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Senatoriaus Jos. McCarthy Byla Rengiasi Isztirti ! ROOSEVELTJJI

V. L. Boezkonuki, Editor and Mgr. 65 METAS

PER ŽANDA
SENAS

INSTATYMAS
Sūneliai Sugryžo Isz Nelaisvės

Senato Komisijos vyriau
sias advokatas, Ray H. Jen
kins, stovintis, antras isz 
kaires, su kitais tos komisi
jos nariais peržiūri rasztus 
kaslink tos bylos tarp Sena
toriaus McCarthy ir Armi
jos Sztabo.

Vėliau szitos komisijos 
pirmininkas Senatorius

Isz Amerikos
AMERIKOSSEKRETORIUS
PATENKINTAS

SYRACUSE, N. Y. — Ame- 
rikos Sekretorius John Foster 
Dulles pargryžes isz Londono 
ir Paryžiaus, sako kad jis yra 
patenkintas su pasikalbėji
mais kaslink Indo-Kinijos 
klausimo.

Jis sako kad jis tikisi kad 
Genevos Konferencijoje bus 
galima daug nuveikti kaslink 
taikos Azijoje.

‘‘Visam laisvajam pasauliui 
butu baisiausia nelaime, jeigu 
dabar Indo-Kinija butu pra
rasta ir papultu in Komunistu 
rankas, ’ ’ sake Sekretorius 
Dulles.

Jis sako kad jis tikisi kad 
gal bus galima sudaryti de- 
szimts vieszpatyscziu sanjun
ga Pacifike, kaip yra sudaryta 
tokia sanjunga dabar Europo
je. Tokios sanjungos tikslas 
butu užkirsti Komunistams ke
lia visuose Azijos krasztuose.

Jis apie tai pasitarė Londo
ne su Anglijos Užsienio Sek
retoriumi Eden ir Paryžiuje 
su Prancūzijos Užsienio Mi- 
nisteriu Georges Bidault.

Jis su laikrasztininkais ma
žai kalbėjo ir dar mažiau jiems 
pasakė, pasiaiszkindamas kad 
jis dabar nori namie, savo na
muose ant Lake Ontario, ke
lias dienas pasilsėt, paskui 
pribūti Vaszingtone pasitarti 
su Prezidentu Dwight Eisen- 
howeriu ir su kitais sztabo na
riais, pirm negu jis iszvažiuos 
vėl in Europa, dalyvauti toje

Karl Mundt pasakė kad ad
vokatui Jenkins nevalia 
nei žodžio isztarti laikraszti- 
ninkams, nevalia jam kalbė
ti per radija ar televizija kol 
visa szita byla bus isztirta.

Czia., paveiksle, sėdintieji 
yra, isz kaires in deszine: 
Senatorius Charles Potter, 
Republikonas isz Michigan;

Genevos Konferencijoje.
Paryžiuje Amerikos Diplio- 

matai ir laikrasztininkai spė
ja kad baisiai daug kitu svar
biu klausimu bus iszkelta toje 
Genevos Konferencijoje, ir 
vargiai bus laiko Amerikos 
Sekretoriui iszkelti Tolimųjų 
Rytu klausima.

Vėliava ant Balinamųjų 
pusiau stiebo pagerbti miru
si Senatorių Dwight Palmer 
Griswold, Republikona isz 
Nebraska. Jis pasimirė in , 
Bethesda Laivyno ligonine. 
Pirm negu jis stojo in Se
natą, jis buvo Nebraska 
valstijos Gubernatorius nuo 
1940 iki 1946 metu.

Mundt ir John McClellan, 
Demokratai isz Arkansas. 
Stovintieji yra isz kaires in 
deszine: Sen. Everett Dirk
sen, Republikonas isz Illi
nois; Jenkins; Sen. Henry 
Jackson, Demokratas isz 
Washington; ir Sen. Stuart 
Symington, Demokratas isz 
Missouri.

NEPRASTOS ALGOS

Keturiu Algos 
$2,000,000 ...

NEW YORK, N. Y. — 
General Motors automobiliu 
kompanija paskelbė kad ketu
ri vyriausieji kompanijos vir- 
szininkai isz viso pernai gavo 
du milijonu doleriu algos. Isz 
tikro, jie gavo daugiau kaip 
du milijonu doleriu, bet kom
panija tik tiek paskelbė.

Kompanijos Prezidentas 
Harlow H. Curtice gavo $637,- 
233.00. Užpernai jis gavo 
$521,200.

Vice-Prezidentas ir finansų 
komisijos Pirmininkas Albert 
Bradley gavo $575,325.

Louis C. Goad, veikiantis 
Vice-Prezidentas ir automobi
liu daliu prižiūrėtojas, gavo 
$486,000.

Ronald K. Evans, kitas vei- 
! kiantis Vice-Prezidentas gavo 
Į $421,200.

Nežiūrint to, kad tiek daug 
pinigu buvo szitiems virszi- 
ninkams iszmoketa, General 
Motors kompanija tiek pelno 
padare kad szitos, kad ir bai
siai dideles algos, nesudare nei 
puses vieno procento tos kom
panijos ineigu!

Tie, kurie turi szierus in szi
ta kompanija, 1953 metais ga
vo po $6.71 už kiekviena szie- 
ra.

Tai reiszkia, kad nepaisant 
tu dideliu algų, visi gerai pasi- 
pelnijo isz General Motors 
kompanijos automobiliu biz
nio.

Piatinkit “Saule”

Demokratai Nerems 
James Roose vėl t a Per

Rinkimus

CALIFORNIA. — James 
Roosevelto žmona intare savo 
vyra kaipo paleistuvi, bet De
mokratu Partijos vadai in dvi- 
deszimts szeszta distrikta, Ca- 
lifornijoje vistiek pasakė kad 
jie rems ji per rinkimus.

Ana diena, viso kraszto De
mokratu Partijos pirmininkas, 
Stephen A. Mitchell kitaip in 
ta klausima žiurėjo. Jis turbut 
jo žmonai geriau intikejo, negu 
in Roosevelta. Jam, kaipo sa
vo partijos pirmininkui ponios 
Romelle Schneider intarimai 
daug reiszke.

Jis tuojaus parasze laiszka 
Demokratu Partijos komiteto 
pirmininkui kuriame jis sta- 
cziai pasakė kad Demokratu 
Partija jokiu budu negali rem
ti per ateinanezius rinkimus 
Prezidento Franklin Delano 
Roosevelto sunu, Californijoje, 
ir jis patarė kad tas Roosevel- 
tas pasitrauktu isz rinkimu.

Rooseveltas užsigina kad jis 
yra paleistuvis, jis sako kad jo 
žmona ji privertė prisipažinti 
prie nebutu dalyku.

Demokratu Partijos pirmi
ninkas teipgi pareiszke kad 
Demokratu Partija nerems ir 
Kongresmono Robert L. Con
don per rinkimus. Jis stengia
si būti antru kartu iszrinktas 
kaipo savo valstijos Kongres- 
monas isz Californijos. Szitas 
Condon yra intartas kaipo Ko
munistą. Jam buvo uždrausta 
dalyvauti ant komisijos kai 
atomine bomba buvo iszmie- 
ginta. Bet jis sako kad jis isz 
rinkimu nepasitrauks. Jis sa
ko kad Demokratu Partijos 
pirmininkas negali už visa par
tija kalbėti, ir kad jis vistiek 
stos in rinkimus, kad ir priesz 
savo partijos pirmininko no
rus.

SEKRETORIUS
IN GENEVA '
KONFERENCIJA

Prižada Neinsileisti 
Rauduona Kinija

In Taryba

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Sekretorius, kelias 
dienas pasilsėjęs nuo savo ke
liones in Anglija ir Prancūzija 
dabar iszvažiavo in Geneva, in 
Penkių Didžiųjų Konferencija. 
Jis sako kad jis nepavelins 
Sovietu Rusija insitraukti Ko- 
munistiszka Kinija in ta kon
ferencija kaipo kitoms lygia 
tauta.

Sekretorius iszskrido in Pa
ryžių, isz kur jis važiuos sta- 
cziai in Geneva. Pirm negu jis 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Gal Jau Ir Per Senas

MUSKOGEE, OKLA. — 
Muskogee miesto virszininkai 
norėjo sustabdyti nauju auto
mobiliu pardavima szvento- 
mis dienomis, Nedeliomis. Jie 
savo senose Instatymu knygo
se rado sena Instatyma, kuris 
gal ir jiems jau per senas.

Jie dulkes nuszluoste nuo 
senos Instatymu knygos ‘ir te
nai rado dar senesni miesto 
virszininku Instatyma: 
“Szventomis dienomis valia 
parduoti ar pirktis tik tai kas 
reikalinga palaikyti gyvastį, 
ir tai tik po devintos valandos 
isz ryto.”

Insakmiai uždrausta par
duoti daržoves, vaisiai, cigare
tei, žvejotojams sliekai ir au
tomobiliai.

Dabar miesto virszininkai 
nežino ar jie. iszdrystu ta In
statyma iszkelti ir su juo už
drausti nauju automobiliu par
davima.

sen. j. McCarthy
V1RSZUS

Jis Gales Isztirti Visus 
Svietkus t

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius Joseph McCarthy 
laimėjo savo pirmąjį susikirti
ma su Armijos Sztabo virszu- 
ne.

Jis buvo pareikalavęs, kad 
jam butu pavėlinta isztirti

(Tasa Ant 4 Puslapio)

IMS MAŽIAU ALGOS

Automobiliu
Darbininkai Sutinka

TOLEDO, OHIO. — Willys 
Motors kompanijos darbinin
kai sutiko imti deszimta nuo- 
sziniti mažiau algos, kad ta 
kompanija galėtu atsilaikyti 
priesz kitas automobiliu kom
panijas, kurios yra bagotesnes 
ir didesnes.

Darbininkai tarpu saves 
taip nubalsavo kai CIO Darbi
ninku Vice-Pirmininkas Ri
chard T. Gosser jiems paaisz- 
kino kad ta maža kompanija 
vargiai gales atsilaikyti.

Darbininkai vis gaus ant va
landos kiek ir pirmiau gavo, 
bet visokie priedai panaikinti, 
kaip “overtime”, “time and a 
half”, ir tie kurie daugiau isz- 
dirbą, padaro per valanda, ne
gaus daugiau mokėti.

Willys automobiliaus fabri
ke dirba apie septyni tukstan- 
cziai darbininku. Deszimtas 
nuoszimtis mažiau ant algų, 
sutaupintu kompanijai pen
kios deszimts szeszis tukstan- 
czius doleriu per sanvaite.

Darbininku Unijos Vice- 
Pirmininkas Gosser sako, kad

v
Paveiksle matyti du vai- 

kucziai, Ponu V. C. Georges
cu sūneliai, kurie buvo Ru
munijos Komunistu laikomi 
nelaisvėje ant kerszto.

Jųdviejų tėvas Georgescu 
nesutiko tapti szpiegu, kai 
jis tapo Amerikos piliecziu 
ir už tai jo sūneliai Peter ir 
Constantin buvo paimti ne
laisvėn. Georgescu su savo 
žmona kreipiesi in Amerikos 
valdžia ir paaiszkino viską

jis tikisi kad szitaip darbinin
kai iri szeszis menesius sutru
pins apie dvideszimta nuo- 
szimti ant kasztu, ir tada 
nija jau galės pakirsti kasztus 
taip kad gales stoti sykiu su 
General Motors, Chrysler ir 
Ford automobiliu kompanijo
mis.

Tik keli darbininkai ant to 
nesutiko.

Kitu kompanijų darbininkai 
dabar yra susirupine. Jiems

Isztikimybes

Garsi ir graži loszike Su
san Ball su losziku Diek 
Long iszgeria po stiklą 
szampano del savo bendros 
laimes. Jiedu apsiženijo in 
Santa Barbara, California, 
Paskui jie iszvažiavo in Ca- 

ka tie Komunistai jiem
dviem buvo pasakė ir kaip 
jie buvo juodu grasinę.

Amerikos valdžia parei
kalavo kad tiedu vaikai bu
tu paleisti, ir už trumpo lai
ko Rumunijos Komunistai 
paleido juodu ir atveže in 
Muenchena, Vokietija, isz 
kur jiedu važiuoja in Lon
doną ir paskui atvažiuos 
pas savo tėvelius in Ameri
ka.

l aisiai nepatinka. Jie sako kad 
Willys automobiliaus kompa- 
dabar Willys kompanijos dar
bininkai labai bloga ir pavo
jinga pavyzdi kitoms kompa
nijoms duoda, nes ir kitos 
kompanijos gali panasziai pa
reikalauti isz savo darbininku.

Walter’ Reuther, CIO Auto
mobiliu Unijos Prezidentas, 
Detroite, tyli ir nieko nesako. 
Jis laukia pažiūrėti kaip kiti 
in toki žingsni atsilieps.

Ir Laimes

lifornijos kalnus del keliu 
dienu. Loszike Susan Ball 
neteko vienos kojos, nuo vė
žio ligos. Bet ji galėjo be jo
kios pagelbos pati žengti 
prie altoriaus, su daktaru 
intaisyta jai palszyva koja.
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Kas Girdėt
Naujausia, vandenilio siprog- 

stanti bomba yra szimta sykiu f ...baisesne negu didžiausia ato
mine bomba ir szimta, tukstan- 
cziu sykiu baisesne už baisiau
sia dūlio ar parako bomba,. 
Viena vandenilio bomba gali, 
bet kuri kad ir didžiausia j i 
miestą ant szio7 svieto sunai
kinti. Tie kurie ta vandenilio 
bomba 'pagamino, sako kad 
viena tokia bomba isznaikintu 
visa New York miestai

“Talmudo Paslaptys”

, ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

Kur mainieriu boso John L. 
Lewiso audringas balsas dar
bai', kai mainieriai bėdoje, kai 
jie darbo nebeturi ?

Dabar sztoruose randasi 
daug daugiau daigtu parga
bentu isz svetiniu kraisztu. To
kie daigiai atima darbu isz 
musu darbininku.

Republ ikonų partijos vadai 
dabar jau aiszkiai pasireiszke 
priesz Bdpnbl ikona Senatorių 
Joseph' McCarthy. Eisenhowe- 
ris, Nixon, Kn.owland, Dirksen 
ir Mundt dabar viena ranka 
laiko priesz Sen. McCarthy.

• •_________

In Mexico City, Thomas J. 
Butler, .suaresztuotas kai jis 

.'buvo apsiženyjes su dviem 
moterim ir pirszesi trecziajai, 
teisėjui pasiaiszkino kad jis 
buvo visai pamirszes apie savo 
dvi moteris ir kad jis nežinojo 
kad tiek daug kasztuoja viena 
boba iszlaikyti. Jis sako kad 
jis turėjo net ir savo automo
biliu parduoti. 

• •
In Zanesville, Ohio, Mary 

Louise MciNerne;yi trenke 
sznaipso bonkaper saliuno Įau
ga. Kai ji buvo suaresztuota ir 
kai teisėjas jai ipasake kad ji 
turi užsimokėti trisdeszimts 
penkis dolerius, ar eiti in kalė
jimą; ji nutarė eiti in kalėjimu 
ir savo' bauda užmokėti po tris 
dolerius ant dienos, sakydama, 
kad jai kalėjimas patinka daug 
geriau nes jos geriausi draugai 
daug laiko tenai (praleido.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paezta, 20 Centai.

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.

/

dalino visiems mokykloje, kur 
jo drauge lankosi.

In Manhattan, New York, 
intartas valgis, Margavo Alva
rez buvo policijautu užklaus
tas ka jis daro, kur jis dirba 
del pragyvenimo. Jik atvirai 
pasakė ir prisipažino: “del 
praigyveninio asz, kitus apva
giu. Asz ne daug gaunu, bet 
vis tai pragyvenimas.”

Beveik visi nauji automobi
liai szia vasara keliais sziIn
tais doleriu atpigs.

Taksos fabrikantams ir biz
nieriams jau yra sumažintos. 
Dabar ir paprastam darbo 
žmogeliui taksos turės būti 
sumažintos, nes politikieriams 
labai rupi to (paprasto darbo 
žmogelio balsas, votasper rin
kimus. O rinkimai jau artina
si.

Antru ranku automobiliai 
dabar labai atpigo. Galima pi
giai pasirinkti geru antru 
ra n k u autom obi 1 i u.

Kava dar vis baisiai brangi 
ir gal dar laibiau pabrangs. 
Czia politikos, ne pramones 
klausimas.

Daug žmonių sziandien 
jieszko kur pigiau galima ka 
nors nusipirkti, jie jieszko 
“bargainu”. Tai gerai su ma
žais daigtais, bet kai 'perkate 
automobiliu, radiju, televizija, 
refrigeratoriu ar kita koki 
daigta, kuri reikia prižiūrėti 
ir gal pataisyti, tai patartina 
ji pirktis isz vietinio biznie
riaus, kuris jums patarnaus, 
kai reikės ji pataisyti.

_—*

Moterų maudymo drabužiai, 
“bathing suits” szia vasara 
bus pilnesnį, ilgesni, ir doresni, 
jie uždengs nors biski nuogo 
kūno.

Pypkes Durnai
In Albuquerque, New Mexi

co, Lakiniu Sztalbo Saržentas, 
David Snow buvo suaresztuo- 
tas. Jis, susipykęs su savo 
drauge, “girl-f renta”, isz- 
pauzdino visus jos jam raszy- 
tus ineiles^laiszkus ir juos isz-

Price $2.30state point *ty,e
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

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

Kregždele Cziulbek
Atgaivinantis kvapas 

banguojąs,
Žeme kaitina karszti 

spinduliai;
Ant medeliu paukszteliai 

linguojas.
O kregždele ten gieda gražiai. 
Kregždele cziulbek, 
Szirdi užžavėk,
Meiles dainele tu linksmai 

kartok,
Laime man giedok.
Ak, gyvenimas karsztas 

jaunybes,
Užžavėtas svajonių sapnais, 
Ak, asz myliu isz sielos gilybes 
Surakintos jausmais amžinais. 
Kregždele cziulbek, 
Szirdi užžavėk,
Meiles dainele tu linksmai 

kartok,
Laime man giedok.
Mano laime kaip greitai praėjo 
Ir apleistas galiu ežia sėdėt, 
Mano vilties žiedai nubyrėjo,. 
Turiu vienas per amžių liūdėt, 
Kregždele cziulbek, 
Szirdi užžavėk, 
Meiles dainele tu linksmai 

kartok,
Laime man giedok.
Te augsztai gražiai cziulba 

paukszteliai,
Vienas, kita jie myli teisingai;
Priesz mane nusilenkia 

kviekeliai,
O asz ilgiuos Tavęs amžinai, 
Kregždele cziulbek, 
Szirdi užžavėk,
Meiles dainele tu linksmai 

kartok,
Laime man giedok.

Sziais metais penki szimtai 
milijonu doleriu bus praleista 
ant nauju bažnycziu statymo.

• • I

Baisiai daug nauju Apdrau- 
dos ir Sveikatos Apd.ra.udos 
kompanijų "priviso per pasta
ruosius kelis metus, kurios da
re bizni per paczta. Valdžia da
bar ima tokias kompanijas isz- 
tirti, nes daug palszyvu kom
panijų dabar daro bizni ir mul
kina žmones. Jeigu norite apsi
drausti geriausia tokia ap- 
drauda imkite isz vietinio 
agento, kuri jus gerai pažįsta
te. Jis daug daugiau žino apie 
szita apdraudos bizni .negu 
paprastais žmogelis.

Istorija Apie 
STEBUKLINGA 
:: LIAMPA ::

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

iiaitc iszpuole ant žemos. Gera, 
valanda praėjo kol nevalnin- 
kes iszsiganduse ir apalpuse 
Zulima atgaivino. Aladinas 
viską isz skyles mate, nes sul- 
tonaite teip jam smegenys už
ėmė, jog vos medi iszstigojo.

Kada, sultonai te nukeliavo, 
pradėjo graudžiai verkt ir-ant 
Dievo ružyt, kam dale id o, jog 
jis per pamatima sultonai tęs 
toki dideli sopuli savo szir- 
džiai uždavė. iSzauke, kaip ro
dos protą pabaigęs. O tu mano 
Zulima! Be tavęs jau ne galė
siu gyvent tikyboje ant svieto 
tegul da tave kada, norint pa-, 
matau, tada tegul numirsztu.

Kada teip .nuolatos rugojo, o 
rankas isz gailesties pradėjo 
laužt, isz ne žinių patvinę žie
dą raganiszka, kuri kaip ir isz 
papratimo niekad nuo rankos 
nenuiminejo, ir tuojaus stojo 
Arielus su klausimu, ka reika
lai! je? Aladinas nusidyvijo isz. 
to pasirodymo ir tare in dva
sia:

— Tavo klausimas ant niek 
man neprisiduos, tu man ne
pagelbėsi! Pasimylėjau sulto
no dukterije Zulimoj, o tiktai

tada ap'simalszinsiu kada ja■ t gausu!
— Norint tai ne yra mano 

galybėje tavo norus iszpildyt, 
vienok nežudyk vilties, ba. turi 
stebuklinga liampa, per pa- 
szaukima toji liampa žemiszku 
dvasiu viską galėsi ■ padaryt 
jeigo iszmintingai darysi!

Suprato isz kalbos dvasios, 
kokia verte turi toji liampa. 
Pažino jog toje liampa randasi 
didelis skarbas, o apie kurios, 
galybe iki sziol nieko nežinojo. 
Dabar patino jog liampa ir žie
das priszauke dvasios kurios 
visame yra. paklusnos. Isz tos 
žinios labai džiaugėsi ir orine 
dvasia atprovino. Gręždamas 
namon, mistino sau kokiu da
lyku pradėt, idant ka grei- 
cziause patoga Zulima galėtu 
vadint savo paezia, o kada ge
naus alpmislino, buvo tvirtu, 
jog teipbus! Buvo nuolatos už
imtas mislymis, jog ne gert, ne 
valgyt nenorėjo isz ko motina 
laibai rūpinosi ir pastanavijo 
isz sūnaus iszkvost. Aladinas 
pripažino,.jog Sultonaite Zu
lima, labai insimylejo, ir apie 
tai nuolatos misi y jo, kaip ja. 
gaut už paezia. del saves. Moti
na ilgai neiszmane, nes ant ga
lo suprato jog isztikro padu- 

kuse misle erne in galva, aut to. 
motina tarė:

—; jSziauczia.us sūnūs turi 
mislyt apie kurpali.

Nes tieje žodžiai buvo kaip 
žirnai in siena, Aladinas ne
klausė ka motina kalbėjo ir be 
atlaidos motinai nedave ramy
bes kol neprižądejo, jog pasi
rūpinus apie tai pas sultoną.

Motina isztikro mistino, jog 
jos sūnūs isz proto iszejo ir 
perdestinejo jam, jog tai jokiu 
budu tas nesiduos pasidaryt ba 
yra sultono padonais, o ir rei
kė sudėtie dideles dovanas 
jam norint su tuompas ji misi-- 
duot.

Aladinas tvirtino motinai, 
jog apie dovanas del sultono 
neprivalo rūpintis, del to jog 
turi būda kad didelius skar
dus gali turėt!

Kada motina su ncisztikeji- 
I

mu galva kratė, tarė Aladinas 
in motina:

— Brangi mano motina, ne 
senei man apsireiszke, jog asz 
tokius skarbus turiu kokiu jo- 
kis sultono neturi! Tieje obuo
liai kuriuos parneszia.ii isz ur- 
vos, yra toki jau, kokius pas 
patoga Zulima maeziau, nes 
mano dideli, o josios maži. Del 
to-gi neduokie mani nykt isz 
geismo ir nekantrybes, rūpin
kis kai]> norint prieit prie sul
tono ir perstatyt mano geis
mus, o apie viską asz. pasirū
pi nsu.

Matydama? motina, jog joki 
malszinimai nieko nepagelbes, 
ir jog Zulima nuolatos jo gal
voj prižadėjo jo norams užga
ną padaryt, daduodama, jog 
tas dalykas gali didele nelaime 
ant ju užtrauk! Nes Aladinas 
tvirtino, jog nereikebaisėtis ir 
jog netraukus stebuklingus 
daigius paregės.

Motina ir intikejo kalbai sū
naus, ba jau buvo maezius, 
kaip dvases daug pridavė, ir 
pastanavijo rytojaus sulaukus 
nusiduot pas sultoną. Aladinas 
indejas in gurbeli deszimts 
brangiu akmeniu, ka paėmė 
urvoje, uždengė balta skepetė
lė, liepe motinai neszt ir pamo
kino ka ant sultono klausinio 
atsakyt. Dave da viena pasky- 
rium, idant duotu tam, kuris 
prilais del pasikalbėjimo su 
sultonu.

— BUS DAUGIAU —

MUSU
SKAITYTOJAMS

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

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

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

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

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

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

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

K-K-K-K it-M-K-K *-K-X * *-K *-K-K-K-K-X * * *-K-K *
* SIENINIAI *

t KALENDORIAI *
* 1954 M. *
* iX. . -----
* *
* 15 coliu ploczio x 23% col. J
* ilgio. Po 40c., arba 3 už $1 *
* Adresas: *
* SAULE PUBLISHING CO. * 
$ MAHANOY CITY, PA. U.S.A. *

-k-k-k-Jt H-K-K-k-K-K-fc-Kir-K-KiUtitit-M

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

Pirkie U. S. Bonus

KATALOGAS 
KNYGŲ

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.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

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

No.111—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; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz. Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
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.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu. 35c.

No.150—Ąpie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.W2— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c. {

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

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

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyi-om. 
25c.

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

I8OV2—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.

I

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 Iszgąnytojaus 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. 15e

Kaip Užsisakyti Knygas:

ĮSr3 Užsisakant knygas isz> 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Oi- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Įį^3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
tirno kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. X
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IV
Aladinas Sugryžta Namon Pas 

Savo Motina

Aladinas da turėjo didesne 
rūpesti kaip jo 'ponas, raganis. 
Jisai szaukesi pagelbės. Vie
nok viskas buvo dovanai tyku
mas ir tamsuma vieszpatavo 
visur, ir būdamas baisiai susi
rūpinus, nežinojo ka pradėt 
ir jau nesitikėjo isz po žemes 
iszeit. Verkdamas paistanavijo 
gryžt atgal in įpaikins pakajus 
kuriuose jau buvo sienos uoli
nes ir jokio kantoriaus ne bu
vo. Visa viltis pralžuvo iszsi- 
gelbejimo puole-gi ant žemes 
nuo bado ir troszkimo, ir verk
damas sunkiai užmigo, o kaip 
ilgai miegojo, to ne žinojo, 
tiktai kaip pats jaute, gana, il
gai. Kada pabudo ir iszsiblai- O 1
vos vela pradėjo verkt dideliu 
gailcseziu paimtas tarydamas: 
Ach mano motinėlė! Kad da 
tave galėtai! karta pamatyt ir 
apie viską, pasakyt, kaip tas i .raganis mus suviliojo ir priga
vo! Ach asz nelaimingas turė
si! ežia vargingai gyvenimą 
pabaigt ir su motinėlė neatsi
sveikinęs!

Kada isz ruposties pradėjo 
rankas laužt, netikėtai patry
nė žiedą ir tuojaus stojo priesz 
ji Arielis szviesa apsiaubtas su 
trimis dvasioms. Aladinas nu
sigando labai tuom regėjimu, 
nes kad jau buvo mates, ir tuo
jaus apsimalszino. Arielis-gi 
klausė Aladino, ko reikalauje? 
Aladinas tuojaus prasze idant 
ji nunesztu pas jo motina. Ant 
ko jam Arielis atsake: Aladi
nai! Aladinai! Tu nežinai to 
kaip galingu pastojai! Tu da
bar esi turtingesnių ir galin- 
gosniu už Turkiszka Sultoną! 
Per ta liampa, kuri tu dabar 
turi yra tau žemiszkos dvasios 
atsidavė, o mos dvasios orines, 
galim ir daug pagelbėt ir tave 
isz to tamsinus kalėjimo isz- 
neszt.

Czia. pasidarp didelis triuk- 
szpias, atsivėrė ženiia, paėmė 
dvasios Aladiną, nunesze in 
Carogroda ir pastate prie na
melio motinos. Aladinas isz to 
laibai džiaugėsi ir tom dva
sioms dekavojo, o kada, dvasesi 
isznyko, inejo in grinezele savo 
motinos. Tam paezia,iri laike 
kada-Aladinas su savo ponu 
iszkeliavo in Afrika., kur daug 
vargo iszkente ir likos ant kart 
locnininku žiedo raganiszko ir

- B - GĖLAIS 
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stebuklingos Kampos, jojo mo
tina labai rūpinosi. Žinojo jog 
jos sūnus nusidavė su ponu in 
užmiesti ir da iki sziol nesu- 
gryžo. Pirmiause klausinėjo 
kaimynu, ar jos sūnaus nere-

*

N e k u r i n ose skl yp u o se, 
Moteriszke yra laikoma už 

žemesni sutvėrimą,
Už silpna ir negalincziai 

apsieiti
Be vyriszkos apglobęs, 

Tankiai labai neteisingai 
yra taip žeminama. 

Pažeminimą užsilipei n i ji 
tik tada, 

Kada, iszsižada. savo 
paiszaukimo,

Ir seka vyrus pavydėdama 
jiems ju garbes,

Tro.kszdama susilyginti su 
tais, 

Kurie savo paszaukime 
žemiau už ja stovi.

Motere szioje gadyne jo gali 
pastot augsztai, 

.Jeigu su vėliava supratimo 
Esi in verpetus gyveninio.

Ji lengviausia gali pergalet 
Visus prieszus žmonijos; 

Jos galybe neapveikiama.
Ir kada ji iszsižades to 

‘‘asz,”
Tada pasiszvenis. labui

draugi jos .
Tas pasiszventinias moterei 

yra lengva, 
'Nes reikalauja vien tik

Teisingo pildymo privalulnu 
moteres ir motinos

Bet kokia garbe suteikia, tas 
pasiszventimais!

Juk tai vienatine laime, 
Tarp nelaimiu, skausmu 

ir aszaru!
Idant tauta turėtu geras 

motinas ir moteres, 
Privalo turėt geras ir doras 

merginas,
Ko-gi mes galime reikalaut 

nuo musu merginu ?
Pirmia.usia iszdidystes, 

Daugiau teisybes mislyse ir 
jaunumuose,

Tai yra., iszmint ingos 
Dorybes ir teisingystes 

pasielgimiiose,
O tokiame karte tauta 

Turės garbingas moteres ir 
vertas motinas!

. * * *
Rūteles mano, su kitu tautu 

sp o rt ais n e u žs ideki te, 
Su tokiais visai nesivadžiokite 
Ba kaip prie katros prisitaiko, 

Tai jus ant juoko palaiko. 
Neseniai arti Malianojaus 

taip buvo,
Viena mergele svaiguli gavo, 

Slportukas nuo mergicos 
vainiką iszviliojo,

Pats po velniu in svietą 
iszjoj'O.

Jau nevienai Lietuvaitei
Taip kito tautos sportuka 

padare,
Kaip katra ir isz 

svieto iszvare! 

gejo, paskui nusidavė pas 
samdyka arkliu, nuo kuriu 
Aladinas arklius samdė, nega
lėjo nieko dažinot tiktai tiek, 
jog rado arklius prie tvarto ir 
nežino kas juosius parvedė, 

j Nusidavė ir ant kvatieros ir 
tenais klausė ne apie poną bet 
Aladiną. Sugrvžo motina na- 
mon labai rūpinosi apie sunu. 
Praėjo kelios dienos, o stiliaus 
kaip ne matyt teip negirdėt ir 
sena motina keike ragani jog 
savo sunu teip kaip pardavė. 
Ant galo iszmaine paskutini 
pinigu ka nuo sūnaus gavo ir 
atsidavė suvis ant vales Dievo. 
Jau buvo vela, sėdus prie darbo 
szitai duris atsidaro ir Aladi
nas stoję sveikas priesz moti
na., kuri paszoko, net kėdutė 
parverto pradėjo sunu biiczuot. 
Aladinas turėjo viską papasa
kot, kur teip ilgai užtruko. Ir 
dadave kaip tas nedoras raga
nis su juoin apsiėjo ir ant galo 
prasze motinos valgyt.

Paėmė motina auksini pini
gą, nubėgo in miestą pirkt del 
sūnaus valgyt. Kada, parnesze 
sodo abudu ir privalgę iki so- 
cziai. Aladinas pavalgęs da 
papasakoję motinai apie ma
žiausio dąigta. Motina nelabai 
tam visam tikėjo, ba mistino, 
jog Aladinas tai sapnavo, o 
kad ta viską patvirtint, paro
de motinai liampa, kuri turė
jo už anezio, teilpos-gi tuosius 
vaisius, ka sode priskynė. Ka
da motina paregėjo intikejo in 
sunaus pasaka ir gailėjosi sū
naus, jog tiek daug nukente. 
Nes jog liampa yra. stebuk
linga galybe ir jog tieje vaisai 
turi didele verte, tai nenorėjo 
tikėt. Gana to, kad tiktai sū
nūs sugryžio sveikas namon il
su džiaugsmu nusidavė moti
na su sūnum ant atilsio ir sal-
džiai užmigo.

V

Aladinas Ateina in Pažinti su 
Žeminėm Dvasiam

Ant rytojaus rodavojasi mo
tina. su savo sumini, sėdėdami 
prie pusryeziu, ka jiedu pradės 
kada pinigus pabaigs. Motina 
negalėjo uždirbt, o suims ne
mokėjo nei jokio amato, o kito
kio budo negalėjo apmislyt. 
Vienatiniu bildu 'buvo nuezys- 
tyt szita liampa ir tuosius vai
sius parduot. Paėmė motina 
liampa ir pradėjo szviest vos 
dalip'stejo ir patrine stojo bai
sus geniiiszas ir su piktumu 
paklauso ko re ik ai a u je? Moti
na baisiai nusigando, jog isz 
baimes puolė ant žemes teip 
kaip negyva. Nes Aladinas ku
ris jau buvo dvasias mates mo
tinai padavinėjo drąsos. Pas
kui atsisukęs tare in dvasia: 
Pameszk del mums ka norint 
valgyt.

Dvasia isznyko ir parnesze 
du sidabrinius bludus, puikaus 
darbo su skaliais valgais isz 
vaisiu padarytas, o kada pa
state ant stalo, klausė, ar da 
ko nereikalauje?

— Prineszk ko gert tarė 
Aladinas, o dvasia už minutes 
atnesze puse tuzino dideliu 
pleczku su vynu, sidabriniam 
gurbe, o pastatęs ant stalo isz
nyko, nes Aladinas tuom kart 
jau nieko nenorėjo.

Dabar mislio Aladinas, kas 
tasias dvasias in ežia atvijo ir 
kaip jaises paszaukt. Motinai 
net akis iszszoko, kada parege-

SAPNORIUS
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Su 283 Paveikslais ;
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Iszaiszkma sapna ir kas Įi 
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jo tuosius valgius ir gėrimus. 
Isz pradžios nenorėjo nei pirsz- 
tu dalipstet tuju valgiu, ba. bi
jojo idant k a nekenktu. Kada 
Aladinas szposaudamas valgė 
ir gyre jog labai skanios, tai 
ir motinai seiles burnoje atsi
rado, ėmėsi isz palengvo ir 
•tuojaus bludai buvo tuszti ir 
pora pleszku sausu. Tszgere da 
pora czerku, nuėjo sunūs in 
miestą pasivaikszcziot, o su- 
gryžes namo gardžiai miegojo 
ir ant rytojaus gana volai pa
budo. Ant rytojaus vėla užsi
manė valgyt, o neturėdami 
nieką, sena motina tare in su
nn :

— linkio sūneli viena isz 
bludu, ka. dvasia prinesze, nu- 
neszk parduot, ir turėsime ka 
valgyt.

Aladinas n esi vilk in damas, 
paemeJbliuda, norint mislino, 
jog tai cininis bludas ir nusi
davė pas viena kupeziu. Ant. 
ulyczios patiko Žydą, kuris pa
žines verte bludo, paklausė 
Aladino, ka nori su tuom bludu 
daryt? O dažinojais jog tai ant 
pardavimo, ome Žydas Aladi
ną in paszali ir nuvedės iii už
kabori, kur galėjo gerai bluda 
apžvelgt, paklausė kiek nori?

^Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus ^Pirkie U. S. Bonus!

you can have your dream house—this easy way!
A dream? Not at all. Thousands of 
people with modest incomes have been 
able to save the down payment, or the 
whole price, of the home of their dreams 
—because they invested in U. S. Savings 
Bonds on the Payroll Savings Plan where 
they work.
You, too, can accumulate enough money 
for the down payment on a home. Or 
enough for your children’s college edu
cation or a retirement income. And by 
saving only a few dollars a week, too.
The answer is that you save systematically 
on the Payroll Savings Plan. All you have 
to do is tell your pay office how much 
you’ve decided to save each payday (it

can be as little as a couple of dollars). 
After that your money is saved for you, 
before you get your salary. Then each , 
time enough has accumulated, it is in
vested in a Bond, and the Bond turned 
over to you.
And remember—your U. S. Savings 
Bonds now will bring you an average of 
3% interest, compounded semiannually, 
for 19 years and 8 months. That’s why the 
money you put into Bonds now grows 
to such a surprisingly big sum.
Why don’t you start—today? Sign, where 
you work, for the Payroll Savings Plan. 
Or, if you’re self-employed, join the 
Bond-A-Month Plan, at your bank.

Aladinas nežinojo kiek praszyt 
tarė: Asz tau nesakysi! kiek ka, 
kasztuoje, tu pats gana gerai 
žinai, pasakykie kiek duosi ?

Žydas suprato, jog Aladinas 
nežino prekes, da,ve jam už 
bliuda dvylika sidabriniu pini
gu ir dadave, jog tai isz pras
tos blokes, tiktai kad darbas 
jam patinka, tai už tai tiek 
moka. ' Aladinas matydamas 
tiek pinigu už bliuda paėmė su 
džiaugsmu ir paskubino pas 
motina, kuri džiaugėsi, jog sū
nelis gerai pardavė.

Vela gyveno kaip pliskai 
taukuose nieko sau nepavydė
dami, kol paskutinio pinigo 
neiszdave ir vela nieko neturė
jo. Aladinas norėdamas valgyt 
turėjo antra 'bliuda, neszt ant 
pardavimo. Da ne toli buvo nu
ėjus, vela tas. pats Žyda§ pasi
suko, o kuris kas dien Aladiną 
ant ulyczios dabojo, ba. gera, 
pelną turėjo ant pirmutinio 
bliudo,. Žydas net barzda sau 
paglostė, kaip Aladinu pare
gėjo, klausdamas ar gal vela 
turi bliuda. ant pardavimo? 
Aladinas suprato, jog Žydas 
apie tai laibai rūpinasi, atsake:

'— 'Teip turiu, vienok už 
tuja preke neparduosu už. kat
ra ana ji bliuda pardaviau, ba 
mane motina už tai baudė!

— I’j palauk! Sutiksime, 
in tiesina neeisime, asz misli- 
nu, jog mudu sutiksime, ba. 
vienas bliudas tiek vertes ne 
turi kiek du vienoki. O kad- 
man pirmutinis patiko, tai už 
antra gausi daugiaus ne kaip 
kitas tau užmokėtu. Sztai te 
dvideszimts doleriu už bliuda, 
inislinu jog tavo motina 
džiaugsis: Aladinas su džiaugs
mu paeine pinigus ir parbėgo 
namon, kuris Žydo gerybes ne
galėjo atsigirt, ir mislino jog 
jau dabar Žydas prisigavo. 
Dabar vela sau nepavydėjo ir 
teip gere ir valgė, kol vela

The U.S. Government does not pay for this advertisement. The Treasury Department thanks, 
for their patriotic donatioii, the Advertising Council and

I nieko neteko. Vela motina isz- 
siunte sunu su sidabriniu gur
bu nuo pleczku prisakydama, 
idant gerai užpraszytu, ba tiek 
svėrė, ka tiedu bludai. Aladi
nas suvyniojus gurbą nesze tai 
paezia. ulyczia, kur jau du kar
tu su Žydu pasitiko, mislydai- 
mas, jog vela pasitiks. Tuom 
lai k viltieje palbludo, ba no
rint kelis kartus perbėgo uly
czia Žydo neregėjo, ba su ki
tais kupezais nusidavė in Da- 
maszka su tavorais.

Aladinas mislino jog Žydas 
ant bliudu prisigavo tai dabar 
nenori rodytis, isz ko Aladinas 
sau iszmetinejo, jog Žydą pri
gavo. Ėjo vienok ulyczia to
linus, pro kroma auksoriaus, 
kuris stovėdamas duryse už
klauso, ka ežia nesza?

— Asz jieszkau Žydo, at
sake Aladinas, kuris jau nuo 
manės nekurtuos da.igtus pir
ko, o del kurio szitai ir ta ji 
gurbą, noriu parduot.

— Ne daug laimėsi, jeigo 
su Žydu sukczium pradėsi. Ka 
jam pardavai pirmai ir kiek 
tau užmokėjo?

Kada jam Aladinas teisybe 
apsakė ir diduma bludu, auk
sorius uždėjo ranka ant galvos 
ir tarė:

— Tai rots nėbagai apsi
gavai! Toki bludai buvo verti 
mažiausi po du szimtus dole
riu! Aladinas mislino jog auk
sorius isz jo juokėsi, ir norėjo 
tolinus eit, nes paklausė kiek 
gali kasztuot gurbas.

Auksorius ji akyvai apžvel
gė ir pasvėręs kalbėjo:

— Duosu tau už ji tūkstan
ti doleriu!

Aladinas net persigando isz 
džiaugsmo, kaip apie tokia, 
daugybe pinigu iszgirdo ir ne- 
tikineziai žiurėjo in auksori.

Auksorius mislino, jog par- 
davikas nenori už tiek parduot 
ba tylėjo, tarė jeigo nenori
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parduot už ta preke, tai gali ir 
neszt pas kita auksori, o kiek 
kitas pasiūlius tai ir asz tiek 
duosiu.

Aladinas pažines, jog auk
sorius nenaravoje, nes teisybe 
kalba, atsake, jog už tiek pa
leis. Paliko gurbą, sudėjo jo1 
tūkstanti doleriu in krepszelus, 
kuriuos gavo nuo auksoriaus 
ir leidosi namon dairydamasis, 
ar laikais auksorius nesivija 
paskui atimtie pinigus.

Kada Aladinas parėjo namo 
pas motina, su džiaugsmu du
ris atidarė ir kaip be duszios 
inibego in grinezia teip jog 
krepsziukais isz vienos rankos 
iszsprudo, nupuolė ant žemes 
net truko ir doleriai iszsirito.

Motina pamaezius tokia dau
gybe pinigu, ko tiktai ne pan 
paiko isz džiaugsmo, ypacz, 
kada dažinoje, jog tai visi prie 
j u priguli!

Simus tuojaus papasakojo, 
kaip labai apsigavo ant bliudu 
kurie buvo ir sidabrinai kaip 
ii- gurbas. Motina isz piktumo 
pasakė: Kaip Žy'da pamatysu, 
tai paeisus nurausu! Nes kada 
vela dirstelėt ant pinigu, ap- 
malszino.

Motina prisako del sunaus, 
gyvent paezedai, idant vela ne- 
papult in varga. Motina pasky
rė tris szimtus doleriu ant pa
taisymo ir padaibinimo grin- 
czeles, intaise del sunaus ir del 
saves apredala ir suvis kitaip 
iszrode, ypacz Aladinas, ba, po 
teisybei buvo patogas vaikiu
kas.

Nes del sunaus ir saves ne
pavydėjo, vienok ir pinigu ne
matė, užtai ant ilgai iszteko.

VI
Kaip Aladinas Pasimylėjo Pa- 
toga Zulima ir Kaip Pažino

Savo Galybe •

Aladinas, kuris neturėda
mas jokio užsiėmimas vaiksz- 
tinejo po miestą ir in u'žmiesti. 
Karta isznežiniu kada slenki- 
nejo ne toli palodaus sultonoi 
iszgirdo szaudima isz armotu. 
Buvo tai ženklu, idant visi yy- 
rai trauktųsi nuo kelio vedan- 

czio in paloca, o jeigu katras to 
nepadarytu, butu smerte nuko- 
rotu. Ketino tuom keliu sulto
no duktė vaižuot su savo neval- 
ninkems, tai del vyriszkiu ne
valė buvo rastis.

Aladiną paėmė didelis aky- 
vumas pamatytie tasias mer
gas, ant jo' giliuko stovėjo sza- 
le kelio stora iszdubus liepa ir 
jisai tuojaus in taji medi pasi- 
lipejo, o ne ilgai laukus pasi
rodė pulkas nevalninkiu, ir 
tarpe j u a ukso k arieta kuroje 
sėdėjo sultonaite Zulima.

Kad sztai, kada karieta buvo 
ties medžiu kuriame buvo pasi
slėpęs Aladinas, nusmuko ra
tas karieta nusivere ir sulto-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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ŽiniosVietines
— Laikas greit bėga,. Jau 

artinasi menesis Gegužis.
— Suhatoj pripuola 'Szv. 

Fidelio ir Szv. Vaiitieko, o 
Tautiszka Vardiine: Bai lei ne. 
Taipgi ta diena: 1950 m., Ge- 
neraliszkas Pacztoįrius * isz 
Vaszingtono pranesze, kad vi
si paczto siuntiniai 'bus įprista.- 
tyti in namus, tik syki in die
na, per laiszkaneszius, priežas
tis, kaid sumažinti pacztinius 
iszkaszczius; 1898 m., Ispanija 
paskelbia kara; 1308 m., susi
taikydamas su Kryžinocziais 
Didysis Kunigaiksztis Vytau
tas pažadėjo jiems Žemaitija; 
1806 m., gimė Mažosios Lietu
vos veikėjas ir raižytojas Fre- 
drikas Kurszaitis; 1951 m., 
Prez. Harry Trumanas pavair- 
tuojo szimta dvideszimts ke
turis žodžius ir su tais 'žodžiais 
•paszalino 'Generolą Douglas 
MacArtburi isz keturi u labai 
svarbiu ir garbes vertu vietų.

— Daug žmonių raudasi be 
darbo, o žmoneliai in kitur isz- 
važinėja jieszkoti giliukio.

— Ponia Ona Kristapavi- 
cziene, nuo 37 E. Spruce uly., 
kuri svecziavosi iper keletą 
dienas pas savo duktere, Mare 
(B.) Sosnhviene, Exton, Pa., 
staiga pasimirė Panedelyje po
piet. Velione gimė Shenadory- 
je, po tėvais vadinosi Kvitins- 
kiute. Vedusi du syk, pravarde 
pirmo vyro Žukas, jis pasimi
rė daugelis metu atgal, o jo
sios antras vyras Jonas Krista- 
paviczius pasimirė Liepos 30 
d., 1953 metuose. Prigulėjo 
prie Lietuviszkos parapijos. 
Paliko dideliame nuliudimc: 
keturis .sūnūs: Aleka Žuką, 
Fraick v i 11 e; Al be r t a, Žuką, 
Tuscarora; Leona Žuką, Chi
cago, III., ir Kazimiera Kristo- 
povich, Englewood, N. J.; trys 
dukterys: Ona, pati A. Judge, 
isz Nuremberg,•'Charlotte, pati 
Raymond Paisley, mieste; ir 

'Mare, pati Bernard Sosna, Ex
ton. Taipgi sekanczius po-vai

Nori Iszmesti Senatorių McCarthy

Leroy Gore, Sauk-Prairie 
Wisconsin Star laikraszczio 
redaktorius ežia parodo sa
vo laikraszczio viena nume
ri, kuriame jis ragina savo 
.skaitytojus iszmesti Senato
rių Joseph McCarthy isz Se
nato.

Redaktorius Gore dabar 
Vaszingtone kur jis darbuo

kus: Joną Kristaipaviczia, ku
ris tarnauja del Dede Sarno, 
.Hamilton Air Base, Californi- 
joje; Adele, pati T. Sands, New 
York; Teofilą, pati Carl Laim
ite, Flushing, L. 1., 21 anukus, 
2 pro-anukus; broli Alberta 
Kvitinska ir dvi seserys: Ka
tarina Czepatoriene ir Urszule 
Navitskienc, Chicago, Ill. Lai
dos Sukatos ryta su apiegomis 
in Szv. Juozapo bažnyczioje 
devinta valanda, ir palaidos in 
parapijos kapinėse, Graborius 
L. Traskauskas laidos.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Atvelykis, Szv. Mor
kaus Evangelisto, o Tautiszka 
Vardine: Arejis. ' Menulio at
maina.: Delczia. Ir ta. diena lai
kas bus permainytais. Laikro
džiai bus pastumti greiicziau 
viena, valanda ir tesis iki Rug
sėjo 25-ta diena. Taipgi ta 
diena: 1945 m., San Francisco 
Konferencija, prasidėjo.

Sziinef “Molinos Die
nai’ pripuola Nedelioj Gegu
žio (May) 9-ta diena, o “Tėvo 
Diena” pripuola Nedelioj, Bir
želio (June) 20-ta diena.

Pa 11 f ’d ei y j e p ripu oi a 
Szv. Kieto ir Szv. Marcelino 
pop. kauk. O Tautiszka Vardi
ne: Vilūne-. Taipgi ta diena: 
1949 m., Amerikos Laivyno 
Sekretorius John Sullivan pa
sitraukia. nuo savo vietos, kai 
Ka.ro Sztalbas sustabdo staty
mą didžio kariszko laivo, kuris 
vežtu kariszkus eroiplauus; Ir 
ta diena Konfederacijos atmi
nimas ap'va.ikszcziojamas Ala
bama, Florida, Georgia ir 
Louisiana valstijose.

—- Utaminke pripuola Szv. 
Zita ir Szv. Petro Kanizijo, o 
Tautiszka Vardine: Auszrele. 
Taipgi ta diena.: 1822 m., gimė 
Generolas Ulysses S. Grant, jis 
buvo vienas isz. gabiausiu, ir 
drąsiausiu karininku kai ku
rioms davatkėlėms 'baisai ne
patikdavo, kad jis keikdaivO' 
kaip kazokas,ir gerdavo degti
ne. Syki viena tokia moterėlė 
intare ji paežiam Prezidentui 
Liincolnui, kad Gen. Grant per 
daug geria', o Prezidentas Lin-

jasi visus sukurstinti priesz 
Senatorių McCarthy, kad 
jis Lutu isz Senato paszalin- 
tas. Jis giriasi kad jis jau 
turi 185,000 paraszu. Bet 
jam reikes 403,000 pirm ne
gu Lutu kas panaszaus pra
dėta priesz valstijos Sena
torių.

□ o o 

colnas tos moterėles paprasze 
kad ji pasiteirautu koki sznap- 
sa Generolas geria, tai Prezi
dentas tokio sznapso visiems 
savo karininkams pristatys.

— Pirma, diena Gegužio 
(May ) pripuola ateinanti Su
kata.

Girardville, Pa. — Žinios isz 
Brooklyn, N. Y., pranesza buk 
Ignotas Senutis, senas krau- 
czius isz Brooklino, pasimirė 
pareita- Subata, in King’s 
County ligon'buteje. Velionis 
atvyko isz Lietuvos apie 1904 
metuose. Jo pati Paulina mirė 
keliolika metu atgal. Paliko 
dvi seserys:'Mare Aibromaitie- 
ne isz Connertono ir Veronika 
Petkievicziene isz Shenadoah 
Heights, taiipgi keletą anuku 
ir anūkes. Jo kūnas likos par
vežtas pas anūke ponia Ed. 
Luskievicziene, Main uly., 
Connerton. Laidotuves invyko 
Seredos ryta su apiegomis in 
Szv. Vincento •bažnyczioje, de
vinta valanda ir palaidota in 
pa rap i jos kaipi nese.

Shenandoah, Pa. — Viena 
isz seniausiu anglies mainu 
szioje apylinkėje užsidarė, ir 
iszrodo kad tai ant visados. 
Hammond kompanija per teis
mą paskelbė kad ji yra susi- 
bankrutavus, ir kad ji ne tik 
negali toliau vesti ta mainu 
darba, 'bet kad ji savo skolas 
negali atmokėti. Tos Ham
mond mainos buvo pavestos 
Girard Estate agentui, nes Gi
rard Estate visa ta žeme yra 
tik iszraindavojus kompani
joms kaip ir 'beveik visa, ta, 
apylinke atskiriems žmonėms. 
Kai Hammond mainos užsida
ro tai daugiau kaip septyni 
szimtal mainieriu neteko dar
bo. Szitos mainos buvo suvirsz 
devynios deszimts metu atgal 
pradėtos. Eina gandai kad dar 
kelios iioma'žos mainos ne uiž- 
ilgo užsidarys. Isz visko ma
tyti kaip mainu miesteliai eina 
tropais žemyn! Dabar 'beveik 
visur kur tik pasisuksi, rasi 
namu ant pa.rdavimo. Vietiniai 
laikraszczia.i kasdieni’kelis tu
zinus tokiu pagarsinimu turk

Kai’kurie jaunesni gal no
rėtu iszvažiuoti in virszines, 
in didesnius miestus ir tenai 
darbo jieszkoti. Bet dabar tie, 
kurie buvo isz važi avė ima 
gryszti namo, nes jie ir tuose 
didžiuose miestuose negavo, ar 
gave prarado savo darbus!

Pottsville, Pa. — Martin F. 
Mala.rkey, Sr. 65 metu amžiaus 
gerai žinomas miesto gyven
tojams, savininkas Malarkey 
Music Store, staiga susirgo 
Panedelio vakara, savo na
muose, * 208 S. Centre uly., ir 
pasimirė Utarninko ryta 12:45 
valanda in Warne ligonbuteje. 
Velionis prigulėjo prie dauge
liu draugyseziu. Paliko paezia 
du sunu, seserį ir broli. Prigu
lėjo prie Szv. Patriko parapi
jos. Laidojo Ketvergo ryta.

Tamaqua, Pa. — Paprastas 
darbo žmogelis su savo szei- 
mynele jau ima suprasti kad 
ne jam tinka, turėti kad ir 
prasta vasarnami, kaip kad 
■bagoeziai turi. Dabar jau ma
tyti aiszkus ženklai kad pa
prastas žmogelis bus, maižu- 
pamaižu iszstumtas isz liauto 
Danį pakrantes, kur jis yrapa- 
sibuidavojes sau kuklu, bet jam 
gana, tinkama maža vasarnami 
kur jis vasaros laiku su savo 
szeimynele gali pasivasaruoti.

Lehigh Navigation kompanija 
jau yra paskelbus kad visi tie 
kurie iki sziol už savo plota, že
mes mokėdavo tik po penkis 
dolerius ant metu, dabar tu
rės mokėti po penkiolika do
leriu. O Lehigh Navigation 
kompanijos darbininkai, kurie 
mokėdavo po penkiolika dole
riu, dabar mokes po dvide
szimts doleriu. O kiti mokės 
nuo penkiolikos doleriu ligi 
triisdeszimts doleriu. Tai reisz- 
kia, ne už vasarnami, bet už ta 
maža žemes plota ant kurio 
pats žmogelis pasibudavojo 
savo nameli. Tai butu dar puse 
■bėdos. Kad jau pabrango, tai 
pabrango: juk viskas dabar 
yra pabra.nges, tai gal ir tiek 
to. Bet Lehigh Navigation 
kompanija yra dabar insakius 
kad visi tie kurie prie to eže
ro turi vasarnamius turi da
bar pasirūpinti, iszsikasti gi
lius “cesspools” del savo va- 
terkliozetu, ir del viso vande
nio kuri jie vairtuoja, kad tas 
vanduo neplauktu atgal in 
ežerą. Czia. tai tikrai 'brangiai 
visiems atseis, nes tokie intai- 
sai kelis szimtns doleriu ma
žiausia kasztuos. Reiszkia, 
daug žmonių, kurie per daug 
pinigu neturi, bus priversti isz 
tu vasarnamiu pasitraukti ir 
bagotesniems savo vietas už
leisti.

— Albertas Gernaviczius, 
50 metu amžiaus likos suaresz- 
tuotas pareita Nedelia per po
licija, isz priežasties, kad Al
bertas kerszino nužudyt savo 
paezia Katarina.

New Philadelphia, Pa. —
Ona E. Szevakoniene, nuo Val
ley ulyczios, numirė Panedely
je, tiktai szeszi sanvaites po 
mirties savo sesutes Helena 
Baibriuiskienes, kuri mirė Kovo 
(Ma.r.) septinta diena. Velione 
prigulėjo prie Saldžiausio Je- 
zaus Szirdies {parapijos. Pali
ko vyra Juozą, du sunu, duk
tere ir keletą brolius ir sesute.

Wilkes-Barre, Pa. — Kai 
darbininkai, kurie dirba., sta
tydami nauja vieszkeli, su- 
straikavo del didesniu algų, 
vienas k ori t rak to rius paskelbė 
kad jam reikia darbininku. 
Daug mainieriu, kuriu mainos 
užsidarė, nutarė imti tuos dar
bus ant vieszkeli u, kai tie 
vieszkelio darbininkai buvo 
sustraikave. Vieszkelio Darbi
ninku Unija labai greitai atsi
liepė ir pareikalavo kad visi 
mainieriai pasitrauktu ir isz- 
leido insakyima visiems kon- 
t rak toriams kad jie tokius 
main ieri us tucz-tuo jaus prava
rytu. Vieszkelio Darbininku 
Unijos Prezidentas, piktai 
mainieriu užklausė, ka jie da
rytu, kaip jie jaustųsi, kad kai 
jie sustraikiioja, kad kiti j u 
darbus mainose užimtu. Visi 
laibai greitai ir staiga, nutilo, 
ir daugiau nebuvo apie tai 
girdėti. Iszrodo kad maipie- 
ria.i susiprato ir pamate kad 
jie negerai daro, ir pasitraukė.

— Vietiniai Angliszki laik- 
raszcziai Times-Ledger, Even
ing News ir Morning Record, 
kurie likos priversti sustot 
iszeitinet jau nuo Balandžio 8 
diena, isiz priežasties kad ju 
darbininkai sustraikavo ir rei
kalauja d augi au mok esti e s. 
Stra.ikos vis tęsęsi ir nežino 
kada darbininkai susitaikins 
su lai kraszt i n inkais.

New York. — Amerikos 
spauda skelbia Lietuvos Mi-

■ ’’ -j x i " ■ •• "■ C-’' 

nisterio Vaszingtone Povilo 
Žadekio protesto laiszka, pa
siusta Suvienytoms Tautoms 
del ju komiteto, tyrianiczio ver
gu darbus, rodomo pasitikėji
mo Sovietu valdiniais doku
mentais. Ministeris Žadeikis 
protestuoja, kad Suviien. Tau
tu komitetas nepabojo masiniu 
vergu iszga'benimu isz Lietu
vos, Latvijos ir Estijos. Szios 
iszgabenimos buvo vykdomos 
ne'žmon iszkiausiom is sau lygo
mis, nuo kuriu tukstaneziai 
isztremimu mirė; nebepakes- 
daini bada ir szalti, sako Mi
ni stori s Žadeikis.

Brooklyn, N. Y. — Gerai ži
nomas Jonas Valaitis isz 
Brooklyn©, jau metus sorgas, 
'paskutiniuoju metu kiek page
rėjo. Sakoma, kad jis buvo gy
dytas ne nuo tos ligos, kuria 
serga. —K.

Vatikanas, Rymas. — Vely
kų proga Popiežius Pijus XII, 
pa.sa.ke per savo kalba, ragin
damas atsisakyti atominiu, 
vandenilio bombas ir kitokiu 
baisuju ginklu del karams.

HarrisLurg, Pa. —- Autobu
su draiveriai paskelbė straikas 
Harrisburg mieste, Pennsylva- 
nijos sostinėje. Tu.kstanicziai 
valstijos darbininku dabar tu
ri jieszkoti “raidus”, kad ga
lėtu pribūti in savo darbus, kai 
autobusai nevažiuoja. Guber
natorius Fine stengiesi szitas 
straikas sustabdyti, bet jam 
nepasiseke. Autobusu dra,tve
riu unija reikalauja dvide
szimts du. centu ant valandos 
daugiau algos. Kitos tokios 
straiikos, kurios tesiesi per 
szeszias sanvaites užsibaigė 
kai kompanija sutiko .pakelti 
draiveriams algas penkiolika 
centu ant valandos. Harris
burg Railways kompanija siu- 
lina. savo strailkojantiems drai
veriams penktuką ant valan
dos daugiau. Bet draiveriai 
nesutinka ir reikalauja dvide
szimts du centu ant valandos 
daugiau.

SEKRETORIUS 
IN GENEVA 
KONFERENCIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

iszskrido isz Amerikos jis 
laikrasztininkams pasakė kad 
jis nujauezia kad Sovietu Ru
sija dės visas pastangas pri
versti kitus krasztus pripažin
ti Komunistiszka Kinija, bet 
jis jiems prižadėjo kad jis jo
kiu budu ant to nesutiks.

Jis sako kad Amerikos val
džia sutiko leisti Komunistisz- 
kos Kinijos atstovus atsilan
kyti toje Gene vos konferenci
joje, bet ne dalyvauti. Kinijos 
atstovai gales klausytis ir žiū
rėti, bet jokio balso neturės.

Toliau jis paaiszkino, kad 
Komunistai Kiniecziai buvo 
taip šukele lerma ir bunta In- 
do-Kinijoje, kad jie galėtu pa
rodyti kad jie yra labai reika
lingi kaipo dalyviai toje kon
ferencijoje, del taikos visoje 
Azijoje.

Nors Amerikos Sekretorius 
sako kad jis turi vilties kad 
daug kas gero iszeis isz szitos 
konferencijos Genevos mieste, 
bet beveik visi Dipliomatai ir 
laikrasztininkai jau dabar spė
ja ir sako kad Amerika nieko 
gero negali isz tos konferenci
jos tikėtis ar laukti. Kaip ki

tose konferencijose, taip ir szi- 
toje, jie sako, Sovietu Rusijos 
delegatai viską ves, valdys ir 
visiems trukdys!

sen. j. McCarthy 
virszus

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kiekviena armijos svietka, ku
ris pasirengęs Senato Komisi
jai liudyti priesz ji ir jo du pa
geli ininku: kareivi Shine ir 
Advokatą Cohn.

Armijos Sztabas yra intarus 
Senatorių McCarthy ir jo pa- 
gelbininka, advokata Cohn, 
kad jiedu stengiesi per grasi
nimus ir per papirkimus pri
versti Armijos karininkus pa
rūpinti szilta vieta jųdviejų 
draugui, Žydeliui Shine.

Sen. McCarthy isz savo pu
ses, sake, kad Armijos augszti 
karininkai jo gražumu ir pik
tumu prasze, kad jis liautųsi 
tardės armijos bizni. Jis sako 
kad Armijos augszti karinin
kai buvo prižadėję jam duoti 
daug žinių apie Laivyno ir La
kūnu Sztabo suktybes, jeigu 
jis Armija paliks ramybėje.

Dar daugiau — Senatorius 
McCarthy yra pastatęs dar ki
ta labai opu ir baisiai pavo
jinga pareikalavima, ant ku
rio nei vienas Politikierius 
Vaszingtone nesutiks.

Jeigu Armija dabar ji inta-. 
ria, kad jis norėjo parūpinti 
szilta vieta vaiske savo drau
gui, Shine, tai tegu Armijos, 
Laivyno ir Lakunu Sztabas tuo 
paežiu sykiu paskelbia vardus 
visu Senatorių, Kongresmonu, 
Gubernatorių ir Politikierių 
kurie yra tokias vietas parūpi
nę savo draugu vaikams. Jis 
nori kad butu vieszai paskelb
ta kaip ir per kuri Politikie
rių pateko kiekvienas jaunas 
vyrukas in West Point ir An
napolis Akademy.

Kai Senatorius McCarthy 
szitaip pareikalavo, beveik 
visiems Politikieriams blusos 
numirė! Sen. McCarthy dau
giau nereikejo pesztis su Ar
mijos galiūnais. Senatoriai, 
Kongresmonai, Valdžios Szta
bo augszti nariai, Gubernato
riai, net ir pats Prez. Eisenho- 
weris, ne tik prasze, bet insa- 
ke Armijos virszunei atsargiai 
su Sen. McCarthy.

Jeigu Sen. McCarthy dabar 
butu Armijos nagan paimtas 
tai iszkiltu baisus skandalas, 
ir mes daug dažinotume žinių, 
kurios dabar yra nuo musu pa
slėptos.

Iszrodo kad dabar, nežiūrint 
kaip Armijos karininkai irszta 
ir pyksta, jie turės nusileisti.

Ir jau beveik laikas kad 
musu karininkai susiprastu ir 
dasiprotetu, kad czia ne Prū
sija, Naciu Vokietija ar Sovie
tu Rusija, kur karininkas nie
kam neatsako. Czia laisves 
krasztas, kur augszcziausias 
karininkas yra darbo žmogaus 
tarnas. Augszcziausias Armi
jos karininkas yra, laisves sza- 
lyje, tarnas praseziausio Sena
toriaus. Nes visiems aiszku: 
karininkas yra “paskirtas” 
Armijos Sztabo; o Senatorius 
yra Amerikos piliecziu “isz- 
rinktas. ’ ’

Skirtumas tarp “paskyri
mo” ir iszrinkimo sudaro mu
su kraszto laisve ir nepriklau
somybe.

Platinkit “Saule”

EISENHOWERIS 
ATOSTOGAVO
AUGUSTA, GA. — Prez. D. 

Eisenhoweris buvo iszvažia- 
ves ant keliu dienu atostogų in 
Augusta, Georgia, kur jis losze 
golfą. Jis losze golfą in Na
tional Golf Club.

Jo žmona už ji atlieke visus 
reikalus Vaszingtone, kol jos 
vyras atostogavo.

Prez. Eisenhoweris isz ryto 
perskaitė laiszkus ir in juos 
atsake, ir po tam ėjo golfą 
loszti. Jis, kad ir per atostogas 
renge savo prakalbas laikrasz
tininkams, kuriems jis tas pra
kalbas pasakė New York mies
te, Ketvergo vakara.

Prezidentas su eroplanu isz
skrido isz Augusta miesto Ket
vergo ryta, sustojo Vaszingto
ne ir paskui skrido staeziai in 
New York miestą del tos vaka
rienes jam laikrasztininkai 
prirengė.

STVERIASI UŽ
KONSTITUCIJOS

Sukcziai Politikieriai 
Remiasi 5-tu Konstitu

cijos Priedu
WASHINGTON, D. C. — 

Clyde L. Powell, Valdžios Nau
ju Namu Statymo Virszininko 
pagelLininkas buvo Senato 
Komisijos paszauktas pasiaisz- 
kinti, kur dingo keli milijonai 
doleriu, kurie buvo paskirti 
nauju namu statymui?

Szitas Clyde L. Powell da
bar sako, kad jis nieko negali 
teismui ar Senato Komisijai 
pasakyti, nes jis, pasiaiszkin- 
darnas, gali save intarti.

Jo advokatas, Daniel B. Ma
ther nei žodžio laikrasztinin
kams nesutiko pasakyti.

Szitas Clyde L. Powell ne
sutiko atsakyti ar pasiaiszkin- 
ti Senato Komisijai, kai Prezi
dentas D. Esenhoweris davė 
sakti Baltimores bankieriui 
Guy T. O. Hollyday. Szitas 
Hollyday buvo nauju namu 
statymo komisijos virszinin- 
kas.

Nauju namu statymo komi
sijos virszininkai labai gra
žiai pasipinigavo. Jie parduo
davo nauja narna už, sakysime 
deszimts tukstaneziu doleriu. 
Paskui, jie paraszydavo pa
skola už dvideszimts tukstan
eziu doleriu, ir sau in kiszeniu 
insidedavo ta skirtumą tarp 
deszimts ir dvideszimts tuks
taneziu doleriu.

Keturios deszimts penki to
kie “valdžios biznieriai” jau 
likos praszalinti, sakti gave. 
Bet kelis sykius tiek tokiu 
sukeziu dar vis randasi augsz- 
tose valdžios vietose!

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams; Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.
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