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Amerikos Kariszki Eroplanai Chiang 
Kai-shekui VILKAS, VILKA EDA!

Slaptos Sovietu Policijos Vadas Intartas
z

Amerikos valdžia yra pa
siuntus Chiang Kai-shekui 
daug szitokiu kariszku ‘Jet’ 
eroplanu in Pietų Korėja, 
del jo Kinijos tautininku la
kūnu. Tai tik dalis tos ka-

Isz Amerikos
----------

MOTINA IR DU VAI
KUCZIAI SUDEGE

■ c ~—
Tėvas Iszgelbejo Du

Kitu Vaikucziu
CĖCIL, N. J. — Dvideszimts 

asztuoniu metu amžiaus moti
na ir du vaikucziai sudege, kai 
j u penkių kambariu namelis 
sudege apie szeszios mylios 
nuo Williamstown.

Du kiti vaikucziai kurie bu
vo labai apdeginti buvo savo 
tėvo iszgclbeti isz to gaisro.

Žuvusi motina buvo Ponia 
Lois Rasch ir jos vaikucziai, 
keturiu metu Edvardas ir trijų 
metu Laura. Daktaras William 
G. Harris sako kad visi jie žu
vo nuo durnu ir liepsnų.

Iszliko gyvas tėvas ir dvi 
dukreles: tėvas trisdeszimts 
vieno meto amžiaus Edward 
Rasch, septynių metu dukrele 
Lois ir jos szesziu metu sesute 
Linda. Visi trys buvo nuveszti 
in West New Jersey ligonine.

Tėvai buvo iszvažiave in 
sveczius pas draugus in Wil
liamstown. Jiedu sugryžo apie 
puse po antros valandos isz ry
to. Jiedu nuėjo staeziai gulti, 
ir už keliu minueziu pamate 
kad visas ju namelis liepsnose 
paskendęs.

Tėvas suspėjo iszgelbeti dvi 
'dukreles,, bet jo žmona ir tie 
kiti du vaikucziai žuvo tame 
gaisre.

MUSZK MANE, BET 
NE MANO SZUNI I
LONDON, ANGLIJA. — 

Norman F. Lucas, praszyda- i 
mas divorso nuo savo žmonos, 
teisėjui szitaip pasiaiszkino ir 
nusiskundė:

“Ji mano szuneli tampyda
vo ir ukgzdavo jam in snuki 

riszkos pageltos, kuria mu
su valdžia yra pasižadėjus 
suteikti isztikimiems Kinie- 
cziams, kurie dar vis ka
riauja priesz Komunistus.

□ o □

kaip szuva in szuni,” jis sake, 
“Ir kai mano szuva in ja urgz- 
davo tai ji rieszdavo jam in 
snuki ir ji spardydavo. ’ ’

“Asz jai daug sykiu sa
kiau,’’ jis skundiesi, “Asz ne
paisau ka tu man darai ir kaip 
tu mane daužai, bet tu negali 
taip mano szuneli stramužinti. 
Ant rytojaus asz ja iszvariau 
isz stutos.”

Teisėjas, ramiai iszklauses 
jo nusiskundimo, sutiko duoti 
jam divorsa. 

--------------- —.

NELEMTA ANGLI
JOS UŽSIENIO

POLITIKA
-------

Winston Churchill Pa- 
senes, Pailsės, Nori

Visko Nusikratyti
WASHINGTON, D. C. — 

Anglijos valdžia, per savo Pre- 
miera Winston Churchilli, da
bar szitokia programa siulina 
del susitaikinimo su Rusija:

1— Paskelbti Vokietija be
tarpiszka.

2— Nustatyti ypatingus san
tykius tarp Rusijos ir jos pa
vergtu krasztu.

3— Pilnai pripažinti Komu
nistine Kinija, ir taip pripažin
ti Azijos revoliucija, jeigu ta 
Raudonoji Kinija prižadėtu 
daugiau nesipulti ant silpnes
niu krasztu.

4— Visiszkai apleisti Korėja.
Pažiūrėkime in szita nelem

ta Anglijos politika, punktus 
po punkto ir pasvarstykime ko 
ji nori, reikalauja ir kas isz to
kios staeziai kvailos politikos 
iszcitu:

Pirmas punktas: “Paskelbti 
Vokietija betarpiszka. ’ ’

Kai kuri tauta buvo paskelb
ta betarpiszka, tai paprastai ji 
yra nuginkluota. Jai vale pasi
laikyti tik vietine policija del 
vidujines tvarkos.

Taip buvo padaryta Pary-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Beria, Visu Bijomas Ir 
Neapkencziamas, Da
bar Pats Suarcsztuotas

LONDON, ANGLIJA. — 
Lavrenti Beria, Sovietu Slap- 
tcc Policijos Vadas ir Premie- 
riaus Georgi Malenkovo di
džiausias konkurentas del 
augszcLausios vietos, yra isz- 
mestas i~z Komunistu Partijos 
ir Valdžios ir yra intartas už 
savo kraszto iszdavima. Jis 
dabar yra patrauktas in teis
mą už iszdavima Rusijos Ame
rikai.

Lavrenti P. Beria kuris teip- 
gi yra ar buvo augszcziausias 
pirmininkas Sovietu Ministe- 
riu Tarybos ir Rusijos Vidaus 
Ministeris dabar atsidūrė in 
Sovietu Rusijos augszcziausia- 
ji teismą, kur jis, be jokios abe
jones bus nuteistas ir pasmerk
tas.

Szitos žinios buvo paskelbtos 
visuose Sovietu laikraszcziuo-

KORĖJOS KLAUSIMAS
NEW YORK, N.Y. — Lester 

B. Pearson, Tautu Sanjungos 
Tarybos Prezidentas, kreipda
masis in Pietų Korėjos Prezi
dentą Sygman Rhee, szitaip 
iszsireiszke: “Asz praszau ir 
raginu Jus bendradarbiauti su 
Tautu Sanjungos komnada del 
ankstyvo ir garbingo susitaiki
nimo Korėjoje. Jeigu Jus taip 
nepadarysite, tai Korėjos žmo
nes ’ pirmiausiai ir labiausiai 
nukentės.”

Pietų Korėjos Prezidentas 
Sygman Rhee sako: “Tautu 
Sanjungos nariai turėtu man 
padekavoti kad asz tuos karo 
belaisvius paleidau, nes asz

Sztai keletą tu darbininku 
jurininku kurie iszliko svei
ki ir gyvi kai du prekybiniai 
laivai susimusze per miglas 
netoli nuo New Jersey kran

se, kei Komunistu Partijos Ccn 
tro Komisija iszleido ta pa
skelbimą.

Beria yra intartas už susinc- 
szima ir suokalbi, su vienu sve- 

t timu krasztu, kuris yra, be jo
kios abejones, Amerika.

Beria, Malenkovas ir Užsie
nio Ministeris Vacheslav Molo
tovas yra ar buvo trys didieji, 
kurie dabar stengiasi valdyti 
Rusija po Stalino mirties.

Sovietu laikrasztis Tass ra- 
szo, kad Malenkovas yra inta- 
res Slaptos Policijos Vada, Be
ria, už viekima priesz Sovietu 
Rusija. Sergei Nififorovich 
Kruglow buvo paskirtas kaipo 
Vidaus Ministeris in Beria vie
ta. Szitas Kruglov yra buvęs 
Vidaus Reikalu Ministeris, bet 
mažai buvo apie ji iki sziol 
girdėti. Jo pareiga buvo pa
rūpinti sargyba 1945 metuose, 
kai Prezidentas Trumanas, 
Stalinas ir buvęs Anglijos Mi
nisteris Clement Attlee susiejo 

drysau tai padaryti ka jie no
rėjo ir neiszdryso.”

Generolas Carlos P. Romulo, 
buvęs Philippinu Ambasado
rius Vaszingtone ir dabar Kan
didatas in Philippinu Respub
likos Prezidentus, sako: “Pre
zidentas Rhee nepagelbsti Tau 
tu Sanjungai. Bet, ka gi jus 
darytumate jo padėtyje? At
siminkite, kad Tautu Sanjunga 
stodama in szita kara buvo pa
sižadėjus suvienyti visa Korė
jos kraszta. O dabar tos pa
liaubos nustato trisdeszimts 
asztunta linija perskelia Korė
ja in dvi dalis.”

Amerikos Laivyno Vice-Ad-

Iszsigelbejo Kai Laivai Susimusze

to. Laivai yra “Loide Pana
ma” ir aliejaus laivas 
“Gulftrade”. Vienas juri
ninkas žuvo ir du kiti dingo. 
Kiti isz penkios deszimts 

in Potsdam.
Beria tapo Vidaus Ministeri

jos Vadas po Stalino mirties. 
Jis teipgi tuo paežiu sykiu bu
vo vadas visos Sovietu Slaptos 
Policijos.

Nuo pat pradžios buvo aisz- 
ku kad ar vienas ar kitas turės 
žūti, ar Beria, ar Malenkovas. 
Dabar iszrodo kad ežia Malen
kovo virszus. Bet dar daug 
kas gali atsitikti ♦ tenai, kai 
Kremlinas taip verda, nes Be
ria nėra be intakingu draugu.

Beria tapo Slaptos Policijos 
Vadas kai jis nužudė esamaji 
vada, kuris savo žarų buvo ta 
vieta užgrobęs nužudydamas 
savo vada. Dabar iszrodo kad 
atėjo ir Beria valanda, kada 
kitas ji nugalabins ir jo vieta 
užims..

Czia iszrodo kad tik pradžia. 
Galimas daigtas kad dar daug 
kitu vadu bus suaresztuota ir 
nugalabinta, nes paties Malen
kovo vieta visai nepastovi.

□ a o

miro’as ir buvęs Tautu San
jungos paliaubų derybų vir- 
sžiųinkas in Panmunjom sako: 
“Asz visai nesitikiu kad bus 
kekios paliaubos Korėjoje. Gal 
asz klystu. Komunistai gal ir 
norės paliubu taip labai kad jie 
sutiks ant musu pareikalavi
mu. Bet man taip neiszrodo.”

Tautu Sanjungos karininkas 
kuris yra paskirtas prie sargy
bos ant Korėjos karo belaisviu, 
rimtai palingodamas savo gal
va sako: “Amerikiecziai sar
gai sergsti Korėjos sargus ku
rie yra paskirti eiti sargyba 
ant karo belaisviu. Czia tai jau 
tikri szposai!”

trijų darbininku buvo Brazi
lijos laivo paimti ir parvesz- 
ti in uosta.

Prezidento Rhee Prieszas Apdaužytas

Daktaras Chough Pyung- 
Ok, pasilsi savo namuose, 
Seoul mieste, kai jis buvo 
gerokai apmusztas ir apdau
žytas, keturiu patrijotu, ku
riems nepatiko kad jis ragi
no žmones sutikti ant Tautu 
Sanjungos pasiulintu sanly-

ANGLIJOS
UŽSIENIO

POLITIKA
Apie tai Eltos bendradarbis 

D. Britanijoje J. Vilczinskas 
pranesza:

(Tasa) ‘

Tikri Rytu Klausimai ■
Su artejanezia Bermudų 

Konferencija ir galimais ketu- i 
riu didžiųjų pasitarimais tikri 
ir Rytu klausimai. Kai kas 
sziuos pasitarimus laiko inva- 
du in busimąją taikos konfe
rencija. Pavergtųjų Rytu tautu 
tremties politikai ypacz pasi
tiki JA V-emis ir ju Prez. Ei- 
senhowerio vieszai paskelbtai
siais pareiszkimais, tarp ju pa
skiausiu tvirtinimu, kad JAV 
nesutiks su jokiu “naujuoju 
Munchenu”.

Ypacz apstu Vokiecziu spau
doje invairiausiu žinių ir spėti
niu apie laikinai Užgyventųjų 
Vokietijos srieziu ateiti. Vo
kiecziu pabėgėliu “Presse- 
dienst der Heimatvertriebe- 
nen” Nr. 20, 1953 paskelbė isz 
Britu komisaro sferų iszeinan- 
czia žinia, kad naujai užmany
mu Churchillio “Rytu Locar
no” norima dali už Oderio- 
Neisses linijos esanezies Vo
kiecziu teritorijos gražinti Vo
kiecziu administracijai. Numa
toma naujoji linija eitu sziomis 
vietomis: Glatzeris-Neisse-Ode 
ris-Zullichau-Kolbergas. Sovie 
tai tikisi, kad, tokia linija pri
ėmus, Vokiecziu tauta turėtu 
pasižadėti niekados jiega savo 
sienų nekeisti. Del galimo 
“kondominijumo”, kur tam į 
tikras sritis valdytu Vokiecziai1 
ir Lenkai, Britai esą nusiteike, į 
vienok galimas dalykas, kad į 
isz ju puses toks pasiūlymas i 
taip pat galėsiąs būti padary
tas. Lenku spauda visokius ga
limus teritorijos pakitimus j u 
nenaudai sutinka abejutai ir

gu del paliaubų.
Daktaras Chough yra bai- 

ges mokslus in Columbia 
Universitetą, ankseziau jis 
buvo intartas kaipo savo 
kraszto iszdavikas už tai 
kad jis nesutiko su Korėjos 
Prezidentu Syngman Rhee.

kalba, kad “Britai juos gali 
antra karta iszduoti”. Vienok 
Lenku politikai su pasitenkini
mu priima visos eiles Vokiė- 
cziu politiku pareiszkimus, ku
riais pasisakoma už jiems se
nųjų sienų rytuose grąžinimą. 
JAV-se pastebėtas ypacz gy
vas Lenku politiku domėjima
sis dabartinėmis veikimu ir ga
lima taikos konferencija.

Vokiecziu tremtiniu organas 
“Volksbote”, invertindamas 
profesoriaus Oberlanderio, 
valstybes sekretoriaus pabėgė
liu reikalams Bavarijoje, pas
kutinius pasisakymus, pažymi, 
kad Vokiecziai pabėgėliai 
Oberlanderio lupomis pasisa
ko už “Vokietijos kaip tilto in 
Rytus misija”. Prof. Ober- 
landeris, kaip žinoma, yra at
metės Mažosios Europos minti, 
o pasisakęs už Didžiąją Euro
pa, kurios branduolį sudarytu 
Montano unijos ir Vakaru gy- 
nybios sutarti krasztai. Toji 
Europa, kaip kadaise Karolio 
Didžiojo ir Otono Didžiojo im
perijos, turėtu toliau per Elbe 
ir Oderi plėstis in rytus. Nėra 
ir negali būti Europos be Sla
vu. Ne su Bolszevikais turės 
būti sudaryta “Rapalo” sutar
tis, bet su iszlaisvintomis Rytu 
tautomis. Už toki “Rapala” 
vereziau jau sziandien pasisa
kyti negu rytoj, tikrajam iš
laisvinimui atėjus pastebi.

čmunka Komunistine inta
ką. Kaip apiplesziami kraszto 
gyventojai, pavaizduoja, anot 
Szveicaru “Baseler National - 
zeitung”, paskutine “valiutos 
permaina ‘ ‘ Czekoslovaki jo j. 
Senosios valiutos pakeitimas 
nauju kursu tikrai yra santau
pų sunaikinimas ir kraszto api- 
pleszimas. Jei seniau darbinin
kas svarui sviesto užsidirbti 
turėjo prakaita lieti penkis de
szimts minueziu, tai sziandien 
jau 5 k., daugiau. “N. Y. 
Times” pažymi, kad valdžios 
pareigūnai iki paskutines mi
nutes melavo, neigdami gandus

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Paliaubos Korėjoje iszrisz 

kelis klausimus musu valdi
ninkams, kaip kad Kongresas 
gales savo posėdžius užbaigti 
Liepos (July) trisdeszimts pir
tim diena. Viši kiti klausimai 
gales 'būti greitai iszriszti kai 
tik tos paliaubos Korėjoje 'bus 
nustatytos. Tada musu Kon
gresmenai galės sau važiuoti 
namo ar kur nors ant atostogų.

Sovietams dabar laibai reika
linga daugiau laiko susitvar
kyti ir nustatyti savo kraszto 
vadovybe. Czia Prez. Dwight 
Eisenhoweris jiems laibai gie
žiai padeda kai jis delsia ir ne
siskubina pilnai investi musu 
atomines bombos gaminimą 
del musu kraszto apsaugos. So
vietams dabar laikas baisiai 
reikalingas, ir Eisenhoweris 
jiems duoda tiek laiko kiek jie 
nori.

“Keleivio” redaktoriui p. 
J. Januszkiui susirgus ir iszvy- 
kus ilgesniam laikui poilsiui, 
redakcijoje pradėjo dirbti p. J. 
Sonda, atvykęs isz Illinois 
valstybes. — Linkime ponui 
J. Sondai geriausio pasisekimo 
naujame laikrašztininko dar
be.

Eina gandai isz Vaszingtono 
kad Prezidentas Eisenhoweris 
turės sutikti ant keturiu di
džiųjų Tautu Konferencijos, 
kurioje dalyvaus’ir Sovietu 
Rusija. Prancūzija ir Anglija 
to reikalauja ir Eisenhoweris 
bus priverstas nusileisti ir su
tikti.

Žmones in Salem miestą, 
Oregon valstijoje stengiesi 
kaip nors aptvarkyti savo ka
pines kurios 'buvo žole apžėlu
sios. Jie neturėjo gana pinigu 
pasisamdyti darbininkus ta 'žo
le nupjauti. Ir ta 'žole buvo jau 
taip užželus kad jau reikėjo 
dalgio. Tai jie nusipirko kelias 
avis ir jas paleido ant tu kaipi- 
nu. Tos avys nuede visa žole 
taip, kad visai nereikejo pjau
ti.

Buvęs Amerikos Prezidentas 
Woodrow Wilsonas 'buvo taip 
padai’ es per Pirma Pasaulini 
Kara, kai buvo sunku darbi
ninku pasisamdyti. Jis gavo 
kelias avis, kurios nuede visa* 
žole apie Amerikos sostine, 
Vaszingtone.

Mes nežinome ar tai teisybe 
ar ne, 'bet mums isz Vaszingto
no yra praneszama, kad mėsa 
dabar yra atpigus nuo dvide- 
szimts penkių ligi trisdeszimtš 
centu ant svaro.(?) Mes pra- 
szome szeimininkiu ant musu 
per daug nepykti jeigu jos ki
taip mislina. Mes tik pranesza- 
mė, ka mums isz Vaszingtono 
didžponiai valdininkai prane- 
šza,.

Jeigu jums taksos rupi, tai 
atsiminkite kad jus galite nuo 
savo taksu numuszti, nutrauk
ti ne tik tas dovanas kurias jus 
pinigais paaukojate, bet ir 
daigtuš, kaip tai drabužius del 
Korėjos ar Lietuvos. Tik užsi- 
raszykite kiek tie drabužiai ar 
daigtai jums kasztavo, ir tiek 
galesite nuinuszti nuo savo 
taksu.

P r a g y v e n im as p a b r a n g o 

dvyliktu nuoszimcziu nuo to 
laiko kai Korėjos karas prasi
dėjo.

Daktarai dabar,sako kad su
augusiems žmonoms reikia net 
ir daugiau pieno negu augan
tiems vaikams, Daktarai sako 
kad daug senesniu žmonių ge
ria kava ir arbata ir pamirszta 
apie pieną, kuris yra jiems taip 
pat reikalingas kaip ir kūdi
kiams ir augantiems vaikams.

Jeigu kas sziandien nori da-« 
žinoti kur Amerika stovi kas- 
link Užsienio Politikos tai 
jiems tik reikia pasiklausti sai
tu ypatų: Tautu Sau jungos, 
Prancūzijos, Anglijos, Baltųjų 
Namu, Kariszko Sztalbo, Sena
to Užsienio Reikalu Komisijos, 
Kongreso Užsienio Klausimo 
komisijos, Laivyno, Armijos, 
Lakiniu Sztabo, Ponu Dulles, 
Stassen, McCarthy ir galuti
nai Eisenhowcrio. Daugiau 
nieko nereikia.

Jeigu kuris isz musu vyrisz- 
ku skaitytoju pasiskustu kad 
sziandien beda užlaikyti žmo
na, mes tokiems draugiszkai 
patartume kad butu dar di
desne beda jeigu mes tas mote
rėlės neiszlaikytume.

Paprastai komitetas ar ko
misija susidaro isz penkių žmo
nių. Vienas visa darba atlieka, 
trys ji per peti pataksznoja ir 
'pagiria, o penktas raportą pa- 
raszo.

Nuotaka tampa paprasta 
žmona kai jos vyras, iszeida- 
mas in darba nepaklausia jos 
ar jai reikia pinigu.

Platinkit “Saule”

Pypkes Durnai

In Karuže

Girdžiu, girdžiu triubos baisa 
Reik in kare joti, 
Einu, einu in stainele
Žirgeli balnoti.
Pabalnojau sau žirgeli, 
Isz namu iszjojau 
Ir prijojės didi dvara 
Pakelyj sustojau.
Tame gražiame dvarelyj 
Yra augszta liepele, 
Po žaliaja ta liepele 
Sidabro vygele.
Minksztos szilku pagalvėlės 
Sidabro vygelej,
Miegojo saldžiai, ten sapnavo 
Jaunoji mergele.
Saldžiu sapnu tau, mergele, 
Kas szirdelei tinka, 
Tavo jauna szirdužele 
Prie kurio palinko.
Asz priėjau prie vygelcs, 
Geidžiau paliūliuoti, 
Apkabinęs mergužėle 
Geidžiau pabueziuoti.
Pasakyki, mergužėle, 
Ar tu mano busi?
Tu už manes, bernužėlio, 
Jauna nepražūti.
Jok in kare bernuželi, 
Vaikyk prieszu minia, 
Kurie mus garbinga szali 
Pavergti ketina.
Asz sziezionai tavęs lauksiu, 
Jei prieszui nekilusiu;
Kaip sugryži, iszlaimejes, 
Tada tavo busiu.

Jeigu norite susitaupanti 
nors kiek pinigu tai szia va
sara patartina pirktis: televi
zijos aparatus, ezeverykus, au
tomobiliams guminius ratus, 
tajerius ir daržui sėklas ir 
kvietkas. Visi szitie dabar yra 
atpigę.

Ypatingai televizijos setai 
yra. dabar labiausiai atpigę, 
nes fabrikai per daug ju yra 
pagaminę.

Jau dabar iszrodo kad per 
daug nauju namu buvo pasta
tyta, ypatingai tu brangesniu 
namu. Žmones nesiskubina 
tuos naujus namus pirktis.

Algos, iszrodo, kad visur 
biski pakils. Unijos beveik vi
sur reikalauja ir > gauna apie 
penkta nuoszlmti daugiau.

Here’s how E Bonds
now earn more money for you!

Now safe, sure U. S. Series E Savings Bonds pay an even better re
turn than ever before . . . thanks to 3 brand new .money-earning 
features announced by the U. S. Treasury.
1 Now every Series E Bond you get begins earning interest after 
only 6 months. It earns 3%, compounded semiannually, when 
held to maturity. It reaches full maturity value earlier (9 years 
8 months) and the interest it pays is now bigger at the start!
2 Every Series E Bond you own can now go on earning interest 
for 10 more years after it reaches the original maturity date.
3 All maturing E Bonds automatically earn interest at the new, 
higher rate (average 3% compounded semiannually) for 10 more 
years.
Start now! Invest more savings in better-paying Series E Bonds- 
through the Payroll Savings Plan where you work.

Peace Is For The Strong. For Peace And Prosperity 
Invest In U. S. Savings Bonds.

The U. 8. Government does not pay for this advertising. The Treasury 
Department thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

STOPPED by TITE camera the split-second before his para
chute opens, this man seems to be dangling from the C-46 
‘'Commando” from which he has just jumped. Here is the Air

Ground team in action—a fine example of coordinated plan
ning to keep America well defended.
You, as a good American, are part of this coordinated Defense 
Plan—an important part. For, by investing in United States 
Savings Bonds, you are building up financial security for your
self and your family. Your country’s economic strength de
pends upon you, as her military strength depends upon her 
Armed Forces. And we know now that peace is only for the 
tirong. v
Are you one of the 43 million Americans who own Bonds? If 
not, why not become one now? Join the Payroll Savings Plan 
where you work—a practical, sure way to save, because it 
saves something out of your pay check before you’re tempted 
to spend it! If you are self-employed, ask at your bank about 
the Borid-A-Month Plan.
For a happier future for yourself and your 
country, invest more—starling today—in 'V
United States Savings Bonds!

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

Randu suvaržymai pranyks, 
bus panaikinti szio menesio 
pabaigoje. Reiszkia kad rau
dos daugumai pabrangs.*
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SENAS

KLASTOMUS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

katra neužsmaugs, tai su szita 
lazda uubelsiu. O smirdeliai! 
Norint karta asz jus prigavai!!

Prijautė vienok Adomulis', 
kas ji laukia sugryžus in mies
tą, o turėdamas kiszenyje de- 
szimts,rubliu, tris svarus ma- 
korkes ir invales arielkos, pa- 
stanavyjo kelaut pas gimines 
in tolima szale.

Isztrukias isz Žydu nagu, 
leidosi Adomulis in tolymesne 
_____ •

kelonia, saule kaitino, buvo 
karszta. Vienam kaime, eida
mas pro szvare griuezia, pagal 
savo būda, užėjo praszyt pieno 
ba suprato, jog gali turėt pieno 
nemažai, mat antkuolu daug 
'buvo pamautu puodu.

Gas,padine ruoszesi po grin- 
czia, vaikai ant kiemelio siau
tė.

— Tegul bus (pagarbintas!
— Ant am'žio amžinųjų, at

sake gasp'adinc isz paniūru 
dirstelėjus ant senio.

Adomulis sėdo ant suolelio 
krepszi pasidėjo szale suves 
ir szluostydamas prakalta nuo 
veido, prasze kiškuti pieno del 
susidrutinimo:

— Pas mus nėra pieno.
Senas kareivis mato jog me

ilioje, nusiszytpsojo ir pamisli- 
no sau: Tai dievyti! Ne teip 
buvo kitados, sziandien svetin
gumą szuo ant uodegos nune- 
s^e! Da'bar kitokis svietas, ki
loki žmonis, nes sumišimo pa
daryt S'Zposa, idant ilgai ne 
iržmirsztn.

Tai ne ka pradėt, jeigo pie
no neturite, reikės cit toliu, nes 
asz jums1 paliksi! atminte. Tai 

‘pasakęs iszsieme szmoteli krei
dos isz kiszeniaus, parasze ant 
duriu tuosius 'žodžius:

— “Ne bus czion pieno nie
kados, ir da parasze kryželi.”

— Ka dirbi seni? Asz ne
noriu, kad man ant duriu tep- 
lotum!

— Ka dirbu, tai dirbu, pa
žiūrėsi paskui, kaip' iszeisiu.

— Nes asz mitrinsiu, ka tu 
parasziai!

— Ne nedalylpstek to, tegu] 
tave Dievas saugoja!

Mo'terė net nutirpo. Adomu
lis tuom laik užsidegė pypkele, 
užsidėjo krepszi ant peczin, 
(paėmė lazda ir iszeidamas, ta
re in motore: .

— D a karta, tau pasakau, 
idant nedrystum trint ka pa- 
rasziau, ba dideli nelaime pa
tiktu, ir tai kalbėdamas nu
spjovė in užpakali ir iszejo.

Motore netrukus, su dideliu 
štoku nubėgo pas kaiminka ir 
inpuldama iii griuezia, pasmau
kė:

— Jurgiene! Jurgiene! Ei- 
kie greitai, tiktai skubink!

Jurgiene tame laike turėjo 
rankoje szaukszta, ka. viro ka 
toki, nes ant paszaukimo atsi
traukė nuo puodo ir prisiartino 
prie kaiminkos.

— Ar žinai kas atsitiko 
musu grinezioje? Kokis tai ra- 
įganis, prirasze visokiu kryžių 
ir brukszniu ant duriu, dabar 
nežinau ka pradėt!?

Jurgiene mokėjo ant knygos 
skaityt, nes tiktai ant tos, ku
rios mokinosi, ir tai ne visas 
maldas, o ant raszto no isz- 
graužk.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

Kaip Užsisakyti Knygas:.

užima visu anų vieta, todėl. 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo
No. 1953

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

No. 111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla 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 pasakaitymai 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. Puikus 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 nemu- 
ao. 58 pus., 20c.

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

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

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

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

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

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

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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

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

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

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

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

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, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

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

No J 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35 c.

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

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

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

No.166—Apie’ Sūnus Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

Ko.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Ccla, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

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

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

ISO1/;?—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

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

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir iiudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

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

IRU Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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



“SAUL®” MAHAMOT CITY,

| Aniuolas Dievo |
(Tasa)

i Už menesio, bažnyczioje Vi
sa Szventu Varszave .invyko 
puiki svodba Kazio su Wilhel
mina, o in trumpa laika perkė
lė Sztolcas savo fabriką isz 
Berlyno in AVarszava, pirko di
deli narna, kuriame patalpino 
varstonyczia. Ir da sziandien 
Sztolco firma, gyvuoja War-

Senas . . .
Klasterius

Juokingas Apraszymas

Nuo r ub ežiau s T u r k i j os,
baisus sveczias atkeliavo.

Tuom svccziu buvo kolera; 
kožnas baisėjosi jog net tirpo.

Miestelyje K., tas baisus sve
czias apsisedo ant gero, ba gu
lėjo žemumoje, drėgnoje aplin- 
kejci Ypatingai dalojc miesto, 
kur daugiaaše Žydu buvo apsi
gyveno.

Daktarai prisakinejo szva- 
ruma grin ežiose ir drabuže, tei- 
pos-gi liepe nevalgyt szviežiu 
vaisiu; nes Žydai tam netikėjo.

Tame laike buvo garsingas 
rabinas, netoly įname mieste 
nuo K., pas ji tai Žydai nusida
vė ant rodos.

Nugabeno visokiu dovanu 
rabinui, priėmė su. džiaugsmu, 
užsimislino, ilgai su galva lin
gavo primerkiąs akis, ant galo 
atmerkė, pataisė sau jarmul- 
ka ant galvos ir užkiszias ran
kas už apjuostos szilkinesi pa
klausė:

— Ny, kaip senei ta kiaura 
liga tarp jus viesziiiasi?

— Jau nuo sanvaites rabi
ne, kas dien po deszimts ir dau
giau mirszta, o gojų tai vos po 
viena!

R abi nas ] >1 auksztol ėjo I i ežu- 
viu, vėl užsimislino, o po va
landai tarė:

— Tai niekas giszeltas su 
t aje biaurybia liga, nes reikė 
ja iszvaryt in kita vieta.

— Ny, o kaip tai padaryt ?
— Gryžkite namon, ten tu

rite surast kvaila gojų ir už
mokėt jam užtai kad jis stovė
tu ant kapiniu ir lauktu fenais, 
kol jus atneszite negyvali. Ta
da tegul jis paklausė “kas at
eina”, o jus atsakysite jam: tas 
ir tas numirė ant. tos žiaurybes 
ir nori būtie palaidotu, o jisai 
tegul atsako: “jau czion vietos 
ne yra.” Kaip tai ta. biaurybe 
apie tai iszgirs, tai apleis jus ir 
keliaus in kur kitur.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

szave. Wilhelmina pavirto in 
Lenke. Ir senis Sztolcas su sa
vo paezia iszmoko Lenkiszkai, 
tik tai ant sznektos gali su
prast, jog paeina isz Vokiecziu.

Ne daug turime tokiu Kaziu 
panasziu in Berdis'ziu, kuris 
del turto ir patogus mergos ne- 
iszsižadejo tikybos ir tautos!

— GALAS —

Pradžiugo Žydai, gryžo na
mon su dideliu laimiu ir links
mybe, o per visa, kėlia mirika- 
vo, ka toki paimt.

Gyveno tada mieste K., Ado
mėlis, senas žmogelis kuris 
jau buvo kareivom per Pran
cūzmetį, buvaunas vyras, kelis 
kartus ant vainos pažeistas, o 
kuris ilgus metus sėdėjo neva-- 
loje; dabartės prisilaikinejo 
miestelyje K., kur iminejo 
szi’okia tokia emeretura, pensi
ja. Tankiai būdavo del jaunes
nes pakaleines pasakodavo 
apie senovės ga dynia apie Na
poleon a ir vainas. Ir teip žmo
gelis leido diena už dienos 
laukdamas smerties.

Miestelyje, priesz kareziama. 
Leibkaus, stovėjo keliolika Žy 
du, užimtu staiga kalba, mosa
vo rankomis, muszesi in kruti
nę, o nuolatos turėjo akis nu
kreiptas in rinka, smarve czes- 
nako atsidavinejo nuo ju iszto- 
lo.

— Eina! Eina! Pradėjo 
tarp saves kalbėt; Bochurai ir 
Žydelkos pradėjo kuopintis 
'prie Žydu ir žiūrėt in prisiar
tinanti Adomuli, rodos ji pir
ma karta pamate.

Senas karaisijeras buvo tie
sus kaip lendre, ūsai balti, 
akys, staezios, nes meiliai iszro- 
dantes. Kada jau ėjo proszali 
st o vi ne žiu Žydu, Leibkus sto
vėdamas duryse kareziamos, 
su pypke purcelenine ant ilgo 
cibu’ko, mojo su pirsztu ir szau- 
ke in kareziama, Adomulis nu
sidavęs dirstelėjo ant Žydo, 
nusiszypsojo ne ženklyvai, pa
suko usa ir inejo in kareziama 
n i e k o n c k a I b e d am as.

— Nu, ponas Adomuli, teip 
anksti, o jau eini ir tai ant 
tuszczios dnszios. Ar išzigersi 
czierkele ?

— Kodėl no, tiktai tame 
negerai, kad Skatikas prie du- 
szios nesilaiko ir neturetau 
kuom užmokėt!

— Nu, ar tai Leibukas jau 
tokis niekas, kad ponui Ado
niui™ neduotu pora czierku 
ant bargo; kaip tamsta turėsi, 
tai atiduosi.

Adomulis velei nusiszypsojo, 
suprato, jog Žydai ka toki ta-

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

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

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

me turi, pastanavyjo būtie 
sargiu, priėmė vienok viena ir 
antra czierkele arielkos, pasi- 
cziupinejo kiszenius ir norint 
vienam rado- maszna su žiups
neliu tabako, vienok nudavė 
jog neturi.

— Na, dėkui tau Leibuk, 
nes neturiu ka czion sėdėt be 
tabako, reikia citie tolia, ba 
man kokia kvaraba viduriuo
se negerai, gal ta biaurybe ko-

Vienas vyras isz Skulkilo 
pavieto, 

Ana diena turėjo nemalonu 
atsitikima, 

Važiuodamas su automobiliam 
in kita miestą, 

Važiuojant jis sutiko einant 
jauna moterėle, 

Kuri jo melde idant ja paimtu 
in automobiliu, 

Nes ji skubino in darba.
Nuvažiavęs kelis skverus, 

Moterėle jam apreiszke kad 
nori iszlipt.

Kada sustojo, ta moterėle 
Pareikaliavo nuo jo deszimts 

doleriu, 
Kerszindama jog jeigu jis jai 

neduos1 pinigu, 
Tai ji pradės klykt ir pasakys 

policijantui, 
Buk jis ja priverstinai paėmė 

in automobiliu.
Nelaimingas vyrelis neturėjo 

tiek pinigu prie saves, 
Atiduoda jai kiek turėjo; 

penkis dolerius, 
'Nenorėdamas turėti jokio 

skandalo, 
Nes buvo vedas ir turėjo 

Keliolika suaugusiu vaiku. 
Ta jauna moterėlė pasiėmė 

pinigus, 
Ir dingo tarpe žmonių,

O tas vyras prisiekė sau kad 
Daugiau neims jokiu moterų 

Nei merginu in savo1 
automobiliu, 

Nors ir surastu pusgyviu 
motere ant kelio, 

Tai mat dėkingumas žmonių! 
Bet panasziu atsitikimu būna 

daugelis!
* * *

Kaip tai laikai mainosi! 
Dvideszimts metu atgal, 
Kada mergina, ar motere 

N u e i d a v o n u s i t r a u k t i 
potografija, 

Tai atsisėdo ant kėdės 
Mandagiai nutraukė szlebes 

žemyn,
Idant nebutu matyti kojų, 

Pasitaiso plaukus ir su blaivu 
Veideliu, lauke nutraukimo 

paveikslo. 
O sziandien?

Dukreles tuja paežiu motinu, 
Kada eina nusitraukti 

potografija, 
Uždeda, koja ant kojos, 

Kad net matyt trecziadalis 
jos kūno.

Ateityje isz tokio potografijos 
Paežius sarmatysis ir net 

paraus, 
Kada jos vaikai prisižiurines, 

Ant savo motinos potografijos.

^Pirkie U. S. Bonus! 

lera, prie manes prikibo, nes 
tai mano sena pažinstama, žino 
jije kad Adomulis jos nebijo.

Žydai suvarvaliavo tarp sa
ves, vienas iszeme sauja taba
ko ir paduodamas Adomului 
tarė:

— Ka tamsta apie tai kal
bi, jog toji liga tamstos yra se
na pažinstama!

— Kodėl ne kalbėt, kad asz 
da apie ja žinau nuo Turkiszr 
kos vainos; du kartu prie ma
nės prilipo, nes vis nuo saves 
nugujau ant plynių ir sausu 
giriu, tai ir dabar galvatruk- 
cZasi nuo manės eis.

Tai kalbėdamas, teip usa pa
state ir stora lazda pakratis, 
jog Žydelkos ir Žydukai net 
adgal pasiire.

— Nu, kas ji j tokia, ta 
biaurybe, isz kur ji, ar tamsta 
matei?

— Tai ve! Ar maeziau? Bu
vau teip arti josios, kaip, szian
dien szale jus.

— O ar jije didele? Kaip 
apsiredžius ?

— Kolera, reikė jums žinot 
yra tai labai augszta boba, nes 
visa kaip rodos isz miglos pa
daryta; kada eina per didžiau
sias giros, tai jei visi medžiai 
tiktai iki juostai; kada prieina 
prie giliausios upes, briada 
tiesog ir tankiausia vanduo jei 
siekia, iki juostai, veidas ir lu
pos mėlynos1, kaip skilvis. Ran
koje laiko kokia *tai raudona 
skepeta, o jeigo tiktai ant kat
ro miesto ar ant kaimo moste
lės, tuojaus žmonys kaip mu
ses puola, ir nekeliauna kol vi
sus iszsmauge, teip kaip dabar 
su jumis darosi kr ne matysite, 
jog nei vieno isz jus neliks.

Žydai velei pradėjo *varva- 
luot, davė da czierka arielkos 
Adomului ir ant galo Leibukas 
tarė:

— Nu, ka mes tamstai pa
sakysime; jeigo tamista tam 
biaurybiu pažinsti ir ne bijai 
jam, tai gali daug pinigu už
dirbt, mes duosim tris rublius, 
ka '! Tai geras pelnas? Ka?

— O tai už ka man norite 
duot tris rublius, ar kad ja at
vestai! ir kad pamatytumėt?,

Žydai atsitolino kelis žings
nius, kožnas nuspjovė, o Lei
dus baigė:

— Alum norim padaryt 
teip, kad tamsta uždirbtum tris 
rublius už nieką, kad tiktai 
nueitum ant musu kapinius ir 
tenai stovėtum su tam storu 
lazdų, o kaip, mes atneszime 
negyvėli, kad tu garsiai pa
klaustam: “Kas eina ir ko 
reikalauji?”

Ales atsakysime: tas ir tas 
ateina, o tamsta pasakysi: 
“Czion jau vietos nesiranda!” 
Tai tara bjaurybe kolera eis 
ant sausu giriu!

— H-lia! Ne kvaila jije eit 
ant sausu giriu; tai jije gal pri- 
ki'bt prie musiszkiu, o jus vėl 
prigaudinesite žmonis, ne, ne! 
To nepadarysiu už jokias pi
nigus!

— Nu, tai kiek nori tams
ta, asz duosu tamstai penkis 
rublius, žinai, Žydeliai nenori 
daug derėtis.

— Pasilaikykite sau pen
kis rublius! Asz už penkis rub
lius barsuosiu su kolera ! Da 
ko! Duokite deszimts rubliu ir 
kvorta arielkos ir penkis sva
ru makorko, tai 'bus gerai, u 
jeigu ne, tai tegul jus visus isz
smauge 1

— Aj vai! Kam turi visus 
Žydelius smaugt, kam tau tai 
kalbėt, nes duosime tau penkis 
rublius ir kvorta sznapso.

Adomulis szirdžiai nusikva-
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tojo, pasikeli nuo suolo ir pa- 
emias lazda su nikseziu pastū
mė tabaka pyfpkeje ir rengėsi 
eiti.

— Nu -kur tamsta, eisi! 
Kam eit?! Paszauke visi Žydai.

— U-gi ko jus smirde! i ai 
norite, ar gal arestavosite ma
ne? Duokite deszimts rubliu 
tai'bus gerai, o jeigo ne tai te
gul jus visus pagriebė!

Žydai mato, jog su ginezuo- 
lum nieko nepadarys, paleido 
Adomuli, o Leibkus paduoda
mas ranka tarė:

— Ar girdi Adomuli, mes 
niekam tiek ne siūlytume, kaip 
tiktai tau. Nu eikie ant kapi
niu ir lauk fenais.

— O užmokestis kur?
— Nu, mes tau duosime 

tuojaus rubli, o kaip tam biau
rybe iszvarysi, tai gausi liku
sius.

— Eikite sau po szimts vel
niu, pažinstu asz jus, asz ant 
bargo jums nedirbsiu, nieko 
nenoriu, einu sau!

Žydai visa kuopa duryse su
laikė ir paszauke:

— A szvarc jur igojm! Te
gul bus teip kaip nori, duosi
me, duosime kaip nori, kodėl 
neduosime!

Adomulis vėl sėdo ant suolo 
Žydai pradėjo skaityt pinigus 
vienais dvylikais, kiek katras 
turėjo, o ir Žydelkos po taszias 
graibė jieszkodamos 'pinigu..

— Nu imk tam pinigus, o 
gerai tam biaurybiu nuvary- 
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kie, ir ne užmirszk pasakyt, 
jog ten ant kapiniu nėra jau 
vietos.

Adomulis pradėjo skaityt 
pinigus, pasirodė, jog puse 
rulbliaus nedateko, o vėl iszdil- 
dintu deszimtuku buvo galybe.

— Nu pakavok, pakavok, 
ne skaityk tam pinigus: bms 
viskas gerai!

— O jus smirdeliai! Jau 
czion atlikia pinigai! Koki jus 
pinigai! Asz neimsiu juos.

Tame netolimam name pasi
daro riksmas baisus, vienas 
isz turtingiausiu Žydu Aronas 
toje valandoje numirė.

Žydai dabar pabugia, paeine 
smulkius pinigus, o pada.ve 
deszimts rubline, kuria tuojaus 
Adomulis in kiszeniu insidejo; 
tuojaus. Leibukas padavė tris 
svarus makarkos ir dvi kvor
tas arielkos.

In dvi valandas po tuom, 
Adomulis stovėjo ant Žydiniu 
kapiniu, tuojaus už vartų, 
trauke isz pleszkos arielka ir 
atsilsėdamas pypkele dūme.

In trumpa laika atgabeno 
negyvėli Arona, vartai buvo 
uždaryti, prie kurie pulkas lai- 
dotinu susilaikė.

Tame griausmingas balsas 
už vartų atsiliepė:

— Kas ateina?
— Aronas Jankelowicz, at

sake Žydai.
— Ko nori ponas kup- 

cziau ?
— Noriu gaut vieta, nes 

gal jau nebus man vietos?
— U-jei! Ar vietos! Da gal 

tilpt visi Žydai isz miesto!
Valandėlė buvo tyka, kaip 

avižų seje, Žydai stovėjo kaip 
nudiegti, nes ant kart, kaip ro
dos szirszes su smaigu paki
bintos pasidarė didelis army- 
deris, riksmas, plūdimas, cipi- 
mas ir tuojaus pradėjo1 akme- 
nais ant Adomulio laidyt. Ka 
pradėt, vienas senas kareivis, 
o czion Žydu kaip amaras. 
Tvora buvo augszto isz lentų, 
vartai toki jau uždaryti. Kaip 
isztru.kt per Žydus, o ežia ak
meniai kaip lodai puola. Tame 
Adomulis pradėjo moeist in už
pakali saves su ranka, ka Žy
dai per plyežius tvoros nužvel
gė ir pradėjo szaukt:

— Na eikie czion, eikie ir 
rinkie, kuris tau geriause pa
tiks, asz palaikysiu. Ir kalbė
damas atidaro vartus sprudsta 
in pulką Žydu, kaip vanagas 
in žvirblius.

Žydai pametia negyvėli, lei
dosi link miestui, jog net smil
tes nuo balakonu in padanges 
kėlėsi. Tada Adomulis jausda
masis luošu nuo užpuolu, pa
traukė gera gurgszni isz bon- 
kos ant atvesimo ir paszauke 
kersdamas ant Žydu:

— O jus smirdeliai nušil
sią! Jus norėjote ant Kataliku 
už vest kolera ir mislinat, jog 
senas kareivis jums įprigelbes, 
asz jus rupūžes, jiego kolera

(Tasa Ant 2 puslapio)
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— Seredoj pripuola Szv. 
Enriko, o Tautiszka Vardine: 
Žvingele. Ir ta diena: 1410 m., 
Lietuviai pergalėjo Kryžei
vius ties1 Žalgiriu; 1945 m., 
Anglijos ulycžios ir miestai vėl 
nuszvito po to užtemimo per 
kara. Viskas 'buvo užgesinta 
nuo Rugsėjo (Sept.) menesio, 
treczios dienos, 1939 metu;
1946 m., Yugoslavijos valdžia 

-■ pasmerkė savo vada Generolą
: Mikhailovic ant suszaudymo. 
Priesz tai Amerikos armija ant 
to pasitikėjo ir ji reme, bet vi
daus politika pasikeitė ir Mik- 
hailovic pavirto isz Patrioto, 
karsrztaus tautininko ir savo 
kraszto iszigelbetojo iii iszdavi- 
ka. Kaip ežia 'buvo, kaip ežia 
atsitiko ir kur teisybe, gal mes 
niekados nedalžinosime; 1948 
m., Gen. John J. Pershingas 
pasimirė. J is 'buvo asztuonios 
deszimts septynių metu am
žiaus. Jis'buvo Amerikos Už
sienio Armijų Komandomis 
per Pirma Pasaulini Kara; 
1382 m., Keistutis likos1 pa
smaugtas Krėvos pilies boksz- 
to Rūsyje.

— Ketverge pripuola Szven- 
cziausios P. Marijos Szkaplier- 
hios, o Tautiszkos Vardines: 
Danguole. Taipgi ta diena: 
1378 m., Jagela nuskandino 
Lietuvos1 Kunigaiksztiene Bi
rute; 1948 m., Plieno fabrikan
tai pakele algas trylika centu 
ant valandos savo darbinin
kams ir tuo paežiu sykiu plieną 
pabrangina; 1862 m., David G. 
Farragut ‘buvo paskirtas Ad
mirolas Amerikos Laivyno; 
1939 m., Fritz Khun, Amerikos 
vyriausias Nacis, suaresztuo- 
tas. Jis buvo intartas už gir
tuokliavimą ir blevyzgojimą. 
Tai keistas ir'beveik juokingas 
nusprendimas tokiam žulikui 
ir iszdavikui, kad jis už tokius 
niažus prasikaltimus butu su- 
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arėsztuotas kai jis tiek žalos 
buvo padaręs musu krasztui su 
savo veikla; 1918 m., paskuti
nis Rusijos Czaras, Nicholas 
Antrasis, Cariene Aleksandra, 
keturios dukterys ir vienas sū
nūs ir visi ju szeimynos nariai 
buvo Bolszeviku nužudyti in 
Ekaterinburg, kuris dabar pa
vadintas Sverdlovak. Su svito
mis skerdynėmis Bolszevikai 
isznaikino Romanovu szeimy- 
na, kuri Rusija valde net nuo 
1613 metu.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Aleksiejo, o Tautiszka Vardi
ne: Nelda. 1933 m., lakūnai Da
rius ir Girėnas žuvo Vokietijo
je; 1410 m., Lietuviai pergalė
jo Kryžeivius ties Varnais;
1947 m., daugiau kaip asztuoni 
szimtai valstybiniu darbininku 
.'buvo pra vary ta, nes ant j u ne
buvo galima pasitikėti. Jie bu-, 
yo intarti kaipo Amerikos isz- 
davikai.

Shenandoah, Pa. —- Sirgda
mas trumpa laika, Antanas Na- 
riszkus, angliakasis nuo 167 
Schuylkill Ave., Shenandoah 
Heights, numirė Petnyczios 
naktyje apie 11:30 valanda, 
savo namuose. Velionis gimęs 
Shenadoryje. Paskutini karta 
dirbo Maple Hill kasyklose. 
Prigulėjo prie kasyklos Unija, 
taipgi narys Heights; ugniage
siu draugijos. Paliko savo pa- 
czia Ona (Lorancziute); pen
kios dukterys: Agnieszka, Phi
ladelphia, Pa., Alberta, Olesa., 

Aldona ir Antoszia; du sunu: 
Antana ir Andrieja, savo moti
nėlė ponia Elena Nariszkuvie- 
ne, visi namie; seserį Ona, pati 
Kazimierio Dolczio, Brooklyn, 
N. Y., du brolius: Kazimiera, 
Shenandoah Heights ir Juoza
pa, Brooklyn, N. Y. Laidotuves 
invyks Scredos ryta, su Szv. 
Misžiomis in Szv. Jurgio baž- 
nyczioje, devinta valanda ir 
palaidos in parapijos kapinėse. 
Graborius Vincas Menkievi- 
czius laidos.

— J ieva Yurgelione nuo 
115 N. Market uly., pasimirė 
Petnyiczioj vakare, in Locust 
Mt. ligon bu te. Velione likos 
priimta in ligoribute pareita 
Panedelyje. Gimus Lietuvoje, 
atvyko in Amerika 1929 m., ir 
apsigyveno Shenadoryje. Jos 
vyras Kazimieras mirė 1929 m. 
Paliko trys dukterys: Helena, 
pati Clyde Ernst, Hamburg; 
Ona, pati Albert Sands, She
nandoah He i i ghts; Mare, pati 
Petro Kutskelio, mieste; du su
nu: Kazimiera ir Jurgi, isz 
Philadelphia. Taipgi dvylika 
anuku ir septynis pro-anukus, 
ir seserį Helena Norauskiene, 
nuo Shenandoah Heights. Lai
dos Kctvergo ryta, su apiego- 
nlis in Szv. Jurgio bažnyezioje 
9 valanda ir palaidos in Szv. 
Marijos kapinėse. Graborius L. 
Chaikowsky laidos.

— Sena gyventoja Agniesz
ka Gardins'kiene 'pasimirė Pet- 
nyezios ryta 9:30 valanda, pas 
savo sunu Aleksandra Gar- 
dinska, 410 So. Ferguson uly. 
Velione gimė Lietuvoje, ir at
vyko in Amerika daugelis me1 
tu atgal. Jos vyras Stanislovas 
mirė 1939 m. Paliko: duktere 
Helena, pati Ben, Mazaus'kas, 
Ringtown; tris sūnūs: Alek
sandra, Prana ir Juozą visi 
mieste; penkis aliukus. Laido
jo Utarninko ryta, su Szv. Mi
šriomis Szv. Jurgio bažnyezio
je devinta valanda ir palaido
ta in parapijos kapinėse. Gra
borius V. Menkieviezius laido
jo-

NELEMTA ANGLĮ
JOS UŽSIENIO

POLITIKA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Maus Sutartyje po Pirmo Pa
saulinio Karo. Bet Vokietija 
iszsisuko isz szitu pareikalavi
mu prisirengdama sau szimtus 
tukstaneziu karininku del savo 
vietines policijos. Szitie kari
ninkai buvo iszlavinti ir iszmo- 
kinti užimti augsztas vietas 
tikroje armijoje, kai tik proga 
pasitaikys. Ir ta proga pasitai
kė, kai Hitleris kara paskelbė. 
Betarpiszka, nuginkluota Vo
kietija turėjo gana ginklu, ga
na karininku ir gana kareiviu 
vesti didžiausi kara per sze- 
szis metus.

Rciszkia, staeziai negalima 
nuginkluoti žmones, kurie ne
nori nusiginkluoti.

Ar Sovietu Rusijos žodis 
sziandien tokis geras ir szven- 
tas, kad ji gali prižadėti kad 
Kremlinas neapginkluos Ko- 
munistiszka Žmonių Armija, 
kai buvo Kinijoje tarp 1924 ir 
1949 metu? Tada ta Komunis- 
tiszka Žmonių Armija užkaria
vo visa kraszta.

Tokia armija gali būti su
tverta kaipo Politine Partija. 
Rusijos garbes žodis yra tusz- 
czias.

Antras Punktas: “Nustaty
ti ypatingus santykius tarp

Rusijos ir jos pavergtu krasz- 
tu. “

Tai labai gražiai skamba, ir 
vien tik Anglu kalbos žinovas, 
meistras, iszkalbus Churchillis 
galėjo taip iszsireikszti. Sunku 
suprasti ka Churchillis nori 
pasakyti apie ypatingus santy
kius tarp Rusijos ir pavergtu 
krasztu.

Kokie santykiai gali būti už
vesti tarp Lietuvos ir Rusijos? 
Ar vergas gali derintis su savo 
vieszpacziu? Jeigu galinga ir 
laisva Amerika negali palaiky
ti jokiu santykiu su Rusija, tai 
ka dar ežia kalbėti apie mažas 
pavergtas Tautas? Lenkija da
bar yra Rusijos dalis. Rumuni
ja, Vengrija ir Czekoslovakija 
prie tokio paties likimo yra 
stumiamos. Rytu Vokietija 
parblckszta po Kremlino na- 
gaika. Visi Kinija Kremlinas 
dabar valdo. Kur ir kokie gali 
būti tie ‘ ‘ ypatingi santykiai ’ ’ ?

Treczias punktas: “Pilnai 
pripažinti Komunistine Kini
ja.“

Komunistine Kinija yra pa
siuntus savo armijas priesz 
Tautu Sanjungos armijas Ko
rėjoje. Reiszkia, ta Komunisti
ne Kinija eina staeziai priesz 
Tautu Sanjunga, kurios ji ne- 
pripažinsta, bet nori būti pri
pažinta.

Kiniecziai Komunistai pa
siuntė savo armijas priesz Tau
tu Sanjungos Armijas ir dabar 
nori stoti in ta Sanjunga, ku
ria ji norėjo suardyti.

Anglija jau seniai pripažino 
Komunistine Kinija. O tik ana 
sanvaite Komunistine Kinija 
pripažino Anglija! Kaip žemei 
Anglijos garbingas vardas nu
smuko! Anglija, kuri kadaise 
visas mares, juras valde; Ang
lija, ant kurios kraszto saule 
niekados nenusileidžia, dabar 
pati nusileidžia priesz gauja 
Raudonųjų. Kur Anglijos gar
be? Kur Churchillio protas?!

O kas dar svarbiau, pripa
žindami Komunistine Kinija, 
mes iszduotume visos Kinijos 
žmones, kurie mums per tiek 
metu buvo isztikimi, iszduotu
me Chiang Kai-sheka, kuris 
priesz mus stojo priesz Komu
nistus ir jiems kelia užkirto 
Azijoje. Mes žinome kad 
Chiang Kai-shekas yra Komu
nistu prieszas ir mums isztiki- 
mas. Ar mes panasziai galime 
pasakyti apie tuos kitus vadus 
Kinijoje?

Jeigu mes dabar apleistume 
Chiang Kai-sheka ir Formosa 
Salas, tai mes pasirodytame 
kad mes esamo tik giedros die
nos draugai, ir apleidžiame 
dranga bėdojo. O kas tokio 
draugo nori?

Ketvirtas punktas: “Visisz- 
kai apleisti Korėja“,

Korėja jau dabar yra aplei-’ 
džiama. Vien tik senelis Syng- 
man Rhee, Pietų Korėjos Pre
zidentas pakele savo baisa 
priesz szitoki besarmatiszka 
iszdavima. Churchilliui ežia 
butu labai gražiai pasiseko 
parduoti Korėja už kelis pre
kybos graszius, jei ne tas sene
lis Syngman Rhee, kuris drys- 
ta ir Churchilliui ir visiems to
kiems mokytiems kreivos Dip- 
liomatijos iszdavikams staeziai 
in akis pasakyti.

Sziandien sunku toki didvy
ri, kaip Pietų Korėjos Prezi
dentą Syngman Rhee invertin- 
ti. Ateities istorija parodys, 
kad jis buvo didesnis, protin
gesnis ir isztikimesnis už visus 
musu sziu dienu didžiūnus ir 
valdovus.

Syngman Rhee sziandien 

Koriecziams yra tas, kas Ame - 
rikiecziams buvo Jurgis Vasz- 
ingtonas per musu revoliucija 
priesz Anglija.

Churchillio Politika yra pa
senusio ir pavargusio žmogaus 
sunkus atsidūsėjimai. Jis nori 
jau viską mesti, visko atsikra
tyti ir sau ramiai karszeti, ne
paisant kokios bangos siauezia.

Mums nėra jokio reikalo 
klausyti tokio pasenusio ir pa
vargusio Po’itikieriaus, kurio 
garbes dienos jau seniai pra
ėjo. Musu Vadai turėtu savo 
Politika nustatyti ir tegu kiti 
mus seka! Mes turime karisz- 
kas jiegas, mes turime pinigu, 
mes turime goru vadu; ko dau
giau mums reikia?!

VIENO ŽMOGAUS 
LAISZKAS

Lester B. Granger
Exec. Secretary, National 

Urban League

NEW YORK.— Parvažiavę 
isz Užsienio Anierikiecziai ke
liautojai yra nemaloniai nuste
binti anti-amerikoniszkosios 
'propagandos, dažniausiai Ko
munistu skleidžiamos, pasise
kimu. Jie negali suprasti, ko
dėl musu sząlis nesugeba ge
riau atsikirsti politiniais ir 
ūkiniais ginezais, juo labiau, 
kai mes turime “Amerikos 
Baisa“ ir kitas daneszimos in- 
staigas, kurias gali paremti 
gabiausi pasaulyje skelbimu ir 
visuomenes santykių žinovai.

Keliautojai turi pagrindo 
rūpintis. Teisybe, kad svetim- 
taueziai apie musu gyvenimą 
Jungtinėse Valstybėse, Ameri
koje, dažnai turi klaidinga su
pratimu, lygiai kaip jie daž
niausiai klaidingai supranta 
niUMi vyrįausvbes Užsieniu po. 
litikos linija. Imlumu jog sZie 
klaidingi gandai apie Jungti
nes Amerikos Valstybes nėra 
Komunistu vieszai skleidžiami. 
Žmones pamate kas juos sklei
džia, nustotu szitokioms ži
nioms tike.je. Labiausiai pavei
kia netėisioginai skleidžiama 
'propaganda, kuria svetimsza- 
iiai dažnai patiki nes nežino 
teisybe. Jie kreipiasi tu teisybu 
iszaiszkiiiimo in savuosius 
“draugus“ ir laikraszczius ku
rie dažniausiai 'buna isztikimi 
Komunistines linijos vykdyto 
jai. Ju pakankamai yra Euro
poje ir Azijoje.

Priesz szitokia netiesiogine 
propaganda musu urediszkios 
propagandos instaigos nedaug 
tegali ka padaryti. Todėl 'butu 
gera, jog butu vystomas netie- 
soginis žinių teikimo būdas 
apie Amerika. Kad kuo dau
giau žmonių iszmusu paežiu 
sužinotu kas dedasi tikrumoje 
sziaiye kraszte ir intikintu sa
vuosius kaimynus ir draugus. 
Sztai kodėl pirmosios ir antro
sios gen'kartos Amerikiecziu 
raszydami laiszkus in savo tė
vynės, gali tiek daug prisidėti, 
perduodami savo insipudžius 
apie' szi kraszta ir jo tikslus, 
'prie geresnio tarptautinio su
pratimo apie ju gyvenamo 
kraszto veikimus, tikslus ir 
pažanga.

Mano inspudžiai isz Indijos, 
kaip tik szia mokslo paaiszki- 
nima papildo. Indusai, kurie 
turėjo progos naudotis musu

SKAITYKIT
“SAULE”

Brazilietis Iszgeibetas

Jose Hacemeros, jurinin
kas ant Brazilijos prekybi
nio laivo “Loide Panama“ 
yra ežia iszimamas isz mažo 
Coast Guard laivelio prie 
Barnegat Bay, N. J., kai jis

ambasados teikiama praneszi- 
ma, vistiek apte musu kraszta 
galvojo labai abejingai, ypaez 
pradeje kalba apie rasini klau
sima Amerikinėje demokrati
joje. Jie grindė savo nuomone 
tikrumais apverktinais tikrais 
isz Pietiniu valstybių segrega- 
einiais instatymais, minios 
teismu ir vis dar plaieziai rėmė
si iszkreiptais gandais del ra
sinio neteisingumo Jung. Vals
tybėse ir jiems labiausiai tru
ko sziandieniniu tikru nurody
mu,* kas yra tuo reikalu page
rėję ir kas del to daroma.

Dėlto Amerikieczio Juoduko 
prieszinimus sziu veikimu, in- 
vertinimas, dalyku neperde
dant, gali suteikti szitokiems 
klausytojams kur kas tikresni 
Amerikos paveikslu ingalins 
svetimtauezius suprasti ir ge
rąsias Am e r i k o s p u se s, 1 y gi ai 
kaiįp tinkamai nuvertinti silp
nąsias. Tūlas Indusas po ilges
niu gineziu man pastebėjo: 
“Dokui už Jusu žinias apie 
rasines klaidas Jungtinėse 
Valstybėse, nes isz ju.su pasa
kojimo mes turime vilties, kad 
szi veikimai bus palankiai isz- 
slpresta. “

Ir daugiau tokiu aiszkintoju 
man jau sugryžus, mane pa
skatino paraszyti “Letters 
from America“ agentūrai, ku
ri tebetęsia savo pastangas, 
kad •svetimtaueziat apie Ame
rika sužinotu isz paežiu tinka
miausiu szaltiniu. Tiesa, musu 
dar laukia ilgas kelias iki ra
sine neapykanta bus galutinai 
panaikinta, iki Konstitucijos 
garantijos bus tikrai ingyven- 
dintos visiems Amerikiecziams 
nežiūrint ju rases ar kilmes. 
Vienok mes jau padarėme mil- Į 
žiniszka pažanga, 'palyginus su I 
250 vergijos laikais, kuriais i 
buvo atžymėta musu istorija. 
Szi pažanga mus ingalima ti
kėti" ir pasitikėti musu demo
kratija, nors dar ir ne pilnuti
niai ingyvendinta, bet tikrai 
ir gyvybinga, ir tai bus ingy
vendinta musu tikėjimo valia. 
“Laiszkai isz Amerikos“ 
sziuos žodžius turėtu pabrėžti.

— Common Council.

— “Saule“ turi tiek agen- i 
tu kiek skaitytoju, nes kožnas } 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradėjyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule“ bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

buvo isz juru isztrauktas. 
Kai laivai susimusze jis bu
vo to trenksmo numestas 
nuo laivo in juras. Vienas ju
rininkas žuvo ir mažiausia 
du dingo toje nelaimėje.

ANGLIJOS
UŽSIENIO

POLITIKA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

apie galima valiutos keitimą. 
Devalvacija nuszlave visa, kas 
darbo žmonių buvo kruvinu 
prakaitu sutaupyta. Czekosbo- 
vakijoj pravesta “pinigu re
forma“ “N. Y. Post“ inverti- 
na kaip ‘ ‘ nepaprastai žiauru 
akta“. Algos ir atlyginimai; 
tuo būdu sumažinti 5 kartus. 
Darbininkai po 8 darbo valan
dų gali būti priversti neribota 
laika dirbti antvalandžius. 
Panaszios “reformos“ buvo 
taip pat Lenkijoj, Rumunijoj 
ir Bulgarijoj, o po ju gyvento
jai inpareigoti dar daugiau 
dirbti ir daugiau padaryti. 
Apie “straiku laisvo“ ten nie
kas nei negalvoja.

Austrijoj 4.7,000 tinkamų
jų darbininku gavo Sovietu 
pakvietimus “aplankyti Sov. 
Sanjunga“. Pakviestieji Aus
trai nežino ka daryti“: ar bėg
ti in vakarus, ar važiuoti “in 
sveczius“. In Berlyną szicmct 
atbėgo jau 190,000 žmonių. 
Kaip Komunistai net per mena 
varo propaganda, iszsamiai pa
vaizdavo in vakarus atbėgusi 
su savo vyru Vengru balerina 
Kovacz. Pabėgės antrasis Len
ku lakūnas Jazwenskis, “N. Z. 
Z.“ žiniomis, sakosi apie pir
mojo pabėgima sužinojęs isz L. 
E. radijo. Visi Lenku aviacijos 
vadai ir mokintojai yra Rusai. 
Lenkijoje daug kur vieszai 
skelbiama apie Vakaruose 
esanti skurdą, ju ginklavimąsi 
ir ruoszimasi pulti Komunis
tus, bet jis pats labai nustebo, 
kai Bornholmo saloj no tik ne
rado jokios “intvirtintos Ame
rikiecziu bazes“, apie kuria 
kaip tikriausia teise skelbe jo 
Bclszevikiniai komisarai, bet 
net ir betonu iszgrystos lėktu
vams nusileisti aiksztes.

“Rheinischer Merkur“, lai
komas neoficialiu kancl. Ado- .r.
nauerio organu, Nr. 20, 1953 
skelbia, kad kominformas tik
rai pats griūva, nereikes jo no 
formaliai panaikinti. Svar
biausia kominformo smukimo 
priežastis, kad nuo 1947 m., lig’ 
sziol Vakarai politiszkai ir 
ukiszkai konsolidavosi, kom
partijų intaka visur smunka, o

Pirkie U. S. Bonus 

jos paezios vis daugiau iszrysz- 
keja kaip tikros Maskvos? 
agentes.

—Bus Daugiau—
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