independ
ence, start investing regularly in U.,S. Savings 
Bonds, guarded and guaranteed by the historic sym
bol of the American Minuteman. »

belongs in your future

This man from the past

- For the big thinį ; in your life —be ready 
with U. S. Savings Bonds

tu niięit jam iii kaima. Gal jus 
nenutvertu ne ant palocinio 
kiemo, o tada jau kaip turėtu
mėte kelis musztus kiszeniuje. 
Musu ponas už tiesa yra labai 
geras ir gerai žinomas visoj 
apylinkei.

Tuom. geriaus! Isztare 
meszkininkas. O žvėris mano 
yra labai lėti, jog ir neturi apie 
tai bijotis, idant ponaitis na
vel prisiartintu ij6rie ju, norint 
prisižiūrėtu geriau. Meszka 
j rilanki ir palaida, kaip szuo 
nmninis. Nes ka pasakysi po-j 
nas gaspadoriau, idant teip 
pats nueitan pas poną grafa ir 
papraszytau jo gražiai, pasi- 
klionojas ligi žemei, idant teik
tųsi nors viena karta mano žve- 
rinėziu atlankytie?

— Tai ir jokiam karte nie
ko nekenktu, mano pone ko 
medninkai, atsake gaspado-Į 
rius. Jeigu eisit in dvarai, tai 
pirmiause paklauskit apie 
Sztaina, gaspadoriu namu. Tas 
jus pamokius geriause.

Bandysiu, atsake Ivanas 
Ivanaviczius po trumpam pa- 
mislinimui, ir atsistojo. Dėkui 
jums pone gaspadoriau už jusu 
rodą. Eiksze Petravieziau su 
manim 'drauge galuka.

Iszejo abudu isz kareziamos 
ir nutraukė link dvaro. Kada 
jau buvo už kaimo ir atsitolino 
nuo žmonių, kurie ju kalbos 
negalėjo girdėt, kalbėjo mesz
kininkas in berną:

— Paklausyk Petravieziau, 
atėjo man ant mįsles laike kal
bos su locnininku kareziamos, 
idant nuduot, buk tai vienas isz 
žvėrių apsirgo, o lalbiause ver- 
bludas.

— Del ko teip ponas? Pa
klausė Petraviczia. Jeigu ver- 
bludais turi but apsirgęs tai ir 
negalim komedijų jokiu rodyt, 
o kiszeniai pasiliks, tuszti.

— Tegul tik iszpasakpsiu
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viską, o pamatysi, jog tai yra 
geras veikimas. Ne eina apie 
kelis skatikus, kuriuos ir teip 
kvaili žmones turi mums užmo
kėt. Turim dabar vienatini gra- 
fuka ant mierio! Pats sakai, 
jog vidurije muru nieko nega
lim pradėt ba vaikas nuolatos 
yra vaktuojamas. Nes mažum 
pasieks ka padaryt. Vaikiukas 
neatbūtinai uores pamatyt mu? 
su žverius. Tada veibludas ne- 
vos sirgs tai ir nerodisim jokiu 
perstatimu, ne sziczia nei dva
re, o tada atbovisim akyva vai
kiuką pa§ save. Ne turės paka- 
jaus kol žvėrių ne pamatis, o 

: būtume asilais, idan,t ponaiti 
ežia negalėtum pagriebt. Toki 
vaikai pasiustu, teip kaip ma
tėm nekarta^ jeigu negalėtu pa- 

I matyt žvėrių, ypatingai mesz- 
Į kos. Jau tai Mariszka mus bus 
pagelbiniiike. Atbėgs ežia aky
vas ponaitis kada vienas, isz- 
si vogs nuo sargu nemislidamas

nieko blogo, ba ta vaikai pa
pratę teip daryt. O tada Petra
vieziau jau pauksztuko ne pai- 
leisim ir pinigai bus mus!

— Teisybe, ponas Ivanai 
Ivanavicziau, atsake bernas 
nusidyvines, per tai, jog mesz- 
kininko buvo geresnis būdas 
negu jo. Budas yra geras, O' del 
to, jog laiko- turime invales. 
Reike pirmiause gerai apsipa- 
žint su tarnais, o tada ne nu- . 
žvelgs kaip pagriebsim grafu- 
ka. Nudavimai apie liga verblu- 
do man paveskit, o padarisiu 
viską ka. geriause. O kaip par- 
gryszit isz dvaro- iszrodis; kaip 
rodos kožna. valanda žada ko
jas isztaisyt.

—■ Teip bus gerai! Atsake 
Ivanas užganėdintas. Einu in 
dvara ir apsigyvensiu ten ant 
valandėlės. Buk sveikas utom 
kart ir pamink apie viską, Pet
ravieziau !

Persiskyrė. Meszkininkas 
nusidavė in dvara, o bernas su- 
gryžo in kareziama.

Pribuvęs in dvara, Ivanas 
Ivanaviczius paprasze, idant 
galėtu su gaspadorium, pakal
bėt. Sztainas atėjo- pas ji, o 
meszkininkas labai puikei jam 
persistatė, ir pasakė, jog turi 
reikalą pas poną grafa. Sztai- 
nas paklausė koki turi reikalą, 
o kada iszgirdo apie ka eina, 
tai su juoku galva lingtelejo.

— Apie tai rūpintis ner'ei- 
ke, atsake. Ponas grafas nemy
li, idant jam perszkadyt. Nes 
galit but tvirtais, jog asz atei
siu pas jus su ponai ežiu, szian- 
dien arba ryto.

Ivanas vela labai padekavo“ 
jo ir su džiaugsmu sugryžo in 
kareziama, kur pasakė apie tai 
ir Petravicziui.

— Dabar jau galime būtie 
tvirtais, jog mums tas viskas t ; 
gerai nusiseks, pasakė trinda
mas rankas. Senas. iSztainas 
turbut pats yra teip akyvas pa
matyt musu žvėris, kaip ir po
naitis, kuri sergsti. Ka-gi su 
verbludu' padariai, Petravi
eziau? Bukim pasirenge, da 
mažum sziandien svecziai isz 
dvaro atsilankys pas. mus.

— Nėra, ka apie tai rūpintis 
pone, atsake bernas. Insmei- 
giau verblųdui špilka in kano
pa, per ka stovi tiktai ant tri
jų kojų ir galva turi nuleidęs1. 
Špilka nieko jam blogo- nepa
darys, o nakti velei galime isz- 
imt.

— Gerai padarei! Pagiylre 
meszkininkas- berną. Tai ir es
ame pasirenge ant pasveikini
mo grafuko. Akyvas esmių, ar 
jis sziandien pribus.

— Jau turbut ateina, pa- 
szauke Petraviczius, dirstele- 
jas per langa, per kuri galima 
buvo matytie kelia vedanti in 
dvara. Eina kokis ponas senas 
ir vaikiukas puikiai parėdy
tas. Turbut tai jie, pažinau se
na Sztaina. Pasveikinkit juos. 
Asz pasislėpsiu, ba jie galėtu 
mane sau primint, o tašyk bu
tu bloga!

— Tai pasislėpk! Grei- 
cziau! Ba. jau yra; priesz namus.

• Petraviczius pasislėpė kama
roje, kurie jam gaspadoriaus 
buvo paskyręs del miegstulbes. 
In pora minutu velau staigai 
durys atsidarė ir inejo Felik
sas, inkaites nuo greito bėgi
mo, Iba buvo akyvas ka grei- 
cziause pamatyt žvėris. Paskui 
ji inejo senas Sztainas.

— Ar jus esate tuom, mano 
pone, ka tai turi meszka didele 
ir verbluda? Paklau.se Feliksas 
meszkininko.

(Tasa Ant 2 puslapio).

Paklau.se
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Žinios Vietines
— Šeredoj pripuola: Szv. 

Juozapo Ibaž., globojas, o Tau
tiszka Vardine: Suvartas. Ir ta 
diena: 1956-m., Loszike, Ame
rikiete Grace Kelly isz Phila
delphia, Pa.., isztekes uiž Mona
co karalaiczio Rainier; 1775m. 
Paul Revere, raitas, visa naktį 
jojo. perspėdamas Amerikie- 
czius kad Anglijos kariuomene 
artinasi jo tas jojimas per isz- 
tisa nakti, da ir sziandien yra 
paminėtas Amerikos istorijos 
knygose.

— Del daugeliams .'patins
tamas William Prensky, Žyde
lis, nuo 93 So. Main uly., stai
gai pasimirė pareita Seredos 
ryta apie 8:30 valanda nuo 
szirdies atako. Velionis su bro
liam užlaikė Prensky Brothers 
Furniture sztora, 109 E. Centre

Gimęs Lietuvoje, atvyko in 
Amerika 1898 m. Velionis kita
dos dirbo angliakasyklose, po 
tam apleido mainas ir buvo za
kristijonas del Szv. Juozapo 
parapijos, o apie szeszi metai

te. Velione sirgo per koki tai 
laikai ir kitados gyveno mieste 
Saint Clair. Buvo sena skaity
toja “Saules.” Amžina atilsi!

■prasiszalino nuo dinstos. Jo pa
ti Maro, po tėvais Marczinkie- 
vieziute mirė 1946 m. Paliko 
/penkis sūnūs: Timotieja, mies
te; Prana, McAdoo; Alponsa.l 
Lindon, X. J., Leonarda, Wash
ington, D. C., ir Antanu, Perth 
Amboy, X. J., taipgi • duktoro, 
Mare, pati Edvardo Ambrazo, 
mieste, ir vienuolika anuku iri 
anūkes. Laidojo Panedelio ry
ta su apiegomis in Szv. Juoza
po bažnyczioje devinta valan
da ir palaidotas in parapijos 
kapinėse.

— Jau artinasi menesis Ge
gužis - May.

Amerika daugelis metu atgal 
in Shenadoryje, po tam apsigy
veno Mahanojuje. Buvo vetera
nas, kuris tarnavo del Ameri
kos armijoje, Pirmoj Svetinėj 
Karoję. Prigulėjo prie Ameri
can Legion Post 74 ir prie 
Elk’s draugijos. Paliko broli, 
seserį ir keletą 'brolienių. Lai
dojo Ketverge.

— Ketverge pripuola Szv. 
Elphegije, o. Tautiszka Vardi
ne: Nergangas. Taipgi ta die
na: 1919 metuose Vilniuje in- 
sisteige trumpai gyvavusi So
vietu valdžia ; 1315 m., Gedimi
nas užėmė Lietuvos Kmiigai- 
kszczio sostą,. Ir ta diena yra 
Patriotu Diena, szveneziama. 
Mass., valstijoje.

— Buvęs miesto biznierius, 
Mykolas Vaba, nuo 702 E. Ma- 
haiioy uly.,.kuris sirgo ilga lai
ka, pasimirė pareita Sereda, 
vienuolikta valanda vakare sa
vo namuose. Velionis kitados 
laike valgomųjų daigiu szto
ra, 1103 E. Pine uly., o 1946 m., 
pavede savo bizni sunui Myko
lui. Velionis gimė Lenkijoje, 
atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal. Buvo seniausias di
rektorium del American Ban- 
kos, taipgi prigulėjo prie kele
tą Lenkiszku draugijų. Paliko 
savo paezia Ona (Tomaszaus- 
kiute); tris sūnūs, keturios 
dukterys, keletą anuku ir anū
kes, taipgi broli. Laidojo Pa
nedelio ryta su apiegomis in 
Szv. Kazimiero Lenku bažny- 
czioje devinta valanda ir palai
dotas in parapijos kapinėse.

— Petnyezioj pripuola Szv. 
Theotimo, o Tautiszka Vardi
ne: Lazdomo. Ir ta diena: 
1948 metuose Amerikos Aug- 
szcziau'sias Teismas nubaudė 
mainieriu bosą John L. Lewisa 
ir Unija. Lewisas ulžmokejo 
$20,000, o Mainieriu Unija 
$1,400,000 už tai, kad Lewisas 
nepaklausė Teismo ir neatsake 
straiku; .1951 m., Generolas 
Douglas MacArthur su savo 
žmona atsisveikino su Japo
nais ir iszkrido atgal in Ameri
ka, daugiau kaip du milijonai 
Japonu susirinko ji palydėti. 
Tas pats Generolas sumusze ir 
užkariavo tuos Japonus. “The 
Bataan” pakilo nuo Ha rieda 
aerodromo ir pasuko sa vo uosi 
in Pacifiko mares.

— Mykolas Žoba, 75 metu 
amžiaus nuo 513 W. Maple uly., 
staigai pasimirė Petnyczios ry
ta 9:50 valanda Pottsvilles li- 
gonbute. Velionis staigai susir
go savo namuose ir likos tuo- 
jaus nuvesztas in ligonbute ku
ris in trumpa laika pasimirė.

Minersville, Fa., 
Jurgis J. Kupczinskas, nuo 504! 
Pine Hill uly., numirė pareita 
Panedelio ryta pirma valanda, 
in Gerojo Samarieczio ligoribu- 
te Pottsville. Velionis gimė 
Lietuvoje, atvyko iii Slienado- 
ryje 1891 metuose, o penkios 
deszimts metu atghl apsigyve-! 
no Minersyilleje. Jo įpirmutine; 
žmona, Ona, po tėvais Zeniute, 
mirė 1923 metuose. Paliko savo 
antra žmona Katarina, (Zeniu
te); ir sekanezius: dvi dukte
rys: Katarina Pelauskiene, isz 
Paxinos ir Klera Szaulinskiene 
isz M t. (arinei; sunu Edvardu 
mieste, taipgi szeszis-po-vaikus 
ir daug anuku. ir anūkes ir sze- 
szis pro-anukus.
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v • I
džiokles karabinu nuszove sa-i net du sykiu daugiau negu jis ti rankas. Praeinantis žmogus 

pamate kas ten darosi ir pa-
Dabar zakristijonas Cornelio szauke policija. Kai policijan- POLITINIU PARTIJŲ 

tai, kad jis arzino ir kibino sa- Calliani gryžo in savo darba ir tai pribuvo, Worseck pradėjo' 
vo broli, keturios deszimts dvie ' vėl zvanija ir viskas tvarkoj. ' 
ju metu amžiaus Caspar. I -----------------------

Nuszove’savo sunu, jis kita RAZBAIyINKĄS 
szuvi paleido m jo žmona, tris-! 
deszimts penkių metu amžiaus 
Della. Szuvis jai pataikė in 
szlauni. Ji buvo nuveszta in 
Grandview ligonine.

Tėvas pasidavė policijan- 
tams be jokio pasiprieszinimo; 
nors jis kitas kulkas buvo in ta' 
savo karabina insidejes.

vo sunu, keturios deszimts pen I buvo reikalavęs. 
!kiu metu amžiaus Samuel, už

i in juos szauti. Jis buvo ant 
vietos nuszautas. Jo draugas, 
Redline stengiesi pabėgti ir 
palindo po automobiliu, kur jis

NUSZAUTAS buvo sucziuptas.

Jo Draugas, Du Polici- 
jantai Sužeisti

VIENO VYRO I
STRAIKOS

AMERIKOS

ISTORIJA

Musu Skaitytojas

WASHINGTON, D. C. — 
Per 180 metu Amerikos istori
ja dvi didesnes Politine Parti
jos buvo pripažintos keliais 
skirtingais vardais.

1780 metais “Articles of 
Confederation” szalies vyriau
sias instatymas ligi Konstitu
cijos priėmimą, iszvyste vedi
mo netvarka. Tas privertė pini- 
giszkinius pirklyste ir pramo
nes veikimus insteigti stipria 
centrine valdžia. Szi grupe sa
ve vadino “Federalists”. Ju 
prieszai “Anti-Federalists” 
buvo ukininkystes ir sodinimu 
viekimai. Sziems patiko valsti
jų laisvas susijungimas pagal 
“Articles of Confederation” ir 
jie kovojo Konstitucijos už
tvirtinimą. Pralaimėdami, jie 
primee Konstitucija ir iszsi- 
ekyrste.

Federalistai valde tautine 
( valdžia dvylika metu per Pre

zidentystes . Jurgio Washing
ton© ir Jono Adams; valdžia 
stipriai insisteige. Bet Federa- 
listu programa iszszauke Ūki
ninku ir Sodintoju pasiprieszi- 
nima pagal Federalistu taksu 
suredjma, jie tikėjo kad jie ne-

Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus. 
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais. 
Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika.
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir t. t.

READING, PA.— Vienas 
vagis buvo nužudintas, jo 
draugas ir du policijantai buvo 
sužeisti, kai tiedu vagiai nore-' 
jo apvogti viena restauranta.

ErLor W. Worseck, trisde-
-------  i szimts vieno meto amžiaus bu-

BESENELLO, ITALIJA.— ves kalinys, isz Allentown, pa- 
Kai vienas vyras ant straiku simire in Community General 
iszejo, tai viso szito miestelio 
tvarka pairo.

Zakristijonas Cornelio Gai
liam,kurio darbas buvo bažny- 
czios zvanus zvanyti isz ryto, 
per pietus ir vakare, sustraika- ! 
vo kai miesto taryba- nesutiko 
jam alga pakelti, padidinti.

Kai jis sustraikavo ir nezva- 
nyjo, tai beveik visi to mieste
lio gyventojai pamigo ir pasi
vėlino, nes retas kuris turi lai- j sužeistas.
krodi- Detektyvas, Kapitonas John Ji daug girdi, daug ir mato,

Žmones tuojaus inpyke pri- J. Feltman sako kad tiedu va- Ir skaitytojams pasako.
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ligonine. Harold D. Bean, ke
turios deszimts penkių metu 
amžiaus policijantas buvo in 
pilvą inszautas ir jis teipgi bu
vo in ta ligonine nuvesztas. 
Trisdeszimts szesziu metu am
žiaus policijantas Clarence Der 
buvo in ranka inszautas.

Antras vagis, trisdeszimts ’ Senesnieji teipgi skaito 
vieno meto amžiaus James Red! Kas kur mire in kiek laiko, 
line, teipgi isz Allentown buvo Nes “Saule” visur szvieczia,

Tolimus krasztus palieczia.

verte savo miestelio taryba gi ai inejo in Midway restau- Žmogus skaitantis žines, matoisze visa naszta kuomet Fede-
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Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

WPirkie U. S. Bonus!

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

SELLERSVILLE, PA. — 
Asztuonios deszimts metu am-

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

yra 
ge-

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

Szitos teatro garbes 
kas metai suteikiamos 
riausiems loszikams ir loszi- 
kems, Antoinette Perry at- 
mincziai, New York mieste.

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

Pottsville, Pa.—
Ona Schuisteriene, kuri gyveno 
pas savo žentą ir duktėre pans. 
Irwin Brown, nuo 1603 Oak rd. 
pasimirė pareita Petnyczios.
vakiara in Pottsvilles ligonbu-1 žlaus Dominic Corsaro, su me-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

tam zakristijonui pakelti alga ranta ir visiems pasakė iszkel- nelaimėms ir atsitikimais. į ralisatms teko naudos. Ir So- 
___ ! dintojai ir ūkininkai susiorga

nizavo po vadovyste Thomas 
Jef f er šono (vexiau treczias 
Amerikos Prezidentas) tai bu
vo Republikonu Partijos pra
džia. Jie reikalavo kad Konsti
tucija turi būti užlaikyta iki 
paskutinio taszko. Jefferson 
Republikonai buvo žinomi kaip 
“varžingi vertinimai.”

1798 m., Federalistai prave
dė instatymus isztremti “pavo
jingus” ateivius ir neleist bet 
kam kritikuoti valdžia. Repub
likonai paskelbė instatymus 
nekonstitucijoniszkus ir pasi
remdami stiprioms valstijų 
teisėmis, laimėjo 1801 Prezi
dentinius Rinkimus. Federalis
tai po to isznyko.

Po 1812 metuose karu su 
Anglija, vienos partijos val
džia po Republikonais buvimo 
per deszimts metu. Bet skylo in 
dvi grupes “Senieji Republi
konai” kurie reme tikra dok- 
rina apriboti Federale jiega, ir 
“Jaunieji Republikonai”, ku
rie norėjo stipresne federale 
valdžia.
' Be politiniu partijų dalyva
vimo, 1824 metuose rinkimuo
se keturi vadai kandidatavo in 

(Tasa Ant 2 Puslapio)

NUSZOVE SAVO
SUNU

Susilaukė Teatro Garbes Ženklą
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Loszike Helen Hayes ežia 
sutelkia teatro garbes ženk
lą ‘‘Tony Award” loszikei 
Julie Harris (po kairei) ir 
loszikui Paul Muni, vardu 
American Theatre Wing.

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50^ arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKI!'!


