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Isz Amerikos
ŽYDELIS KAIP GE
NEROLAS STRAKSI

Senatorius McCarthy
Baltaplaukis

WASHINGTON, DC — * 
Gerard David Schine, gražus, 
jaunas ir bagoto tėvo sūnūs, 
kuris po visa Europa daužėsi 
ant musu pinigu, kaipo Sena
toriaus McCarthy pasiuntinys, 
dabar ir armijoje kaip kokis 
gaidys straksi.

Jis yra tik paprastas eilinis 
kareivis, bet net ir Generolai 
turi jam lenktis ir kloniotis. 
Keli augszti karininkai savo 
vietas prarado už tai kad jie 
iszdryso jam pasiprieszinti.

Pulkininkas Francis Kreidel 
padare nedovanotina klaida 
kai jis iszdryso stacziai in 
Vaszingtona atvažiuoti ir 
priesz szito kareivio strakseji- 
mus pareikszti savo nepasiten
kinimą. Jis tuojaus buvo pa- 
siunstas in Tokyo.

Szitas bagotas Žydelis buvo 
paskirtas in Provost Marshal 
mokykla, kur būva paskirti 
gabus kareiviai, kurie yra isz- 
tarnave mažiausia du metu ir 
kurie yra pilnos sveikatos. Szi
tas Schine kareivis yra armi
joje iszbuves tik keturis mene
sius. Pirm to jis buvo du sykiu 
atmestas del nepilno proto. O 
dabar jis stoja in armijos svar
biausia mokykla. (

Senatorius McCarthy parū
pino kad szitas kareivis kutu 
perkeltas isz Fort Dix, N. J., 
stacziai in ta mokykla. Kai 
Pulkininkas Kreidel iszdryso 
atvažiuoti in Vaszingtona ir 
asmeniszkai protestuoti, jis 
buvo tuojaus pasiunstaas in 
Tokyo, Japonija. Jo vieta už
ėmė Brigados Generolas Fran
cis Howard.

Armijos Sztabas teisinasi

Buvęs garsus raszytojas 
Maxwell Bodenheim, su sa
vo žmona, Ruth Fagan nu
žudyti. J u lavonai buvo su
rasti vieszbuczio kambaryje 
New Yorke: Policija sua- 
resztavo Harold Weinberg, 
jaunas, beprotis. Raszyto
jas Bodenheim buvo nu- 
szautas, o jo žmona buvo 
nudurta.

Vagiai Neužtiko $500,000

Asztuonios deszimts sze- 
sziu metu amžiaus naszle 
Ponia Carrie Wherritt, bu- 
buvo be sąmones per kelias 
palikta už negyva savo na
muose, Detroit mieste. Ji 
buvo be sanmones per kelias 
dienas miesto ligoninėje. Po- 
licijantai jos kambariuose 
rado daugiau kaip puse mi
lijono doleriu grynis pini
gais, kuriuos ji buvo pasi-

kad tai buvo padaryta visai at
sitiktinai ir kad Pulkininkas 
Kreidel nebuvo jokiu budu nu
baustas. Bet visi gerai žino 

i kad paprastai tokis Pulkinin
kas pasilieka toje paczioje vie
toje per tris metus. ’ Pulkinin
kas Kreidel nebuvo nei pusan
tro meto toje vietoje kai jis 
buvo iszstumtas. {

O dar ir dabar szitas jaunas 
kareivis Gerard David Schine, 
kaip koks gaidys straksi armi
joje ir niekas nedrysta jam 
nieko insakyti. Jis niekados 
nėra nei vienos dienos pralei
dęs paprastuose darbuose, ku
riuos visi kareiviai turi atlik- 

j ti.
Ir tai visai ne naujiena. Per 

kara jis buvo va’isko nepriim
tas, už tai kad jis tada buvo 
Vice-Prezidentas Ambassador 
vieszbuczio, hotelio in Los An
geles, kur jo tėvas turėjo ir 
sziandien turi szeszis bran
giausius tokius vieszbuczius.

Po tam Vaisko Sztabas ji vėl 
neprieme už tai kad jis buvo 
skaitomas kaipo 4-F, reiszkia- 
mas netinkamas vaiskui. Ta
da Senatorius McCarthy ji pa
siuntė in Europa, kur jis už 
musu pinigus straksėjo po vi-

1 sus Europos krasztus.
Bet paskui armija ji vėl pa- 

szauke in vaiska ir szita syki 
ji priėmė. Senatorius McCar
thy apie tai iszgirdes tuojaus 
per telefoną paszauke Genero
lą Miles Rober ir pareikalavo 
kad tam Žydeliui armija tuo- 

- jaus duotu karininko komisi
ja. Senatorius McCarthy tuo- 
iaus pasiuntė laiszkus Laivy
nui, Marinams ir Armijai, rei
kalaudamas komisijos savo 
jaunam draugui. Kai ežia jam 
nepasiseke, jis pareikalavo 
kad szitas kareivis Schine bu
tu paskirtas peržiureti Armi
jos West Point Kariszkos Aka
demijos knygas. Ir ežia Armi
ja nesutiko, priparodindama 
Senatoriui McCarthy kad daug 

kavojus visokiuose kampuo
se, taksuose ir kitokiuose 
induose, ar buvo suvyniojus 
in senas laikraszczius. Poli- 
cijantai spėja kad dar tiek ji 
turi in visokius bonus ir 
szierus. Ji toki turteli buvo 
susikrovus isz namu pirki
mo ir pardavimo biznio. Bet 
ji pat labai tiednai ir var
gingai gyveno.

o o o

mokytesni ir didesni žmones 
kaip Generolas MacArthur ir 
Dwight D. Eisenhoweris ta 
darba buvo pirmiau atlikę.

Tai szitas nabagas, bago- 
cziaus sūnūs buvo priverstas 
stoti in vaiska kaip paprastas 
kareivis. Bet Senatorius Mc
Carthy tuojaus pyszkino in 
Vaszingtona ir iszsistoruojo 
jam nors deszimts dienu atos
togų pirm negu jam reikėjo 
rapartuoti. Paskui Senatorius 
McCarthy parūpino kad szitas 
kareivis galėtu kas sanvaite, 
nuo Petnyczios iki Panedelio 
parvažiuoti namo. Szitam ka
reiviui buvo parūpinta ‘ ‘ Cadi
llac” automobilius su szaufe- 
riu, draiveriu, kuris prie jo 
nuolatos buvo.

Bet ežia jau kitas Generolas 
iszdryso savo baisa iszkelti. 
Generolas Cornelius Ryan sta
cziai in Pentagon ir in Vasz
ingtona pasiuntė savo nepasi
tenkinimą su tokia betvarke. 
Tada Armijos Sztabas buvo 
•priverstas nar biski ta kareivi 
sulaikyti ir jam uždraudė va
žiuoti namo kas sanvaite.

O dabar, toje armijos mo
kykloje kur visi turi iszmokti 
policijanto darba, szitas bago- 
cziaus sūnūs yra priverstas 
mokintis kaip automobiliu va
žiavimo tvarka palaikyti. Jam 
szitas darbas baisiai nepatinka 
ir jis vieszai sako kad jo drau
gai iszmes Armijos Sekretorių 
isz jo augsztos vietos jeigu jis 
nebus paskirtas ir jam patin- 
kamesni darba. Armijos Sekre
torius, Stevens, iki sziol dar 
nieko nėra pasakęs.

Bet szitas szviesiaplaukis, 
Senatoriaus McCarthy szirdies 
vaikas dar ir dabar kaip gai
dys straksi ir Generolus stum
do!

PLATINKI!
“SAULE”

VALDŽIA
IR BEDARBE

Valdžia Nesupranta
Nei Biznio Nei

Pramones
WASHINGTON, D. C. — 

Prezidentas Dwight Eisenho
weris prižada kad valdžia insi- 
kisz ir padės Amerikos pramo
nei, bizniui ir darbo žmogui, 
jeigu biznis dar labiau supras
tos ir jeigu dar daugiau žmonių 
neteks darbo.

Tai skamba labai drąsiai ir 
gražiai ir nuramina daug iszti- 
kimu Republikonu. Bet, atsi
minkime kad valdžia, tai ne 
kompanija, kad valdininkai ne 
biznieriai. Eisenhoweris, buvęs 
augsztas karininkas, Generolas 
mažai ka supranta apie bizni!

Butu visiems geriau jeigu 
valdžia nesikisztu in bizni ar 

I pramone ir leistu darbininku 
algas nustatyti kasztus ir kasz- 
tus nustatyti algas. Tada biz- 

, nis gerai eitu! O kai biznis ge
rai eina, tai ir darbininkas dar- 

' ba turi.
Valdžia insikiszo, norėdama 

ūkininkams, farmeriams padė
ti. Tas valdžios insikiszimas 
baisiai pabrangino viską nuo 
farmu — pavyzdžiui sviesta, 
bulves, miltus ir visus rugius, 
mums taksas pakele, nes mes 
už visa tai turėjome užmokėti, 
sukrovė baisus kalnus tu bul
vių, to sviesto, kuris vėliau pa
gedo ir reikėjo ji iszmesti, ir 
tos bulves supuvo ir reikėjo 
jas ant dyku lauku užarti kaip 
meszla. Ir niekam nieko gero 
isz to nebuvo! Farmerys ir 
sziandien ruguoja, mes dau
giau taksu mokame. Ir visi 
jaueziasi nuskriausti!

Kai pirmoji “Depresija”, 
bedarbe užėjo, 1920 metuose, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KOMUNISTU
VEIKLA ITALIJOJE

RYMAS, ITALIJA. — Ve- 
liausies žinios isz Italijos pra- 
nesza kad De Gaspari buvo lai
mėjęs rinkimus ir butu turejes 
szeszics deszimts penkta nuo- 
szimti visu vietų Taryboje, bet 
Komunistai per suktybes visa 
tai iszkrauke ir De Gaspari pa
stūmė in szali.

Italijos Jaikraszcziai sako 
kad mažiausia septynios de
szimts Komunistu taryboje ne
turi jokios teises tenai būti.

Italijos va’džia dabar priža
da perskaityti ir peržiureti 
tuos rinkimus. Bet maža gero 

/.

isz to galima tikętis, nes jeigu 
tis Komunistai Taryboje tupės 
jie gales nubalsuoti priesz to
kiu žinių paskelbimą ir nepri
ims tos naujos ir teisingos apy
skaitos.

Czia iszrodo kad "Komunis
tai ir Italija užvieszpataus per 
savo suktybes, kaip jie yra 
tiek daug krasztu panasziai 
pavergė.

Už Geležines Uždangos
VERCZIA MINĖTI 

KAPSUKO VALDŽIOS

SUKAKTI

Vilniaus radijas 1953 m. Gruo- 
džia 16 diena minėjo 35 metu 
sukakti nuo paskelbimo tary
bų valdžios Lietuvoje. Mask
vos agentai gana atvirai pra
bilo apie nuo meto Rusu impe
rializmo užmaezias. Lietuviu 
tautos iszgama Vincas Micke- 
viezius, Kapsukas, Kremliaus 
pavestas, jau anuomet bandė 
pavergti Lietuviu tauta, Ko
munistu organizacija gavo 
Maskvos insakyma dėti visas 
pastangas, kad Lietuva vėl 
butu prijungta prie Rusijos. 
Paskubomis raudona armija 
spraudėsi in Lietuvos žeme. 
Revoliuciniai Komitetai sten
gėsi sukurti kraszte netvarka. 
Vokiecziu užimantos iszkan- 
kintas krasztas, tik ka užgy
vento jus iszgujus isz Lietuvos, 
Rusu Komunistu agentu vėl 
buvo alinamas siekiant badmi- 
riavimo miestuose. Tos suiru
tes metu Rusijos smauglys dar 
karta parode savo veidą. Leni
nas ne taip seniai isz Szveica- 
rijos atvežtas in Danija užra
kintame vagone, 1918 mete 
Gruodžio 22 diena paskelbė in- 
saka, kuriuo inkure Sovietine 
Lietuvos respublika. Lietuviu 
Revoliurinis Komitetas buvo 
paskelbta tarybines respubli
kos vyriausybe.

Vilniaus radijas atvira j pri- 
pažinsta, kad “Leninas paža
dėjo teikti visokeriopa pagel
ia Maskvos agentams Lietuvo
je.” Rusijos imperialistinis 
smauglys nusiima kauke. Po to 
sustiprėjo Komunistiniu agen
tu veikimas, kuris buvo sude
rintas su raud., armijos daliniu 
žygiavimu. Tie daliniai buvo 
pasiekė Telszius ir artinosi 
prie Kauno ir Alytaus. “Ko
dėl jie neisztvere Lietuvoje? 
Kas privertė juos apleisti Lie- 
tuviszka žeme?” Vilniaus ra
dijas, kuris jau yra inprates 
nuolat tikrove iszkreipti, tvir

Saugesnis Eroplanas

Amerikos Lakunu ir Lai
vyno sztabaš dabar isztiria 
ir iszmegina nauja eroplana 
kuris butu daug saugesnis 
lakūnams kurie tik mokina
si kaip skristi in eroplana 
vairuoti.

Szitas naujas eroplanas in 

tina, kad tik Amerikos, Pran
cūzijos ir kitu imperialistiniu 
valstybių kariuoipenes gink
luotes pajiegos iszgujusios 
Maskvos agentus isž Lietuvos. 
Vienok isz tikro Vilniaus radi
jas meluoja, nes ne vienas 
ginkluotas Amerikietis ar 
Prancūzas anuomet Lietuvoje 
nekovojo priesz Bolszevikus 
insiverželius. Vad. raudonoji 
armija isz Lietuvos buvo isz- 
guita ne svetimųjų, bet paežiu 
Lietuviu, pirmoj eilej darbi
ninku, bežemiu ir mažažemiu 
su valstiecziais, kurie buvo 
Rusu pavergti ir persekiojami 
per 125 m. Tie kovotojai nors 
buvo blogai aprengti, blogai 
aprūpinti maistu, bet karszto- 
mis Lietuviszkomis szirdimis 
ir nepaprasto patriotizmo ly-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NYKSŽTUKAI PER
DAUG STRAKSI

Pietų Amerikos
Krasztai Melžia Mus

WASHINGTON, D. C. — 
Kai Armijos Sztabas pranesze 
kad armija daugiau kavos ne
pirks, nes ji per brangi, tai ar
mija visiems mums davė labai 
gera pavyzdi.

Keli Pietų Amerikos krasz
tai susimislino mus dar dau
giau pamelszti ir visai be jo
kios geros priežasties nutarė 
pabranginti mums kava.

Kai tik musu Kongresas nu
tarė visa ta kavos pabrangini
mą isztirti, tai tie Pietų Ame
rikos krasztai baisu lerma šu
kele. Kelios Komunistiszkos 
valdžios tuose krasztuose tuo-' 
jaus paskelbė kad jos boika- 
tuos, nieko nepirks, kas Ame
rikoje pagaminta.

Jeigu musu valdžia nors bis
ki proto dar turi, tai ji pasaky
tu visiems tiems nyksztukams, 
eiti po velniais. Visi Pietų 
Amerikos krasztai sykiu nega
li vienai musu valstijai prisi-

Burbank, California, yra 
taip intaisytas, kad moky
tojas sėdi augszcziau už mo
kini lakuna ir gali viską 
daug geriau matyti. Sėdy
nės taip intaisytos kad, rei
kalui prisejus, jos toli ir 
augsztai iszmeta lakuna ir

Italijos Vidaus 
Ministeris

Mario Scelha, buvęs Itali
jos Vidaus Ministeris, czia 
kalba in Italijdnus, steng
damasis sudaryti kita tary
ba, kai ministeris buvo pri
verstas pasitraukti. Prezi
dentas Luigi Einaudi viso
mis galiomis dabar stengiasi 
sudaryti nors kokia valdžia 
savo krasztui. Jis yra pasi
kvietęs in talka szita buvu
si Vidaus Minister! Mario 
Scelba, kuris yra Kriksz- 
czioniu Demokratu Partijos 
szulas. Dabar yra gyvas pa
vojus kad Komunistu parti
ja neužimtu visa valdžia.

Reikia pastebėti kad daug 
ir geru Kataliku priguli prie 
Komunistu partijos, nes Ko
munistai jiems prižada pa
naikinti visus paprastu žmo
nių isznauduotojus. - 

lyginti. O dabar jie taip drą
siai szoka ir sraksi.

Mes be Brazilijos kavos gali
me pragyventi, bet kur Brazi
lija dingtų be Amerikos ma- 
szinu, Amerikos inžinu, Ameri
kos mokslincziu. o ypatingai 
be Amerikos gražiai žaliu pi
nigu? Jau laikas tiems nuksz- 
tukams pasakyti kur jie stovi, 
ir kiek mažai jie sveria.

mokytoja, kad jiedu galėtu 
saugiai su parasziutais nusi
leisti. Eroplanas gali skristi 
szeszis szimtus myliu in va
landa, taip kaip Lakunu ka- 
riszki eroplanai lekia.

□ o o



Kas Girdėt j
In Spring-field, Minn., Al

fred Schneider Ibuvo suaresz- 
tuotas už tai kad jis gruniuojo 
ir grasino viena moteriszke ant 
ulyczios su peiliu. Jis buvo 
policijos paleistas kai jis pa- 
siaiszkino, kad jis per klaida, 
mislino kad ta moteriszke yra 
jo'žmona! (Mesprie szitu žinu- 
cziu nei nežinome ka butu ga
lima pridėti!)

In Santa Rosa, California 
policijos virszininkas pasiun
tė du policijantu in John Blu- 
1110 sztora, groceme ir isz. jo 
gauti tris szimtus doleriu, ku
ris 'buvo skolingas savo buvu- 
sei žmonai už ' palaikyma. 
Sztorninkas Blum policijan- 
tams .yer aszaras teisinosi kad 
jis turi tik septynios deszimts, 
penkis dolerius, ir net parode 
policijantams savo pinigu re
gister!. Bet kai policijantai 
jam paaiszkino kad jiems in- 
.Sakyta visa kava isz jo sztoro 
paimti jeigu jis neturės gana 
pinigu, nabagas greitai isz ki- 
szeniaus iszsikrapszte visus 
tris szimtus doleriu.

Chicagoje, kai policijantai 
sucziupo Orvall Schlater beva- 
ginejant po sztorus, jie rado jo 
kiszeniuose tris tukstanczius 
asztuonios deszimts tris dole- T Į W

l iūs. Jis per aszaras prasze po- 
licijantti jo žmonai nepasaky
ti apie tuos pinigus, neis, jis pa- 
siaiszkino “asz noriu sau nau
ja automobiliu nusipirkti.”

In .Columbus, Mississippi, 
James C. Pidgeon gavo divor- 
sa nuo savo vienos dienos nuo
takos, kai jis teisėjui nusi
skundė kad per pirma diena jo 
nuotaka visiszkai pasigėrė, ji 
apdaužė ir su peiliu isz kam
bario iszsivijo.

' • •

In Las Cruces, New Mexico, 
policijantai jieszko nepapras
to vagies. Koks vagis nuo fa.r- 
merio pasivogė dvylika tuzinu 
kiausziniu, ir paskui ant jo 
farmos paliko tuszczius bak- 
sus ir tuszczius kiausziniu 
luksztus. Tai sakytume buvo 
nepaprastas vagis ir nepa
prasta pautiene.

Dalbai-, kai tiek daug kalba- 
ma apie ateinanczia'bedarbe ir 
kai milijonas yra skaitomi, ku-

“Talmudo Paslaptys”
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1‘ic randasi be darbo, daug fab
rikantu ir biznierių mistiną 
kad ir darbininku unijos dabar 
jau nebeiszdrys daugiau savo 
darbininkams reikalauti. Bet 
iszrodo kad jie ežia klysta.

Jau dabar eina gandai kad 
beveik visos unijos szi pavasa
ri ims reikalauti didesniu algų. 
Gal jau ne tiek daug reikalaus, 
bet visgi reikalaus nuo trijų 
ligi devynių centu ant valan
dos daugiau.

Daug fabrikantu nesutiks ir 
net džiaugsis kai darbininkai 
sustraikuos, nes jau ir taip 
fabrikantai yra įpri veroziami 
daug savo darbininku paleisti, 
nes negali savo tavora parduo
ti.

Isz kitos puses, unijos neisz- 
clrys per ilgai straikuoti, kai 
tiek daug žmonių randasi be 
darbo. Tai iszrodo kad nieko 
tokio 'baisaus nebus szi pava
sari.

Beveik visu uniju vadai da
bar jau senesni, silpnesni ir 
storesnį. Unijų vadai gerai 'ži
no kad jie negali per daug ko 
tikėtis isz valdžios, kaip kad 
buvo po Demokratu valdžia 
per dvideiszimts metu.

Prilyginus prie kiek žmonių 
sziandien dirba, tai vis malžiau 
ir mažiau tu nauju darbininku 
stoja in unijas.

Daug darbininku nenori mo
kėti savo duokles in unijos iž
dus, nes jie nenori kad su ju 
pinigais tu uniju vadai szelptu 
ir remtu Komunistus.

Kai Republ ikonų partija 
skaito tuos žmonąs kurie ran
dasi be darbo, tai visai ipamir- 
szo apie mažesnius miestelius. 
Demokratai dalbai- parodo kad 
tas Republikonu skaiezius su
klydo daugiau kaip per puse 
m i 1 i j o n o b e da rb i u.

Dabar naujas skaitliavimais 
yra daromas, bet Repuiblikonai 
labai norėtu kad tas naujas 
skaitliavimas nebūtu paskelb
tas priesz vasara. Mat rinki
mai artinasi.

N a u j u aut om o b i 1 i u' p a r d a v e - 
jai dabar tikrai biedavoja. Da
bai- sunku naujas automobilius 
parduoti, ir dar sunkiau antru 
ranku automobilius. Tokie 
pardavėjai dabar jau del nau
jo automobiliaus ant permai
nos neima senesnio kaip trijų 
me t u au t omobi liaus.

iSziu dienu žmogus nori dau
giau isz gyvenimo negu gyve
nimas turi jam duoti.

- • • - -

Sziandien darbo žmogus 
kaip ponas gyvena, neįžiūrint 
to kad viskas ka jis turi yra 
ant iszmokesczio. Jis turi dvi- 
deszimts.metu morgieziu ant 
savo namu, jo automobilius 
yra ant trijų metu iszmokes
czio, jis nusipirko televizija 
ant iszmokesczio, jo baldai, 
furnisziai yra ant iszmokes-

•z

ežio; jis dar kas menesis moka 
savo Daktarui už savo sūnelio 
atneszima in szi pasauli; jis 
yra skolingas savo buezieriui, 
sztorninkui, saliuninkui ir su- 
siedui, 'bet jis kaip ponas gy
vena.

K

Senis Butkus sako kad bied- 
ni žmones sziandien turi per 
daug pinigu.

Pypkes Durnai
Gal Teisybe

Kad žiema sena kuproj a, 
In savo tamsu szalta lauža; 
Kada pavasaris atjoja, 
Laukuos kaip gniaužto sniegą 

gniaužia;
Kad meilingai jau cziurkszlena 
Vy turiai kviesliai dainų, .
Ir latakais jau sruvena 
Vandens sultims nuo stogu; 
Kada artojas taisos arti 
Ir lepina sau kuiną szerti, 
Kada saule kvietka jau augina, 
Ir mergos eidamos jas skina: 
Ta syk tai szirdis varginga 
Pradeda su manim kalbėti, 
Ir in save nelaimingas 
Pradedu drasiaus žiūrėti. 
Ta syk nyksta abejone 
Apie Augsztojo esybe, 
Per kurio tiktai malone 
Žmogus gal pažint teisybe.

SKAITYKIT

Cicero, III. — Trisdeszimts 
du metu amžiaus Ciceros ban
ko tarnautoja paszove dvide- 
szimts szesziu metu, vyriszki, 
kuris neatsakąs in jos meile, ir 
pati nusiszove. Ponia Zora Si
mone, nuo 1627 So. 59th uly., 
Bervyn, III., tarnavusi West

ern State Banke Ciceroje, 
lauke prie kario Gourley, 1520 
S. Elmwood uly., Bervyn, III., 
automobilio, pastatyto ties 
159 E. Chicago uly. Automobi
lis stovėjo prie jo studijos, nes 
Gourley dirbo menininku pri
taikomojo prekybos meno sri
tyje. Ponia Simone 'paprasze, 
kad jis ja pavežtu in jos na
mus. Kelionėje ji emepraszyti, 
kad Gourley skirtu jai ir to
liau pasimatymus. Tuo tarpu 
Gourley sakėsi, kad jis to ne
norįs, nes ji esanti senesne, be 
to, iszsiskyniisui.

Privažiavus prie jos namu, 
ji paprasze, kad Gourley japa- 
bueziuotu. Kai szis lenkėsi tai 
padaryti, ji paleido in ji isz re
volverio iszuvi. Gourley, par
kritęs ant szaligatvio, dar isz- 
girdes du szuviu, kuriais, pasi
rodo ji pati nusiszove.

Gouurley, rimtai sužeistas in 
pilvą, guli ligoninėje. .Jis trys 
menesiai kaip su Simone drau
gavęs. Gourley draugas sako, 
jis buvęs “szvelnuis vicngifn- 
gis”, kuris, galimas daigias, 
turėdavęs pasimatymus su ke
liomis kitomis moterimis. —N.

Apie Karalaites
Deriabaro

(Tasa Nuo 3 Puslapio) 

tieis! Tai gal szetonai žmonių 
pavydale tavo gyvastį iszple- 
sze. O ne tikia! Kai]) tai užsi
mokėjo už gera? Ne, asz priva
lau ant saves rugot! Per mane 
pražuvo. Tiek nukeneziau savo 
gyvenime ir da daliai- Dievas 
aiit manes kora užleido. Man 
Dievas nepaskyrė turetie vyra. 
Szitai jau antras pražuvo va
landoje, kada įau pradėjau su 
juom džiaugtis!

Gailiai raudojo karalaite 
Deriaboro ir nuolatos žiurėjo 
in nelaiminga Kodada, kuris 
jos skundo1 ne girdėjo. Vienok
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nesbuvo jis mirtinai 'sužeistu 
ir karalaite paregėjo jog duo
da ženklus gyvasties, nusidavė 
in netolima miesteli pas gydin- 
tojn. Ten nuėjus tuojaus rado 
ir prasze idant tuojaus eitu ir 
tas paklausė, nes kada iii bilda 
inejo, Koclado joje nerado, 
tuojaus pamisimo ’ jog kokis 
žvėris pagriebė. Karalaite ve
la pradėjo verkt, susijudinęs 
jois gaileste gydytojus, nenorė
damas ja tam stone palikt, da
vinėjo rodą idant su juom eitu 
in miestą, žadėdamas duotie 
prieglauda savo name.

i Apsimalszino sziek tiek gai- 
lestije, gydintojus nuvede pas 
save, norint da nežinojo kas 
per viena, apsiėjo vienok su ja 
su prigulinte pagodone. Storo- 
josi visokais budais'- ja sura
min t, nes kada mate, jog jo 
perdestii]ėjimai buvo dovanai, 
kas kartas didinosi gailestis, 
viena tare in ja. Poni, įpraszau 
tavęs, papasakok man savo ne
laime ir pasakyk isiz kur paei
ni? Gal tau kame duosii pata
rimą. Tu jokio suraminimo ne- 
priimi, o ne žinai kaip rūpestis 
žmogų žudo.

Gydintojus teip nuoszirdžiai 
kalbėjo, jog karalaite apie vis
ką papasakojo, o kuris iszklari
ses tare: Kad teip tas daigtas 
turėsi, pavelyk pone pasakytie 
teisybe atvirai, ' kad tie visi 
gailavimai ant tuszczio, reike 
viską mest iii szali, o apsisibrait 
in drūta ir padaryt ka privalu
mai moterystes prisako. Apra- 
szysi kaip apsiėjo broliai su 
Kodadu; o esmių tvirtu, jog 
rasi teisybe.

— Sutinku ant to atsake 
karalaite norint man gailestis 
praeis, kaip nevidonai Kodada 
aplaikys bausme ir kad esi 
toks geras ir nori draugaut ke
lionėje esmių kad ir sziandien 
pasirengus in kelione.

Ne ilgai trukus parengė gy- 
dintojas du mulus, ant vieno 
jis pats, o ant kito karalaite sė
do ir leidosi in kelione. In 
trumpa, laika atkeliavo iii lla- 
runa ir stojo pakelevingu na
me, kur ne trukus paklausė 
gaspadoriaus namo kas ežia 
girdėt? O tas teip atsake: Vi
sas dvaras laibai susirupines. 
Karalius turėjo viena Simu, 
kuris nesidavė pažint, tarnavo 
ežia karatui, . o daliai- nežino 
kas su juom atstiiko! Jo moti
na Firuza, visur Hope jieszkot 
ir klausinėt bet tai vis ant tusz- 
czio. Visi labai gailesį jo ba 
buvo tai jaunikaitis dideles 
iszminties. Karalius turi ketu- 
risdeszimts devynis suims, be 
jo ba kožuas užgimė isz kitos 
motinos, nes ne vienas teip ne 
yra. geras kai Kodadas jame 
visa buvo viltis. Nes kaip ro
dos jau turėjo pražūt ir ant 
tuszczio jieszko.

Gydintojus apmislyjo jog 
karalaitei genaus iszpuola nu-

siduot pas Firuza, nes turėjo 
tai daryt paslapta idant ne da- 
žinofu broliai apie tai, jog ju 
ežia marti randasi, ba galėtu 
nužudyt teip kaip padare su 
Kodadu, norėdamas iszmintin- 
ga žingsni paaryt, pasako ka
ralaitei, idant da tam name už
truktu, o pats ketino nusiduot 
in paloėi ir apsznipinet kur gy
vena Firuza ir kaip pas ja gau
tis.

Iszejas tada iii miestą. Vaik- 
cziodamas po miestą, 'paregėjo 
jog motere, jojanti ant mulo 
puikiai inredyto, paskui kurie 
daug nevaliiiiikiu teiposgi jo
jo, ir toliaus vela pulkas karei
viu trauke paskui kaipo sar
gai. Visi gyventojai miesto įsu- 
.silaike ir sveikino ja .puldami' 
kniupszti. Gydytojus klausė 
tuojaus szale saves istovinczio 
ar ta moteriszke ne 'yra isz pa
ežiu karaliaus?

— Teip, atsake, yra niyli- 
miause karaliaus pati, ba mo
tina Kodado, apie kuri turėjai 
girdėt.

To tik reikėjo gydintojui 
nuėjo paskui Firuza net in me- 
czeta. in kur užėjo padaiintie 
ubagams jalmužnos idant, 
melstųsi pas Dievą už Kodada, 
Žmonių laibai daug priėjo in 
meczeta. Gydintojas persi- 
spraudes net iki sargu Firuzos 
klausė nobaiženistvos o kada 
jau ketino iszeit prisiartino 
prie vieno sargo ir tarė: Turiu 
laibai s v ar be žino apreikszt ka
ralienei meldžiu, tavęs, -ar ne 
galėtum man pavelyt su jai 
matytis?

— Jeigo ka toki apie Ko
dada jos sunu, tai tuojaus ga
lėsi kalbėt su ja, nes jeigu apie 
ka kita turi veikalu, tai ant 
tuszczio, ba ji tiktai sumini už
imta ir apie nieką ne nori ži
not.

— Tai-gi apie jos sunu no
riu kalbėt atsake gydintojas.

— Jeigu teip, eikie drauge 
su manim, o tuojaus busi in- 
1 cistas in paloci ir su ja kalbė
si.

Kada Firuza sugryžo in sa
vo paloci, o nevalninkas pasa
ko apie nepalžinstama, jog nor 
apie svarbu dalyku, apsakyt, 
kiszantis Kodada, tuojaus Fi
ruza liepe inleist. Inlcido tuo
jaus in pakaju Firuzos, kuri 
del visu liepe atsitraukt, tiktai 
dvi vierninkes pasiliko. Kaip 
tiktai inejo gydintojas, pa
klausė greitai karaliene. Kal- 
bekie kai ketinai kalbėt apie 
Kodada ?

— Pone, turiu daug sakyt 
apie tavo sunu. isz ko nemažai 
dyvisiesi.

Tada, apie viską (pasakė apie 
karalaiczius ir Kodada kara
liene viską klausė, nes kada 
pradėjo pasakot apie žudinsta, 
tuojaus apalpo ir puolė ant kė
dės tuojaus priszoko jos vier
ninkes atgaivino, o kada atsi- 
kvotejo, tare in. gydintoju. Ei
kie greitai pas karalaite ir pa.- 
sakykie jei, jog ja kairalius pri
pažino už savo marezia., o tu 
gausi už tai gera užmokesti.
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KATALOGAS ' 
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T, T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi 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.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą;, J uokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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

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

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 2^c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.158—Apie Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 2Qc.

In0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

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

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c. < z 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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.

SlSF 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, Pą.t - JJ. S.
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Apie Kodaka Ir Jo Brolius
Apie Karalaites 

Deriabaro
ANTRA DALIS

A NT vienos .sialos, randasi di
delis ir puikus miestas, va

dinasi Doriabar. Taje sala val
de laibai ilgai, doras ir galingas 
karalius, kuris turėjo visko 
užtektinai, tiktai vaiku neturė
jo. Nuolatai meldėsi idant pa
stotu tėvu. Prasze Dievo sū
naus., nes jo prasminiai riesuvis 
likos iszklausyti, ba vietoje 
sūnaus, jo pati pagimdo jam 
duktere. «

Asz esmių toji nelaiminga 
karalaite! Mano tėvas tuom 
susirūpino, nes atsidavė ant 
valos Dievo. Puikiausi davi
nėjo mail mokslą, ba norėjo 
ant savo vietos po smert ap
teikti karalyste.

Viena diena, kada radosi ant 
medžiokles, paregėjo laukini 
asila, kuri teip toli nusivyjo, 
jog negalėjo trupint in savo 
pulką. Kada sutemo, nusėdo 
nuo arklio idant pasilsėt ir ta
me paregėjo gįrioje terp me
džiu žibu r i. Nudžiauge labai, 
ba misi i jo, jog rytojaus sulau
kus gales savo pulką rast. Sto
jo per tai ir ėjo tiesog ant ži
burio.

Kada prisiartino, paregėjo 
per Įauga didele szyiesa ant 
kaimine, o ant suolo szale pe- 
cziaus, sėdėjo baisus murinas. 
Szale jo stovėjo viedras su vy
nu ir suko ant jieszmo priesz 
liepsna iszmota jautienos, o 
kiek apkepe tai plesze su na
gais ir ede, o kas kąsnis užgėrė 
gružu vyno. Labiause tėvui bu
vo dyivai, jog toje grinezioje 
sėdėjo labai ipatoga motore. 

Buvo labai nuliūdus rankos su-

Ant Gavėnios
No. 198 Gromata arba Muka 

musu Iszgany to jaus J ezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

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

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

' No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczioš Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c.. 

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

risztos, o prie kojų ant žemes 
'sėdėjo kūdikis dvieju, ar trijų 
metu, kuris graudžiai verke.

Tėvas mano tuom regėjimu 
teip susijudino, jog norėjo tuo- 
jaus in grinezia inpult ir ant 
murino užklupt, nes jautėsi 
but silpesniu, vilkino ir žiurė
jo kas tolinus bus. Milžinas 
isztusztines viedra ir suedes 
mesa, atsigryžo in moteri ir ta-

* *

Asz tikrai žiniau, 
Kad daugeli kartu duodasi 

matyt rasztuose, 
Liet u viszkois pravardes 

permainytos, 
Ant Angliszku arba Vokiszku, 

Ne tik advokatai, daktarai, 
Biznieriai ir kiti musu žmones 
Permaino savo pravardes ant 

Angliszku del biznio.
Ir ko ežia stebėtis kada po tam 

Skelbia kad užmirszta sdvo 
tautiszkos kalbos,

Ir in koki laika visai 
iiszsitautina!

Kodėl Sarmatytis savo 
Lie tuv i szk os p r a v a rde s, 

Kuria tėvai ir pro-tevai turėjo, 
Ir isz jos gėrėjosi?!

Ar toki sarmatinasi kad 
Lietuviais ?!

O gal del to kad tai 
Svetimtautiszka pravarde, 
Ir ja Amerikonai negali 

isztarti?
Kodėl mes turime iszmoikti 
Isztarti Amerikoiiiszkas 

pravardes, 
Nors tai gana sunku del 

ateiviu.
Juk tikrais Amerikonas tai 

yra Indijonas, 
Kuri Kristoporas Kolumbas 

czionais surado, 
Kada, atrado Amerika.

O kas kiszaisi Angliku ir 
kitu tautu,

Juk ir jie yra tokiais pat 
“foreigneriais,” 

Kaip ir mes,
Nes ir ju ievai'pribuvo isz 

svetimu szaliu. '
Tasai kuris czionais gimė 
Paeina nuo ateiviu tėvu.

Karta man vienas Airiszis 
kalbėjo,

Kad jis ne yra jok i s 
forcigneris, 

Tik tikras Amerikonais, o ‘bet 
Angliszka kalba kapojo su 

savo Airisziniu brogu, 
Jis tvirtina kad jo tėvynėje, 
Kalbasi tik Angliszka kalba, 

Ir tasai tamsunelis mane kad 
jis yra Angliku!

Nesisarmatinkite įsaivO1 kalbos, 
Nes jeigu jos sarmatinsi, 
Tai ir musu tauta dingo

A ir i s žiu !’

‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Penna. 

re: Na, ar da ilgai tavęs lauksu 
su meile? iSziandien turi man 
pasiduot ir su manim meile da
lytis, ba jeigu ne, tai bus tau 
sziandien galas!

Nieko ne bus, velyt smerti 
rast, ne su tavim prasidėt, at
sake motore. Dai ir dauginus ka 
toki kalbėjo, jog murinas per
pykęs tarė: O tu kvaila sutvė
rimo! Jeigu, tu. manim niekini 
tai ir asz tave niekinu! Tai pa
sakęs, paszoko, griebė nelai
minga už plauku, pakele nuo 
žemes ir szoble isztraukia 
idant galva nukirst, sztai mano 
tėvas 'paleido vilyczia isz sai
doko per Įauga, ir teip taikiai 
jog szona pervere ir kaip ilgas 
puolė ant žemes ir atliko.

Tėvas mano tuojaus inejo in 
grinezia, atriszo moterei ran
kas ir tarė: Kokiu dalyku ga
vosi in rankas to baisiams mil
žino ? Atsake:

— Pone ant musu, mariu 
randasi sala, kur gyvena ke
lios gimines Seracenu, jie turi 
terp saves vyresni ji, o tas yra. 
mano vyru. Tas milžinas kuri 
dabar užmusziai buvo pas ma
no pati už tania ir nežinojau, 
jog karszta meile dege prie! 
man.es ir lauke laiko kuriame 
mane galėtu pagriebt ir teip 
buvo. Viena diena vaiksztine- 
jau su savo šuneliu pamare, tas 
milžinas privaktavo ir pagrie
bė mane ir atvilko in iszita gir
to kur nuo keliu dienu radosi 
jo nevalyje. Vienok norint pa- 
puolau iii jo nagus tai jokio 
riksmo nedaro idant prisisotyt 
manim, o jeigu gerumu negalė
jo iszpraszyt, tai Ipiktumu ir 
kcrsztu ypacz butu nieko ne- 
nuveikeis. Teisybe nuolatos 
kerszijo, jog priverstinai isz- 
gales, nes asz velytai! numirt, 
ne kaip su tekiu milžinu užsi
dėt. Tokia tai mano istorija., 
dabar žinai geras ' pone koki 
nuopelną padariai iszgelbeda- 
mas. mane isz. jo nagu.

— Teisybe, tai yrą daigias 
ne mažos svarbos, ryto store
snes iszrast būda suraminimui 
tavęs, kada nusiduosime in 
mano miestai, jeigu tau patiks, 
galėsi koki laika pabūt kol 
tavo vyras ncatsiszauks.

Patogu. Seranceiika su didele 
akvata tiko, ir ant rytojaus ne 
ilgai jieszkodami, rado pulką 
medeju, kurie laibai džiaugėsi 
iszvede karalių, nes da labiaus 
nusidvyjo pamate patogu kū
diki. Papasakojo karalius apie 
viską, tada vienas isz pulko 
ome motore ant*arklio, o kitas 
kūdiki.

Tokiu tai dalyku, atkeliavo1 
in paloca tėvo mano, kuris pa
skyrė jai puikius pakajus ir 
alpie jos sunu turėjo strone. 
Moteriszke matydama gorade- 
jyste karaliaus, labai jam bu
vo prilauki. Isz pradžios lig bi
jojo ir rūpinosi, jog jos vyras 
apie ja neklausineje; nes pa
maži pradėjo apie ja tupinet ir 
teip sukibo ju meile, jog niekas 
neimtu galėjas atskirt.
Sūnūs jos tuom laik pradėjo 

daaugt. Patogas buvo poteisy- 
bei ir mano tėvas labai ji mylė
jo. Visi dvarokai storojosi jo 
loskas, kaip pas inpedi mano 
tėvo. Ir jis pradėjo apie tai 
mislyt, ba visi lankavojo, kailp- 
ir mano levui isz to pasikėlė in 
puikybe ba lyginosi paežiam 
karatui ne atsimindamas ant 
savo praeigos. Kada atėjo in 
metus, o negalėjo'sulaukt idant 
mano tėvas jam siūlytu mane 
už paežiu, inisidrasines pats pa- 
prasze.

Buvo tai didele nedorybe isz 

jo szalies ir vertas buvo dide
les koros, nes mano tėvas ne 
užpyko, tiktai pasakė, jog apie 
mane kitailp mislyje. Tas nedo
ras teip užpyko, jog apmi'slino 
būda nužudint mano tęva. 
Ir teip padare pervere mano 
tęva su sztilietu ir pats save 
apsiga.rsino karalium,. Tai pa
daręs, jo noru buvo, nusiduot | 
in mano pakajus arba, nužudint 
arba, priverstie idant butau jo 
patinuos kada rengėsi pas ma
ne, vienas vierniauses veziras 
parsergejo mane ir pagriebęs 
už rankos nuvedė pas savo gi
mines. Teip ilgai mane ten lai
ke, kolei neparenge laiva ant 
kurio ketino mane iszgabent. 
Tada asz su viena nevaluinke 
ir su tuom veziru kuris velijo 
su manim keliaut, ne kaip bū
tie pas ta netikusi žadintoju.

To veziro buvo mieriu, nusi
duot su manim pas kaimynus 
karalius ir praszytie pagalbos 
del iszgujimo to nevidono isz 
karalystės mano. Kėlės dienas 
plaukėme marioms pasidaro 
baisus szturmas ir musu laivas 
susimusze pakrasztyje in uola. 
Visi nuskendo tiktai asz viena 
likaus iszmesta ant kraszto, o 
kokiu budu? Nežinau, tiktai 
kada atsikvotejau, gulėjau ant. 
žemes.

Vietoje dekavotie Dievui,

ties, pradėjau rugot, ba veli
jau drauge su kitais rastie gra
bą szaltam vandenyje. Vietoje 
gailėtis gero veziro ir neval- 
ninkes, tai jiems to pavydėjau. 
Jau norėjau mestis in vandeni; 
sztai iszgirdau užsaves baisa, 
o kada atsigryžau, paregėjau 
raitus žmonys, o taupė kuriu 
vienas puikiauise iszrode ir sė
dėjo ant puikaus arklio. Su
pratau tuojaus, jog tai yra po
nu tu visu ka ji apstoja. Buvo 
tai jaunas patogas vyras. Nu- 
sidyvijo labai, radęs ežia jauna 
motore ir pradėjo klausinėt: 
Kas esmių do viena ir isz kur 
paeinu? Verkdama alpie viską 
papasakojau, o dasiprato visi, 
jog viena likaus, ba skola ml ros 
laivo pludurevo kraszte. Pra
dėjo apie viską klausinėt da- 
duodami, jog ju karalius labai 
geras ponas ir jog-turesu jo 
pal u o c i u os e p r i gi aud a.

O buvo tai pats karalius tos 
salos, tas jaunikaitis ir tare in 
ja. Meldžiu tavęs poni, nesirū
pink! Jeigo Dievas del daseki- 
nio tavos taje nelaime užsiun- 
te, tai kitu kuom užmokės. Asz 
duodu žodi, jog asz tau visa
me pagelbėsiu. Asz savo palo
ca tau pavedu, kuriame su ma
no motina gyvensi, o kuri la
bai gražiai su tavim apsieis ir 
saldins tavo gyvenimą. Ne ži
nau iki sziol kas esi, nes jau- jog mane iszgelbejo nuo smer-
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response cards, thank you cards, 
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cziu ir labai gailuosu tayes.
Padekavojau karatui už jo 

geradejysta tikau ant visko ir 
papaisakojau kuom esu. Papa
sakojau jam apie nedora drąsą 
Serance.no. Karalius ir džiau
gėsi ir gailėjosi jog tiek turė
jau nukentetie. Kada parkelia- 
vom in paloci, perstatė -mane 
savo motinai. Turėjau vela vis
ką papasakot. Karaliene vos 
neapalpo isz gailestes kada tai 
iszgirdo. In antra diena kara
lius teip prie mainės prilipo, 
jog atidavė man pats save, o 
po draugei ir szirdi.

O kad buvau labai susirūpi
nus, tai tas jo iszverimas mei
les ne laibai apėjo, nes in kelin
ta diena pradėjau apie viską 
užmirszt, ir jau pradėjo reng- 
tie vestuvių.

Kelioms dienomis priesz ves
tuves nusidavem in pakraszti 
mariu kur stovėjo daugelis lai
vu ir kaip ant kokio negiluko 
užsimano karalius ant vieno 
laivo plaukt. Sedome ir vos 
nuo kraszto kėlės varsnas atsi- 
tolinom, isztai 'pakilo audra ir 
per kėlės dienas tiek naktį 
kaip ir diena, buvom nei gyvi, 
nei numirė! Ir tame laivas pa
taikė ant pavandines olos lai
vą sumusze, visi nuskendo ir 
tik mane viena ant lentos isz- 
mete ant kranto. Pasilikus gy
va nežinomo aplinkinėj, lei-

Your choice
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TYPE STYLES
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Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.
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“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

dausi toliaus ar laikais nedaži- 
nosu kokio karalyste randasi 
ir tame likaus užklupta, per ta 
baisu milžiną, kuris mane pa
griebė ir pas save atnesze. No
rėjo mane gaut ant savo sza- 
lieš, nes asz vilkinau ant to
nus. Dabar tęs priek tavęs (pri
gulu ir darykie įsu manim ka 
nori.

Kodadas iszklauses tarė: 
Kaip asz galu prisisavint sau 
motere teip augszto gimimo o 
da karalaite?

Tame karalaite iszemus isz , 
enezio atvira laiszka kuri pri
gulėjo prie Kodado, o buvo isz- 
puolus, kada eriojosi su milži
nu. Toje laiszkoje 'buvo para- 
szytas isz kur paeina ir jog yra 
sūnūs karaliaus Haritno.

Visi karalaicziai nusidžiaugė 
jog Kodadas yra ju brolis nes 
szirdyse kitaip mislijo ir pra
dėjo degtie rūstybe. Naktį ka
da, susirinko visi in paszali, 
kada Kodadas miegojo su ka
ralaite po viena audekline bū
da, pikti broliai užmirsze apie 
geradejyste brolio kuris juos 
iszgelbejo isz ranku murino 
pastanavijo ji užmuszt.

Vienas tarė: turime pa
daryt ba kada tėvas dažinos 
jog jis yra jo sūnūs ir ta baisu 
milžiną ingalejo ka mes visi 
negalėjom, tai jam gatavas ka- 
ralysta atiduot o mes visi bu
sime po jo valdžia.

Tie žodžiai del visu sutiko ir 
tuojaus inpuole in būda kuro- 
je Kodadas miegojo ir daug 
labai žaiduliu uždavė, potam 
nevilkine leidosi in Haruna ir 
ant rytojaus buvo tenais.

Perkelevimas ju malszino tė
vo rūpesti, kuriuos jau nesiti
kėjo matyt. Klause ju apie, 
priežaste užtrukimo, nes jie 
teisybes ne sake, nei apie Ko- 
dada nei apie milžiną, tiktai 
meliavo jog nelaimiuose mies
tuose užtruko.

Kodadas tuom laik kruvinas 
ir pusiau numiręs gulėjo būdo
je su savo mergina kuri vos 
gyva isz baimes, sėdėjo grau
džiai verke net plaukus rovė 
nuo galvos: Ach! Kodadai! 
Brangiauses mano vyre! Ar 
asz tikėjausi tave norint? Ar 
kas-gi galėjo tikėtis, idant ta
vo locni broliai ant tavo gyvas-

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Žinios Vietines
— Ponia J. Szerkszniene, 

isz Shenadoro, lankeisi mieste 
su reikalais ir prie tos progos 
atlankė “Saules” Redakcija, 
kuri atnaujino [prenumerata 
del savo uoszioip. M. Szerksz- i 
nio. Acziu ulž atsilankyma.

— Seredoj pripuola Szv. 
Motiejo apasztalo, o Tautisz- 
ka Vardine: Sirtautas. Ir ta 
diena: 1945 metuose Egipto 
Premieras nužudytas, kai jo 
krasztas paskelbia k'ara priesz 
Nacius;1950m., mainieriu Uni
ja patraukta in teismą pasi- 
■aiszkinti kodėl ji nepaklauso 
insakynio nestraikuotu minksz 
tos anglių krasztuoise.

— Readingo Angliakasyk- 
liu kompanijos ofisai kur ran
dasi namie 'prie kampo Main ir 
Pine uly., bus perkelti in St. 

•Nicholas Central breikerio ofi
sus, Kovo (Mar.) pirma diena. 
Gal tas namas kur raudasi 
mieste ’bus ant pardavimo.

— Ketverge pripuola. Szv. 
Tarazigo, o Tautiszka Vardi
ne: Regimantas. Tailpgi me
nulio atmaina Delczia. Ir ta 
diena: 1931 metuose Lietuviai 
pirmu kartu reikalavo panai
kinimo baudžiavos Lietuvoje; 
1804m., Rcųnilblikonai turėjo 
savo pinna. Kongreso posėdi, 
per kuri jie paskyrė Thomas 
Jeffensona del Prezidento. Tai 
buvo pirmas tokis posėdis po
litikierių. Ir kas nuostabu ir 
žingeidi! yra tai kad szitas pir- 

» mas posėdis buvo vadinamas 
Republ ikonų posėdis, kurie 
sziandien yra musu Demokra
tai; 1819 m., pirmoje taupini- 
mo banka buvo insteigta Phi- 
ladelipliijos mieste, kuri 'buvo 
pavadinta “Philadelphia Sav
ing Fund Society”; 1910 m., 
Oregon valstija invedc naujas 
taksas, szita valstija tada pra
dėjo takšnoti automobiliu ga
zoliną. Sziandien visos, valsti
jos milijonus doleriu isz tokiu 
taksu kas metai gauna; 1950 
m., Maskva paskelbė inkuri- 
ma naujo laivyno.

— Bundy Tubing kompa
nija kur randasi Hometown, 
pranesze kad szimta darbinin
ku kur dirba ant treczio szip- 
to, bus praszalinti nuo darbo 
Kovo (Mar.) pirma diena, isz 
priežasties kad szita kompani
ja neaplaikineja užtektinai 
orderiu.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Aleksandro, o Tautiszka Var
dine: Gerdenis. Taipgi ta die
na: 1949 m., Amerikos karisz- 
kas bomlbiieszis “B-50 Super
fortress” isizskrido isz Garsi-

Szitas visai naujas eropla
nas, XV-I Convertiplane yra 
pirmas tokis Amerikoje ar 
gal ant viso svieto. Jis La
kūnu Sztabo buvo paskelb
tas in St. Louis miestą. Jis 
taip intaisytas kad jis gali
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— Jiegu skola užmokėsi, 
tai dideli džiaugsma turėsi.

nell Air Force Base, Fort 
Worth, ir apskrido visa pasau
li ’be jokio sustojimo. Jis skri 
do apie du szimtu keturios de
szimts devynias mylios iii va
landa, ir visa ta kelione aplink 
visa, pasauli atliko indevynios 
deszimts keturias valandas ir 
viena miliutai; 1848 m., Kara
lius Louis Philippe buvo nuo 
Prancūzijos sosto nuverstas, o 
antra Prancūzijos Respublika 
buvo instaigta; 1936 m., Ame
rikos karo sztaibas užima val
džia Japonijoje. Kariszka val
džia paskelbta; 1947 m., Lewis 
W. Douglas paskirtas Ameri
kos Ambasadorium Anglijai.

Shenandoah, Pa. — Laido
tuves seno veterano Simono 
Stanalionio, nuo 303 W. Coal 
uly., invyko Subatos ryta isz 
Graboriaus II. A. Valukievi- 
czią koplyczios 535 W. Centre 
uly., su apiegomis in Szv. Jur
gio bažnyczioje devinta valan
da ir palaidotas in parapijos 
kapinėse. Nariai isz VFW Pos
to 268 dalyvavo laidotuvėse. 
Velionis ip-ąsimire pareita 
Utarninka Vasario 16 d., na
muose pas pons. Al. Norris# 
300* AV. Coal ui v. Velionis tar- 
navo ilga laika Amerikos ar
mijoje ir aplaikinejo pensija 
nuo Dede Šamo. Gimė Lietuvo
je, atvyko in Amerika, kuris 
per keletą metu dirbo anglia- 
kasyklose, po tam instojo in 
Amerikos armija 1918 metuo
se. Velionis neturėjo jokiu gi
miniu.

Palm Springs, Calif. — Pre
zidentą s Dwight Eisenhowe- 
ris su savo žmona dabar vaka

Naujas Eroplanas

isz padangių staeziai nusi
leisti kad ir ant stogo, bet 
jis teipgi gali skristi kaip ir 
paprasti eroplanai. Jame 
gali važiuoti trys žmones. 
Szitokis eroplanas butu la
bai patogus tiems kurie

ruoja, atostogauja iii Palm 
Springs, California. Laikrasz- 
t įmukai spėja kad jiedu tenai 
pasiliks ant ilgesnio laiko, nes 
oras tokis gražus ir Prez.. Ei- 
senhoweriui golfo lo’szimas te
nai taip labai patinka. Prezi
dentais ketino gryszti Panede- 
iio r\ ta, bet dabar iszrodo kad 
jis dar del keliu dienu tenai 
pasiliks. Jis tenai golfą loszia 
su ipo visa svietą'pagarsėjusiu 
losziku, Ben Hogan, kuris gol
fo loszima tenai mokina.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Dwight Eisenhower is 
pakvietė in Atsarga Lakuna 
Pulkininką Charles Lindbergh 
52 metu senumo, kuris 1927 
metais pirmas 'perskrido At
lant iko mares. Prez. paprasze 
Senatai leidimo pakelti Linid- 
bergha in Brigados Generolus.

Lindbergh pasitraukė isz 
Aviacijos 1941 m., patekės in 
Roosevelto vyriausybes nema
lone, kai jis gryžes isz Vokieti
jos, savo straipsniuose iszgyiie 
Goeringo Aviacija, kuri karui 
prasidėjus pasirodo isz tikrųjų 
žymiai pramiszesne ulž Sovietu 
aviacija.

ŽUVO NAMU 
GAISRE

11 Metu Mergaite Ir 
Jos Dede

WILLIAMSTOWN, N. J. — 
Vienuolikos metu mergaite su 
savo dede žuvo gaisre, kai tri
jų augsztu namai sudege.

Vienuolikos metu Sue Ho- 
wett ir jos dede dvideszimts 
keturiu metu amžiaus John 
McDona, lakūnas žuvo tame 
gaisre.

Gaisras prasidėjo virtuvėje. 
Ponia Howett stengiesi pa
siekti savo dukters kambarį, 
bet durnai ja neprileido. Ug
niagesiai pribuvo isz Williams
town ir Glassboro. Deszimts 
žmonių kurie tuose namuose 
gyveno suspėjo iszbegti.

KETURI ISZ VIENOS 
SZEIMYNOS ŽUVO

WOOSTER, OHIO. — Poli- 
cija pranesza kad sūnūs ir tė
vas viens pas kita važiuodami, 
susimusze automobiliais ir ke
turi isz tos szeimynos buvo už- 
muszti.

Žuvusieji buvo szeszios de
szimts vieno meto amžiaus 
Willard Garrison, jo sūnūs, 
trisdeszimts keturiu metu am
žiaus Charles, jo žmona trisde

miestuose gyvena, o nori 
eroplanais kur nors važiuo
ti. Reiszkia jie turėtu tik ant 
savo namu stogo užsilipti ir 
szvyst....!
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szimts trijų metu Naomi ir 
Willardo dukrele, keturiolikos 
metu amžiaus Jaye Loretto. 
Kiti szeimynos nariai, visi jau
ni vaikai buvo sužeisti, ir buvo 
in ligonine nuveszti.

Sūnūs važiavo savo tęva at
lankyti, ir tuo paežiu sykiu tė
vas, nežinodamas kad jo sūnūs 
atvažiuoja ji atlankyti, nutarė 
važiuoti ji aplankyti. Ir abieju 
automobiliai susikūlė ant 
vieszkelio tarp jųdviejų namu.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

dimi kovojo priesz insiverželi, 
kol jis buvo galu gale privers
tas visai palikti Lietuva. Lie
tuviai patriotai seke ne turto, 
bet laisves.

Vienok imperialistine rau
donoji Rusija nenurimo. Ji pa- 
sirasze ne viena sutarti su Lie
tuva. Ji iszsižadejo amžiams 
Lietuviszku žemiu 1920 m. Lie
pos men. 12 d., sutartimi, dar 
esant, gyvam Leninui, kuris 
ankseziau buvo insakes pa
vergti Lietuva. Kiek vėliau bu
vo pasiraszyta eile kitu sutar- 
cziu drauge su tarpusavio ne
puolimo sutartimi. Sztai Vil
niaus radijas toliau dėsto: 
‘ ‘ 1940 metuose broliszkoms ta
rybinėms respublikoms pade
dant, kova buvo vainikuota 
szlovinga pergale, Lietuvoje 
amžiams suplevėsavo laisvoji 
tarybų vėliava”. Gerai, kad 
Bolszevikai dar karta pripaži
no szia tiesa. Ne tarybines res
publikos, bet Rusu szarvuo- 
cziai ir ju kariuomene užėmė 
Lietuva. Toks pareiszkimas 
gali būti indomus ir Amerikos 
atstovu ofisu komisijai, kuri 
tiria Lietuvos pavergima ir 
Lietuviu tautos persekiojimą. 
Gerai, kad Maskva pamirszo 
tvirtinti Lietuvius praszius 
juos pavergti.

Malenkovas, kaip ir Hitle
ris, kuria amžina vergija. Hit
leriui griuvus, Vokietijoje in
gy vendinta demokratija. Isz- 
musz valanda, kai ir Stalino, ir 
Malenkovo uždėtos grandys 
Lietuviams taip pat bus sutru
pintos. Maskvos vėliava neple- 
vesuos amžius.

Kalėdos Lietuvoje 
Buvo Liūdnos

Agitatoriai ir komjaunuoliai 
saugojo, kad niekas nepasisza- 
lintu iszf darbo, apie jas oficia
liai nebuvo užsiminta ne žo
džiu. Darbininkai ir kiti buvo 
varomi in susirinkimus, kad 
keiktu Berija ir jo bendriniu-
kus, kartodami in Maskvos ai- 
da, kad “trigubai tebūna pra
keiktas jis ir kiti jo bendrinin
kai nuodingos gyvates ’ ’, auk- 
sztintu j u b udelius ir iszkil- 
mingai žadetusi už tai, kad vi
si jie buvo suszaukti, dar dau
giau pakelti darbo naszuma, 
tikriau pasakius, už ta pati 
darba gauti mažesni atlygini
mą. Vienok žmones szvente 
szventes, kas ir kur galėdamas, 
privaeziai. Budinga, kad net ir 
Maskvos radijas, norėdamas 
pavaizduoti, jog, esą, So v. San- 
jungoje ir jos pavergtuose 
krasztuose niekas nepersekio
ja sanžines laisves, Anglu kal
boje praneszime Užsieniui pa
skelbė kad Latvijoj, Lietuvoj 
ir kitur bažnyczios pilnos žmo
nių.

(TOLIAUS BUS)

J

Michigan valstijos Guber
natorius G. Mennen Will
iams sveikina pirmuosius 
Gubernatorius kurie yra at
važiavę in Gubernatorių 
Seimą in Detroit įhiesta.

VALDŽIA
IR BEDARBE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

prekes nupuolė daug greicziau 
ir daug žemiau negu per 1929 
Depresija. Bet ta pirmoji De
presija buvo iszgydyta per ke
lis menesius su gerais pinigais 
ir su biznierių nusistatymu 
kaslink kasztu ir algų.

Bet kai 1929 Depresija už
ėjo, tai jau valdžia insikiszo, 
norėdama padėti, nustatė al
gas, ir palaikyti tas algas val
džia pradėjo.pinigus in kiaura 
maisza pilti. Valdžia panaikino 
aukso miera, pareikalavo kad 
visas auksas butu sugražintas. 
Valdžia taip darydama, norėjo 
ir pinigu verte nustatyti.

Ir nežiūrint visu tu bilijonu 
doleriu, kuriuos valdžia pra- 
kiszo per ta Depresija, geriau
sias tos Depresijos metas nega
lėjo prisilyginti net ir pras- 
cziausiam metu pirmos Depre
sijos.

Vienas geras biznierius isz 
Wall Street butu daug dau
giau nuveikęs ir visiems padė
jęs su keliais milijonais dole
riu, negu valdžia padare su sa
vo bilijonais.

Sakykime ka norime, ar 
mums patink ar ne; nuo dide
liu biznierių ir fabrikantu pa
reina darbininku likimas. Kad 
ir galingiausia unija ar ge
riausia valdžia nieko negali 
padaryti jeigu biznierius su
bankrutuoja. Valdžia laikinai 
gali darbininkui darba duoti, 
kaip ir davė per ta WPA. Bet 
visi ir tada žinojo kad tai ne 
tikras darbas, bet tik ubagui 
iszmalda.

Kad ir gerais laikais, valdžia 
neturi jokio biznio statyti ar 
tai didelius ofisus, vieszkelius, 
prudus ar ežerus, nes valdžiai 
deszimts sykiu tiek kasztuoja, 
kiek kasztuotu jeigu tas dar
bas butu pavestas biznieriams, 
kontraktcriams ir fabrikan
tams. Per ana kara, visi galėjo 
pamatyti ir pasimokinti kaip 
gramozdiszkai, kvailai ir pa- 
szieliszka i brangiai viskas 
kasztavo ka tik valdžia state, 
gamino ar kur bizni vare. Val
džios darbas valdyti, o ne biz
ni vesti.

Gubcinatoi iu Susirinkimas

Szitame seime dalyvavo 
pustreczio szirnto Kongres- 
monu ir daug Daktaru. Czia, 
isz kaires in deszine randasi: 
Gubernatoriai William G. 
Stratton isz Illinois;-Robert

KONFERENCIJA
UŽSIBAIGĖ

Nieko Nenuvekc

BERLYNAS, VOK. — 
Per dvideszimts penkias ilgas 
ir nuobodžias dienas Keturiu 
Didžiųjų Vieszpatyscziu mi
nisterial, sekretoriai tariesi, 
barėsi, mitingavo, spyczius 
pyszkino, szimtus inneszimu 
innesze ir nieko nenuveike.

Butu buvę visiems geriau 
jeigu musu Sekretorius Dulles, 
butu pirma sanvaite savo mar- 
szkinius ir pancziakas susipa
kavęs ir pargryžes namo. Jis 
ežia daug reikalingesnis. Ir 
mes butume susitaupine kele
tą szimtu tukstaneziu doleriu.

Kai szita, taip vadinama' 
konferencija užsibaigė, tie tu 
Keturiu Didžiųjų Vieszpatys
cziu Atstovai, griausmingai ir 
didingai paskelbė kad jie szi- 
tiek ir szitaip nutarė, szita nu
veikė, szita padare:

1— Nutarė vėl tartis. (Va
lio!) Susirinks Balandžio, Ap
ril dvideszimts szeszta diena 
Genevoje, Szveicarijoje. Szita 
syki kaip, ne keturi, bet penki 
didieji! Szita syki sesis prie 
tarybų stalo ir Komunistiszka 
Kinija. (Gal tarp Sovietu ir 
Kiniecziu dalyvavimo, bus ga
lima tikra apyskaita duoti 
kiek jie musu vaiku, kareiviu 
iszžude, taikos laiku, Korėjo
je).

2— Jie per szita antra konfe
rencija tarsis apie Indo-Kini- 
ja ir apie Korėjos suvienyji-

į ma, nors jie prie nei jokio su
tarimo nepriėjo kaslink Vokie
tijos ar Austrijos.

3— Jie pakvietė szesziolika 
kitu tautu dalyvauti ateinan- 
czioje konferencijoje, ne kaipo 
dalyviai'bet kaipo žiūrėtojai.-

4— Jie prižadėjo pasitarti 
apie nusiginklavimą, kuris 
klausimas bus iszkeltas dar ki
toje konferencijoje, Lapkri- 
ezio, (Nov.) dvideszimts asz- 
tunta diena.

5— Sutiko kad jie negalėjo 
sutikti ant svarbiausiu klausi
mu: Vokietijos suvienyjima ir 
Austrijos iszlaisvinima.

Vat tai tau visas tu dvide
szimts penkių dienu konferen
cijos prakaitas ir darbas!

Amerikos Sekretorius, atsi
sveikindamas su kitais atsto

B. Meynes, isz New Jersey; 
Williams; Edward Arn, isz 
Kansas; Johnston Murray 
isz Oklahoma; ir Frank Cle
ment, isz Tennessee.

o □ o

vais, linksmai ir drąsiai pasa
kė kad jis tikisi kad dar ran
dasi vilties susitarti kaslink 
Korėjos laisves ir suvienyjimo. 
Dulles mums iszrodo kaip insi- 
mylejes jaunuolis kuriam vil
tis yra amžina. Bet suaugu
siam ar pasenusiam, tokia vil
tis isztikro kvaila.

MOLOTOVO DAR
BAS NEBAIGTAS

Nepasiseke Europoje; 
Gal Pasiseks Azijoje

BERLYNAS, VOK. — So- 
vietų Rusijos Užsienio Minis- 
teris, Vyacheslavas Molotovas, 
su nuliudimu prisipažinsta 
kad jam ne kaip pasisekė Ke
turiu Didžiųjų Konferencijoje. 
Jis nieko nenuveike, bet nelei
do ir kitiems ka gero nuveik
ti!

Jam buvo insakyta suskal
dyti tas Tris Didžiausias 
Vieszpatystes; Amerika, Ang
lija ir Prancūzija. Jam ežia ne
pasiseke. Bet jis antra savo 
tikslą labai gerai atliko; taip 
gaiszino, tiek negalimu ir dur
nu klausimu state, kad nieko 
nebuvo galima atlikti.

Musu Sekretorius Dulles ir 
kiti valdininkai dar nieko ne
sako ir nenori sakyti ar prisi- 
pažnti, bet jeigu jie teisybe 
nors syki pasakytu, jie pasa
kytu kad jie žino kad “Molo
tovas daug daugiau laimėjo 
isz tos konferencijos, negu jie 
visi trys sykiu! ’ ’

Sovietu Rusijos Armijos 
Sztabas, kuris dabar valdo vi
sa Rusija buvo insakes Molo
tovui kad negalima isztraukti 
Sovietu armijų isz Austrijos ir 
kad jis tai nepamirsztu toje 
konfereencijoje. Molotovas ir 
nepamirszo, nes jis dar nori 
pagyventi.

Sovietu Karo Sztabas jau- 
cziasi kad Rusija dar nėra ga
na galinga namie, kad ji galėtu 
dabar iszsitraukti savo armi
jas isz Rytu Vokietijos ar isz 
Austrijos. Ir taip Armijos 
Sztabas buvo insakes Moloto
vui, kad jis rengiesi važiuoti 
in ta konferencija. Jis szita 
darba puikiai atliko!

^Pirkie U. S. Bonus!


