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Indiionu Kriksztynos

Indijonu Didis Vadas, 
Wah-Nee-Ota, tyezia apsi
rengęs su visas savo karisz- 
kais rubais, iszpildo savo 
protėviu paproezius per sa
vo dukreles Karalaites 
White Cloud kriksztynas, in

Isz Amerikos
• ♦

ROOSEVELTAS 
PASKYRĖ HENSEL

1941 METUOSE

WASHINGTON, D. C. — 
Apsaugos Sekretoriaus pagel- 
bininkas H. Struve Hensel, 
buvo Prezidento Roosevelto 
pakviestas in Vaszingtona 
1941 metuose. Jis yra nemažas 
žmogus, szesziu pėdu keturiu 
coliu didumo, didelis biznie
rius, bagoczius.

Jis yra bendras advokatas 
del Milbank, Tweedtand Hope 
advokatu draugijos.

Prezidentas Rooseveltas pir
miausia buvo ji paskyręs pri
žiūrėti Laivyno bizni kaslink 
pirkimo ginklu ir kitokio ta- 
voro. Po tam jis buvo Laivyno 
Sztabo advokatas. 1946 metuo
se jis paliko Vaszingtona ir 
gryžo in savo darba kaipo ad
vokatas.

1953 metuose, kai Eisenho- 
weris tapo Amerikos Prezi
dentu, jis sugryžo in Vaszing
tona, kaipo Apsaugos Sztabo 
Bendras Advokatas. Vėliau jis 
buvo paskirtas Apsaugos Sek
retoriaus pagelbininku.

Kaslink politikos, Henseb 
vis sako kad jis yra neprigul- 
mingas, bet savo draugams jis 
prisipažinsta kad jis visados 
buvo ir dabar yra isztikimas 
Republikonas.

Jis yra penkios deszimts 
dvieju metu amžiaus; pareina 
isz Hoboken, N. J., yra du sy
kiu apsiženijes. Jis divorsa yra 
gavės nuo savo pirmos žmo
nos, Edith T. Wyckoff, 1943 
metuose ir vėliau apsiženijo su 
Isabel Sproul Bower.
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Los Angeles ligonine, Cali
fornia.

Slauge Virginia Kunkle 
laiko mažyte Karalaite ant 
ranku, kai motina linksmai 
žiuri in savo dukrele.

□ izb n

KAREIVIS
PRIESZINASI

Takšnotas Už Alga Kai 
Buvo Belaisvis

OKLAHOMA CITY, OKLA. 
— Homer H. Cox, buvęs ka
reivis, gavo $5,972 algos už vi
sa ta laika kuri jis praleido 
kaipo Sovietu kalinys. Valdžia 
dabar nori isz jo atimti septy
nis szimtus doleriu už taksas. 
O jis ant to nesutinka! Jis sa
ko kad jis nemato ir nesupran
ta kodėl jis turėtu mokėti tak
sas už ta laika, kuri jis pralei
do nelaisvėje.

Jis sako: “Asz nematau 
kaip valdžia gali mane takšno
ti, už ta laika, kuri asz pralei
dau nelaisvėje, svetime krasz- 
te.” Ir mums iszrodo kad jis 
ežia daug tiesos pasako. Musu 
leszikai ir dideli biznieriai ty- 
cza iszvažiuoja isz musu 
kraszto del pusantro meto, kad 
jiems nereikėtų mokėti taksu. 
Ir valdžia, jiems pavėlina taip 
iszsisukti isz taksu mokėjimo.

O szitas kareivis, ne savo va
lia buvo priverstas pasilikti 
tremtyje, ir dabar valdžia no
ri isz jo taksu.

TRAUKINYS SUMU- 
SZE GAZOLINĄ 

TROKA

DILLON, S. C. — Atlantic 
Coast Lines “Everglades Spe
cial’’ traukinys sumusze ir su
daužė dideli gazolino troka 
kryžkelyje, netoli nuo Dillon 
miesto. Penki traukinio karai 
buvo nuversti nuo geležinke
lio rieliu.

Penki tukstaneziai goreziu 
gazolino užsidegė ir liepsnos 
apsupo visa traukini, bet nei 
vienas keleivis, nei darbinin-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

EISENHOWERIS
PRASZO VENGTI 

BAISENYBIŲ

Praszo Laikrasztininku 
Kovoti Priesz Komu

nistu Propaganda

NEW YORK, N. Y. — 
Prezidentas D. Eisenhoweris 
in Amerikos laikrasztininkus, 
New York mieste, prasze kad 
jie in talka stotu priesz Sovie
tu pavojinga propaganda apie 
atomines bombos baisenybes.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TIKRI SZPOSAI
VASZINGTONE

Armijos Sekretorius 
Vadina Sen. McCarthy

Melagiu

WASHINGTON, D. C. — 
Armijos Sekretorius Robert 
T. Stevens, per Senato Komi
sijos tardymus, staeziai pasa
kė, kad Senatorius Joseph Mc
Carthy meluoja! Ir tai ne tik 
tame posėdyje, bet po visa 
Amerika per radija ir televizi
ja.

Sekretorius intare Senato
rių McCarthy ir jo komisija, 
kad visi jie visomis galiomis 
stengiesi ne tik augsztus Gene
rolus, bet ir pati Armijos Se
kretorių priversti parūpinti 
szilta vieta kareiviui G. David 
Schine.

Jis toliau pasakė kad Sena
torius Jos. McCarthy staeziai 
meluoja, kai jis sako kad Ar
mijos Sekretorius buvo jo pra- 
szes liautis persekiojes Armi
jos Sztaba, ir kad jeigu jis su
tiks, tai Armijos Sekretorius 
Senatoriui McCarthy ir jo 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KOLEGISTE
UŽSIMUSZE

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Kolegiste, ant vakacijos užsi- 
musze kai jos automobilius su
dužo in kita automobiliu ant 
Albany Boulevard, Atlantic 
City, N. J.

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Helen Singer, isz 
Merrimac kolegijos, Andover, 
Mass., pasimirė in Atlantic 
City ligonine deszimts minu- 
cziu po tai kada ji buvo tenai 
nuveszta po tos nelaimes.

Panele Singer, kolegiste va
žiavo in Plėšantvil’e, kur jos 
tėvas turi keleiviams vieszbu- 
ti, kai ta nelaime atsitiko. Jos 
automobilius staga pasisuko 
in kaire ir visu smarkumu da
vė in kita automobiliu kuri 
vairavo - asztuoniolikos metu 
Norman Risley, isz Plesant- 
ville, N. J.

Ji buvo to trenksmo iszmes- 
ta isz savo automobiliaus ir jai 
sprandas buvo nulaužtas.

sen. j. McCarthy
INTARIA HENSEL

Apsaugos
Sekretoriaus Pagelbi- 

ninkas < Ginasi

WASHINGTON, D. C. — 
Sen. Joseph McCarthy sako 
kad Apsaugos Sekretoriaus 
pagelbininkas, H. Struve Hen
sel visus tuos intarirnus priesz 
Senatorių surengė ir sukure, 
kad Sen. McCarthy ir jo komi
sija negalėtu jo suktybes su
sekti ir paskelbti.

Hensel tuojaus piktai atsi
kirto sakydamas kad Senato
rius McCarthy meluoja, ir kad 
jis dabar tik priežaseziu jiesz- 
kc ant kitu pultis, kai jis pats 
yra isz visu pusiu puolamas.

Sen. McCarthy susikirto su 
Apsaugos Sekretoriaus pagel
bininku, kai tik buvo pranesz- 
ta kad Armija bus priversta 
pavėlinti Senatoriui McCarthy 
iszklausineti vieszai visu 
svietku kurie pasirodys teis
me.

Sen. McCarthy tuojaus ko
misijai inteike asztuoniokikos 
puslapiu raszta, kuriame jis 
net keturios deszimts szeszis 
punktus turi paraszes priesz 
ta Apsaugos Sekretoriaus pa- 
gelbininka.

Tame raszte Sen. McCarthy 
priparodo kaip tas Apsaugos 
Sekretoriaus pagelbininkas 
Hensel, būdamas Arthur L. 
Peirson laivu kompanijos vir- 
szininkas, baisiai daug kon
traktu pasisavindavo isz val
džios, ir kelis sykius daugiau 
pinigu imdavo del savo “pa
tarnavimo”.

Toliau, Sen. McCarthy tame 
savo raszte priparode kad szi
tas Hensel buvo pamokinęs 
Armijos advokata ir patarėja, 
John G. Adams, kaip pultis 
ant jo ir ant jo pagelbininko 
Cohn. Jis drąsiai dabar intaria 
visa Armijos Sztaba kuris tu
pi sziltose vietose Pentagon 
ofisuose, Vaszingtone. Ir vėl 
net vardu iszvardino Armijos 
Sekretcriu Robert T. Stevens.

Senatorius toliau sako kad 
szitas Hensel, per tris pasta
ruosius metus-pasisavino $65,- 
526.64. Jis sako kad jis ir jo 
komisija gali tai priparodyti.

Dar toliau, Sen. McCarthy 
sako kad Armijos advokatas 
ir patarėjas, John G. Adams 
buvo jam grasinės, kad jeigu 
jis drys vieszai armijos virszi- 
uinkus intarti, tai jis atker- 
szins jam ir jo pagelbininkui, 
Cohn.

Kai McCarthy buvo pasakęs 
tam Armijos advokatui kad jis 
rengiasi iszkelti vieszai Armi
jos senius, kurie Komunistams 
pataikauja, tas Armijos advo
katas Adams jam atsake kad 
ir jis yra, vienas isz tu armijos 
seniu, ir jeigu Sen. McCarthy 
nesiliaus kiszesis kur jam ne
reikia, jis gailėsis, nes Armija 
jam padarys taip karsztai kad

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Isz Pavergtos Tėvynės
Ka Pasakoja Gi yžusieji 

Apie Isztremtuosius Ir 

Kalinamus Lietuvius

TRĖMIMAI

Pasirodo, in Sibirą ir kitur 
tremiamus musu tąutieczius 
yra mates ne vienas Vokiecziu 
ir kitu krasztu belaisvis ar ci
vilis internuotas ne tik Lietu
voje, bet ir kitur “placzioje 
tėvynėje”. Szitas H. R., sako
si girdėjas isz paežiu sutiktu 
Lietuviu, kad Bolszevikai esą 
pasiryžę su laiku isztremti vi
sus nepatikimus Pabaltijo 
krasztu gyventojus ir ilgai
niui szias tautas “visai aiu- 
szluoti nuo žemes pavir- 
sziaus”.

Tam tikslui esanti sudaryta 
MVD ypatingi sznipinejimo 
veikimą, turinti “deszifruoti 
kiekviena nepatikimaji”. O 
kai liks “geri Komunistai”, 
tai, savaime suprantama, ne
bus didelio skirtumo, ar jis Ru
sas, Lenkas ar Lietuvis, nes vi
si jie kaip vienas yra priversti 
garbniti Maskva ir isz jos sem
tis visokia szviesa.

Ferdinandas S., dirbės piet. 
Urale, Ufos srityje, pasakoja, 
kad karta prie geležinkelio 
szakos, ėjusios in Taszkenta, 
rado prekini traukini su žmo
nėmis. Moterys mojo rankomis

Intai tas Polici jautas •

Louis Shoulders, buvęs 
St. Louis miesto policijos 
leitenantas yra intartas už 
tai kad jis neteisingai pri
siekė per teismą. Jis ežia, 
Kansas City teisme su savo 
advokatu, Henry G. Morris, 
po kairei ir su vienu svietku 
Norman Naher, po deszine.

Kai vaikvagis, kuris buvo 
nužudęs maža Bobby Green
lease ir buvo isz jo tėvo ga
vės net szeszis szimtus tuks- 
taneziu doleriu, buvo suim
tas ir suaresztuotas, polici
jos leitenantas Louis Shoul

ir, priėjus areziau, pasakojo, 
kad yra Lietuves. Jos buvo 
atskirtos nuo vyru, kur jas ve
ža, sake nežinanezios. Trauki
nys buvo labai ilgas, moterys 
jame sugrustos kaip gyvuliai. 
Paskum traukinys nudundėjo 
Taszkento kryptimi, palydė
tas liūdna karo belaisviu 

J 

žvilgsniu: isztremtuju likimas 
atrodė jiems dar žiauresnis, 
nes visi jie važiavo in kanezias 
ir nežinia, kuri rodosi niekad 
nesibaigs!

K. Sch,, pasakojo 1949 m., 
dirbės Mzenko stovykloje, ne
toli Oriolo. Ten 1949 m., Lie- 
pos-Rugsejo men. daug kartu 
mate stipriu ginkluotu sargy
bų lydimus traukinius, vežu
sius tremiamuosius. Transpor
tai daugiausia ėjo pabaltie- 
cziu. Lietuviai buvo beveik 
iszimtinai isz Kauno ir Vil
niaus apylinkių. Kur jie yra 
vežami; sakėsi nežiną ne pa
tys. Vaganuose žmones buvo 
sugrusti, visi kente didžiausia 
varga. Kai Vokiecziu karo be
laisviai mėgindavo prieiti ar
eziau ir ka nors smulkiau su
žinoti, tai Rusai palydovai 
pradėdavo szaudyti. Bruno 
Sp., taip pat patvirtino, kad, 
dirbdamas netoli Kijevo, daug 
kartu mate tremiamųjų trans
portus su vežamais Lietuviais 
ir kitais suimtaisiais. Visus 
traukinius saugojo labai stipri 
sargyba.

Gryžes karo belaisvis Schr., 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

ders ji buvo suaresztaves. 
Tuo laik tas vaikvagis turė
jo visus tuos pinigus dvie
juose lagaminuose, vienas 
isz tu lagaminu kažkaip ir 
kažkur dingo su $293,000. 
Dar iki sžiai dienai nieko 
nežinoma apie tuos dingu
sius pinigus.

Kai* policijos leitenantas 
buvo intartas, jis pasitraukė 
isz policijos. Jis po tam isz- 
važiavo ant atostogų su sa
vo meiluže, palikdamas savo 
žmona namie. -

□ o □

PASIRINKO LAISVE

Paspruko Isz ‘Rojaus’

AUSTRALIJA. — Tukstan- 
ežiai Australiecziu mate kai 
viena moteriszke, žuliku ran
kose, paspruko isz Rusijos 
“rojaus” ir pasirinko laisve.

Du burliokai Ruskiai tarpu 
saves vede Ponia Vladimir 
Petrov in eroplana, kuris bu
vo prirengtas skristi staeziai 
in Rusijos “rojų.” Ji, isz pas
kutines vilties suszuko: “Gel
bėkite! Gelbėkite!”

Australijos policijantai grei
tai pribuvo jai in pagelba, nu
ginklavo tuos Sovietus, Rus- 
kius burliokus ir iszlaisvino 
Ponia Vladimir Petrov.

Jos vyras, Sovietu Ambasa
dos dipliomatas Canberra 
mieste, pabėgo nuo Sovietu ir 
pasiprasze kad Australijos po
licija jam duotu sargyba nuo 
Ruskiu. Jis sako kad jis daug 
daugiau žino apie Komunistu 
szpiegus Amerikoje negu Igor 
Gouzenko Kanadoje buvo pa
skelbęs. (Isz Igor Gouzenko 
buvo sužinota apie Amerikoje 
darbuojanezius iszdavikus, 
kaip Alger Hiss ir kitus augsz
tus musu valdžios valdinin
kus.)

Kai szitas dipliomatas Vla
dimir Petrov pabėgo isz So
vietu ambasados, Sovietai su
ėmė jo žmona ir jau buvo pa
sirengė ja nusiveszti in Rusija 
ir tada jos vyrui burna užda
ryti, kad jis neplepetu apie So
vietu darbus Australijoje ir 
Amerikoje. Tai tokis pasielgi
mas paprastas Sovietams. Jie 
pasilaiko savo atstovo žmona 
ar visa szeimyna, kad tas dip
liomatas butu jiems isztiki
mas.

Bet szita syki jiems nepa- 
siseke. Kai tie du Sovietu Ru
sijos burliokai vede jo žmona 
in eroplana, ji isz paskutines 
vilties suszuko ‘ ‘ Gelbėkite 
mane!” Australijos policijan
tai iszgirdo jos szauksma ir ja 
iszgelbejo isz to Sovietu “ro
jaus”. Australijos policijantai 
tuojaus numalszino tuos So
vietu žulikus ir Ponia Petrov 
isz ju iszgelbejo.

Austra’ijos Mihisteris tuo
jaus davė jai pasirinkti: Rusi
ja ar Australija. Ji tuojaus pa
sakė kad ji pasirenka Austra
lija. Milijonai skaitytoju Aus
tralijoje ir Amerikoje apie tai 
pasiskaitę savo laikraszcziuo- 
se ir visiems, net geriau ant 
szirdies buvo kad laisves 
krasztai dar vis stoja už to
kius žmones, kurie nori gera 
daryti!

Aiszkus dalykas kad tuks
taneziai kitu, kaip dipliomatu 
taip ir eiliniu žmonių, kurie 
sziandien per prievarta dirba 
Sovietams taip pat norėtu pa
daryti jeigu tik jie iszdrystu 
ar galėtu.

Sovietai dabar piktai atsi
kerta ir sako kad Australijos 
policija po prievarta ta mote
riszke nutraukė nuo eroplano

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Unijos daibar nutilo-, darbi

ninkai dabar jau negali taip 
straksėti. Darbdavis, fabri
kantas ar biznierius dabar ga
li psirinkti savo darbininkus ir 
visai nepaiso unijos.

’ • •
Dabar daug lengviau isz 

bankas pasiskolinti pinigu, ir 
reikia mažiau procento mokėti.

~~ • •
Daktarai dabar nori cziepin- 

ti visus musu vaikus su naujo
mis liekarstomis, priesz “Po
lio” liga. Bet kiti daktarai yra 
n e u'žgi n c z i n am ai p r ip ar o d e 
kad tos liekarstos yra ulžmu- 
szusios keletą beždžionių, ku
rioms jos buvo duotos. Jeigu 
tos liekarstos beždžiones už- 
musze, tai kas bus su musu 
vaikais?

Geriausi gydytojai sako kad 
tos liekarstos nėra tinkamai 
isztirtos ir nėra patikrintos ir 
kad jos gali būti laibai pavojin
gos.

Bet Daktaras Salk sako kad 
jis savo vaikus su tomis lie
karstomis yra pacziepines ir 
jis sako kad jeigu jis abejotų 
apie tas liekarstas tai jis nie- 
kaldos jas neduotu savo- vai
kams.

Daug biznierių ir fabrikantu 
sako kad jie bus priversti daug 
darbininku paleisti isz darbo 
ir kitiems valandas sutrum
pinti.

- • • ■ _
Mainieriai jau keli metai kai 

dirba tik dvi ar tris dienas per 
įsanvaite.

Kur dingo visu Darbininku 
.Unijų Vadai ir Bosai? Pirmiau 
jie taip drąsiai ir garsiai szu- 
kavo ir straksėjo.. Kur dingo 
Mainieriu boso, Lewiso bal
sas? Ar jis užkimo ar Mainie- 
rius paanirszo?

- • •
Kelios Unijos iszdryso savo 

baisa pakelti ir daibar nori pa
reikalauti kad darbdavis, biz
nierius ar fabrikantas pirmiau 
su Unijos vadais pasitartu, 
pirm negu jis kuriuos darbi
ninkus pravarys. Bet dabar 
jau fabrikantai ir biznieriai 
insidrasino ir tibms unijos bo
sams szpyga parodo, ir sako 
kaip jie gali palaikyti darbi
ninkus, kai biznio nėra.

Pirmiau Unijos reikalavo 
didesniu algų, bet dabar jau 
jos apie didesnes algos nei ne- 

■ užsimena. Dabar atėjo tos die
nos kada ne unija, bet daiibda- 
vis bosas.

Mes taip keli metai atgal 
pranaszavome, bet net ir kai 
kurie musu geri skaitytojai su 
mumis nesutiko. Mes jau tada 
raszeme ir sakeme kad darbi
ninko -žmogus medaus menulio 
kelione greitai baigsis.

Plieno Darbininku Unija 
rengiasi pareikalauti didesniu 
algų. Jie gal ir pareikalaus, bet 
vargiai iszdrys straikuoti, nes 
per daug kitu darbininku be
darbiu tik laukia in j u vietas 
stoti!

Daug darbininku dabar ne
nori insiraszyti in Unijas; 
duokles per brangios ir jiems 

maža nauda isz unija.

Kai kurie biznieriai dabar 
nesamdo darbininku kurie pri
guli prie unijos ir vieszai taip 
pasiskelbia.

• Daug salinu u ir kliubu da
bar nesamdo muzikantus kurie 
priguli prie muzikantu unijos. 
Ta muzikantu unija insako 
kiek muzikantu salinu i akas ar 
kliu'bo savininkas turi samdy
tis ir kiek jie jiems turi mokė
ti. Daugumai insipyko szitokis 
unijos vieszpatavimas.

Jau dabar aiszkiai matyti 
kad bus susikirt imas tarp Uni
jų Vadu ir Darbdaviu. Ir Re- 
įpublikonanis Vaszingtone szi- 
tas neiszvengiamas susikirti
mas baisiai rupi.

Nauju automobiliu (pardavė
jai dabar kreipiasi in valdžia 
ir reikalauja kad tie felczeriai, 
kurie parduoda naujus, 1954 
metu automobilius kaipo an
tru ranku automobilius butu 
sustabdyti. Bet valdžia nieko 
ežia negali padaryti. Fabrikai 
tiek tu nauju automobiliu da
bar pagamina, kad pardavėjai 
negali ju parduoti, ir už tai jie 
juos pigiau parduoda, kaipo 
antru ranku automobilius.

Jeigu ketinate kur nors vas 
žiuoti ant vakacijos szia vasa
ra tai jau laikas isz kalno u'ž- 
sipraszyti ne tik kambarius, 
bet ir keliones tikietus ar ' tai 
ant eroplano ar ant traukinio.

Labai daug Amerikiecziu 
sziais metais važiuos iii Euro
pa. Jau dabar beveik negalima 
gauti tikieto ant eroplano del 
szios vasaros in Eurolpa.

““• • 1

Dabar lengviau naujas na
mas pirktis. Valdžia pavėlina 
imti mažiau ant rankos ir duo
da ilgesni laika iszinoketi.

Eisenhower i o kalba apie 
musu nauja vandenilio bomba 
taip iszgazdino Kremblio di
džiausius szulus, kad jie ‘dar 
ir už penkių dienu neatsipei
kėjo ir nesuskubo atsakyti.

PLATINKIT “SAULE”

Pypkes Durnai

Lakiok . . .

Lakiok kaip drugelis, 
Po pievų žaluma, 
Tu mano draugeli, 
Pažink malonumą.
Liūdnumas praeis, 
In meile tikiek, 
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Aladinas nusijuokęs liepė 
motinai atsigult be rupesties 
užmigt, o ryto saulei tekant at
sikeltu ir sultonui nuvestu ne- 
valninkus su dovana. Motina 
galva pakrato, nusidavė in
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iszmingesnio ant svieto kito 
tokio negalėjo būtie. Parmai- 
ne jo nameli ant paloceliaus.. 
Aladinas dabar likos aprody
tas teip puikiai jog nei sulto
nas negalėjo jam susilygint, sė
do netrukus ant puikaus Ara- 
biszko žirgo, aipsiabtas pulku 
nevalninku raitu ir pekszczm, 
laibai puikiai inredytu. Aladi
nas jojo viduryje ir teip pui
kiai i'szrode, jog visi akys at
kreipė. Spinduliai saules teip 
atmusze in ta pulką jog auksas 
ir deimantas žėrėjo!

Kada, pulkas pas paloca pri
siartino, paregėjo tai sultonas 
isz tolo. Ir sena motina puikiai 
inredyta pirmutine pranesze 
sultonui jog jau sūnūs atke- 
lauje.

Net lauke pasitiko sultonas 
motina, pasveikino meilingai, 
ir nuvedė in sale, kurioje Zuli
ma radosi. Aladinas puolė 
priesz ja ant žemes ir tarė:

— Patogiause sultonaite! 
Su dideliu džiaugsmu asz, kai
po nevalninkas tėvo, meldžiu 
prie tavo kojų idant savo tar
no neatstumtai nuo saves ir 
teiktumaas mane laimingu pa
daryt !

Apkaitus Z ui ima padavė 
jam ranka ir tarė:

— Prižadejima, kuri tau 
mano tėvas davė, asz teisei 
dalaikysiu ir užtikrint galu, 
jog asz ant be privartos tinku; 
ypaicz veliju tau, idant prie 
manos 'būtumei laimingesnių 
kaip anuodu pirmutiniai, k a 
apie mane rūpinosi.

Aladinas sulprato gana ge
rai tuosus žodžius, o ir geriau,s 
žinojo, ba per ji tai stojosi. 
Meilei su ja kalbėjo, o kada 
vienas antram iszpažino meile, 
davė ženklą, jog jau bankieti 
ir pietus. Sultonas ir sena mo
tina Aladino, vieno szalyje 
prie stalo, o Aladinas su Zuji
mą. kito, o tarnai sultoniszki 
puikiai inredyti tarnavo prie 
stalo. Aladinas liepe savo mu
zikantams grait laike bankie- 
to, karta Afri'koniszkai, tai In- 
dijoniszkai, • tai Europiszkai, 
k a, sultoną ir dūk tore labai 
linksmino, jog apie valgi ir gė
rimą uižmirszo, o ypacz Zulima 
džiaugėsi isz savo mylimo, ba 
nuolatos daibar laibai Aladiną 
'pagodavo. Po piet klausė sul
tonas Aladino, kada sau velijo 
.su Zulima sueitie in pora ant 
ko sultonas apreiszke, jog tai 
gali'būtie ka greieziause. Ala
dinas jam atsake:

— Ne turiu da tam tikro 
palociaus, kuriame galetau 
patallpint mano paczia, del to- 
gi meldžiu sultono apie pasky
rimu vietos, ant kurios gale
tau paloca pastatyt.

Zulima tai iszgirdus labai 
nusiminė ba mislino jog tai 
gana ilgai užtruks. Sultonas 
pamisimos valandėlė ant kal
bos Aladino, tarė jam:

— Su tuom nereike sku
bini, galėsite mano palocije 
būtie teip ilgai, kol sau nepa
statysi. Dabartės ne yra ne 
medegos, materiolo, isz kurio 
butu galima statyt paloca. Sul
tonas tikėjosi, jog Aladinas 
tiks ant jo noru, o Zulima pra
dėjo nerimaut jog labai ilgai 
persivilks, Aladinas vienok 
prie savo laikėsi. Kada jau 
kiek norėjo prisikalbėjo ir pri
sidžiaugė, Aladinas prie szvie- 
sos žibineziu nusidavė pas sa
ve. Nęturedamas del savo pul
ko tiek vietos kur galėtu patal- 
pint, iszskirste po luotelius vi
sam mieste.

miegkambaryje kur net apsi
verkė, jog suims gavo sumai- 
szyta protą!

Ant rytojaus atsikelias Ala
dinas pamaželi isz lovos, per 
liamipa paszauke žemiszikas 
dvases pas save in karais teip 
kalbėjo:

— Valanda mano pasikėli
mo artinas, patogiause mergi
na gaunu už paczia, nes-lig tol, 
ne bus mano jog jus mano ge
ros dvases maine tame ne ram- 
sitysi ba tiktai jus galite norus 
sultono iszipildyT ir tada liktau 
jo žentu.

Vos žemiszkos dvasios tai 
iszgirdo, bu'vo pasirenge ta, 
iszpildyt. Netrukus pasidarė 
didelis krutėjimas prie namelo 
nevalninku baltu ir juodu ir 
velbludu, jog net motina pabu
do, ožinonys isz visu szaliu rin
kosi pažiūrėt taji stebuklą. 
Motina trine sau akis ir žiurė
jo per Įauga, o kada ta viską 
pregejo, ko sultonas reikalavo, 
suprato kokia galybe turi jos 
suims ant dvasiu ir 'pripuolė 
prie Aladino, paėmus už kaklo 
bucziavo, ba mate jog jau dar
bai’ sultono mylėstos dastos.

Aladinas szypsodamasis kal
bėjo, idant ant teip mažo daig- 
to nesistebėtu ir ka greicziau- 
se rengtųsi ir atidavus ta viską 
sultonui pasakytu jog tas yra 
viskas niekuom, kad tiktai ga
lėtu tajia laime aplaikyt, Zuli
ma savo paczia vadint.

Motina da ne atvėsus, nusi
davė ulyczia pas sultoną, o 
pulkas paskui ja palengvele 
ircsi. Visas miestas pasijudino 
idant ta dideli stebuklai pare- 
get ir kada prisiartino pas pa- 
loca sultono sargai mislino, jog 
tai nevidoniszkas vaiskas už
plaukė, tuojaus bromus užda
re. Sultonas temydamas aug- 
sztai per Įauga tai minei žmo
nių, laibai nusigando, nes tuo
jaus atsikvotejo, kada Aladino 
motina vidurije paregėjo ir 
tuojaus mislino, jog taji jauni
ki atvede. Tuojaus liepe pa- 
szaukt visus, ir kalbėjo in juo
sius. Matote jog tas žmogus 
iszpilde ka buvau paliepęs!

Ministerei .neturėdami ka 
ant to atsakyt tylėjo. Sultonas 
atsisuko in motina ir tarė:

Paskubinkie pas sunu, pa
sveikt n kie ji, pasakykie jog 
noringai ji priimu už žentą, te
gul ka greieziause pribuna 
pas mane!

Motina isz džiaugsmo neži
nojo kaip sultonui už ta malo
ne dejeavot, stenėjo kažin ka, 
jog niekas negalėjo suprast! 
Simus tai dažinojes, laibai 
džiaugėsi ir kalbėjo:

— Dabar reike 'pagal sto
ną pasirodyt atlankant sulto
ną. .

Inlbego in kamarėlė, pa- 
szauke dvases ir liepe teip sa
ve padabint idant nesidrovėtu 
sultonas juom. Liepe parūpint 
puiku žirgą in pulką kareiviu, 
o teipos-gi kapelije tokia, 
idant kitos sviete nebūtu!

Dvasios žemiszkos, mylemos 
ji pasirūpino ka nuo geriause, 
pirmiause padare jam maudi- 
ne iszminties ir kada panardi
no ji, tuojaus persimaino ant 
kimo teip, jog patogesnio ir — 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 “Saules” 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 laikrasžczio 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!
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— 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 “Šaule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys ju 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- 
oo. 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 J 33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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

No. 142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
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 Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

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

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
siauti. 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. 102— 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 Neatsarguma 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 
Skaityino ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, ‘peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus 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. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

W3 Užsisakant knygas įsa 
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.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

i



“SAULE” MAHANOT CITY, PA.

Istorija Apie Stebuklinga Liampa
žadejima, ba jau szeszi mene
siai pasibaigė kaip jam prisa
kai laukt! Teipos-gi prisiun-

(Tasa)

' VII

Kaip Aladinas Apie Sultonai 
Rūpinasi, o Savo Prieszininkus 

Atstume

Motina ant rytojaus iszsiren- 
ge pas sultoną. Drebėjo bai
siai, ir mislijo, kaip tiktai pa- 
praszys sultono dukters del sa
vo sūnaus, tai 'bus smerte nu- 
korota.

Prislinko su didele baime 
prie sargu, o kada likus in- 
leista in priebuti salos, paklau
simo, nieks ant' jos netemijo.

Ant galo prisiartino prie 
vieno tarno, kuris inleidinejo 
in sale, oinspaudus jam in ran
ka, melde su nusižeminimu, 
idant inleistu pals sultoną. Sul- 
toniszkas tarnas apžvelgęs 
duota dovana, pažino tuojaus, 
jog tai yra brangus labai ak
muo, tuojaus invede pas sulto
ną.

Kada: paregėjo sultoną, puo
lė įpriesz ji ant žemes ir tarė:

— Galingiauses Vieszipate 
.sultone visu karalių, prie tavo 
kojų sudedu szita maža dova
na nuo mano vienatinio sunaus 
kuris tau per mane sudeda su 
d idel i u n u sižemi n i m u pa s vei - 
kinima atsiduodamas in tavo 
malone.

Sultonas liejpe sau paduot 
gurbą in ranka, o kada skepe
ta atidengė, paregėjo stebėjos 
grožybe, o norint jis turėjo sa
vo skarbeziuje visokiu bran
giu daigtu, tai tokiu da ne bu
vo regejas.

Czia liepe visiems iszeit isz 
sales, tiktai likos didis veži
nas ir Aladino motina ir pa
klausė veziro, ka jis mistiną 
apie tuosius akmenius. Veži
kas akys iszvortes žiurėjo ir ta
re: Tai yra nepaimtu daigtu 
isz kur tasis 'žmogus galėjo to
kius daigtus gaut ?

Tame paklausė sultonas mo
linos, kuom joios sūnūs yra ir 
isz kur paėmė tuosus brangius 
akmenius?

— Ma.no sūnūs Aladinas 
pargabeno su savim isz Afriko 
o da turi tokiu labai daug, jog 
jeigo szviesiaues sultonas pri
sakysi, tai viskas bus atiduota! 
Sultonas paklausė ar gal turi 
koki veikalu pas ji ? Motina 
vela, mėtėsi in kojas' sultonui, 
ir tarė drebaneziu balsu:

— Galingiauses vieszipate, 
jeigo tai už pikta ne palaikysi 
apie ka asz kalbesiu, tai pra-

sziina maim sunaus tau per- 
statysiu.

Sultonas atsake: Kalbėk be 
baimes, ka tavo sunns geidžia 
nuo manes, tau nieko pikto ne
si stos, kalbėk be baimes.

Motina insidrasinus pradė
jo. Galingiauses vieszpatie! 
Kentėjimai mano sunaus pri- 
verezia mane aprėktai iszipa- 
žint, jog mano sūnūs Aladinas 
jusu duktere yra laibai užsimy- 
lejas' ir per mane meldžia jusu 
malonios, ar laikais ne susimy
lėtum ai ant jo!

Sultonas drueziai nusijuokė 
ant tokio praszymo,motinos.

Veziras, del kurio sunaus 
buvo prižadėta Zulima., tare in 
sultoną:

— Tai rots 'butu gražu, 
idant teip ipa.toga sultonai te 
turėtu būtie pati kokio tai val
kata) !

Sultonas neklausydamas ka 
veziras kalba, tare in motina:

— Gali del savo sunaus pa
sakyt laja suraminante nau
jienai, jog su tuom dalyku vela 
už puses metu gales pas mane 
atsiszaukt.

Aladinas buvo laimingiausiu 
žmogum ant svieto, kada apie 
tai nuo motinos iszgirdo ir 
malsziai taji laika leido.

Veziras-gi, kuris labai už tai 
užpyko, siprende, idant tame 
laike savo .sunu su Zulima su
vest in pora. Už kokis tai laiko 
priminėjo sultonui, idant pri
žadėjimu duota dalaikytu ir 
duktere su jo sunum apipa- 
czuo t.' S u 11 o n as užm i r s<z i as ap i e 
duetą žodi motinai Aladino, 
ant visko sutiko kaip veziras 
norėjo. Motina apie tai dagir- 
dus, laibai susirūpino, nes sū
nūs Aladinas ramino ja, kalbė
damas, jog isz to n'teko ne bus. 

Kada, diena vlneziav'ones atė
jo, kurioje Zulima su sunum 
veziro ketino but suvineziavo- 
ta, o Aladinas su tuom įpriesz 
motina n esi skunde, ir p am. išti
no motina, jog jau sūnūs apie 
sultonaite suvis užmirszo.

Pabludo tame motina, ba 
kaip tiktai vakarais prisiarti
no kuriame jau buvo Zulima 
susivineziavojus, Aladinas pa
szauke žemiszkas dvases su 
pagelba liamipos ir tarė:

— Paliepiu jum idant nusi- 
duotumet in sultoniszka palo- 
ca, o laike kada veziriukas eis 
iri miegkambari Zulimos, pa- 
griejbtumet ji ir teip ilgai po 
savo sarga laikytumėt, kol 
jums ne duosu žinios. Prižiū
rėkite gražiai ir duokite viga- 
da.

Dvasios isznyko.tuojaus ir 
viską iszpilde kaip buvo pri
sakyta,

Pa,toga Zulima lauke savo 
m i eigk arabai*y j c jaiun i k aiczi o, 
o jau tas likos per dvases nu- 
nesztas in Sirijos gojų, o kada, 
tas jei nubodo laukt, užmigo. 
Ant rytojaus nevalninkes pa
žino ant sultonaites veido nu
liūdima,, nes priežastes nežino
jo.

Už valandos atėjo sultonas 
pas ja, idant dažinot kaip nak
tį praleido. Zulima atsiliepe su 
piktumu: Tai rots, iszrinkote 
man pati tėvo! Pirmutine t ne
jaus aakti apie mane užmirszo, 
ba ne dirstelėjo pas mane.

Sultonas isz pradžios migli
no jog duktė teisybe kalba, už
sirūstino ir liepe vežina pa- 
szaukt, o kuriam nedora apsie-
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ima sunaus iszmetynejo.
Nusigando- veziras ir davė 

sultonui suprast, jog pats ne
žino kas tai galėtu but, ba sū
nūs jo vakare nusidavė in pa- 
loci ir namieje niekas jo neina
te. Nose nuleidęs iszejo isz pa- 
lociaus klausiu ėdamais visur 
apie sunu.

Dažinojo nuo sultoniszku ne- 
valninku, jog mate kada sunu 
veziro nusidavinejo in paloea 
sultonaites, o dauginus apie 
nieką nežinojo. Sultonas pri
sakė vestuves užbaigt, o kuri 
butu traukusi kelias sanvaites, 
o už sanvaite apgarsino, jog 
Zulimos vineziav'one jokios 
svarbes ne turi. Kad trys me
nesiai praėjo, o apie dingusi 
jaunikaiti nieko ne dagirdo, 
tada pasisuko kitas jaunikaitis 
kuris prasze Zulimos už paezia 
buvo tai sūnūs didžio admiro
lo po kurio valdžia buvo visi 
laivai, o kuriam sultonas tuo
jaus prižadėjo ir tuojaus keti
no būtie veseile. Kaip, tiktai 
Aladinas apie tai dažinojo, 
nieko sau isz to nedaro, nes su 
juom ta pati padare, ka su pir
mutiniu.'Jis paszauke žemisz- 
kas dvases. pa,s save ir liepe 
nuneszt antraji vyra in Cairo, 
Egipte.

Ir tuom kart nesulaukus Zu
lima savo mylimo, per' visa 
nakti verke, o kada tėvas ryt
metyje atlankė duktere, rado 
apsiaszarojuse. J i jie skundėsi, 
jog daibar.bus iszjuoktaper vi
su žžmoniu, jog ir antras vyras 
dingo, kažin kur!

— Sultonas atsiliepe, jog 
jau apie tai žino, ba pats liepe 
ncvąlninkamis vest jaunavedi 
in miegkanibari ir isz tarpo ju 
isznyko norint durys buvo už
darytos.

Jokis žmogus nežinojo kur 
dingo tiedu jauni k ai ežiai. iSul- 
tonaite lauždama rankas gar
siai raudojo. O asz vargingiau- 
se už visas sultonaites! Turesu I
ligi smert, būtie be vyro!

Sultonas ramindamas kalbė
jo: Apsimalszink, gal viskas 
persimainys!

Niekas jau dabar nedryso 
praszvt sultono idant duotu 
Zulima už paezia.

VIII

Aladinas Vela Kalbina Pas 
Sultoną Idant Duotu Zulima

Už Paezia Įr Nuo Jo Buvo 
Maloningai Priimtas

Kada szeszi menesiai praėjo 
Aladinas primine savo motinai 
jog jau laikas prisiartino idant 
savo prižadejima dalaikytu. 
Indo jo in gurbeli vėla deszimts 
obuoliu, nes da gražesniu ir 
pridavę eile karielu žemeziugi- 
niu, kuriuos žemiszkos dvases 
nuo -salos Kietai įtinęs atneeze 
nusiuntė pa tuom motina in 
paloea pas sultoną, idant sul
tonui tuosius!ir an g i u s akine - 
nius atiduotu, o Z ui ima i žem- 
cziugus, o del jo naudinga nau
jiena danesztu. Sena motina 
nuėjo tuom kart drąsiau pas 
sultoną kaip pirmai, o kada 
sultonas ja paregėjo tuojaus 
atsiminė, ir tuojaus liepe vi
siems iszeit. Kada jie vieni li
ko paklausė sultonas motinos: 
Kokis reikalas ja prisiuntė'?

— Galingiauses vieszpatie 
ir meilingiauseis valdytojau 
prigulu prie tavęs! Aladinas 
sūnūs mano atiduodamas iii 
tavo malone primena apie pri

5 >

Ne kuriai levai rugoja ant 
savo vaiku, 

Ypatingai ant szi an dieniniu 
dukrelių, 

Kad jos mažai buna, namie. 
Nekurtos būna tik ant tiek 

laiko, 
Kad pasirodyt pareja. namo, 

nuo darbo, 
Ir vela iszeina, nežino kur.
Tokios mergeles mažai 

Draugauja su savo 
motinėlėms, 

Kurios privalo kuli tikros 
drauges, 

Bet pažiutekime kokia 
Tame priežastis nuolatinis 

iszejimo isz namu? 
Sakant teisybe, tai jiriežaslis 

yra lame, 
Kad namie jos neturi jokio 

linksmumo, 
Tėvai tankiai netemina ant to, 

Kad dabartine gentkarto 
Suvis kitaip akiresi nuo 

Senoviszku paipratimu savo 
tėvu, 

O reikia suprast, kad kožna. 
Geiitkairte reikalauja kitokiu, 

gyduolių.

I
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Today, in the women’s services, you’ll re
ceive equal pay, equal rank, equal oppor
tunities with our men. PLUS 30 days’ vaca
tion a year, clothing designed by top cou
turiers, medical care, allowances, travel.
Volunteer for a Vital Job
If you are a woman 18 or over, you’ll find 
more in life in uniform. Choose from the 
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j ežia maloni ilgiausiu! vieszpa- 
: ežiui szita dovana, o szitiios 
į karielius del suHonaites, kaipo

Karta girdėjau kaip tūlas 
Tėvas užklausė savo sūnelio: 

Kodėl tu Jonuk, nepasedi nors 
viena vakaru namie .' 

Sūnelis staeziai tėvui atsake:
Todėl, kad namie nėra nieko 

ulžimanczio!
Tu per dienas esi užimtas, 

Ir neturi jokio 
pusi linksni i n i m o jame.

Asz esiyiiu jaunas ir reikalauju 
k i t oki o p asil i n k s m i n i m o,

Ne kaip tu tėvai!
Tame turėjo teisybe sunūs,

O pasenės tėvas suprato, 
Atkirto jam ligi szirdžiai ir 
Turėjo atsigulte net kėlės 

dienas lovoje.
Buvo tai isztikruju szaltas 

lizdas,.
Be teviszkos alpgiobos.

Dabar paimkime ant 
pavyzd i e s, 

Ka viena dukrele atsake:
Juk ten nėra nieko aky vans ir 

uižimanczio.
Namas yra. miobrodus kad 

jame sėdėti,
Motina yra užimta virimu 

namines, 
Tėvas tankiai'pasigcres guli 

virtuvoje,
Motina neprakalba jokio 

i szn liūtingo žo d ei i o,
O kad ir yra parengtas- 

p nikiai,
Bet motina nefpavėlina ‘honin’ 

priimti namie,
Kad neapdulkytu fornieziu.
Neturime jokiu knygų nei 

laikraszcziu,
Todėl kam turime sėdėti, 

namie,
Ir žiūrėti ant tu visu 

pradotka savo meiles del jo
sios.

Sultonas paregejas brangius

'biaurybin!
Jeigu levai supras norus savo 

vaikus,
Ir bus del ju tikrai draugais, 
Tai vaikai nešit raukys ant 

Ulycziu ir po visokiais vietas 
su automobilais.
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akmenius negalėjo asistebet, 
paszauke tuojaus savo rodinin
kus ir klausė, ka daryt? Ir .pa
szauke ant galo. Nesiranda, ant 
svieto kito tokio, idant galetjr 
tokia dovana duot, kaip man 
rodos tai prisiunstojus to skar- 
bo, turi 'būtie turtingiausiu, 
musu sklype!

Veziras kuris ir dabar buvo 
kaip pirmai, negalėjo užmirszt 
jog Zulima. ne jo marti likos, 
norėjo sultoną visokais budais 
nuo to nuvest ir vadinėjo vi
saip taji žentą iszbandyt jeigu 
jis teip siūlosi.

Sultonas paklausė tosios pa
tarimo ir tare in motina:

— Dovanas tavo sunaus 
priimu noringai, mano žentu 
tada gali 'but jeigo prisiuns pas 
mano duktere penkis baltus 
nevalninkus, aprodytus- in Per- 
siszkus rubus, o kad kiti penki 
nesztu kožnas ipo pilna, gurbą 
tokiu jau brangiu akmeniu del 
mano dukters, kokius man pri
siuntė !

Motina pasikloniojus gryžoi 
namo ir gailėjosi jog jos sūnūs 
nesztant bus tai iszįpildyt.

Sultonas tuojaus papasako
jo dukterei, jog įpriesz puse 
metu kokis tai nepažinstamas 
prasze josios už paezia, dabar 
vela, paantrina praszyma ir 
prisiunezia jai žemeziuginiu 
karielu!

Zulima isz karielu labai 
džiaugėsi, ba teip dideliu da 
nebuvo maezius ir parode no
rą matymo tojo- žmogaus, kuris 
taji neužmiokama skarbai pri
siuntė.

Sultonas atsake, jog tas jo
sios geidimas yra. ant tuszczio, 
ba jis to pareikalavo nuo jo, 
jog turtiiigiauses žmogus ne
sztant to iszpildyt. Tuom sul- 
tonaite didelei susirūpino ir 
rugojo, jog jau ant visados 
pasiliks be vyro.

Motina tuom laik parėjus 
namo apsakė sunui apie geismą 
sultono ir kalbėjo, idant sau 
isz galvos Zulima, iszmusztu, 
tarydama:

— Geraus butumai pada
ręs idant taisės dovanas butu
mai del saves užlaikęs ba tokis 
sultonas gal lielpe per langa 
iszmest. Teisybe, jam labai pa
tiko tavo dovanos, nes Zulimos 
niekados negausi, asz tiketau 
greieziaus, jeigu kas pasakytu 
jog kalnas in kloni pavirs.

Aladinas davė motinai iszsi- 
k ai bet, o ant galo Įpaszaiuke 
linksmai. Jeigo tiktai sultonas 
taip kalbėjo, tai Zulima bus 
mano pati!

Motina nenorėjo savo ausim 
tikėt, girdėdama tokiius paiku- 
sius žodžius savo sunaus ir ta
re:

— Kad tu ir visus akme
nius Carogrode permainytum, 
o to, ko sultonas nori, nesztant 
eisi padaryt!

(Tasa Ant 2 puslapio)

SAPNORIUS
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ŽiniosVietines
— Petnyczioje, apie 8:30 

valanda vakare, nelaime atsiti
ko prie Tunnel Ridge stripiil
siu, kai Jonas Pakalinskas, 39 
metu amžiaus nuo 615 W. Cen
tre uly., kuris vairavo “bull- 
dozeri” prie aukszto kalno, 
staiga bulldozeris trenke že
myn ir apsivertė užmuszda- 
ma. Pakaiinska ant vietos. Ne
laimingasis diibo del Gaspari- 
ni Coal Mining kompanijos. 
Velionis gimė Hartford, Conn., 
o per Antroji Pasaulini Kara 
jis tarnavo del Dede Sarno Pa- 
cifikd. Prigulėjo prie Lietu- 
viszkos parapijos. Nevedąs. 
Paliko savo motinėlė, Paulina 
Pakalinskiene; seserį Paulina, 
pati Albert Kreil, isz Holmes- 
burg; tris brolius: Aleka, New 
Jersey, Adolpa ir Daniela, 
Alaiskoje. Laidotuves invyks 
Utarninko ryta, su apiegomis 
in Szv. Juozaipp Ibažnyežioje 9 
valanda, ir palaidos in parapi
jos kapinėse. Graborius L. 
Traskanskas laidos.

— Nedelioje szviesos su- 
tauipinima laikas prasidėjo, 
(Daylight Saving Time).

— Sena miesto gyventoja 
M ar ga r e t a K a spar a v ieziene, 
kuri nesveikavo per keletą me
nesius, pasimirė Nedėlios ryta, 
9:30 valančia, pas savo duktere 
ir žentą, Kazimiera Zelionius 
(Green), 525 W. Market uly. 
Velione gimė Lietuvoje, atvy
ko in Amerika daugelis metu 
atgal. Jos vyras Juozas mirė 
1931 metuose. Prigulėjo prie 
Lietuviszkos parapijos ir mo
terų bažnytiniu draugijų. Pa
liko dideliame nuliuidime: vie
na sunn, Pranciszkus isz Tren
ton; keturios dukterys: Ona, 
pati Kazimiero Želiono, mies
te; Konstancija, pati Art. Pa- 
ymter ir Darota, New York, 
Veronika, pati J. Myers mieste 
ir penkis anūkas. Laidotuves 
invyks Ketvergo ryta, su apie
gomis in Szv. Juozapo 'bažny- 
czioje devinta valanda., in pa
laidos in parapijos kapinėse. 
Graborius L. Traska.uska,s lai
dos.

— Seredoj pripuola Szv. 
Povilo nuo kryžiaus ir Szv. Vi- 
talo kauk., o Tautiszka Vardi
ne: Rimgaile. Ir ta diena: 
1945 metuose: Benito Musso
lini, Italijos vadas, diktatorius 
likos nužudytas su savo meilu
že, Clara Petacei; 1758 m., gi
mė Ja,mes Monroe, penktas 
Amerikos Prezidentas, jis in- 
vede ta Amerikos nustatyma, 
kad nei vienam E u, r opos 
krasztui nevalia kisztis in Ame 
tikos kraštu reikalus, ir kad 
Europos krasztam nevalia nei 
in Pietų Amerika lysti; 1512 
m., Lietuviai pergalėjo Tale
rius ties Vilnių.

— Ketverge pripuola Szv. 
Petro isz Veronos, o Tautisz
ka. Vardine: Sengalis.

—- Petnyczioj pripuola Szv. 
Katarinos Šiemetes, o Tautisz
ka Vardine: Venta. Taipgi 
paskutini a diena szio menesio. 
Ir ta diena: 1789 metuose Jur
gis Vaiszingtonas likos invez- 
dintas kaipo pirmutinis Gu
viem Valstijų Prezidentas, 
New York mieste, o antras in- 
vezdinima.s buvo Philadelphia 
Pa.; 1945 m., Amerikos vėlia
va iszkelta virsz Naciu Tary
bos ofisu Berlyne.

— Gerai, žinomas saliunin- 
kas Stephen Souchak, nuo 338 
W. Centre uly., kuris sirgo 

trumpa laika ir gydėsi in Good 
Samaritan ligonibute Pottsvil- 
leje,' numirė pareita Ketverga 
3:45 valanda po pietų. Paliko 
Simu ir dvi dukterys ii- keturis 
brolius. Laidojo Panedelyje su 
apiegomis in Szv. Marijos 
R u sn a k u ba.žny cz i oje.

-— Subatos ryta, Szv. Juo- 
zapo -ba'žnyczi'oje, Kunigas Le
onas Pecziukieviczius, vikaras 
suriszo mazgu moterystes, pa
nele Glorija, duktė pons. Jur
giu Baloniu, isz Levittown, 
Pa., su Joseph Rodriguez, sū
nūs pens. Santos Rodriguez, 
nuo 824 E. Market uly., mieste. 
Svotai buvo Ponia Charles 
Trusky ir Joseph DAngelo. 
Vestuves invyko in Newhards, 
svetainėje mieste. Jaunave
džiai apsigyvens 824 E. Mar
ket uly., mieste.
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— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

TRAUKINYS SUMU 
SZE GAZOLINĄ 

TROKA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kas nebuvo sužeistas.
Pernai tokis traukinys “The 

Champion” nubėgo nuo rieliu 

in tabako farma ir užmusze 
penkis žmones ir sužeidė pus
antro szimto keleiviu. Tada 
iszkados buvo padaryta už 
daugiau kaip asztuonis szim- 
tus tukstaneziu doleriu.

EISENHOWERIS
PRASZO VENGTI

BAISENYBIŲ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jis sake kad mes dabar turime 
daugiau rūpintis apie atomi
nes jiegos galimybes del tai
kos ir del kraszto geroves, bet 
tuo paežiu sykiu nepamirszti 
kad ta atomine bomba sudaro 
baisu pavoju visam svietui!

Jis sake kad visi laisvi krasz- 
tai dabar gali pasirinkti: Ar 
jie sykiu bendra taika, ar vie
nas po vieno nusilenks Sovie
tams kaip atsitiko su beveik 
visos Europos krasztais po 
Hitleriu.

Jis primine ir atkartuojo 
kad mums nereikia per daug 
nusigąsti kai mes iszgirstame 
apie dar didesnes ir baisesnes 
sprogsta neziais bombos, nes 
mes turime atsiminti kad ne 
kiti, bet mes tokias bombas tu
rime ir dar daugiau gamina
me.

Jis padare pastaba kad trys 
czvertys žmonių ant szio svie
to gyvena krasztuose kur 
spauda nėra laisva, kur žmo
gui nevale be baimes kalbėti 
sakyti ka jis mislina ar jau- 
czia.

Jis toliau sake kad tai ne- 
reiszkia kad musu laikraszti- 
ninkai dabar turi vien tik girti 
musu kraszta, aiszkinti ki
tiems kaip puikiai ir gerai mes 
gyvename, bet daug svarbes
nis reikalas savo žmonėms pa
rodyti kokie laimingi mes esa
me prilyginus prie kitu krasz- 
tu. Jis sake kad kai Sovietai 
leidžia ir skelbia .savo aptru- 
cinta propaganda, musu laik- 
rasztininku pareiga yra skelb
ti tiesa ir teisybe.

Cirkos Loszike
Nupuolė

Septyniolikos metu am
žiaus graži cirkos loszike Ir
ma Rodrigue, nukrito nuo 
augszto drato Clyde Beatty 
Circus, Los Angeles mieste 
ir labai susižeidė. Jos brolis 
Povilas ežia ja ramina. Apie 
trys tukstaneziai žmonių to
je cirko j e mate kai szita 
jauna gražuole paslydo ir 
nupuolė.

Pirkie U. S. Bonus

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

teigia, kad Lietuviai nuolatos 
tremiami, vieni in priverezia- 
mojo darbo stovyklas, kiti kur 
nors kitur, kur jie esti “pri
tvirtinami prie žemes ar fab
riko”. Trėmimai eina in visas 
puses. Ewaldas Sch., 1945 m., 
paimtas prie Seiriju, isz ten 
perkeltas in Alytų ir vėliau 
nuteistas 10-cziai metu darbo 
stovyklos, papasakojo dirbės 
Urale. Ten buvo priskirtas 
prie atitremtu Lietuviu darbo 
brigados. Vienos brigados bri
gadininkas buvo Antanas Jau- 
niszkis. Ten buvo Lietuviu ku
nigu, teisininku ir paprastu 
darbininku. Su Lietuviais tiek 
jis, tiek kiti jo draugai sugy
veno gerai. Atsisveikindamas, 
jis patebejo: “Asz niekados 
neužmirsziu tos pagelbos, ku
ria man suteikė Lietuviai”. Isz 
ten jis buvo iszsiustas toliau 
in Rytini Sibirą. Arno K., pa
sakojasi buvęs suimtas 1948 
m., prie Karaliausziaus. Ten 
pat buvo ir deszimts Lietuviu 
kariu. 1950 m., Vilniaus kalėji
me buvęs drauge vienoj kame
roj su 100 Lietuviu, kurie bu
vo nubausti 25 metams ir bu

TIKRI SZPOSAI
VASZINGTONE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
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komisijai daug ka pasakys 
apie Komunistus Laivyno ir 
Lakunu Sztabuose.

Kai Armijos Sekretorius pa
sakė kad jis visa armija at
stovauja szituose tardymuose 
Senatorius McCarthy greitai 
jam primine kad ežia ne armi
jos klausimas, bet tik keliu di
džiu ponu “Pentagon Politi
kierių, ’ ’ ir kad ežia Amerikos 
Armija nieko bendra neturi!

Armijos virszunes didžiūnai 
baisiai inpyke, surengė visa ei
le svietku, priparodinti kad 
Senatorius McCarthy ir jo pa
tarėjas, jaunas Roy Cohn, vi
saip stengiesi priversti Gene
rolus parūpinti szilta vieta ju 
bendram draugui G. David 
Schine, kuris dabar yra paim
tas in vaiska kaipo paprastas 
kareivis.

Pirmutinis Armijos svietkas 
buvo Majos Generolas Miles 
W. Rebar. Tai buvo armijos 
nelaimingas paskyrimas, tik
ra klaida. Nors Major Gene
rolas priparodino kad per de
szimts metu jis dar niekados 
nebuvo taip grasinamas, nebu
vo taip spaudžiamas nei Sena
to nei Kongreso, kuriam pa
skirta geresne vieta vaiske, 
kaip kad jis szita syki buvo.

Per visa szito Major Gene
rolo Reber liudinima, Senato
rius McCarthy ramiai sėdėjo ir 
tylėjo. Kai Major Generolas 
užbaigė savo liudinima su vi
sais savo priekaisztais ir inta- 
rimais, Senatorius McCarthy 
labai lėtai ir ramiai jo užklau
sė: “Argi ne tiesa,” jis to Ma
jor Generolo Reber užklausė, 
“kad tavo brolis buvo isz 
valdžios sztabo iszmestas Vo
kietijoje, kaipo pavojingas 
musu kraszte apsaugai Euro
poje?”

Generolas Reber piktai su- 

vo dalimi transportais isz- 
siusti in Rusija. Ypacz daug j u 
esą Vorkutos srityje. Pasako
tojo teigimu, invairiose “pla- 
cziosios tėvynės” vietose esą 
tik isz vienu isztremtu Lietu
viu sudarytu stovyklų.

Franz G. papasakojo, koks 
likimas yra isztikes Lietuvius, 
savo noru ar prievarta paim
tus in Vokiecziu kariuomene: 
jie buvo nubausti po 25 metus 
ir pasiusti in Vorkuta ar in ki
tas Sibiro stovyklas. H. N. tei
gia, kad retai kurioje Rusu 
darbo vergu stovykloje nera
si Lietuviu. Dabar jie gali jau 
užsidirbti nuo 50 iki 300 rub
liu per menegi ir už tuos pini
gus, kad nereikėtų mirti badu, 
nusipirkti butiniausiu reik
mių: cukraus, duonos, tabako.

Herta R. pasakoja, kad ypacz 
daug Lietuviu yra visur Sibi
ro darbo vergu stovyklose. 
Isztremtu j u likimas yra labai 
žiaurus. Daug isz ju už men
kiausius niekus be jokios kal
tes nubausti 10 ligi 25 metams. 
Bet ir baigė bausmes laika ne
gales gryžti atgal, o bus “in- 
kurdinti” Sibiro miszkuose, 
Urale arba Vidur. Azijos ste-

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

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

szuko kad jo brolis Sam pats 
savo noru buvo pasitraukęs isz 
valdžios sztabo, kaip galima 
daryti, sulaukus penkios de
szimts metu amžiaus. Senato
rius McCarthy labai nuolan
kiai atsiprasze, nusiszypsojo ir 
vėl nutilo, bet davė visiems ži
noti kad Major Generolas Re
ber meluoja.

Vaikiantis Amerikos Sekre
torius buvo tada paszauktas in 
svietkus. Generolas Walter 
Bedell Smith pasakė kad Se
natoriaus McCarthy patarėjas 
Cohn, kelis sykius jo pra- 
sze kad jis parūpintu szilta 
vieta del jo draugui Schine 
armijoje. Bet jis tuojaus pa
sakė kad ežia nieko naujo ir 
nieko tokio baisiaus. Jis sake 
kad tokiu praszymu jis kas
dien gauna. Paklaustas ar da
bar kas yra jo praszes indeti 
in karininku eiles kuri kareivi, 
jis nusiszypsojes, pasakė, ežia 
prie szito stalo sėdi keli tokie 
Senatoriai dabar.

Užklaustas ar kas kada nors 
stengiesi ji priversti kad jis 
tam kareiviui Schine kaip 

, nors padėtu vaiske, Generolas 
Bedell Smith nusijuokdamas 
atsake: “Niekas, niekados.”

Armijos Sekretorius Stevens 
savo atsakyma skaitė raszto 
ir už tai mažai intakos turėjo 
ant klausytoju.

Armijos Taryba paskui pa
state Armijos Sekretroaus as- 
meniszka sekretorui, kurio 
darbas yra klausytis ant tele
fono kai kas Sekretorių szau- 
kia, ir viską nuraszyti. Szitas 
Sekretorius Lucas, in Senato 
tardymo ofisus atsinesze savo 
knygas, rasztus ir nuoraszus. 
Jis pasakė kad jis turi ežia 
prirengęs pilna nuorasza vie
no pasikalbėjimo per telefoną 
tarp Armijos Sekretriaus ir 
Senatoriaus McCarthy, per 
kuri pasikalbejima Senatorius 
McCarthy buk buvo pareikala
vęs kad Armijos Sekretorius 
parūpintu szilta vieta ji pagel- 
bininkui ir patarėjui G. David 

pese. Atgal tėvynėn kažin ar 
pavyks nors vienam kitam ku
riais nors budais parkeliauti. 
Po Stalino mirties buvo pa
skelbta amnestija, kuria am
nestuoti nuteistieji iki penkių 
metu. Pasakotojo žiniomis, 
amnestija buvo pritaikyta ir 
dviem Lietuvėms. Jos vėliau 
parasze iszleistos isz stovyklų. 
Sziaip Lietuviu darbo sanly- 
gos, kaip ir kitu darbo vergu. 
Tik jiems (ir tai ne visiems) 
leidžiama per metus paraszyti 
po du laiszus. Bet visa eile su 
juo buvusiuju Lietuviu laiszku 
ir siuntinėliu galėjo gauti dau
giau.

LABAI DAUG LIETUVIU 
YRA LIGOTI

Ju procentas, palyginti su 
kitomis tautybėmis, yra dide
lis. Pasakotoja Herta R., tei
gia žinanti visa eile Lietuviu, 
kurie buvo nepaleisti, nors jau 
buvo iszsedeje bausmes laika, 
ir terminas juos paleisti buvo 
suėjės jau daugiau kaip metai 
laiko. Werneris B., prisipa
žino taip pat sutikės daugybe 
Lietuviu. Visi Lietuviai, ku
rie dirbo prie Vokiecziu koki 
nors darba arba tarnavo ka
riuomenėje, buvo nuteisti nuo 
15 ligi 25 metu privereziamuju 
darbu. Vienok ju labai daug 
buvo isztremta ir suradus ki
tokiais priežastis.

— BUS DAUGIAU —

Schine, vaiske.
Czia iszrode kad Senatoriui 

McCarthy bus tikrai riestai. 
Visi laukte lauke iszgirsti ta 
pasikalbejima. Bet tuojaus 
iszkilo klausimas ar teisetinai 
galima, be pavelinimo vieszai 
paskelbti ka kas sake per tele
foną.

Armijos Sekretorius tuojaus 
drąsiai paskelbė kad jis sutin
ka kad tas pasikalbėjimas bu
tu vieszai paskelbtas in per
skaitytas. Jis sake kad jis su
tinka: “Ka dabar Senatorius 
McCarthy pasakys?” Visi ti
kėjosi kad Senatorius McCar
thy jau prie liepto galo priėjo; 
kad jis czia turi ar sutikti, ar 
nesutikdamas prisipažinti kad 
jis bijosi vieszai paskelbti ka 
jis per telefoną buvo tada 
sakes.

Bet tie, kurie taip mislino, 
pilnai neinvertino ir nepažino 
Senatoriaus McCarthy. Kai 
visi tyliai laukia pažiūrėti ka 
dabar McCarthy darys ar sa
kys, su Armijos Sekretoriumi 
ir asz ne tik noriu, bet staeziai 
reikalauju kad jo Sekretorius 
ta mano pasisznekejima su 
Armijos Sekretoriumi ne tik 
perskaitytu, bet ir paskelbtu. 
Bet asz dar daugiau reikalau
ju; asz reikalauju kad visu Se
natorių, Kongresmonu, Valdi
ninku, Politikierių ir visu Ka
rininku, nuo pulkininku iki ge
nerolu tokie per telefoną pasi
sznekejima butu panasziai isz- 
skaityti ir paskelbti. Asz to
liau reikalauju kad szito sekre
toriaus Lucas visi rasztai, 
knygos ir nuoraszai dabar bu
tu valdžios suimti ir kad jis 
butu priverstas visus tuos pa
sikalbėjimus Armijos Sekreto
riaus iszspauzdinti ir mums in- 
teikti, kai mes ju pareikalau
sime ! ’ ’

Armijos Sztabas to nesitikė
jo. Kad Perkūnas butu tren
kęs in ta kambarį, tie karinin
kai nebutu taip nustebę.

Nabagas Armijos Sekreto
riaus rasztininkas Lucas buvo
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taip sumaiszytas, suraizgytas, 
kad jis nežinojo nei ka atsaky
ti. Jis buvo užklaustas: Ar jis 
gali po prisieka prisiekti kad 
jis kiekviena žodi, taszka ir 
kableli suspėjo suraszyti, kai 
Senatorius kalbėjo per telefo
ną? Nabagas turėjo prisipa
žinti kad jis ant to negali pri
siekti.

Toliau užklaustas kaip jis 
visus szitus savo rasztus sude
da, kaip jis juos laiko, kaip jis 
gali žinoti kur kieno ir apie ka 
tie pasikalbėjimai, jis pasi- 
aiszkino kad jis pirmiausiai 
užrasze varda to kuris szauke, 
ir paskui ant korteles pasira- 
szo apie ka tas žmogus kalbėjo 
su Armijos Sekretoriumi. Už
klaustas, kas nustato apie ka 
buvo kalbėta ir kas svarbu ir 
kas ne, jis prisipažino kad jis 
tai pats nutaria.

Senatorius McCarthy nusi
juokė ir paklausė: Ar tas rasz
tininkas Lucas statosi save to
kiu dideliu, tokiu teisėju, kad 
jis gali nuspręsti kas svarbu, 
kas ne, valdžios dalykuose.

Kad klausimas nebutu tokis 
svarbus, tai sakytume kad 
czia geriau negu balabaikos. 
Augszti karininkai, intakingi 
Senatoriai, musu kraszto va
dai dabar kaip vaikai peszasi 
ir viens kita pravardžiuoja.

PASIRINKO LAISVE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ir kad ji norėjo gryžti in savo 
kraszta, Rusija. Bet nežiūrint 
ir nepaisant ka dabar Rusijos 
atstovai sako, mums ta mote- 
riszke tikra teisybe apie Rusi
jos rojų pasakė kai ji suszuko 
“Gelbėkite!”

Sovietu valdžia dabar rei
kalauja kad ta moteriszke ir 
jos vyras butu sugražinti. Bet 
Australijos valdžia tu Sovietu 
visai neklauso ir nepaiso.

sen. j. McCarthy
INTARIA HENSEL

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jis turės pasitraukti.
Bus labai žingeidu pamaty

ti kaip visas szitas didžiūnu 
ergelis užsibaigs. Nors labai 
gaila kad tokie dalykai turi 
būti vieszai iszvedyti, bet, isz 
kitos puses, visiems geriau, 
nes tai parodo kad czia laisves 
krasztas. Ir Armijos didžiūnai 
dabar turės tai pripažinti ir ži
noti kad ir jie turi Amerikie- 
cziams atsakyti už savo pasi
elgimus.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka /

Per paczta, 25 Centai <

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


