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Isz Amerikos Tautos Užgimimas

RUSKIAI SVECZIAI

WASHINGTON, D. C. — 
Keli valdininkai ir Kongresme
nai jau kelis sykius pareikala
vo isz Amerikos valdžios kad 
hutu uždrausta Ruskiams, So
vietams, Komunistams ežia in 
Amerika atvažiuoti, taip kaip 
Rusija uždraudžia Amerikie- 
cziams tenai važiuoti.

Kongresmonai pyksta ir pri- 
parodo kad ežia Amerikoje ran
dasi mažiausiai devyni Ruskiai 
del kiekvieno Amerikieczio 
Rusijoje.

Bet, Amerikos Taryba ir 
Kongresas nieko negali pada
ryti, negali tiems Ruskiams už
drausti ar ju skaieziu nutsatyti.

“Dabar kai santykiai tarp 
Rusijos ir Amerikos yra tokie 
intempti ir kasdien eina blogyn 
Kongresu anai susirūpino kad 
tiek daug Komunistu, Sovietu 
ežia atvažiuoja ir isz ežia iszva- 
žiuoja kada tik jie nori ar kada 
jiems patinka!”

Kremlinas vis labiau visus 
mus inpykina kai neiszduoda 
pasportu ar vizų Amerikie- 
cziams kurie norėtu važiuoti in 
Rusija. Net ir Kongreso komi
sijai nebuvo valia važiuoti in 
Rusija.

Kiek Sovietu, Komunistu at
važiavo ir atvažiuoja isz Rusi
jos in Amerika staeziai negali
ma pasakyti. Bet visi sutinka ir 
sako kad yra devyni Ruskiai 
Amerikoj o del vieno Amerikie
czio Rusijoje.

Sulyg valdžios rasztu ir kny
gų, 1,511 Ruskiai turi paspor- 
tus, vizas Amerikoje. Beveik 
visi szitie Ruskiai atvažiavo 
ežia kaipo dipliomatu darbi
ninkai ar padėjėjai, ir už tai 
Amerikos valdžia nieko negali 
sakyti. Ruskis kitaip negali isz 
Rusijos iszvažiuoti, kaip tik su 
dipliomatiniu darbu ar pasiun
tinyste. Net ir darbininkai, 
mokslincziai, laikrasztininkai 
ir studentai isz Rusijos atva
žiuoja in Amerika su diplioma- 
tiniais pasportais.

O Kremlinas pavėlina tik 166 
Ameriikiecziams būti Rusijoje. 
Mes niekados nežinome kiek 
Ruskiu Komunistu ežia Ameri
koje randasi, b\et Kremlinas vi
sados žino kiek Amerikiecziu 
randasi Rusijoje, Kur jie gyve
na ir ka jie daro!

Amerikos valdžia nedali su
sekti ar dažinoti isz tikra kiek 
Komunistu yra atvažiavę isz 
Rusijos, nes ežia visi turi lais
ve; gali atvažiuoti ir iszvažiuo
ti kada tik jie nori.

Kai tie Ruskiai atvažiuoja 
su dipliomatiniais pasportais, 
tai Amerikos valdžia yra pri
versta juos priimti ir pripa
žinti jiems visas tikro diplio- 
mato teises. Jeigu Amerikos 
valdžia nustatytu, kad tik tiek 
ar tiek Ruskiu gali atvažiuoti, 
tai visi tie krasztai, kurie dabar 
vra po Rusijos valdžia, taipgi 
■knažintu Amerikiecziu pas- 
Mtu skaieziu savo krasztuose

Rumunijos
Karalius Apleido

Savo Sostą

Kai Tautu Sanjunga nu
balsavo perskelt perdem Pa
lestinos kraszta ir padalinti 
Žydams ir Arabams, tai bu
vo ženklas Žydams džiaugtis 
ir iszkilmingai apvaikszczio- 
ti savo kraszto užgimimą. 
Žydai jau ilgus metus to rei
kalavo ir už ta kariavo. Da
bar jie, rodos atsiekė to ko j u 
tėvai ir tėveliai norėjo ir 
apie ka jie svajojo.

xo kairei, pne Laisves 
Statulos Žydai sumaiszo sau
jele žemes kuri buvo atvežta

ant kerszto.
Jeigu Amerikos valdžia su- 

varžintu Ruskiu atvažiavima 
ežia in Amerika, tai Rusija 
tiems Ruskiams iszduotu Pa
pertus in Tautu Sanjunga ir jie 
vistiek ežia atvažiuotu. Ameri
ka nieko negali sakyti apie de
legatu ar darbininku skaieziu 
Tautu Sanjungoje.

O Rusija vis labiau spaudžia 
Amerikos atstovus savo krasz- 
te. Rusijos valdžia dabar uždė
jo tokias augsztas, brangias 
taksas ant visko isz užsienio, 
kad musu Ambasadorius Rusi
joje, Bedell Smith abejoja ar 
jis gales ir savo maža sztaba il
gai pasilaikyti pas save.

WALLACE STOJA
IN PREZIDENTO 

RINKIMUS
WASHINGTON, D. C. — 

Henry Wallace vieszai pareisz- 
ke kad jis, su Komunistu pagel- 
ba, stoja in rinkimus del Ame
rikos Prezidento. Jis sako, kad 
jis stoja in rinkimus kaipo Ne- 
prigulmingos Partijos Kandi
datas.

Visi Republikonai nudžiugo, 
nes dabar jie tikisi kad visa 
Demokratu partija bus suskal
dyta ir Republikonams bus 
lengva savo žmogų indeti.

Dabar vėl Wallace susikirs 
su Trumanu. Trumanas laimė
jo priesz Wallace del Vice-Pre- 
zidento 1944 metuose, kada 
Rooseveltas paskyrė Wallace 
kaipo Prekybos Sekretorių.

Wallace vieszaipaskelbs, 
kad jis stoja in rinWmus kai jis 
pasakė prakalbai Chicagoje, 
Panedelio vakar a® is žino, kad

isz Palestinos 1917 metais, su 
Amerikos žeme. Po deszinei, 
virszuje, Tautu Sanjungos 
delegatai kurie reme ir pri
tarė perskelti Palestina ir 
padalinti Žydams ir Ara
bams. Jie viens kita sveiki
nasi kad jiems taip gražiai 
pasisekė viso to klausimo nu
sikratyti. O žemiau deszine- 
je, New York mieste Rabinas 
Abraomas Shisgal sukalba 

unco maiuo. ii ioZi'eisz- 
kia vilti kad iszkils Žydu ga
linga tauta.

jis negali laimėti, bet jis taipgi 
gerai žino, kad dabar jis gali 
labai gražiai atkerszinti Tru- 
manui, kuris ji usmusze del 
Vice-Pirmininko ir paskui iss- 
mete isz Amerikos tarybos. 
Trumanas dabar labai susirūpi
no nes jis gerai žino kad Wal
lace labai daug balsu atitrauks 
nuo jo.

Komunistams ir visiems kai
riosios partijos nariams dabar 
nerupi rinkimai ar laimėjimai; 
jie tik nori suardyti Demokra
tu partija!

Dauguma uniju ir darbinin
ku eis priesz Wallace, bet kai 
kurie stos už ji ir taip susilp
nins Demokratu partija. Re
publikonai kaip tik to ir nori ir 
laukia.

Dabar jau visi gali matyti, 
kad Republikonai vis stiprėja 
del ateinaneziu rinkimu, o De
mokratai eina trepais žemyn. 
Wallace dabar uždavė paskuti
ni ir skaudžiausia smūgi De
mokratams kai jis paskelbė 
kad jis stoja in rinkimus kaipo 
Neprigulmingos Partijos Kan
didatas.

EROPIANAS
NUKRITO ALASKOS

KALNUOSE
NOME, ALASKA, — Ame. 

rikos kareiviai ir lakūnai pei’ 
keturias ligas dienas ir naktis 
jieszkojo savo draugu lakūnu, 
kurie dingo Alaskos kalnuose, 
kai j u kariszkas eroplanas, 
bomberis, B-29 nukrito. Jie 
145,000 myliu skersai ir iszilgai 
iszskrido bejieszkodami savo 
draugu ir rado juos ant Serpen- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Per visa ta džiaugsma ir 
iszkiiminga ay vaikszczioji- 
ma nei vienam neatėjo in 
galva kad Arabams visa ta 
tvarka nepatinka, ir kad 
Arabai kaip ir Žydai krei
piasi in savo Dieva ir dabar 
kerszto praszo.

Palestinos klausimas toli 
gražu neužbaigtas, bet tik 
iszkeltas, tik pradėtas. Da
bar ir Amerika ežia insivele 
ii liisimUijšZė. daigai sun
ku pasakyti ar ežia gerai ar 
labai blogai padaryta.

ARDO TVARKA
EUROPOJE

PARYŽIUS, FRAKCIJA. -
Komunistu partijos Prancūzi
joje ir Italijoje yra dabar pasi- 
ryžusios trukdyti ir visokiais 
budai ardyti Amerikos nusista
tyta užmanymą szelpti Vakaru 
Europos krasztus.

Komunistai seka Rusijos pa
tarimą ir nusistatymą suardyti 
Amerikos Sekretoriaus visus 
užmanymus del Europos atsta
tymo. Jie dirba ir darbuojasi 
sykiu su devynių kitu Komu
nistiniu krasztu Europoje Ko
munistais, kurie visi seka Rusi
jos nusistatymą prieszintis 
Amerikos paszelpai.

Iki sziol Komunistai sau pa
vieniui dirbo ir darbavosi ir 
Stengėsi kur tik galėjo koja 
Amerika pakiszti, bet dabar 
jau visai vieszai ir vieningai 
visi yra nusistatė priesz Ameri
ka.

Isz Varszavos kelios sanvai-
tes atgal atėjo žinios kad devy
nių Europos krasztu Komunis
tai sudarė viena bendra frunta 
priesz Amerika. Szitie devyni 
krasztai susidaro isz szitu:
Francuzija su Italija, kur Ame
rikos paszelpa tuiri pirmiausia 
stoti ir valdžias nuo Komunistu
iszgelbcti; septyni kiti krasztai 
yra: Rusija, Yugoslavia, Len
kija, Czekoslovakjija, Komuni
ja, Vengrija ir Bulgarija.

Už tai dabar Rusija atgaivi- 
ar vieszai p askelbe savo 

s “Kominter- 
z pirmutiniu 

Komunis-
Puslapio)

no, 
Kominterna. Žodi 
nas” susidaro is 
raidžiu isz žodžiu

(Tasa Ant 4

Buvęs Italijos Karalius Victor 
Emmanuel Mire Egypte; Henry 
Wallace Stoja In Rinkimus Del 
Amerikos Prezidento; New

York Miestui Sniegas 
Kasztavo $6,000,000

BUCHAREST. — Rumunijos Karalius Mi
chael iszsižadejo savo karaliszko sosto, apleido 
savo kraszta ir savo gimtines iszsižadejo del ka
ralaites Anne de Bourbon-Parma.

Szitas dvideszimts szesziu metu karalius sa
vo žmonėms pranesze per radi ja, kad jis ir sos
to ir ju iszsižada ir apleidžia savo kraszta. Jis 
per radija pasakė: “Asz iszsižadu savo sosto, 
apleidžiu karalyste ir mano vaikai tęs karalys
tes nenorės!

Laikrasztininkai sako kad dabar jis iszva- 
žiuos in Bucharest ir apsiženys su karalaite 
Anne de Bourbon-Parma, in kuria jis insimyle- 
jo kai jis buvo atvažiavęs in Londoną in Karalai
tes Elzbietos vestuve.

Kai tik jis paskelbė kad jis savo sosto atsi
sako, Rumunijos valdžia paskelbė kad “Ru
munija dabar yra Republika ir teviszke visu tu 
kurie dirba ar nori dirbti.”

Czia ne vien tik meiles klausimas, bet ir pa- 
aiszkejimas Sovietu Rusijos geležines sienos 
tarp rytu ir vakaru. Karalius Michael gražumu 
prasziesi pavelinimo isz Komunistiszkos Rumu
nijos valdžios kad jis galėtu apsiženyti su ta ka
ralaite. Ta valdžia jam nepavelino!

Sovietams, Komunistams labai patiko kai 
Karalius Michael pasiszalinc, nes jis buvo vie
natinis karalius visuose tuose krasztuose kur 
Komunistai ir Sovietai dabar valdo.

Tai jau antras karalius kuris musu gyvenime 
ir atmintyje apleido karaliaus sostą del meiles ar 
merginos. Anglijos Karalius Edvardas Asz- 
tuntasis, Anglijos galinga ir didinga sostą ap
leido kad jis galėtu apsiženyti su Amerikiete 
Wallis Simpson, isz Baltimore, Md.

Bet Karalius Michael daug toliau nuėjo negu 
Anglijos Karalius Edvardas. Jis ne tik apleido

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KARALIUS
PASIMIRĖ

CAIRO, EGYPTAS. — Bu
vęs Italijos karalius Victor 
Emmanuel pasimirė nuo plau- 
cziu uždegimo. Jis buvo septy
nios deszimts asztuoniu metu 
flrnžif’U®. Per kelias sanvaites 
jis buvo Moassat ligoninėje. 
Daktaras Peta Macciorino ji 
gydė ir prižiūrėjo. Egypto ka
ralius Farouk Pirmasis pasiun
tė visus savo geriausius gydy
tojus in p?.gelba.

Karaliaus žmona, buvusi Ka 
raliene Elena, kuri atvažiavo in 
Alexandria su juo kai jis turė
jo apleisti savo kraszta ir savo 
sostą, buvo prie jo kai jis mirė.

Ju vaikas, buvęs Karalius 
Humbert Antrasis, kuris taipgi 
yra isztremtas, dabar skubinasi 
isz Portugalijos in laidotuves. 
Blogas oras sulaikė jo eropla- 
na su kuriuo jis ketino Nedelioj 
skristi in Cairo. Jo žmona taip
gi važiuoja isz Szveicarijos. Ji 
yra buvusi Karalaite Marie Jo
se isz Belgijos.

Karalius Victor Emmanuel 
yra vienas isz daug karalių ku
ris rado saugia vieta ir prie
glauda Egypce, kaipo sveczias 
Karaliaus Farouk. Karalių 
Emmanuel visi labai mylėjo ir 
gerbe.

Karalius Victor Emmanuel 
gimė Napoliaus mieste Lapkri- 
ezio (Nov.) vienuolikta diena 
1869 metuose. Jis buvo vienati
nis sūnūs Karaliaus Humbert 
Pirmojo ir Karalienes Marg- 
herite. Karalius Emmanuel pa
sitraukė isz savo kraszto ir pa
liko savo sostą savo sunui 
Humbert Antrajam, kuris tik 
viena menesi iszkaraliavo ir 
pats turėjo kaip ir jo tėvas isz- 
sineszti isz savo kraszto.

Jo lavonas nebus parvežtas 
in Italija, nes Italijos taryba 
yra nustaezius kad karalius 
yra isztremtas ir jam nevalia 
gryžti in savo kraszta. Visos jo 
nuosavybes buvo valdžios pa
imtos.

Karalius Emmanuel praleido 
paskutines dienas raszydamas

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Į Kas Girdėt! 
1 

311948 fS
Sveikiname 1948 meta, ir jus 

mieli skaitytojai!
Pradekime szi meta su nauja 

gyvenimu, broliszka meile, pra- 
szalinkime visus nesupratimus 
neapykantas, užvydejimus, lai 
musu szirdysia užžydi tikra ar- 
tymo meile, o 'busime laiminga 
ir turėsime Dievo palaiminimu. 
To viso jum vėlina isz szirdies 
“Saules” Redakcija.

1 • • '

Sanžines balsas mus perspėja 
kad kas nors mato ka mes daro
me.

• •
Kuo tusztesnis puodas, juo 

greicziau jis užverda; juo tusz- 
tesne galva, juo greicziau insi- 
karszcziuoja.

Seniui Butkui koja skaudėjo. 
Jis nuėjo pas daktaru. Dakta
ras, apžiūrėjęs Butkaus koja, 
jam pasakė kad tai nuo senat
vės. “Ptfu!” Nusispjiove But
kus, “mano abi kojos tiek pat 
metu turi, o žiūrėk, ana visai 
sveika!”

asz niekam nepataikauju.”
————— • •

Vienas žmogelis nuėjo in vie
no Žydelio sztora nusipirkti ži- 
bueziu del savo kalėdinės egle
les. Jis už tuos žibuezius mokė
jo po deszimtuka. Ant rytojaus 
jis vėl nuėjo tokiu paežiu žibn- 
cziu daugiau nusipirkti, nes ne
buvo gana del eglaites. Jis nu
ėjo in ta pati sztora ir ta pati 
Zydelka jam tokiu paežius ži
bu ežius parode už trisdeszimts 
'centu.

Komunistiszko “Daily Wor
ker” laikraszczio sztabas da
bar 'bėdoje. Daug žmonių meta 
ji ir dabar neperka ir neskaito. 
Vieniems visos tos melagystes 
jau insipyko, o kiti bijosi kad 
valdžia juos neintartu.

Kai žmones dažinos kiek ir 
kas pasipinigavo isz musu lai
vu ir jurininku biznio per kara, 
tai visi pasipiktins.

Priesz Kalėdas szeszios de
szimts szeszi kareiviai lakūnai 
žuvo eroplanu nelaimėse.

■ • •

Kitas labai geras biznis per 
kara buvo iszrandavuoti viesz- 
buezius armijai ir laivynui. 
Valdžios paskirta komisija gal 
ir apie szita bizni mums pra
neša.

Szmntas Tėvas, Popiežius 
Pijus sako kad jis jau sutiko 
daugiau negu puse visu Ameri
kos Kongresmonu ir Senatorių. 
*. - . • *

1 Kai mes tiek daug duodame 
ir taip rūpestingai szelpiame 
Graikijos žmones, nebutu pro 

.szali pažiūrėti ir in Graikijos 
politikierius, biznierius ir ba- 
goezius. Amerikiecziai pasiun
tė deszimts loteliu, laiveliu del 

L

žvejojimo Graikams, kad jie 
galėtu nors žuvies gauti, kad 
nuo bado apsigintu. Graikijos 
biznieriai ir bagoeziai kurie 
laiko savo nuosavybėje visas 
žvejotoji! laivelius nepavelino 
ir staeziai uždraudė Graikams 
tas Amerikos padovanotas val
teles vartuoti už tai kad tiems 
biznieriams bizni sugadintu. 
JBagocziai Graikai visai nepai
so kad tukstaneziai savo krasz- 
to žmonių badu mirszta.

Lenkai sudarė vaju surinkti 
trisdeszimts tukstaneziu dole
riu del paszelpos. Kai vajus už
sibaigė jie turėjo 152,505 dole
riu.

Maįnieriu bosas, John Lewi- 
sas susipyko su karpinteriu 
unijos bosu, “Big Bill” Hut
cheson už tai kad Hutcheson 
gerinusi ir seilinasi prie Dan 
Tobin, kuris yra Lewiso prie- 
szas.

Alice Ritchie, keturiolikos 
metu mergaite yra po visa 
Amerika jieszkoma. Ji su dve
jais penkiolikos metu amžiaus 
berniukais dingo isz namu kur 
ji buvo pasamdyta prižiūrėti 
mažus vaikus. Kai ji dingo, tai 
tuo paežiu sykiu dingo ir revol
veris, penkios deszimts doleriu 
ir vienas trokas.

•. / I 1

Amerikos Sekretorius Mar- 
shall, kuris buvo augsztas ge
nerolas armijoje, sako kad jei
gu Generolas Eisenhower stos 
in kandidatus del Prezidento, 
tai jis jam pasiprieszins.

Vienas Republikonu partijos 
virszininkas pasiulino FBI po
licijos virszininkui, John Ed
gar Hoovėrini, 'kad jis hutu 
kandidatas del Prezidento. 
Hooveris jam trumpai atsake: 
“Jeigu asz stoeziau in kandida
tus, tai asz turecziau taikintis 
ir pataikauti Repu'blikbuams o

Kai Jean Tilton, dvideszimts 
vieno meto nuotaka, atvažiavo 
isz Anglijos in Amerika ir nuo 
S. S. Marine Jumper pamate 
Brooklyno kraszta ji apslobo.

Devyni augszti ir garbingi 
karininkai nuskrido isz San 
Antoniodn Houston, kur jie pa
smerkė, nuteisino viena kareivi 
už pavogimą penkių galionu 
gazolino. Tie karininkai suvar- 
tuojo tris szimtus ir keturios 
deszimts galionu gazolino 
skrisdami in ta teismą.

Kai Prezidentas Trumanas 
pribuvo in Pliiladelplii ja pama
tyti futbolo loszima tarp Lai
vyno ir Armijos jaunu karinin
ku mokiniu, slapta policija tu
rėjo kelis tukstanezius savo 
slaptu policijantu, iszsiskirs- 
cziusiu tarp žmonių. Žmonių 
ant to futboles loszimo susirin
ko daugiau negu szimtas tuks
taneziu. Per visa ta loszima, 
kariszki ir ginkluoti eroplanai 
tingiai skrido padangose ir ne- 
daleido jokio eroplano prisiar
tinti prie tos vietos per tris my
lias skersai ir iszilgai.

Per Kalėdas susitikome su 
vien bedieviu kuriam Kalėdos 
nieko nereiszkia. Ypatingai per 
Kalėdas mums tokiu nabagu 
labai gaila. Bedievis yra žmo
gus kuris nežino ar yra Dievas 
ar ne; nežino ar jis turi duszia 
ar ne; nežino ar yra kitas gyve
nimas anapus slenksczio ar ne; 
netiki kad kas kitas daugiau 
negu jis žino apie tuos dalykus. 
Jis in nieką netiki už tai kad 
jis manstina kad visi tokie dur
niai kaip ir jis. Nabagas bedie
vis laukia Kalėdų ir nežino ko
dėl; lankia Nauju Metu ir neži
no kaip tie metai yra skaitomi, 
iszrokuojami. Nabagas bedie
vis per szventes yra gražiai pa
sirodęs ir pasirengęs žmogelis, 
bet neturi nei kur eiti nei ka 
daryti.”

LIETUVIU TREMTI
NIU PRIETELIAMS
BROOKLYN, N. Y. — Skn- 

kame pranesrti kad Kongrese 
ruoszįamasi greit svarstyti 
Tremtiniu ir pabėgėliu insilei- 
dimo Amerikon klausima. Rei
kalą svarstyti pavesta pen
kiems S mato Investigacijos 
Komiteto nariams. Komiteto 
pirmininku yra Senatorius 
Chapman Revercomb, Republi- 
konas isz Charleston, W. Vir
ginia. Jis yra “Sub-Committee 
on Immigration of the Senate 
Judiciary Committee” pirmi
ninku. Kiti komiteto nariai yra 
szie:

Sen. Forrest C. Donnell, Re- 
puhlikonas isz Webster Groves, 
Missouri. Sen. John Sherman 
Cooper, (R) isz Somerset, Ken
tucky. Sen. J. Howard Mc
Grath, Demokratas isz Provi
dence, Rhode Island. Sen. Pat
rick A. McGarran (D) isz Reno, 
Neveda.

Sziam komitetui pavesta vi-
sapusiszkai isztirti in Amerika 
žmonių insileidimo reikalu. 
‘ ‘ Komitetui pavesta iki 1948 m. 
Sausio (Jan.) 10 d., paruoszti 
raportą.”

Senatorius Ferguson ir asz- 
tuoni kiti Senatoriai Liepos 
(July) 2 d., pasiūlė instatymo 
sumanymą (Biliu), pagelbeti 
Tremtiniams; szis bilius yra 
vienintelis Tremtiniu reikalu 
pasiekęs Senato Judiciary 
Committee.

Telegramas ir laiszkus tuoj 
siuskite savo Distrikto Kon
gresmenams ir savo Senato
riams Washingtone, praszant, 
kad jie darytu intakos ir pa
remtu imigracijos reikalu Bi
liu S. 1563.

Sziam S. 1533 pravesti tele
gramomis ir laiszkais, organi
zacijų ir asmenų vardu reika
laukit Komiteto tuoj ji svars
tyti ir pravesti. Raszykime Se
natoriui Ravercomb. Reikalau
kim, kad tuoj butu svarstomas 
ir pravestas ir instatymas, pa
gal Ferguson ir Stratton Biliu.

Prie szio pridedame nuora- 
sza telegramos, kuri buvo nu
siusta B ALF vardu. Jei patin
ka, pasinaudokit ja, bet ge
riausiai ta pati pasakyti sa
vais žodžiais.

Instatymo pravedimas pa
reis nuo to, kiek ir kokiu reika
lavimu Komiteto pirmininkas 
gaus. Gave szi laiszka, tuoj pa
tys raszykite ar telegrafuokite.

Kun. Dr. J. B. Konczius, 
BALF Pirmininkas.

KONFERENCIJOJE
NIEKO NAUJO

Amerikos Sekretorius 
Nori Aiszkaus Atsaky

mo Isz Molotovo

LONDON, ANGLIJA — 
Užsienio Ministeriu Konferen
cija Londone da nieko nenutar
ta ir nieko naujo nėra.

Amerikos Sekretorius Mar
shall staeziai pareikalavo isz 
Molotovo kad jis aiszkiai pasi
sakytu ir pareiksztu ko jis nori 
ir kur Rusija stovi. Bet Molo
tovas, kaip gudrus dipliomatas 
daug kalba, bet nieko nepasa
ko.

Molotovas Londone ta pati 
daro ka Viszinskis daro Tautu 
Sahjungoje; per savo prakal
bas jis nekalba in Ministerius, 
bet in Vokietijos žmones ir

jiems sako ir aiszkina kad vien 
tik Rusija yra Vokiecziams ge
ra ir kad vien tik Sovietai gali 
ir nori Vokietija stoti in pagel- 
ba.

Pasirodo kad Ponas Moloto
vas dabar ta pati sako ir nuo 
tos paezios vietos pradeda, 
kaip jis pradėjo ana pavasari.

Anglijos Bevinas, Amerikos 
Marrhalas ir Prancūzijos Bi- 
dault baisiai pyksta ant Molo
tovo kad jis tyczia laika gaiszi- 
na, bet jie nieko negali jam pa
daryti.

Jeigu už keliu dienu nebus 
galima su Molotovu susiszneke- 
ti tai jau visi prisipažins kad 
ta Ministeriu Konferencija yra 
tik szposai ir visai nieko ne
reiszkia.

Laikrasztininkai, kurie nu
važiavo in I ondona ant tos Mi- 

1 nisteriu Konferencijos ir mums 
pranesza kas ten darosi sako 
kad jie niekados da nebuvo 
Amerikos Sekretorių Marshall 
toki pikta. Jis su piktumu ir 
net su paszaipa kalbėjo in Mo
lotova: “Asz patariu kad mes 
mestume in szali visus tuos 
tuszczius ginezius ir bobų ple
palus apie Vokietijos centro 
valdžia, ir dabar kiekvienas 
staeziai pasakykime ko mes 
norime ir ka musu valdžios rei
kalauja kaslink Vokietijos 
ateities ir Vokiecziu taikos.”

Prancūzijos Ministeris Bi- 
dault taip pat iszsireiszke. 
Anglijos Ministeris Bevinas da 
karszcziau iszsireiszke. Ameri
kos Sekretorius Marshall, baig- 
damas savo prakalbas, atsigry- 
žo staeziai in Molotova ir isz 
lėto, insakmiai užklausė: “Ar 
nariai szitos konferencijos pri
sirengė nustatyti ar sutverti 
sanlygas isž^kuriu butu galima 
Vokietijos politiko ir gyveni
mą vėl atstatyti?”

Po visu tu prakalbu, ponas 
Molotovas atsistojo. Jam neru- 
jo atsakyti ar atsikirsti ar pa- 
siaiszkinti bet tik laika su- 
gaiszinti. Jis visus tris Minis
terius pagyre kad jie taip trum
pai, aiszkiai ir staeziai iszdesti 
savo pareikalavimus ir priža
dėjo taip pat aiszkiai ir trum
pai pakalbėti. Tada jis pradėjo 
savo tiesumka, nuobodžia ir vi
siems jau gerai žinoma propa
ganda, kuri užėmė pusantros 
valandos. O visas susirinkimas 
tik tris valandas užima.

Jis pirmueziausia užsipuolė 
ant Amerikos, sakydamas kad 
Amerika nori investi savo val
džia Vokietijoje; jis sako kad 
Amerika visai nepaiso apie Vo
kieczius ar apie Vokietijos val
džia. Jis taipgi tuoj aus intare 
Anglijos Minister! Bevina sa
kydamas kad Anglija su Ame
rika sulaužė Potsdam sutarti, 
kai tiedu krasztai suvienyjo 
savo užkariautas dalis Vokieti
joje.

Paskui jis visai pamirszo 
apie tuos Ministerius ir apie 
konferencija, ir pradėjo kalbė
ti in Vokieczius, sakydamas 
kad vien tik Sovietai yra Vo
kiecziu draugai, kad tenai kur 
Sovietai prižiūri Vokieczius 
viskas tvarkoj ir visiems visko 
gana, o tię Vokiecziai kurie 
randasi po Anglijos ar Ameri
kos priežiūra vargsta ir badau
ja. Jis nieko Vokiecziams nesa
kė apie tujos 10 bilijonu dole-

Apie Tikra Pasaka
Jei'gu turėtume daugiau lai

ko, ii- jeigu tikėtume kad musu 
žmones vis pasakas skaito my
li ir perka, tai mes ežia ne 
straipsneli raszytume, bet, vis
ką in szali pastumtume ir rintii- 
mies raszyti teisinga pasaka, 
no apie kokia ten ragana, bet 
apie gražia, sultinga, ir akims 
meilinga geltonplauke. Teisybe 
prisipažinus mums ne tiek rū
pėtu ar musu skaitytojai myli 
ir skaito, kiek ar jie pirktu to
kia pasaka. Bet neturėdami per 
daug laiko ir per daug nepasi
tikėdami kad musu skaitytojai 
tokia, pasaka pirktu, mes czm 
szitame straipsnelyje' paduosi
me kelias žinutes visiems musu 
skaitytojams.

Gal skaitytoju plaukai pasi- 
sziausz, gal jie iszsigas, gal jie 
nesupras ar neintikes, o gal ku
ris vienas ar kitas skaitytojas, 
kuriam pirsztai nieszti raszyti, 
pats isz musu straipsnelio pasa
ka iszperes!

Sztai apie ka ir kaip mes no
rėtume pasaka paraszyti:

Kelios sanvaites atgal, polici
ja. rado Ardmore apylinkėje 
biznierių pasikorusi ar pakar
ta nuo medžio szakos ant golf 
lauko, kur ta paežiu diena daug 
kitu 'biznierių losze golfo spor
tą ir visai arti prie to kybojan- 
czio pasikorė]io priėjo, bet nie
kas nežinojo kad jis tenai nuo
szakos kybojo, nes jo kojos bu
vo tik du coliu nuo žemes.

Ta vakaru, policija surado ta 
pakarta ar pasikorusi biznierių

Mes nesakome kad visuose 
atsitikimuose 'buvo ta patį gra
žuole; bet mes taipgi negalime 
ir užsiginti!

APVOGĖ SALIUNA

Gavo $180 Isz Bartin- 
derio Ir Kostumeriu

ir paskui pasiklausineje, jie 
dažinojo kad jis vakaru priesz 
tai buvo keliuose kliubuose ir 
saliunuose su labai gražia, sul
tinga ir meilinga geltuonplau- 
ke.

Dvi sanvaites atgal, policija 
innesze in Bryn Mawr ligonlbu- 
te jauna vyruką. Jis buvo lakū
nas per kara Kanadoje. Dakta
rai sako, kad jis pasimirė nuo 
vaistu, kuriuos jis tyczia pra
rijo. Paskutinieji jo žodžiai bu
vo: “Asz myliu ta gražia, sul
tinga ir nežinoma geltuonplau- 
ke.”

Mergina ar moteriszke kuri 
atėjo ji aplankyti ligoninėje, 
buvo kaip tik tokia graži, sul
tinga ir meili geltuonplauke. 
Isz kur ji atsirado ir kur ji din
go, niekas nežino!

Ana sau vaite agentas, parda
vėjas pasikorė, savo ofise. Jo 
žmona kelios sanvaites atgal ji 
paliko, už tai, kad jis užsidėjo 
su kokia, ten gražia, sultinga ir 
meilinga geltonplauke. Viena 
nakti jis buvo suaresztuotas už 
tai kad jis pasigėrės ir gerai 
prisiszveites automobiliu vari
nėjo. Su juo automobilyje buvo 
graži, sultinga ir meilinga gel- 
tuonplauke. :Už 'keliu dienu po 
to atsitikimo nabagas pasikorė.

Visi szitie galai ir sziliurai 
kaž-kaip nesutinka ir nieko 
aiszkaus nepasako. Bot, visus 
suėmus sykiu, pasirodo 'kad 
ežia gali 'būti labai gera ir net 
pasibaisėtina pasakė ar gal ir 
tikrai baisi teisybe!

PHILADELPHIA, PA.—Du 
vyrai in Ridley Township inejo 
in saliuna, iszsitrauke revolve
rius ir insake visiems rankas 
išskelti. Vienas isz vagiu, gru
ntuodamas su revolveriu palie
pė bartinderiui Edward Pulca- 
kos, kuris yra ir to saliuno sa
vininkas, pasilikti už baro. 
Penki vyrai kurie buvo pasili- 
saliune po dvieju isz ryto kai 
saliunai buvo uždaryti. Pa
skui ir register! iszkrauste. Isz 
viso vagiai gavo apie szimta ir 
asztuonias deszimts doleriu.

Iszeidami isz saliuno, vienas 
isz vagiu paleido szuvi isz savo 
revolverio virsz bartinderi 
Pulcakos galvos. Paskui jie 
iszbego in su automobiliu, ir 
sau nupyškino.

Bartinderys Pulcakos sako, 
kad tie vagiai buvo vaikezai ir 
visai patyrimo tokiam darbui 
nes buvo labai nevuoti ir iszsi- 
gande.

Policija sako kad szitie vai
kezai gal norėjo pasekti kitu 
vagiu pavyzdi apie kuriuos bu
vo laikraszcziuose apraszyta, 
kaip jie katuriesia inejo in Ed
dies Tavern in Jenkintown ant 
Tulpehocken Road, ir pasivo
gė apie 450 doleriu. Vienas isz 
tu vagiu panasziai paleido szu
vi virsz visu gaivu kai vienas 
žmogelis Carroll, nieko nežino
damas inejo in saliuna ir pama
tęs kad razbaininkai vagia, nu 
sistvere kriesla ir paleido in. 
viena isz vagiu.
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Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

riu kuriu Rusi;a reikalauja isz 
Vokiecziu. (Nors Amerikoj Sek- 

I retorius staeziai jo užklausė 
kaip Rusij .i tikisi VokieciĮams 
pagelbeti jeigu ji tiek dau* pi
nigu isz jo 5 reikalauja.

New York miesto gyven
tojai retai kada nusistebi, 
nes jie visko mato ir prie vi
sokiu naujenybių pripranta;
bet kai Petras Burtt ėjo uly- 
czia su savo valtele nuo Hud
son upes in Pennsylvania 
vieszbuti, hoteli, visi net isz-

sižioje žiopsojo. Petras Burtt 
yra Kanadietis ir karo vete
ranas kareivis. Jis užbaigė 
savo szesziu tukstaneziu my
liu keAne toje valtelėje net 
nuo ViWria, British Colum
bia. ■

į Why not step on your own per
sonal-security self-starter to make 
1948 the best year in your life? When? 
you sign up to buy United States 
Savings Bonds through automatic 
payroll savings right where you 
work, or the Bond-A-Month Plan' 
where you ban!:, you’re adding1 
money-that-grows to your income. I 
Those dollars you put aside, before, 
they have the chance to spi_ . wings 
and fly away, are sure to coriie ini; 
Jiandy later on—to buy a home for; 
your family, an education for your 
childien, or years of leisure torį 
yourself. And, best of all, you’ll be. 
getting back more than you put in!,

at maturity for every S75 in-j 
vested today. £7. S. Treasury Department i_____ . __ -----

Pirkie U. S. Bonus Szianm^m
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MIRTIS
AUKSINES “Bobų Vasaros” 

dienos rodos užsitęsė ilges
niam laikui. Mėlynoj ir tusz- 
czioj erdvej, kur lekanezios in 
pietus gerves kriksztauja, sau
lute szvieczia, bet neszildo; na
mu seszeliuose szarma netirps- 
ta. Oras yra'besaikiai mėlynas 
in vėsus; visur tylu ir ramu. 
Vynuogėmis ir kliavais apso
dinta alėja dengia nuo medžiu 
nupuolė rudi lapai. Ežeras 
mėlynuoja veidrodiszku ploksz 
tumu; isz jo atspindi balta prie
plauka, valteles, gulbes ii- sto- 
vyios. Sodnu vaisiai jau nuim
ti, lapai nupuolė. Vasara praė
jo, lapai nukrito, sodno me
džiai tartum suretėjo, jauezia- 
ma liudesis ir ilgėsis.

Tokiu dienu lengvos szalnos 
ir vėsus oras daro gyvenimą 
drąsesni sveikesni ir vienodes- 
ni. Mintin skverbiasi praeities 
ir ateities laikai. Tingumas 
niekur neleidžia skubėti. Nori
si vaikszczioti po nupuolusius 
nuo medžio sodno lapus ir jiesz- 
koti nepastebetu ir užmirsztu 
obuoliu ir klausytis kriksztau- 
janeziu, in pietus liekaneziu 
gervių.

Ipolitas Ipolitai tis, .szimto 
be vienu metu, trijų menesiu ir 
keliu dienu senis. Moskvos uni
versitete jis kartu mokinosi ir 
draugi . o su Lermonto vu ir 
Igėribe Baironą. Eidamas szesz- 
ta deszimti metu amžiaus, kar
tu su Caru Aleksandru jis ap
tardavo liuosuojamasias refor
mas, o namie skaitydavo Pisa
reva.

Isz jo stambiu kaulu, padeng 
■ tu sudžiūvusią oda, galima bu

vo spręsti, jog kadaise jis buvo 
labai didelis, drūtas,. placziu 
pecziu vyrąs. Jo didelis veidas 
padengtas gelsvai baltais plau
kais, beželianeziais isz visur: 
isz nosies, skruostu, kaktos ir 
ausu; jo galva plika akys nete- 

* ko skaistumo, rankos ir kojos 
sudžiūvo ir iszrodo nepapras
tai plonos.

Jo kambaryje jaueziamas 
vaszko ir papliekimo dvoki
mas, kuris randasi kiekvienoj 
senoj ponus szeimynoj.. Jo .kam
barys tuszczias: jame randasi 
tiktai nereikalingais mažmo
žiais apkrautas ir žalia, isz- 
blankusia staltiese pridengtas 
didelis, rausvo medžio raszo- 
masis stalas, Volteriszka kede 
ir sofa. Kambario lubos ir sie
nos teptos žalsvai baltu dažu, 
kas dare marmoro iszvaizda, 
grindys klotos kareliszko ber
žo lentomis; langai be uždanga
lu; spalvoti virszuje apskritų
jų langu stiklai nubluko, paža
liavo ir juose matoma laumes 
juosta. Vesi, maloni rudens 
saules szviesa szvieczia pro 
langa ir atsimusza in stala, in 
dali divono ir grindis.

Jau nuo senai senis neįgali 
naktimis miegot, bet užtai jis 
snuduriuoja dienomis. Praėjo 
jau dvideszimt metu kaip jis, 
tiesa pasakius, visas dvide- 
szimts keturias paros valandas 
miega, kaip lygiai tiesa yra ir 
tai, jog isztisas tas paras budi, 
ji sniuduriuoja pusiau primer- 
kaomis skaistumo netekusio
mis akimis, gulėdamas ant di
deles, Angliszko darbo, apsku
rusios kanapos, aptrauktos 
(kiaules oda ir pridengtos mesz- 
kos kailiu. Pakiszes desziniaja 
ranka po galvos, jis snaudžia 
diena ir naktį. Ir jeigu nakti 
arba diena ji jbaszauktum:

/

— Ipolitai Ipolitaiti!
Už puses minutes jis visados 

atsilieps:
— Klausau!
Maustyti jis nebegali. Viskas 

kas apie ji randasi ir kas se
niau buvo jo gyvenime, jam 

g TARADAIKA

Naujas Metas! 
Baisybes darosi ant 

svieto, 
Suvien. Valstijoj da nėra 

taip bėdos, 
Kožnas sau rodą 

duos, 
Per Naujus Metus, 

Keikia biski pabaliavot, 
Truputi užmirszti bedas, 

Ir pagirksznot.
Juk žmogus ant to gyvena, 

Kad užsidirbt,
Ir pradiibt, 

Kaip žmogus pinigu 
turi, 

Tai ne dangaus geist 
negali, 

Su pinigais tikras 
rojus ant žemes,

O bet danguje, 
Nieks pinigu neturės.

Visi sako: 
Laikraszti užsiraszyt, 

Taipgi knygas visokias 
skaityt, 

Kiti kad ir užmirszo 
skaityt, 

Bet visi prižada “Saule” 
užsiraszyt, 

O kad ir biski vėlai, 
Tai vis vyrueziai gerai.
Tieji kurie laikraszti 

užsiraszys, 
Lyg smert skaitys, 

Tuojaus merginas geras 
už paezias gaus,

Namie sėdės, 
Po urvas kudlu 

nesiraus, 
Pinigu daug turės, 

Ir ant senatvės 
turės.

Taigi, Lai jus 
Dievas sergsti nuo 

bėdos, 
Sveikus ir gyvus 

užlaiko,
Tegul kožnas 

Kuodaugiausia skaito, 
Po pabulkes nesitrauko, 
Tegul Naujas Metas ant 

gero iszeina, 
Ant naudos dvasiszkos 

nueina, 
Kita meta daugiau 

padainuosiu, 
Jeigu sveikas ir gyvas 

busiu, 
Todėl asz vėlinu, 

Linksmu ir Laimingu, 
Nauju Metu, 

Visiems!

SKAITYKITE “SAULE”

ĮĮfcgr3 Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik
raszti “Saule.” . Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuri» sureikalauja 
kožna doleri. wCZIU!

“ Saules WKedys te. 

yra paprrasta. Viską jis pergy
veno ir neliko kas maustyti. 
Neturi jis nei jautrumo, nes vi
si pajautimo organai atbuko.

Nakczia peles dūksta. Tusz- 
czioj pailgoj, arti esanezioj sa
lėj siauezia žiurkes ir szokine- 
ja nuo kėdžių ir stalu.

Seni to negirdi.
Septinta valanda ryto ineina 

Vasile Vasiene moteriszke tris- 
deszimts metu amžiaus, stipri, 
sveika raudonskruoste, prime
nanti Liepos menesio dienas sa
vo žydėjimu ir tvirta sveikata.

Tyliai ji prataria :
— Laba ryta, Ipolitai Ipo

litaiti.
Ipolitaitis atsako tartum 

gramofono dainuojamu baso 
balsu:

— Klausau!
Vasiene žvaliai apmazigoja ji 

kempine ir peni manos kosze. 
Susilenkęs ir ant keliu rankas 
susidėjus, sėdi senelis ant ka
napos. Isz szaukszto jis lotai 
valgo. Tylu. Senis kažkur žiu
ri, bet neiszrodo, kad jis ka 
nors matytu. In langa puola 
auskine maloni, saules szviesa 
ir apszvieczia senelio baltus 
plaukus.

— Atvažiavo jusu sūnelis, 
Ilius Ipolitaitis, sako Vasiene.

— Szitaip?!
Ipolitaitis vede eidamas ket

virta deszimti metu; isz trijų jo 
sunu gyveno tik vienas Ilius. 
Savo sunu senelis atsimena pri
sistato jo iszvaizda, bet nejau- 
czia nei linksmumo, nei links
mumo, nerupesezio, nieko. Kaž 
kur toli, toli senio vaizduotėj 
slenka sunaus iszvaizda, isz- 
karto kūdikio, vėliau vaiko, to
liau jauiiikaiczio, o dabar veik 
ingi senio. Atsimena senelis, 
kad kada tai senai jo sūnūs bu
vo reikalingas ir brangus, vė
liau jis dingo, o dabar neteko 
prasmes.

(Senelis klausia:
Atvažiavo, sakai?!

— Taip, jis dabar ilsis. At
vyko nakti vienas.

— Taip?! Atvyko aplan
kyt mane priesz mano mirti!

Vasiene priesz mano mirti.
Vasiene jam atsako:
— Negu jusu amžius toks, 

kad,...
Ir senis ir Vasiene tyli.
Senis atsiloszia nugara in ka

napa ir snaudžia.
Ipolitai Ipolitaiti, eikit pasi- 

vaikszcziot.
— Szitaip ?!

Dėkinga Mergaite

Szita jauna Italijoniuke 
gal nemoka kaip Anglu kal
ba pasakyti aeziu, bet josios 
veidas parodo jos dėkingu
mą kai ji priima szita ryszu- 
li maisto, kuris buvo jai pa
siaustas isz Amerikis per 
CARE organizacija. Szimtai 
tukstaneziu Europos žmonių 
dabar maisto ir drabužiu 
gauna per szita draugyste ar 
kompanija kuri vadinasi 
CARE.

“Bobų Vasaros” oras mėly
nas ir vėsus. Kažkur virszuje 
kirksi gerves. Žemai ant kak
tos užsitraukęs pūkuota kepu
re, apsivilkės ilgu juodu plos- 
cziu susikūprinęs, pasiremda
mas gyvaeziu pavidalais pa- 
puoszta bambusine lazda ir sti
prios Vasienes pralaikomas, se
nis eina per rudus vynuogių la
pus pro balta terasa besimau- 
danezia vešiuose saules spindu
liuose.

Kartais senis apmirszta ke
lioms valandoms. Baigiasi jo 
paskutines (taip iszrodo) gy
venimo valandos. Apmiręs jis 
guli kai žeme su iszbalusiomis 
lupomis ir atviromis lyg stikli
nėmis akimis, veik nekvepuo- 
damas. Tada arkliais skubina
ma pas gydytoja. Gydytojas 
inczirszkia komparo, padaro 
dirbtini kvepavima ir duoda 
oksgeno kvėpuoti. Be jausmo 
pakeldamas akis senis atsigau
na. Atsidusęs gydytojas sako: 
Jeigu viena minute butu suvė
linta, butu buvus mirtis!

Kai senis sustiprėja, Vasie
ne jam sako:

— Mes jau taip bijojom, 
taip bijojom. Manėm numiret 
visai! Bet juk jusu meteliai ne 
tokie, kad,...

Ipolitaitis be susidomėjimo 
klausosi ir mirkeziojanezias a- 
kis primerkdamas ir lupa pa
statęs beprasmiai juokiasi.

—• Chy! Chy! Juokiasi ji
sai ir gudriai prataria:

— Mirsiu, sakai! Chy! Chy! 
Ilius . Ipolitaitis vaikszczioja 
po tuszczius merdejanezio na
mo- kambarius. Viskas ežia dul
kėta ir supelyje. Pro tamsius 
langu stiklus kambari veržiasi 
spinduliai, o juose maudosi 
dulkes. Ilius ineina in ta kam
barį, kur jis praleido savo kū
dikystes dienas. Palanges, kė
dės stalai ir grindys, viską pa
dengta pilkomis dulkėmis. Ant 
grindų matyt szviežios, retos 
batu pėdos. Ant stalo guli ma
žas, kažin koks szemodanas, ap- 
lipintas daugeliu geležinkelio 
biletu. Tvirta ir slaptinga tyla 
vieszpatauja visam name. Su
nns toks jau pagyvenęs kaip ir 
tėvas, bet jis da vaikszczioja 
tiesiai. Jo plaukai suretėjo, pa
ausiai žilsta, bet veidas, pagal 
jaunųjų mados, apskustas. Ar
ti lupu jis turi pilkas rukszles. 
J o akys pilkos dideles ir nuvar
gusios.

Ilius Ipolitaitis, sūnūs maus
tydamas apie tęva jauezia di
deli szirdies sunkenybe ir susi
judinimą nes tėvo gyvenimo 
dienos suskaitytos. In mirti jis 
žiuri labai susirupines ir pats 
saves klausia kaip atsineszti 
link žmogaus, kuris jau nu
lemtas būti jos auka. Bet tuo 
paežiu laiku jis drąsiai vaiksz
czioja po kambari isz kampo in 
kampa.

Tėvas su sunuin susitinka 
prie terasos.

— Laba diena, teve, sako 
sūnūs su drąsią szypsa.

Senelis tėvas isz karto su
naus nepažysta, szaltai jis in ji 
žiuri, vėliaus szypsosi, eina 
laiptais virszun ir pastato lu
pas ji bueziuoti; jo veidas atsi
duoda vaszku.

— Taip! Sako senis.
Simus tęva bueziuoja garsiai 

juokiasi ir tapsznoja jam per 
pebzius.

— Senai nesimatė tęva te- 1
ve,'kaip gyveni ?

Tėvas žiuri in sunu isz po 'ke
pures danktelfo, lėtai juokiasi 
ir pb valandėlės teinstengia pa
sakyti : »

- - Taip ?

Vasiene už seni liūdnai atsa
ko:

— Toks jau jo gyvenimas, 
Iliau Ipolitaiti! Del silpnos jo 
sveikatos bijomos kiekviena 
diena.

Ilius Ipolitaitis meta Vasie- 
nei nejauku žvilgsni ir garsiai 
prataria:

— Puikybe, tėvo. Tu da 
szimta metu gyvensi. Tu pa
valgai, teve. Pasiseskiva czio- 
nai. Pasikallbesiva.

Pasisėda jie ant marmoriniu 
terasos laiptu.

Visi tyli.
Sunaus rausta, intempia var

ginanti protavima ir nesuran
da kas sakyti.

— Asz vis paveikslus tė
plioju. Užsienin rengiuosi, sako 
jisai.

Senis nesiklauso; lyg nieko 
nemataneziomis akimis ir be
prasmiai jis žiuri, ir pagalios 
klausia:

— Ar jus atvykot mane 
lankyt? Greitai mirsiu!

Ilius Ipolitaitis nublanksta 
ir sumiszes klausia;

— Kaip tai, teve, ka tu te
nai ?

Tėvas vėl nebesiklauso. Jisai 
atsiloszia in laiptus. Stiklines 
jo akys perpus primerktos, vei
das netekes jokio reiszkinio.

Saulute szvieczia, dangus 
mėlynas žeme apsiausta perma
toma lyg kristalas erdve, Ilius 
Ipolitaitis vaikszczioja po par
ka ir mausto apie tęva. Tėvas 
turėjo didi, pilna ir turtinga 
gyvenimą. Jo gyvenime buvo 
daug gero, reikalingo ir skais
taus. Dabar gi, mirtis! Ir neli
ko nieko. Nieko. Tas nieko Iliui 
Ipolitaicziui atrodo baisus. Juk 
gyvenimas, szviesa saule ir vis
kas, kas žmogų apsiauezia ir 
kas jame yra žmogus jauezia. 
Mirszta žmogus, mirszta jam ir 
pasaulis. Po to žmogus nieko ir 
nieko nei supras nei jaus. Ko
dėl tat gyventi, tobulintis ir 
triūsti, jeigu pabaiga bus nie
kas? Szimto metu jo. tėvo am
žiuje buvo jaueziama kokia tai 
gudrybe, o be to jis buvo jo tė
vas.

Kaž-kur toli, tuszczioj ir mė
lynoj erdvej kirksi gerves.

— Kir-kir, kir-kir! Skren
da garsai isz tuszczio dangaus 
nuo vargiai galimos užmatyti 
juodos vilyczios nukreiptos 
pietų pusėn. Po jo kojomis szla- 
mi rudi ir szarmoti lapai. Didis 
Ilio Ipolitaiczio veidas iszba- 
les. Jo pilkos veido rukszles 
vaizduoja jo silpnumą ir nuo
vargi.

Jis, Ilius, visa savo gyveni-

Faszistu Unijos Vadas

Sir Oswald Mosley, kuris 
priesz kara buvo Anglijos 
Faszistu Unijos vadas, dabar 
pareiszkia kad jis stengsis 
vėl stoti in politika ir gryžti 
in valdžia. Jis sako kad jis 
sutvers “Unijos Veikla” 
ateinaneziais metais ir suda
rys partija kuri valdys Ang
lija.

Pacztoriai

Jesse M. Donaldson (po 
kaire) buvo paskirtas kaipo 
visotinis pacztorius. Prezi
dentas Trumanas ji paskyrė. 
Jis ežia atsisveikina su bu
vusiu pacztoriu, Robert Han- 
negan, kuris savo vieta pacz- 
te apleidžia, ir eina vesti ir 
tvarkyti St. Louis Cardinajs 
beisboles rateli.

ma pergyveno nuobodžiai vie
nas užsidaręs szaltoj studijoj 
tarpe paveikslu ir del paveiks
lu? Kodėl?

Ipolitas Ipolitaitis sėdi dide
liam ir tuszcziam valgomajam 
kambary, lyg kūdikis parisztas 
po smakru skepetaite ir valgo 
sriuba ir visztienos kokletus. 
Vasiene ji szaukszteliu peni. 
Vėliau ji nuveda ji in kabinėta. 
Senis atsigula ant kanapos, pa
sideda ranka po galvos ir snau
džia perpus primerktomis aki
mis.

Pas ji ateina Ilius Ipolitaitis. 
Szi syki jis toks jau ramus ir 
malonus kaip ir pirma, bet jo 
nuvargusiose akyse slepiasi 
kanezios. Jo skustam veide, 
pilkam Angliszkame1 kostiume 
geltonuose bateliuose jauezia
ma užgesusi ir nuvarigusi siela, 
kuri kenezia ir rodos nori pasi
slėpti.

Jis atsisėda prie tėvo kojų.
Tėvas ilgai akimis ji jieszko 

ir tartum gramofono baso bal
su sako:

— Taip?!
— Senai mudu nesimateva, 

teve. Norisi man su tavim pa
sikalbėti. Kaip tenai nelbutu, 
teve, bet nieko man brangesnio 
pasaulyje be tavęs nėra. Kaip 
gyveni, teve? Drąsini klausia 
sūnūs, kratydamas savo žils- 
taneziu plauku garbanas.

Savo paniurusiomis akimis 
senelis žiuri; iszrodo kad jis 
nesiklauso. Greitai jis užmer
kia akis praveria lupas, pastato 
jas, juokiasi ir sako:

— . Chy! chy! Greitai mir
siu! Chy! chy!

Ilius dabar nesusimaiszo taip 
kaip jis susimaisze pirma syki 
prie terasos, bet tik greitai ir 
labai tyliai, veik sznibždomis 
klausia:

— Ar nebijai?
— Ne. Chy, chy!
— Ar in Dieva tiki ?
— Ne. Chy! chy!
Ir tėvas ir sūnūs ilgai tyli.
(Senelis vėl gudriai juokiasi 

pasiremia alkūne ir-sako;
— Kai žmogus nori miego, 

brangiausis visiko yra miegas. 
Taip yra. ir su mirezia. Kada 
žmogus nuvargsta, norisi, tu 
supranti. Chy! chy! Tu supran
ti, sako senis.

Nesikrutindamas ir placziai 
iszplestomis akimis Ilius žiuri 
in gudru tėvo veidą. Ji apima 
baime.

Senis vėl snaudžia.
Diena praėjo. Mėlyna rudens 

tamsa padange žeme ir žiuri in 
langus. Namuose kaž-koks mė

lynas rūkas ir jame slankioja 
tamsus szeszeliai. Už sienų szal- 
tis. Teka skaistusis menulis.

Pasidėjęs deszinaja ranka po 
galvos ir akis primerkęs, Ipoli
taitis guli ant savo kanapos.

Jis nemansto nieko. Nėra pas 
ji ne pjautinio. Ta vieta, kur ji
sai guli panaszi in juoda ir di
dele skrynia, kurioje nėra nie
ko. Arti jo prabėgo žiurke ir 
subrazdėjo, bet senis negirdi. 
Iszdykusi rudens muse nutupe 
arti jo akies: senis nemirkezio- 
ja. Jo sudžiuvusiu kojų pirsz- 
tus, kelius, szlaunis, pilvą, kru
tinę ir szirdi apima lėtus, tik 
galimas pastebėti sustingimas. 
Jis mirszta.

Jau vakaras kambaryj tam
su, palangėse sugulusi tirszta 
migla iszrodo slaptingai baisi. 
Už langui szvieczia menulis; 
lauke szviesiau kai kambaryj. 
Pasibraukęs ranka po galvos 
su pusiau primerktomis lyg 
stiklinėmis akimis, su apaugu
siu baltais plaukais veidu ir 
plika galva senelis guli be žado.

Rami, stipri, storomis blauz
domis auksztos krutinės, liąo- 
sai pridengtos raudonu žakie- 
tu, ineina Vasiene.

— Ipolitai, Ipolitaiti, eikit 
valgyt, szaukia ji.

Bet Ipolitas Ipolitaitis jau 
neatsiliepia savo paprastu bal
su '“Taip.”

Arkliais skubinama pas gjr- 
dytoja.

Atvykęs gydytojas griebia 
pulso ir rimtai sako:

— Jis mirė!
Stovėjusi tarpduryje raudo

nam savo žakiete Vasiene lėtai 
prataria:

— Taigi, imant domėn jo 
metelius, jis.... Mirsime mes vi
si.... Ka gi? Ko nebuvo jo gyve
nime? Visko buvo!

Nakti, priesz pat ryta, pa
dange lėtai slenka pilki debe
sys. Po ju seka juodi. Letai puč
ia sniegas didėlėmis ir szaito- 
mis snaiguolemis.

“Bobų Vasara” mirė, bet gi- 
em kita, žiemos linksmybe, pir
masis sniegas, duodantis pro
gos su szautuvu linkmai sekio
ti žvėrių pėdas!

—GALAS—

Klausykis,
Dede Juozai!

Szitas žmogelis, Daktaras 
Franz Polgar, giriasi kad jis 
gali visam svietui taika ga
rantuoti, užtikrinti in pen
kias minutas. Jis sako kad 
jis gali visus tuos pasaulio 
didžiūnus užhipnotizuoti, 
jiems akis apmoninti ir ju 
protus taip paveikti kad jie 
visi pasibueziuotu ir amži
nais draugais taptų. Jis sako 
kad jis taip galėtu padaryti 
jeigu tik jie jam leistu savo 
hipnotizmo jiegas panaudoti. 
Mes szitam daktarui patar
tume paszaukti Juozą Stali
na ant telefono ir su juo pasi- 
szneketi.
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Žinios Vietines
— Oras szaltas.
—• Ketverge Nauji Metai.
— Pirma Diena Sausio, 

January.
—■ Linkime su sziuom Nau

ju 1948 m., visiems Mahanojie- 
cziams laimingu ir sveiku Nau
ju Metu!

—• Ketverge, Sausio 1-ma 
diena Szv. Miszios Szvento 
Juozapo bažnyczioje atsibus 
tiktai 8 ir 9 valanda.

— Ana diena Vikaras Ku
nigas K. Rakauskas isz Szvento 
Juozapo parapijos iszkeliavo 
in Dubois, Pa., kuris sveczios 
pas savo tėvelius ponstva K. 
Rakauskus.

■—i Panele Marijona. Urbo- 
niute isz Philadelfijos, lankosi 
mieste pas savo motinėlė ponia 
Marg. Urboniene, 525 West 
Spruce Uly., ir prie tos progos 
atlankė ir “Saules” redakcija. 
Ącziu už atsilankyma.

— Sausio menesis

I delioj 2-tra valanda po pietų, 
sirgdama trumpa laika. Velio
ne gimė Lietuvoj atvyko in 
czionais daugelis metu atgal. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos ir 'Szv. Razancziavos ■ 
draugyste. Paliko dukteri po
nia Jeva Silasiene isz Brook- 
Ivn, N. Y., 5 anukus ir anūkes 
ir 12 pro-anukus. Laidotuves 
atsibuvo Utarninke su apiego
mis Szv. Jurgio bažnyczioje 9 
valanda ryte ir palaidota para
pijos kapines. Graborius J. W. 
Levanaviczius laidojo.

— Subatos ryta, Szv. Jur
gio bažnyczioje, Kun. Bernar
das Szimkus suriszo mazgu mo
terystes panele Marijona duktė 
ponios Onos Matalaviczienes 10 
So. Bridge Uly., su Edvardu, 
sūnūs pons. E. Dumcziu, 100 W. 
Spruce Uly., Mahanoy City. 
Svotai buvo: panele Monika 
Matalavicziute ir Teodoras La- 
zaraviezius. Jaunavedžiai apsi
gyvens 10 S. Bridge Uly.

jieszkoti jo giminiu, iki sziol da 
nesurasti ir lavonas yra laiko
mas miesto lavoninėje. Sako 
kad Sutkus pirmiau gyveno 
Brooklyn, N. Y. Gimines ar 
draugai kurie norėtu daugiau 
žinote apie velioni, tegul atsi- 
szauke ant adreso: Peter Gela
žius, 315 4th Street, South Bos
ton, Mass. — K.

New York. — Gerai žinomas 
daininkas Jonas Butėnas, ana 
diena sugryžo isz Europos, ku
ris dabar gyvena pas savo duk
teri, New York mieste. J. Butė
nas buvo pabėgės in Vokietija, 
nes nuo Komunistu bėga visi 
žmones.

Eroplanas Nukrito
Alaskos Kainose
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Toli, Dykumuose

Minersville, Pa. — Liudvikas 
Mazaikas staiga numirė Nede
lioj namie. Velionis pribuvo isz 
Lietuvos apie 40 metu atgal. 
Prigulėjo prie Szv. Pranciszi- 
kaus parapijos. Paliko paczia, 
du sunu, dukteri ir tris brolius.

pa- 
szvenstas ant garbes Szv. Kūdi
kėlio.

— Gerai žinomas Juozapas 
Stankieviczius, nuo E. Centre 
Uly., ana sanvaite svecziavosi 
su savo szeimyna in Washing
ton, D. C.

— Ūkininku Priežodžiai: 
Kad pradžia ir pabaiga tame 
menesyje graži tai galime tikė
tis gražiu met-u. Jeigu szitam 
menesi pasirodo uodai tai rei
kia taisyties skranda. Sausis 
kad migluotas tai bus szlapias 
metas. Jeigu Sausyje žole auga 
tai tos pabaigoje bus menkai. 
Jeigu Sausis szaltas, negreit 
bus pavasaris, nes vasara bus 
lietinga.

— Petnyczioj Szv. Stepono 
Oktavo.

—• Subatoj Szv. Genovaitės.
—• Nedelioj Szvencz. Jė

zaus Vardo; Panedelyje Szv. 
Simeono; Utarninke Trys Ka
raliai.

— Anglia kasyklos nedirbs 
Ketverge.

— Musu skaitytojas p. Pet
ras Garmus isz Gilbertono ana 
diena lankėsi mieste su reika
lais ir prie tos progos atsilankė 
ir “Saules” redakcija.
už atsilankyma.

Girardville, Pa. —■ Sirgda
ma per koki tai laika, ponia D. 
Stubavicziene, nuo 709 E. Ma
hanoy Avė., numirė Nedelioj 
3-czia valanda po pietų Ash
land ligonbute. Gimė Lietuvoj, 
pribuvo in Shenadoryje apie 30 
metu atgal, po tam persikraus
tė in Girardvilles. Prigulėjo 
prie Szv. Vincento parapijos. 
Paliko savo vyra Dominika, 
dukteri ponia Marcelia Kvede- 
riene isz Ringtown, 3 sūnūs: 
Adoma, Domininką ir Petra na
mie ; 4 seserys • 3 brolius Lietu
voje. Laidotuves invyks Suka
toj, su apiegomis Szvento Vin
cento bažnyczioje 9-ta valanda 
ryte, ir ‘bus palaidota in para
pijos kapines. Graborius A. J. 
Vilinskas laidos.

Philadelphia, Pa. — Eliza
beth Lillian Bernhardt, 31 me
to amžiaus geltonplauke tylėjo 
ir nieko nesake kad ji buvo su- 
aresztuota už nužudymą saliu- 
ninko Flynn, 34 metu amžiaus 
žmogus. Daniel Flynn numirė 
St. Mary’s ligonbute. Kai poli- 
cijautai užklupo ta geltonplau
ke ji pradėjo verkti ir žliumbti 
ir paskui iszsipasakojo. Daniel 
Flynn, saliuninkas iszejo isz 
savo saliuno puse po dvylikos 
ir nuėjo pas ja ir jai pasakė kad 
viskas tarp jųdviejų baigta kad 
jis daugiau neužsides su ja. Jie 
susipyko ir susipesze. Paskui 
jie iszejo ant ulyczios, kur jis 
jai reže per burna, o ji jam ke
lis sykius davė su peiliu. Da
niel Flynn turi paczia ir tris 
vaikus.

tine kalno kur sniegas toks gi
lus kad net ir su rogėmis nega
lima privažiuoti ir tenai taip 
szalta kad net ir szunes, kurie 
prie didžiausiu szalcziu pripra
tę negali tenai iszbuti.

Kai tik vienas lakūnas užti
ko ta nukritusi eroplana ir jo 
lakūnus, jis per radi j a davė ži
nia visam savo Sztabui. Tuo- 
jaus kiti eroplanai pribuvo bet 
negalėjo nusileisti. Jie, skris
dami labai žemai paleido mais
to ir visokiu vaistu. Paskui ke
li daktarai iszszoko isz eropla- 
nu ir nusileido in tuos kalnus 
suteikti tiems lakūnams pagel- 
bos. Kiti kareiviai skubinosi su 
rogėmis in ta vieta.

Miglos ir ūkanos ir labai 
tirsztas sniegas neleidžia ero- 
planu prisiartinti prie tos vie
tos, bet lakūnai dabar diena ir 
nakti sukinasi apie ta vieta ir 
tik laukia progos nusileisti ar 
nors iszszokti isz savo eroplanu 
jiems in pagelba.

Ardo Tvarka Europoje

Acziu

Senas
Rocz-

Shenandoah, Pa. — 
gyventojas Kazimieras 
kus nuo 214^4 W. Centre Uly,, 
likos surastas negyvas savo 
miegkambaryje Nedėlios ryta. 
Velionis gimęs Lietuvėj, atvy
ko in czionais būdamas jaunas 
vyrukas. Apie du metai atgal 
velionis dirbo Knickerbocker 
kasyklose. Nevedąs ir neturi 
giminiu. Laidotuves invyko 
Utarninke isz Graboriaus J. 
Valukeviczio koplyczios, 412 
W. Centre Uly., 10 valanda ry
te. Likos palaidotas in Kalva
rijos kapines.

— Ponia Helena Gradaitis 
isz Heights, turėjo operacija 
Locust Mt. ligonbute.

—* Marijona Kalediene, nuo 
1127 W. Coal Uly., numirė Ne-

KARALIUS APLEIDO 
SOSTĄ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

savo sostą, bet to sosto iszsiža- 
dejo ne tik sau, bet ir savo vai
kams.

Jau dabar matyti, kad kara
lių dienos suskaitytos, ir kad 
tie patys karaliai savo sosto ne
nori ir nuo j u bėga.

Milan, Italija. — Didelis au- 
tobosas kuris važiavo arti Co
mo miestą, paslydo nuo kelio ir 
nusiverte nuo aukszto kalno, 
20 žmones likos užmuszti, o 29 
sužeisti.

Chicago, Ill. — Namuose po 
Nr. 5340 McVicker Avenue, li
kos surasti negyvi Chas. Pelko, 
turintis apie 52 metu amžiaus, 
ir ponia Valeria Laeer, 39 metu 
amžiaus. Abudu buvo nuogi. 
Pelko lavonas surastas mieg
kambaryje, o Laeerienes suras
tas kitam kambaryje. Tyrinėji
mas parodo kad namuose buvo 
iszmetytu daug degtines bute
liu. Kaimynai sako, name buvo 
kilęs ugnis, greitai Pelko ir mo- 
teriszke Laeer ugni sulaikė 
Abudu užduso del oro trukumo

So. Boston, Mass. — Staiga 
numirė Jonas Sutkus, Lietuvis. 
Jo lavonas buvo paimtas in 
miesto lavonine ir pradėjo

KARALIUS
PASIMIRĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

savo atsiminimus. Bet jis buvo 
insakes kad niekam nevalia 
juos paskelbti pakol jis nu
mirs. Tik ana sanvaite, kelio
mis dienomis priesz jo mirti, 
vienas Anglijos koresponden
tas, laikrasztininkas paskelbė 
kelis to karaliaus prisimini
mus; jo pasikalbėjimus su Hit
leriu per kuriuos Hitleris jau 
tada parode, kad jis nepasitikę 
Italijos karaliumi. Pats Hitle
ris skundiesi, kad Italijos kara
lius per daug užsideda su Ang
lijos atstovais ir Nacius iszduo- 
da Anglijos valdžiai.

Italijos valdžia tik keturiais 
žodžiais paminėjo savo kara
liaus pasimirima. Valdžios ra
dijas paskelbė: “Victor Em
manuel pasimirė sziandien.”

SKAITYKITE “SAULE

<:<>>>*

TIE KURI TURI, 
IR GAUNA

Kiti In Sprandą Gauna

Arizona valstijos dyku
muose, apie deszimts myliu 
nuo mažo kaimelio Window 
Rock, randasi szitcs kuklios 
ir mažos kapines, kur ilsisi 
Navajo Indijonai. Navajo 
Indijonas Tom Emerson sto-

vi prie szitu mažu paminklu 
prie kurie plevėsuoja Ameri
kos vieliava, nes szitie Indi- 
jonai žuvo ant karo lauko 
kariaudami už savo kraszta, 
Amerika.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tas ” ir “ International ’ ’ 
tarptautinis. Reiszkia Komin- 
temas tai tarptautinis Komu
nizmas.

1943 metuose Stalinas panai
kino ta tarptautini Komuniz
mą, ta Kominterna, už tai kad 
jis jieszkojo pagelbos kai Hit
leris ji užpuolė. Bet tas tarp
tautinis Komunizmas niekados 
nebuvo tikrai panaikintas. Sta
linas tik taip sake, nes jam rū
pėjo prisitraukti draugu. Da
bar kai jam tu draugu, Ali j an- 
tu jau nebereikia, jis paskelbia 
kad tas Kominternas vėl atgai
vintas.

Szitos neva naujo Kominter- 
no, Tarptautinio Komunizmo 
pirmutinis ir svarbiausias dar
bas yra suardyti Amerikos už
manymus del paszelpos. Toks 
yra ir Rusijos nusistatymas. 
Bet tik dvieju krasztu Komu
nistai gali pasiekti Ameri
kos Sekretoriaus sumanymus ir 
stengtis juos suardyti. Tai yra 
Francuzijos ir Italijos Komu
nistai.

Szituose krasztuose Komu
nistai yra iszmesti isz valdžios, 
bet jie visgi turi labai dideles 
ir intakingas partijas.

Komunistai Francuzijoje sa
ko William H. Lowe, laikrasz
tininkas Paryžiuje gali pakirs
ti valdžios jiegas ir suardyti 
visa kraszto prekyba taip kad 
Amerikos pagelba nieko ne- 
reiksztu. Komunistams dabar 
ne tiek rupi sugryžti in valdžia 
ar in Taryba, kiek ta valdžia ir 
ta taryba griauti ir niekinti.

Verdun mieste, kelios san- 
vaites atgal, Komunistai pa
stojo visus kelius ir stengėsi 
neleisti Francuzu armijos tre
kam s vežti cukru in Vokietija.

ar

Tas cukrus buvo atvežtas isz 
Amerikos, parduc is Francuzi- 
jai del iszdalinimo Vokiecziams 
kurie randasi tame Vokietijos 
kraszte kur Prancūzai valdo.

Komunistu laikraszcziai vis
ką taip iszkreipe kad žmones 
manytu kad ežia Francuzu cuk
rus ir turėtu būti iszdalintas 
Francuzams, ne Vokiecziams.

Italijoje, korespondentas 
laikrasztininkas John W. Mo- 
winckel sako kad Komunistai 
rengiasi sukilti nes nieko nega
li padaryti per rinkimus. Kai 
kurie Italijonai dabar pameta 
Komunistu partija už tai kad 
Komunistai dabar jau vieszai 
pareiszkia kad jie viena ranka 
laiko su Rusija ir su Yugoslavi- 
ja. Italijonai baisiai pyksta ant 
Yugoslavu už Trieste miestą.

Dabar laikrasztininkai ir ko
respondentai labai seka ir temi- 
ja kas atsitiks Francuzijoje ir 
Italijoje, kai tas Tarptautinis 
Komunizmas, Kominternas yra 
atgaivintas ir vieszai skelbia
mas. Galima tikėtis kad daug 
iszgirsime apie susikirtimus 
Italijoje.

RUBLIS NUSMUKO
ISZ RUSIJOS. — Amerikos 

Ambasada Moskvoje pranesza 
kad Rusijos rublio nusmuki-

mas jai kasztavo apie penkios 
deszimts tukstaneziu doleriu. 
Kai Rusijos valdžia panaikino 
savo sena rubli ir invede nauja, 
ji paskelbė kad dabar už viena 
nauja rubli reikia deszimts se
nu.

Kaip tik tuo laiku Amerikos 
Ambasada turėjo daug pinigu 
Rusijos rubliais. Kai tik Amba
sados žmones dažinojo apie 
rublio susmukimą jie stengėsi 
tu rubliu nusikratyti, bet nesu
spėjo.

Dabar yra innesztas praszy- 
mas in Kongresą paskirti dau
giau pinigu musu Ambasadai 
Rusijoje, kad musu atstovai 
galėtu tenai pragyventi. Vie- 
nas augsztas valdininkas mums 
paaiszkino kad sulyg instaty- 
mui Ambasadoriui nevalia lai
kytis daugiau negu szimtas do
leriu svetimo kraszto pinigais, 
ir tokiu budu pats ambasado
rius turėtu atsakyti už tuos 
penkios deszimts tukstaneziu 
doleriu. Bet matyti kad ir Kon
gresas supranta kad ežia nie
kieno kalte, ir gal paskirs dau
giau pinigu.

Jeigu jau musu Ambasadai 
beda su tais naujais rubliais, 
tai mes galime insivaizduoti 
kokia baisi beda visiems Rusi
jos gyventojams, kai j u pinigai 
dabar tik deszimta dali verti.

Draugiszkumo Traukinys

Parker Pen kompanija, 
kur yra daromas plunksnos,

LAKE SUCCESS, N. Y
Ar musu skaitytojai norėtu ži
noti kur galima labai gero ir se
no sznapso bonka nusipirkti už 
pustantro dolerio? Nors mes 
patys negalime to gero sznapso 
taip pigiai pirktis, bet, mes ga
lime savo skaityti jams patarti 
kurtas sznapsas taip pigiai yri 
parduidamas.

Visi dipliomatai, svetimu 
krasztu atstovai, ponai ir ponu- 
cziai, kurie dabar gražiai sau 
sznekucziojasi ir gardžiai 
gurksznoja gardu aluti, stipru 
sznapseli ir blizganti szampana 
Tautu Sanjungoje, visi jie gali 
pirktis ir perkasi geriausius 
gėrimus staeziai isz Europos 
už nedaugiau kaip pusantro do
lerio už buteliuką.

Amerikos valdžia paskelbė 
kad visos taksos, visos mantos 
yra panaikintos tiems didiems 
ponueziams, kuriems tie gardu
mynai labai reikalingi, kad ju 
protus apszviestul

Ne tik tie dipliomatai, bet ir 
visos j u szeimynos gali taip pi
giai sau sznapseli pirktis.

Ir to negana! Iszejo insaky- 
mas kad nei vienas isz tu ponu- 
cziu ar ju szeimynos nariu ne
gali būti paprasto policijanto 
suaresztuotas.

O kas da žingeidžiau ir malo
niau iszgirsti kad Amerikos at
stovai ir delegatai prie szitu 
ponu ir ponueziu nėra skaitomi 
kad jie turi už viską taip kaip 
mes paprasti žmones mokėti, ir 
kad juos bet koks policijantas 
gali suimti ir in “lakupa” nu
gramzdinti. Reiszkia, Gromyko 
ir Molotovas gali ežia kaip 
koks povas straksėti ir visiems 
szpyga rodyti, o Amerikos Sek
retorius Marshallas turi su vi
sais skaitytis.

Beveik visi tie sveeziai dele- - 
gatai ir atstovai baisu lerma 
kelia kad pragyvenimas Ame
rikoje baisiai brangus. Jie pa- 
mirszta pasakyti kad savo 
kraszte isz kur jie atvažiavo 
viskas tris ar penkis sykius da 
brangiau.

Kai visokis svaiginantis gė
rimas buvo griežtai uždraustas 
Amerikoje visi mes stengėmės 
susipažinti su kokiu bootlege- 
riu, kuris mums pristatė gero 
sznapselio ar buizos. Dabar 
mums reikes susipažinti su tais 
svetimu krasztu dipliomatais ir 
atstovais ir tada mes visai pi
giai galėsime kaip ponueziai 
gurksznoti ir geriausius bute
liukus ragauti.

Gaila kad mes taip nesutin
kame su tuo Molotovu, Viszin- 
skiu ir Gromyku. Gal reikes su
sitaikinti su Dede Stalinu, pa- 
sibueziuoti ir paskui pakukž- 
domis prisipažinti kad mums 
Amerikoje butu malonu kelis 
buteliukus gero sznapso nusi
pirkti; ar Ponas Stalinas malo
nėtu mums Amerikoje ta malo
ne padaryti!
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pagamino maža draugiszku
mo traukini, kaip tas didis 
draugiszkumo traukinys ku
ris surinko milijonus doleriu 
vertes maisto del Europos 
badaujaneziu. Szitoje Parker 
Pen kompanijoje ju mažas 
draugiszkumo traukinys bu
vo pastatytas surinkti aukas 
del tos pątczios kompanijos 
darbininku 
giau negu 
darbininku 
szito draug 
nio vajaus.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANYREDDY KILOWATT .... On Tap....

Anglijoje. Dau- 
du tukstancziai 
prisidėjo prie 
kūmo trauki-
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