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Vokiete, Ponia Willie 
Hendrick Ludwig, po kairei, 
buvo “papraszyta” palauk
ti in Frankfurt, Vokietija, 
kol paaiszkes visas tas trigu
bos žmogžudystes, asztuoni 
metai atgal in Passau, Vo
kietijoje.

Trys Amerikiecziai kari
ninkai buvo nužudyti ir ju 
namai sudeginti.

Po deszine yra buvęs Ka
pitonas James M. Leech, isz 
Lima, Ohio, kuris yra intar

Isz Amerikos
PRANCŪZU LAIVAS 

PALEISTAS-'

Nerado Ginklu Del 
Guatemala Komunistu

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžia isz Vaszingtono pra- 
nosza, kad Prancūzu Laivyno 
kompanijos laivas Wyoming, 
kuris buvo musu kariszkos po
licijos žmonių sustabdytas, bu
vo perkratytas ir peržiuretas 
ir paskui paleistas atlikti savo 
kelione. Ant jo nebuvo nei ka
rabinu, nei kitu kariszku gink
lu, kaip buvo manyta.

“Wyoming” laivas buvo su
stabdytas prie Panama Kana
lo. Ant jo Amerikiecziai rado 
mažu kulku, kurios tinkamos j 
tik medžiokles bet ne karisz- I 
kems karabinams.

Bet Panama kraszto polici
ja sako kad jos agentai ant to 
laivo rado ir paėmė daug 
‘ ‘ Browning ’ ’ kariszku karabi
nu.

Kitas laivas “Alfem” buvo 
teipgi sustabdytas ir ant jo 
buvo surasta daug kariszku 
karabinu ir ginklu. Szito laivo 
Kapitonas ir visi karininkai 
buvo suaresztuoti ir dabar tu
rės pasiaiszkinti. To laivo 
kompanija sako kad ji nieko 
nežino apie tuos ginklus ir kad 
Kapitonas už viską turi pats

Svietka Ir Intartas

tas už tas žmogžudystes. Jis 
ežia tovinasi su savd szune- 
liu kai laikrasztininkai ji 
klausinėja. Jis ant visko už
sigina ir sako kad jis nieko 
apie tai nežino. Jis sako kad , 
tie namai užsidegė, jis sten
giesi tuos karininkus iszgel- 
teti, tet negalėjo. Tada jis 
pats nuvažiavo paszaukti 
ugniagesius.

Yra intarimas priesz ji, 
kad jis buvo susidraugavęs 
su viena Vokietaite kuri bu

atsakyti.
Dabar iszkilo baisiai svar

bus ir staeziai pavojingas klau
simas: Ar nukirsti visas pra
mones ir biznio sutartis su 
Guatemala krasztu, kuris yra 
Komunistu valdomas ir kuris 
sudaro pavoju kitiems krasz- 
tams susiedijoje.

Jeigu taip butu nutarta, tai 
ne tik Sovietu, bet Anglijos ir 
Prancūzijos laivams butu už
drausta in ta kraszta plaukti. 
Ir tai butu ne tik kaslink ka
riszku ginklu bet del visko, net 
ir del maisto.

Szitokis nusistatymas labai 
greitai galėtu pradėti kara 
Pietų Amerikoje. Svarbiausias 
klausimas tada butu: Ar So
vietu Rusija pasirengus; ar ji 
drystu staeziai ir vieszai stoti - 
priesz Amerika. In ta klausi
ma. vien tik Sovietai gali atsa
kyti.

SURADO MERGINOS
LAVONA

BOULDER, COLO. — Boul- 
der apygardos policijos virszi- 
ninkas, Arthur Everson prane- 
sza kad nežinomos merginos 
lavonas buvo surastas in Boul
der Canyon, Balandžio asztun- 
ta diena. Policijantai sako kad 
galimas daigtas kad tas lavo
nas butu tos merginos, kuria 
Marvin C. Boyd, isz Lebanon, 
Pa., sako jis buvo nužudęs in 
Las Vegas, Neveda.

Szitas Marvin C. Boyd yra 
polieijantams prisipažinęs kad

vo vieno tu nužudytu kari
ninku meiluže, kurios tėvui 
jis buvo paskolinės pinigu 
užsidėti maža sztoreli. Visa 
tai jis užsigina.

Kariszkas teismas norėjo 
ji sugražinti in Vokietija, 
bet advokatas Thomas Lan- 
cian priparode kad nei Ar
mija, nei valdžia neturi gana 
priparodinimu suaresztuoti 
buvusi Kapitoną James M. 
Leech.

000

jis kita moteriszke buvo nužu
dęs ir jos lavona pakavojes dy- 
kumuose, netoli nuo Mexicali, 
Mexico.

Van Buren policijos virszi- 
ninkas, Vol Russel sako kad 
szitas Boyd jam buvo prisipa
žinęs kad jis buvo nužudęs 
Jeanette Harris, isz Harris
burg, Pa., paskui jis nuvažia
vęs in Colorado, iszmete jos la
vona in griovį. Dabar polici
jantai keliu miestu stengiasi 
patikrinti tas to žuliko ir 
žmogžudžio prisipažinimus.

NEPAPRASTA 
BAUDA

Graikas Užsimokėjo
$110,000 . I

WASHINGTON, D. C. — 
Septynios laivu kompanijos, 
kurias turi ar bent valdo Grai
kas Stavros Niarchos, buvo in- 
tartos ir rastos kaltos, kad jos 
norėjo Amerikos valdžia ap
sukti ant keliu milijonu dole
riu, kai jos rengiesi pirktis 
daug Amerikos laivu.

Amerikos Augszcziausias 
teismas nustatė tam Graikui, 
Stavros Niarchos szimto de
szimts tukstaneziu doleriu bau
da. Jis, nei nemirktelejes tuos 
pinigus sumokėjo bumaszko- 
mis.

Platinki! “Saule”

SŪNŪS RADO TĖVO
LAVONA

sen. j. McCarthy
SUTINKA

LANCASTER, PA. — Dvy- 
i likos metu amžiaus vaikas, 
Dallas Irvin, užtiko savo tėvo 
Lecn H. Irvin lavona virtuve- 

' je.
Daktaras D. W. Musser, isz 

| Manheim, sako kad tėvas buvo 
darbe sužeistas kelios sanvai- 
tes atgal ir nuo to laiko buvo 

: labai susirupines, kad jis per 
toki ilga laika negalėjo dirbti. 
Jis insidejo medžiokles kara
bine vamzdi sau in-burna ir pa
trauko to karabino gaiduką. 
Jis ant sykio pasimirė nuo to 
szuvio. 

------------------ .

SUŽEISTA
BAŽNYCZIOJE

PHILADELPHIA, PA. — 
Moteriszke, besimelsdama Szv. 
Andriejaus bažnyczioje, buvo i 
sužeista kai keturios deszimts 
svaru elektrikinia szviesa, fik- 
sezieris nukrito nuo lubu ir da
lis tu szviesu jai pataikė in 
galva.

Szeszios deszimts trijų metu 
Ponia Helen Leary apslbo nuo 
to iszgasczio, ir buvo nuveszta 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Duoti Telefono Pasi
kalbėjimus; Eisenhow- 
eris Uždraudžia Kitus 

Valdininku 
Pasikalbėjimus 

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius .Joseph McCarthy 
sutiko pavėlinti kad butu pa
skelbti vieszai visi jo pasikal
bėjimai per telefoną su Armi
jos virszininkais. Isz pradžių 
jis buvo pareikalavęs kad ir 
visu kitu pasikalbėjimai su 
Baltaisiais ofisais ir su armi
jai tutu teipgi vieszai paskelb
ti. Bet Prez. Eisenhoweris 
greitai ežia insikiszo ir iszleido 
insakyma kad jis toki paskel- j 
bima griežtai uždraudžia.

Armijos Advokatas Joseph 
N. Welch ir Sen. Joseph Me- ■ 
Carthy sutiko tokias pasiszne 
kejimus vieszai paskelbti.

Visi Senatoriai sutiko savo 
telefono pasisznekejimus vie
szai paskelbti, nežiūrint Prez. 
Eisenhowerio uždraudimo.

Sen. Symington labai susi
kirto su Sen. McCarthy, kai jis 
mosikavo su popiera reikalau
damas kad Sen. McCarthy pa- 
siraszytu ant tos popieros, kad 
jis sutinka vieszai paskelbti vj- į 
sus savo pasisznekejimus per 
telefoną.

Jis vėliau prisipažino kad 
Armijos Sekretorius buvo prie 
jo priėjės pirm negu jis iszva-. 
žiave in Europa, ir buvo jo ta- | 
da papraszes kad jis kaip nors 
sustabdytu szituos Sen. Mc-1 
Carthy tardymus.

INDO-KINIJOS KLAU
SIMAS SVARBUS

Sekretorius Remia 
Prez. Eisenhowcri
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles pasakė Kongre
sui kad musu padėtis Indo-Ki- 
nijoje yra pavojinga, bet dar 
ne be vilties.

Jis Senato Užsienio Reika
lams Komisijai pasakė kad jis 
remia Prezidento Dwight Ei
senhowerio inneszima kad rei
kia paskirt.i tiems Užsienio 
reikalams pusketvirto bilijo
no doleriu.

Jis Kongresmenus ir Sena
torius ragino kad jie pavėlintu 
Prez. Eisenhoweriui tuos bili
jonus paskirti ir praleisti, taip 
kaip jis matys kad butu geriau
sia.

Jis sako kad Indo-Kinijos 
padėtis dabar labai pavojinga, 
bet dar ne be viltiszka. Jis 
teipgi tiems Kongresmonams 
ir Senatoriams pasakė ta ka 
mes visi gerai žinome jau se
niai, būtent kad Indo-Kinija 
yra mums baisiai reikalinga ir 
kad mes turime tenai palaikyti 
taika ir numalszinti Komunis
tus.

Visi dabar gerai žino kad 
Komunistiszka Kinija pristato 
ginklus Vietminh ir kad So
vietai pristato ginklus Indo- 
Kinijos Komunistams.

Komunistu veikimas yra už
kariauti ne vien tik Indo-Kini- 
ja bet visa Azija.

Pirmininkas Wiley, Repub- 
likonas isz Wisconsin sako kad 
Kongreso Komisija visa \ta 
Azijos klausima isztirs, kas- 
Jink kariszkos pagelbos. Jis sa
ko kad tokis pavojus nebuvo 
priesz Amerikieczius nuo Ko
rėjos užpuolimo.

Kongreso komisija sako kad 
ji pirmiau isztirs visa ta klau
sima pirm negu paskirs tuos 
pinigus, kuriuos Prez. Eiseru 
howeris nori tuojaus tenai pa
siusti.

SENAS VIESZBUTIS 
PARDUOTAS

‘Astor’ Vieszbutis Taps 
Ofisu Kambariu

NEW YORK, N. Y. —
Vieszbutis “Astor” senas 
Broadway ulyczios paminklas 
per penkios deszimts metu, bu
vo parduotas del ofisu.

Nebuvo paskelbta kiek už ji 
buvo užmokėta, bet pernai už 
ta vieszbuti taksomis buvo už
mokėta asztuoni milijonai do
leriu.

Vien tik del tos žemes ant 
kurio tas vieszbutis stovi kasz- 
tuoja szeszi milijonai keturi 
szimtai tukstaneziu doleriu.

Vieszbutis yra devynių 
augsztu ir yra pastatytas sidyg 
Prancūzu stiliaus penkios de
szimts metu atgal.
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Per AT Posėdžius
Mikojanas Vakarams 
Pagrasino Net Atomi

nėmis Bombomis
Vokietis Profesorius Fucks, 

Aachen o a ūksėtosios technikos 
mokyklos fizikos instituto di
rektorius, iszgarsejes savo ap- 
skaieziavimu, kad 2,100 m., že- * 
meje bus 8 milijardai žmonių, 
neužmirszo ir atomihio karo. 
Jo duomenimis, per ateities at
omini kara žus 25 milijonu I 
žmonių — maždaug tiek pat, į 
kiek žuvo žmonių per 2-ji kara 
arba po 1-jo karo per gripo epi-, 
demija. Vienok kobalto ir du
sinamosios bombos in szia sta
tistika neintrauktos. Kiti Va
karu specialistai apskaieziuoja 
kad pvz. užteks 403 kobalto 
bombų visai žemei susprogdin
ti. Kada ir ar isz viso jos bus 
sprogdinamos, szis klausimas, 
lyg koks slogutis, kankina vi
sa žmonija.

Pavergtieji Nėra
Užmirszti

Gautosiomis žiniomis, JAV

Armijos Sekre. Ima Visa
Atsakomybe Del Intarimu

Armijos Sekretorius, Ro
bert T. Stevens ir jo vyriau
sias advokatas Joseph N. 
Welch, isz Bostono, pasita
ria pirm negu Armijos Sek
retorius Senato Komisijai 
pasakė, kad jis priima visa 
atsakomybe už Armijos in- 
tarima Senatoriaus Joseph 
McCarthy.

Armijos Sekretorius Ste
vens buvo staeziai užklaus
tas: Ar kas augszcziau isz 
Vaszingtono visus szitus tar- 
dinimus pradėjo? Jis užsi
gynė ir pasakė kad jis visa 
atsakomybe priima ir už vis
ką pats atsako ir atsakys. 
Bet per klausinėjimus jis bu
vo priverstas prisipažinti 
kad jis buvo pasitaręs su

O------------------------------
I

Suvienytu Valstijų Amerikos
Senatas szimet Balandžio 29 d..
Gegužes 1 d., szventes iszvaka- 
rese, vienu,balsu priėmė Lietu
viu bicziulio domokratu Sena
toriaus P. Douglas inteikta 
reikszminga rezoliucija, kuria 
Amerikos Senatas pasmerkė 
Komunistu tiranija ir nutarė 
praszyti Prezidentą, kad jis vi
sais ga’imais budais atkreiptu 
pasaailio dėmėsi in Sovietu 
barb-ariszkus darbus.

Szi rezoliucija, savo pobūdžiu 
yra lyg manifestas, kuriuo visi 
laisve mylintieji žmones kvie- 
cziami insijungti in kova priesz 
laisves pažeminimus, Maskvi- 
nius Komunistus ir ju barba- 
riszka veikimą isznaikinti pa
grindines žmogaus teises ir da- 
ranezia geda dvideszimts am
žiaus civilizacijai. Senatas nu
tarė kreiptis in Prez. Eisenho- 
weri, kad jis atkreiptu laisvo
jo pasaulio ir laisves mylineziu 
žmonių dėmėsi in Sovietu ir j u 
palydovių nežmoniszka elgi
mąsi su pavergtomis tautomis.

Priimtojoj deklaracinėj re
zoliucijoj nurodoma, kaip So 
vietai sulaužė savo pažadus 
jiegos ir prievartos priemone

(Tasa Ant 4 Puslapio)
S

valdžios bendru advokatu 
Brownell, ir su Tautu įSan- 
jungos nariu, Henry Cabot 
Lodge.

Nei vienas, nei kitas nieko 
bendra neturėjo ir neturi su 
szitais tardymais, bet jie la
bai arti Prez. Dwight Eisen
howerio.

Ir dar kitas invykis aisz- 
kiai parode kad ežia ne Ar
mijos Sekretoriaus darbas, 
bet kad jam insakymai atei
na isz augsztesniu vietų. Tas 
invykis buvo Prez. Eisenho
werio laiszkas uždraudžiant 
visiems valdžios žmonėms 
svieczinti ar ka Senato Ko
misijai pasakyti apie ta 
slapta mitinga Vaszingtono 
virszunes didžunu.
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Kas Girdėt
Mes nesuprantame kodėl De

mokratai taip [pyksta ant Se
natoriaus Joseph McCarthy. 
Juk Sen. McCarthy pasirodė 
kaip ju geriausias draugas ir 
prietelis. Demokratai niekados 
neghlctu taip suskaldinti Re- 
publikonu partijd kaip dabar 
Republikonas McCarthy yra ja 
suskalcles.

galėdamas nutylėti, pats in- 
kliinpo in tuos ergelius. Jis da
bar taip insimaisze, stengda
mas nabagu Stevens, Armijos 
Sekretorių iszgclbeti, kad tik
rai gailh jo.

Gaila kad dabar eina gandai 
kad visi tie tardymai tarp Se
natoriaus McCarthy ir Armijos 
užsibaigs. Geresnes programos 
ant televizijos mes dar neesa
me mate kaip szitie tardymai, 
kur mokycziausi ant viso svie
to advokatai riejasi, viens ki
ta ėda.

Daug galima visiems pasi
mokinti isz visu tu Armijos- 
McCarthy tardinimu, nes tiek 
mokintu advokatu vienoje vie
toje mes dar niekados neesa
me mate ir vargiai kada maty-\ 
sime.

Eisenhoweris isz pradžių 
buvo drąsiai pasakęs kad" jis ir 
visas krasztas nori visa teisybe 
dažinoti apie Komunistus. Jis 
sake kad visi rasztai, visos ži
nios visi susekimai ar tai Ar
mijos, valdžios, Senato, Kon
greso ar FBI policijos bus at
viri, kad butu galima visus isz- 
davikus susekti. Bet k ii tik 
Sen. McCarthy pareikalavo kai 
kuriu žinių, tai Prez. Eisenho- 
weris iszleido didinga insaky- 
ma kad niekam nevalia tu ži
rni ruszioti, kad tos žinios yra. 
slaptingos, ir niekas negali ju 
pamatyti. Paskui, kai Senato
rius McCarthy gavo tokias ži
nias isz vieno augszto darbi
ninko su vardais trisdeszimts 
dvieju iszdaviku, Eisenhoweris 
griesztai Uždraudė tas žinias 
paskelbti.

McCa r thy- A rm i j o s t ar d i 11 im u s 
lasįrodo tikri szposai. Visi po 
prisieka svieczina, visi viens 
eitam prieszinasi, viens kita 
melagiu vadina. Tai kodėl nei 
vienas nėra patrauktas in teis
mą u'ž melaginga prisieka. O 
jeigu ju negalima patraukti in 
teismą u'ž tai kad jie yra'tokie 
dideli ponai, tai kam ta įprisie-

Armijos Sekretorių Stevens 
per keletą sanvaieziu buvo 
taij) kamuojamas, taip tardo
mas, taip klausinėjamas, taip 
in t ariamas, kad net ir papras
tam žmogeliui butu ligi gyvo 
kaulo inkire. Bet jis ramiai, 
tykiai ir net nuolankiai atsa
kinėjo in visus klausimus. Ko
dėl? Isz tikro iszrodo kad ne 
vien tik Prez. Eisenhoweris, 
bet ir visas arini jos sztabas bi
josi szitu tardinimu ir kad jie 
visi stengiasi ka nors paslėpti.

Jeigu vienas isz musu norė
tu viena isz tu advokatu pasi
samdyti, ar tai butu Jenkins, 
Welch, McCarthy ar jaunaji 
Cohn, tai visai nebutu dyyai 
kad jie pareikalautu mažiausia 
deszimts ar dvideszimts tuks- 
taneziu doleriu ant rankos. Ir 
tai 'butu tik [pradžia. O dabar 
tas advokatas Welch, vienas 
isz garsiausiu advokatu kuris 
stoja už prasikaltėlius ar juos 
tardo, visai už dyka atstovauja 
Armija.

Mes nežinome ir nesupranta
me kas ten darosi Vaszingtone, 
bet mums laibai žingeidu žinoti 
ko Prez. Eisenhoweris bijosi.

Jeigu viskas butu armijoje 
tvarkoj, Armijos Sekretorius 
butu tik nusispjovęs in visus 
szitus tardinimus ir nebutu 
leides kad ir ta jauna advo
katą, Roy Cohn ji taip klausi
nėti ir kamuoti per keletą die
nu.

Jenkins yra vienas isz gar
siausiu advokatu pietinėje 
Amerikos dalyje. Isz devynios 
deszimts bylu, jis pralaimėjo 
tik tris ar keturias.

Jaunasis Žydelis, Roy Cohn 
yra. be galo ir be kraszto mo
kytas, gabus ir apsukrus. Jis 
patupdino Alger Hiss, augszta 
valdžios žmogų ip kalėjimą kai 
jis priparodino kad jis yra Ko
munistas ir kad jis daug slap
tu žinių buvo Sovietams iszda- 
ves. Jis teipgi dalyvavo tame 
teisme kur tie Žydai Rosenbur- 
gai buvo ant mirties nuteisti. 
Jis dirbo valdžios teismo szta- 
be per szeszis metus. Jis dabar 
darbuojasi ant Sen. McCarthy 
komisijos visai u'ž dyka. Kai 
jis užbaigė visus savo mokslus 
'Colum'biai Universitete, jis bu
vo per jaunas stoti in advokatu 
eiles ir turėjo net du metu pa
laukti. Po viso to, jis dabar tik 
dvideszimts seiptyniu metu am
žiaus.

Senatorius Joselph McCarthy 
teipgi nei isz mulkiu tarpo, ne 
sziandięn gimęs. Ir jis yra ne
paprastai gabus advokatas. 
Laikrasztininkai sako kad Sen. 
McCarthy daugiau žino apie 
visus Senatorius, Kongresme
nus ir kitus valdininkus Vasz- 
inigtone, negu jiems in sveika
ta. Jis kiekvieno tokio pono 
meilužes gerai pažinsta ir. žino 
kada kuris su kuria susieina, 
kur jie eina, ka jie daro ir net 
ka jie mislina.

Prez, Eisenhoweris per visus 
tos Senatoriaus MdCarthy-Ar- 
mijos tardinimus stengiesi nu
tylėti, ir vis daugiau ir dau
giau laiko praleido golfą losz- 
daraas. Bet dabar jau priėjo 
prie to, kad Eisenhoweris, ne

Jeigu Sen. McCarthy drysta 
tokius vardus paskelbti vie- 
szai, tai ko Prezidentas Eisen
howeris 'bijosi. Ar jis kuri tu 
intartu 'žmonių nori paslėpti? 
Ar tie vardai yra tokiu didžiu 
ponu kad net ir Eisenhoweris 
j u bijosi. O jeigu jis bijosi, tai 
kode!?

Jaunas Žydelis, advokatas 
■Roy Cohn, po prisieka yra pa
sakęs kad Armijos Sekretorius 
po prisieka yra pamelavęs. Tai 
kad ir darniausiam aiszku kad 
vienas isz ju czia meluoja po 
prisieka. Tai kodėl dabar teis
mas, valdžia ar pats Eisenho
weris nesuaresztuoja ar Armi
jos Sekretorių ar ta Žyduką 
Cohn ? Aiszku, vienas isz ju pa
melavo po prisieka.

Kailį) szitie tardinimai iszcis 
dar niekas nežino, bet ar lai
mes ar pralaimės, Armijos 
Sekretoriaus ir Amerikos Pre
zidento Eisenhowerio dienos 
suskaitytos. Republikonu par
tija. save nusižudo per szitus 
tardinimus. Geriausias Demo
kratu draugas, prietelis yra 
Republ ikonas Senatorius Mc
Carthy.

Istorija Apie 
Varginga Elmana Ir 
Karalaite Revelija

(Tasa nuo 3-czip puslapio)

ir paszauke su dideliu džiaugs
mu:

'— O tu mano lelijėle gra- I 
žiause! Tai asz tavęs nepaži
nau, mislijau jog tai sultonas, 
kaip tu gale jei iszbegt isz jo 
palociaus ir su jo drabužais?

Tada jijie apsakė jam savo 
visa atsitikima, isz kurio El
manas labai nulindo, ba'bijojo 
idant, juodu nepagautu ir u'ž 
tai smerezia nenukorotu. Kada 
jau buvo biski pasilseja, leido
si juodu toliu in giria, nes pa- 

1 tys nežinojo iii kur eina. Ir ne 
po ilgam laikui prieje juodu 
baisiai dideli kaina, o jame ra
dosi didele uola. Tada priėjo 
prie tos uolos ir .nežinojo ka 
pradėt ar lipt priesz kaina ar 
in ta uola. lyst. Sztai, iszgirdo 
drebejima žemes ir oszima vi
su medžiu, tada persigando la
bai ba mislijo jog sultono vais
kus atsiveja juosius isz tos bai
mes abudu puolė in ta uola, 
mislydami jog juosius ten nie
kas ne ras ir drėbė j o abudu 
kaip lapas drebules. Szitai, in- 
puole iii ta uola ibhisus sma
kas ir tuojaus užmigo. Kokia, 
baime juodu apėmė, pamate 
baisu smaka, kuris galėtu ant 
kart juodu praryt, tai neglima 
ne apraszyt. Nes karalaite ne- 
trotijo vilties pas Dieva., pama
te jijie ant smako letenos in- 
strigusia sziczka, kuri ji laibai 
skaudino, ba miegodamas vis 
judino savo letena. Tada prisi
artino ji prie smako iszeme 
jam isz letenos ta. sziczka ir už- 
riszo su skepetaite jo letena. 
Kada smakas pabudo ir ne jau- 

' te jokio skaudėjimo, ba pažiu
rėjo ant savo letenos, pamate, 
jog u'žriszta ir nežinojo kas 
czia pasidarė, tada pradėjo 
dairytis po visa uola ir pama
te, jog užriszta, ir nežinojo kas 
czia pasidarė, tada pradėjo 
dairytis po visa uola, ir pamate 
juodu stovinezius tada prisiar
tino jis prie ju ir laižo juo- 
dviem rankas norėdamas jiem

ką. nieko ten nepažino, nes pa
misimos sau pasidavė in vais
ku, o ka.ęl buvo patogus, tai pri
ėmė in gvardija prie paties ka
raliaus.

Ten buvo drauge su gvardi
jos kareiviais tokia boba, kuri 
kas rytas turėjo po karalaites 
langu grajint tol kol ja prikėlė.

Viena karta buvo paroda ir 
karalius su savo mylima dūk-' 
tore važiavo prie vaiska. ir žiu
rėjo ar jo vaiskas gražiai isz- 
rodo.

Kada karalius važiavo su sa
vo duktere prie vaiska, Elma- 
nas pamatęs savo mylima labai 
nusidžiaugė, bet negalėjo prie 
jos prieit ir isz to labai apsir
go. Tada ta boba priėjo prie jo 
ir tarė:

man kas tau

'zia, 'per szitus Senatoriaus

Pypkes Durnai

Darželi Rutu,
(Isz Lietuvos)

b

Darželi rutu iszdabinus, 
Liūdna stovėjo mergina, 
Ko teip liūdna, teip nusiminus? 
Czia vyturiuks užklausė ja. 
Kaip asz linksmas dainas 

dainuosiu,
Kaip asz nebusiu teip liūdna, 
Kaip asz laimingai 

sznekucziuosiu,
Po rupescziu, skausmu naszta. 
Gudai mus drasko, kaip 

inmano: y
Iszdraske szventvietas visas, 
Iszvare miela broli mano, 
Nes gynė mus szventas tiesas. 
Mielas vyturiuk tenai nulekie, 
Kur brolis geria tik kanczias, 
Priesz langa kalimo cziulbekie, 
Raminkie aszaras karežias. 
Cziulbek tenai ir ji raminkie, 
Lai nenugursta jo szirdis, 
Jam meiles žodi pasakykie, 
Cziulbekie jam vilties mislis. 
Cziulbek jam diena, nakti, 

ryta,
Cziulbek ji vargsza surakinta, 
Bežuvanti tarp svetimu.

— Szviesiauses sultonia! 
Del meiles tavo ir jusu Dievo 
seskie tu dabar ant kreses, o 
asz pava.ikszcziosiu.

Sultonas paklausė karalai
tes, ir aprodė ja in sultonienes 
rublis, o pats atsisėdo ant kre
ses, Karalaite vaikszcziodama 
po sale ir vis primyledama sul
toną. su szampanu. Sultonas 
mylėdamas ja kožna. ezerka 
priėmė ir teip pasigėrė jog 
tuojaus užmigo. Tada karalai
te prisiartino prie jo pakrutino 
nes jis miegojo kaip negyvas. 

'Tada jijie nusirenge isz tu ru
bli., nusiėmė kryželi kuri turėjo 
ant saves, puolė ant keliu ir 
melde Dievo, idant ja iszgolbe- 
tu nuo pagonu. Po karsztu mal
dų paėmė karda in ranka ir nu
kirto sultonui galva, nes potam 
susimaisze jijie nežino, kur dė
tis ir per kur iszbegt, ba aplin
kui stovi kareiviai ant vartos. 
Nes atsiminė jog sultonas kas 
naktis vaikszczioja po miestą 
ir žiuri kaip jo kareiviai pildo 
t aru y st i a.

Tada jijie apsirehge jo dra- 
bužais ir lengvai iszejo isz 
miesto, ba kareiviai mislijo, 
jog tai sultonas iszejo už mies
to pasivaikszcziot. Kada prisi
artino prie girios kur Elmanas 
lauke ant josios, jis pamatęs 
prisiartinanti sultoną, persi
gando laibai ir pradėjo begtie 
gilyn in giria, o jijie paskui ji 
neiszduodama jokio balso ir 
teip bęgo ilgai, kol abudu pail
so ir negalėjo toliau begtie.

Tada Elmanas sustojo, sztai 
žiuri, jog jo mylima Revelija

apsiprate su tuom smaku gy
veno tris metus, o jis jiem da- 
state maista.

Viena karta iszejo juodu isz 
tos uolos, užlipo ant kalno ir 
pamate mares, kada juodu nu
lipo nuo to kalno ir ėjo prie 
mariu, pamate plaukenti laiva, 
tada pradėjo mot, idant juodu 
paimtu. Kapitonas pamatęs 
juosius prisiartino ir paėmė 
ant laivo. Tas laivas buvo isz 
tos vieszpatystos isz kur paėjo 
karalaite. Tada visi laivoriai 
pažino savo karalaite ir labai 
džiaugėsi, ir teip linksmai ke
liavo visi namon. Nes ir czia 
juos nelaime patiko, ba tuojaus 
vilnos sumusze laiva ir visi nu
skendo, tiktai karalaite likos 
ant vienos lentos, o Elmanas 
ant kitos lentos. Ne po ilgam 
laikui mariu vilnis iszmete 
karalaite ant kraszto, ties 
tuom miestu, isz kur jijie pa
ėjo, ir tuom laik Vaikszcziojo 
paki-aszczio.se mariu, .josios lo
vas, pamatęs savo dukterė, ku
ri jau buvo prapuolius ir volei 
atsirado, puolė prie josios ir 
meiliai bueziavo, dovanodamas 
jei, jog tiek aukso ir sidabro 
prapuolė. Tada parojo in palo- 
ci ir puiku 'balių iszkele savo 
myliniai dukterei Revelijai.

t* n* *?•

Dabar gryszkim pas Elmana 
kuri palikom ant mariu.

Ji teipos-gi vilnys iszmete 
ant kraszto toj paezioj kara
lystei isz kur jis paėjo, tiktai 
kitam mieste. Tada, jis in ėjas 
in miestą nežinojo ka pradėt,

yra?
Tada. Elmanas apsako jei 

apie visa savo gyvenimą ir kad 
jis labai mylisi su karalaite.

Boba tarė:
— Nesirūpink Elmanai, ne

trukus bus tavo karalaite, o tu 
jos, tiktai suraszyk man laisz
ka. pas ja, o asz jei paduosiu.

Tada Elmanas surasze laisz
ka. ir padavė tai bobai. Kada 
jijie nuėjo kelt karalaite, už- 
grajino teip graudingai, ‘ jog 
karalaite pabudus pradėjo 
graudžiai verkt, o boba nenu
stojus grajyt, tada ji atidaro 
langa ir tarė:

— Kode! tu sziandięn teip 
graudžiai užgrajinai, jog asz 
turėjau verkt?

Tada 'boba apsako jei apie 
Elmana ir padavė nuo jo laisz
ka. Kada karalaite perskaito 
laiszka labai nusidžiaugė, ir 
nuėjus pas karalių, prasze 
idant iszkeltu balių. Karalius 
mylėdamas savo duktere, tuo
jaus suprasze daugybe pons- 
tvos ir iszkele puiku balių, o 
gvardijos kareiviu likos apsta
tytas apie visa palociu. Laikia 
'baliaus prasze ji pas karalių, 
idant pribūtu in gvardijos ka
reivis vardu Elmanas in sale. 
Ir tuojaus jis buvo pristatytas 
in sale.

Tada karalaite tarė:
— Szitai matote kareivi 

prie duriu stovinti ar žinote 
kas jis yra? Jis yra. mano isz 
gelbėtojas! Ir su kuriuom daug 
nelaimiu turėjau, o kuriam 
karta prislėgiau ant mariu, ka
da jis mane gelbėjo ir.be jo ne 
galiu gyvent! Tada, apsakė sa
vo ir jo varginga gyvenimą.

Visi svecziai, kurie buvo su
sirinkę ant baliaus, pradėjo 
verkt, jog karalaite turėjo toki 
varga kenst.

Tada karalius tarė:
— Mano mylimiause duk

rele veliju asz tau su juom ves-

Ir ne ilgai trukus iszkele ka
ralius puikia veseilc, Revelija 
ir Elmana suriszo amžinu ry- 
sziu.
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yra negeri. Szis Katalogas 
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No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTa 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—Keturioš 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 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, Nuopolci Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

No.145—A p i o Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.
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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
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 J 02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Ncatsarguma 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.
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,25c.
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nekurias Naudingais Padėji
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No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15e. ••

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

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

No. 200—Eustaki juszas. 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. 
Pukiuš apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c *
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ir Pim-
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‘ Elmana Ir Karalaite Revelija
* -------

'J'OJ szalije, kur saule teka 
stovėjo kitados puikus ipa- 

1 ocius tarp dideliu giriu ir ne
toli nuo mariu, apvestas augsz- 
tu mūru. Tame pąlocije gyve
no galingas karalius, kuris va
dinosi Morsus ir jis turėjo tik : I J ...

$ viena duktere vardu Revelija. 
Žinoma karalius turėdamas 
viena duktere, augino teip, 
kaįp aukso obuoleli ir leido in 
mokykla.

Ne toli sostapyles tarp giriu, 
stovėjo inlinkus stuibelc kurioj 
gyveno vargingas žmogelis, 
kuris turėjo sūneli vardu El- 
manas? Tas vargingas žmoge-' 
lis neturėjo savo lauko nei stu- 
bcles, turėjo randavo? ir už tai 
savo penkais (pirsztais u žinoke- 
tie. Laipiojo jis po medžius, 
skalbodamas szakelcs, isz ku
riu dirbo szluotas ir neszdavo 
parduot ant savo pecziu in 
miestą, o už tuosius pinigus 
pirkdavo duona ir teip maitino 
savo paczia ir mylima sūneli. 
Kada jau sūnelis 'paaugo, pra
dėjo ji leist in mokslą., kad in
gyti! kiek iszminties ir nesi- 
karstytu po medžius, ba tėvas 
žinojo koks vargas nemokin
tam žmogui! Alėtai po’ metu 
vaikinas dasieke didesnio 
mokslo ir gavosi in ta mokyk- 
la, kur mokinosi karalaite ir 
visu kunigaikszcziu vaikai.

Nes jam labai buvo smutna 
toj mokslainei, ba visi kuni
gaikszcziu vaikai vadino, ji 
“ szluotininko šunimi”, nes jis 
ant to nepaisė ir ėmėsi 1 aliai 
prie mokslo. Kada paleido ant 
vakacijos visi vaikai linksmint uosi neiszpasakytai.

Koks linksmumas 'buvo ka
ralaites prie tėvo, tai ne gali 
nei apraszyt jijie kasdien 
vaikszcziojo po soda su trimis 
tarnaitėms ir linksniai dienas 
leido.

Nes karalius norėdamas ge
riau intkit savo dukterei, isz- 
taisė pamarije dideli parkana 
ir maudinia kur karalaite nu-

sidavinejo feu tarnaitėms ir 
linksmai bovijosi. Viena diena 
ėjo karalaite su trimis tarnai
tėms, teip kas dien in pamari 
bovytis, nes kada jau buvo ne
toli mariu, pakilo didelis ve
jas, iszkele!karalaite su tarnai
tėms in virszii ir nuneszįe in 
mares. Tarnaites tuo jaus nu
skendo, o karalaite kaip buvo 
szilkiniuose rūbuose insirengus

Price $2.30 S1‘" poi"‘ ',Jie
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Su bėgimu laiko, 
Tieji kurie mus mylėjo, 

Apleidžia mus, o in ju vieta 
priibuna. tieji, 

Kuriuos mes mylime. 
Žmones reikia mylėti,

Ant to Dievas mus sutvėrė1, 
Nežiūrint ant to, 
Kokiais jie yra.

Nėra tai dideliu daigiu 
Mylėti gerus žmones, 

Dorus ir tykius, teisingus 
ir Dievo baimingus. 

Reikia ir savo nevidonus 
mylėti.

* * *
Daugelis moterių ir merginu, 

Nuolatos puola aukomis 
Visokiu žudinseziu visose 

dalyse Amerikos.
Yra tai piktadary stos, 

Papildytos per bemoraliszkas 
iszgamos, 

Novos paikszus, plcszikus 
ir 1.1.

Žudinstos moterių auga 
Czionais stebėtinai visokais 

budais.
Yra tai ženklu, 

Kad moteres turetusi ant 
sargybos ir naktimis 

Tam sais už kabo ra is 
nesivalkiotu,

O tėvai privalo savo dukreles 
Sulaikyti nuo autobiliniu 

trankymosi,
Po visas pabulkes, 
Rodliauzes ir kitas 

isztvirkusias urvas.
* * *

Nieko gero sziandicii 
Neturime ant svieto!

Dabar turime - gadyne 
Dinamitu, suktybių, žudyseziu 

ir taip toliaus.
Ant ko tas viskas 

pasibaigs, 
Tai tik pats Dievulis žino, 
O prie to visko prisidėjo

ir Kares.
Svietelis jau iszmoko 

nežalias,
O iszmokusis vaisius 

nupuola ant žemes, 
Ir tos nupuolusios sekios, 

Vėla savo laike nauji 
diegucziai 

Ir naujas vaisis pasirodo.
Taip 'bus ir su tebyriu 

/svietu.
Jau iszmdko žmonija, 

Vieni nupuolines, kita dalis 
nuvalys.

Baisi ateitis laukia žmonija' 
ant svieto.
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Saule Publishing Co., 
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Pirkie U. S. Bonus
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tai da plaukiojo aut ' virszaus, 
nes ir jijie tas pats lauke kas 
su tarnaitėms dėjosi.

Nes tuom laik vaikszcziojo 
Elmanas ir pamate netoli nuo 
kraszto ka toki skęstanti. Ne
vilkindamas ilgai, nusimetė 
nuo saves d rail) ūži u s ir puolėsi 
in vandeni ant pagelbos skes- 
tancziain, kada nuplaukė prie 
skestanezio, paėmė su Dievo 
pagelba ir isznesze ant kraszto 
pusiau numirusia karalaite. 
Tada jis pažino jog tai yra ka
ralaite įįjį kuria ji mokinosi 
vienoje mokykloje. Kada ka
ralaite atsipeikėjo, atsiduso 
sunkiai dirstelėjo iii jaunikai
ti ir meilei tarė:

— Elmanai, EI manai tu 
mano iszgeTbeto jau! Tu mane 
iszgel’bejei isz gilybes vande
nio; tu paszventei savo gyve
nimą mane gelbėdamas, tu ne- 
žiurejei ar pražūsi ar ne, o vie
nok mane gelbejei! Eisime mes 
prie mano tėvo ir apsakysiu? 
jam ta visa atsitikima, o jis da- 
žinojas, jog tu mane iszgelibe- 
jei, tai ne mažai tave apdova
nos, nes asz tau sakau ant gy
vo Dievo, idant neimtum nei 
jokios dovanos, o kaip kara
lius klaus ko reikalauji, tai tu 
sakyk teip: asz noriu idant Re
velija 'butu mano, o asz Reve
les, ba asz tau prislėgiau ant 
mariu būdama, kaip tu mane 
gelbejei.

Po tokiu meiliu kalbu tu 
dvieju mylimu ypatų, apleido 
linksma pamari ir nusidavė 
pas karalių su taje smutna 
naujiena. Kada juodu n u vėjo 
in palociu, karalaite visa szlia- 
pe ir be tarnaieziu, puolė ka
ratui ipo kojų ir apsakė savo 
nelaiminga atsitikima, ir kaip 
jie Elmanas iszgelbejo nuo 
smerties.

Karalius iszklauses aipje vis
ką, verke graudžiai draugo su 
savo mylima, duktere, 'paskui 
priėjo prie Elmaiio ir tarė:

Tu mano mylimais vaikeli! 
Už tai, jog iszgelbcjei mano 
mylima dukrele nuo smerties,

Viena isz Dionne penkių 
dukrelių, Marie, priima bal
tus vienuoles rubus in 
Szvencziausio Sakramento 
Tarnaieziu vienuolyne in 
Quebec City, Kanadoje.

Virszuje matome mažiau
sia isz tu penkių dukrelių ar 
seselių, Marie priima savo
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duosiu tau didžiausia dvara. isz 
visos mano vicszpatystos.

— Nenoriu, atsake aima
nas.

Karalius moslino jog pras
tas žmogus, tai dvaria nega
les gyvent be pinigu, tada dū
davojam prie to dvaro sidabro 
tiek kiek keturi arklai gali 
vežt.

Karalius mislijo, jog da ma
žai, tai dadave da. tiek aukso.

— Ne noriu!
— Tai ko tu nori? Paklau

sė karalius.
— Asz noriu idant Revele 

hutu mano o asz Reveles.
— O tu ubago vi'žia! Tu no

ri būti mano žentu, tu ne ver
tas mano rūbuose būtie!

Spyrė su koja in ji, ir iszva- 
ic laukan. Tada jaunikaitis ap
siverkė graudžiai ir eidamas in 
savo šlubele tarė pats in save:

— O brangus Dieve! Kam 
Tu man davei paklausyt jau
nos karalaites? Sziandien bu
tai! buvęs ponu ir mano sena 
teveli su motinėlė iszgelbejas 
isz vargu, o dabar volei reiks- 
vargas kenst. Ir teip..jis’pel
keles naktis negalėjo miegot.

Viena diena, ėjo jis per mies
tą laba,i nuliūdęs ir sutiko ka
ralaite. Thda karalaite 'pasvei
kino ji ir paklauso ka. karalius 
jam sake. Elmanas su aszarom

Stoja In Kliosztorius

pirmus vienuoles prižadus. 
Ji dabar neszioja baltus ru
kus. Už dvieju metu ji gales 
visuotinus prižadus padary
ti.

Žemiau Dionne szeimyna 
toje katedroje klupaują ir 
žiuri kai ju dukrele ir sesele 
padaro savo prižadus.

apsako apie viską karala.itei.
Karalaite tarė:
— Ne bijok nieko Elmanai, 

gerai padarai, jog nieko ne
ėmei, pasircngkie rytoj ant ke
lio ir ateikie in pamari, tai va
žiuosim in kita vieszpatysta, ir 
ženysimes, asz tau syki prislė
giau ant mariu, jog kito vyro 
neimsiu kaip tik tave!

I’o tokiam meiliam pasikal
bėjimui, sugryžo kožnas in sa
lo namus. Tuom laik karalius 

! laivo iszvažiaves in kita, kara
lyste ant baliaus ii- visa, kara
lyste paliko ant karalaites ran- 

' k u. Tada karalaite liepė tar
minis pripildint laiva auksu, 
sidabru ir visokais brangais 
daigiais ii- tuojaus laivas likos 
prilpildintas. Ant rytojaus ka
ralaite atsisveikino su visais 
savo tarnais ir nuėjo ant laivo 
ir pasako jog jau daugiau ne- 
grysz pas tęva,- koks buvo 
graudus atsiskyrimas karalai
tes su tarnais, tai negalima nei 
apraszyt.

Elmanas ant kelio daugiau 
piieko neeme kaip tik viena re
volveri, ba daugiau nieko ne
turėjo. Kada jau jis atėjo in 
pamari, tai jau karalaite buvo 
ant laivo, ir lauke ant jo.

Tada karalaite pasveikino ji 
meiliai, ii- nukeliavo in Azija, 
del gyvenimo.

Ne, ne, teip yra., kaip1 žmogus 
mislija, tik teip turi 'būtie, kaip 
Dievas surėdo.
- Kada iszplauke ant pilnu 
mariu, pakylo didele vėtra ir 
laivas tuojaus sumusze in 
szmotelius. Visi nuskendo, tik
tai Elmanas liko ant vienos 
lentos, o karalaite ant kitos 
lentos. Mariu vilnis mete juo
sius in visas szalis. Trumpam 
laikia likos Elmanas iszmestas 
ant kokios tai salos, kur nesi
rado ne jokio gyventojo, tiktai 
vienos beždžionkos, kurios tuo
jaus ji apipuole isz visu szonu 
ir norėjo ji sudraskint. Elma
nas matydamas savo smerti 
pradėjo gintis, nes nieko negel
bėjo. Tada atsiminė jis, jog tu-

Pirmoje eile j e isz kaires 
in deszine, sesele Annette, 
motina Ponia Dionne, Emilie 
ir Ponas Dionne. Užpakaly
je, szeimynos drauge, Yvon
ne, (su akiniais) ir Cecile.

Visos penkios seseles yra 
dabar devyniolikos metu 
amžiaus.
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ri prie savos revolveri, iszsi- 
eme, szove in jaises ir viena 
isz juju užmusze. Kada josios 
pamate, jog viena isz ju guli 
negy va, tada josios jam jau ne
daro nieko ir teip jis gyiveno 
koki laikai ant tos salos.

Dabar gryžkim prie karalai
tes.

Karalaite likus ant lentos be 
jokio draugo, pradėjo grau
džiai raudot taisais 'žodžiais:

— Tu mano mylimas El
manai! Tu mano skalbia bran
gus! Kad tu inane nlatytai szi- 
toj nelaimei, isztikro tu mane 
gelbėtum! O Dieve ka, Tu pada
rei ? Kam mudu atskirai"? Ai
mes to verti, idant tokia Smer- 
czia mirtume Ibe tėvo ir moti
nos.

O tu Elmane, mano perlas 
gražiauses! Asz tave iszve- 
džiau isz tavo tėvo, o tu gal gu
li ant dugno mariu, ar žuvęs 
viduriįjosią! Szitai szaukia ta
vo prictelka pusiau numirus, o 
tavo balso niekur negirdėt!

Ir teip karalaite 'beverkda
ma užmigo ant tos lentos, o 
kaip ilgai miegojo, tai nežino.

Tuom laik plauke laivas isz 
Azijos in Turkija ir kapitonas 
to laivo pamate ka toki gulinti 
ant lentos, prisiartino ir paėmė 
ja ant laivo. Kada, karalaite 
pabudo, žiuri jog jijie ant lai
vo ir nežinojo kas su ja stojosi. 
Tada kapitonas apsakė jai jog 
rado ant lentos ir paėmė ja ant 
laivo.

Nes, kad labai buvo patogi, 
])astan;>vijo ja parduot Turki
jos sultonui. Kada nuvežė pas 
sultoną, labai jijie jam pati
ko ir brahgai už ja kapitonui 
užmokėjo, ir viską atidavė ant 
josios ranku.

❖ €•

Dabar gryžkime velei pas 
Elmana, kuri palikome ant sa
los.

Elmanas vaiksztinejo 'po ta 
vjsa sala ir niekur negalėjo 
iszsigaut isz tos salos, 'ba ap
linkui buvo marios.

Viena karta vaiksztinejo jis 
pakrasziczais mariu ir 'pamate 
plaiukenti laiva, tada pradėjo 
jis mosuot su ranka ir szaukti 
pagelbos. Kapitonas pamatęs 
ant salos ir szaukenti pagelbos 
prisiartino prie kraszto ir pa
ėmė ji ant laivo. Nes ir ji par
davė tam paežiam sultonui, 
k ui- karalaite radosi.

Kada sultonas nupirko ji pa
dare vyriausiu ant viso sodo 
ba buvo labai patogus. 'Nes 
viena karta vaikszcziojo kara
laite po soda, tada jis pamatęs 
ja,, pažino, mėtėsi prie josios ir 
meiliai sveikino.

1

O karalaite tarė:
— Mano Elmanai brangus! 

Nesiglauskie prie manes kad 
kps nepamatytu, ba butu po 
manim ir po tavim. Asz tau tik 
tiek kalbu, kad pasirengtum 
ant keliones, vakare nueik in 
giria ir lauk kraszte ant kele
lio, tai asz pribusiu pas tave ir 
mudu velei keleiausim, ba ma
no sziandien veseilc su sultonu, 
tai asz įtoriu nuo jo pabegtie 
ir nenoriu jam pasiduot.

Po tam karalaite nuėjo in 
paloci pametus ji. Elmanas 
verke nemažai pamatęs savo 
mylima, kuria per ilga laika 
neinate.

Sultonas turėjo devyniasde- 
szimts devynes, o su karalaite 
ketino būtie szimtas. Ant ve- 
seiles 'buvo daugybe visokiu 
ponu. iSvodba prasidėjo vaka
re su didelia muzikai. Karalai
te iszgirdo muziku, laibai grau
džiai verke, jog pegali nei ap- 
raiszyt.

Kokia buvo mislis Elmano 
ant prisakymo mylimiausios 
ežia mato svodba sultoniszkam 
palocuje ir jo mylima eina už 
sultono. Sulaukės vakaro, isz- 
ejo isz sodo ir nuėjo in giria, 
kur susitarė su karalaite ir lau
ke su dideliu nekantrumu ant 
josios.

Svodba buvo linksma, muzy- 
kes grajijo ir visi linksma, bo
vijosi, tik viena karalaite bu
vo nuliūdus. Kada laikrodys 
iszmusze dvylikta valanda, vi
si svecziai iszsiskirste, tik liko 
sultonas su karalaite. Tada 
sultonas pasodino karalaite 
aid kreses, o pats apsitaisė sul- 
toniszkom drapanom, paėmė in 
ranka aukso riksztia; ir vaiksz
cziojo visa valanda poi sale. 
Rotam paėmė ja už rankos ir 
tarė:

— Tai jau eisim gultie, ba 
jau po veseilei, pas mus tai to
kia veseile.

Karalaite tarė:
(Tasa Ant 2 Puslapio)

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
r
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— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
‘‘Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

S
 “NOVENA”

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Penna.

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
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Žinios Vietines
— Ona (Puziene) Yenszau- 

skiene, nuo 913 E. Pine uly., 
kuri nesveikavo per septynis 
menesius, likos nuvežta in Lo
cust Mt. ligonibute Petnyczioje, 
Gegužio 28-ta diena, ir numirė 
tame ligonibuteje Seredoje, Bir
želio 2-tra diena. Velione gimė 
Trentone. Jos (pirmutinis vyras 
Antanas Pužas, mirė trylika 
metu atgal.‘Paliko savo antra 
vyra Mykolą Yenszauska; sa
liu Edvardą Puza, ir motinėlė 
Mare Kavicziene, Philadeliphį- 
joje, Pa., szeszis'brolius: Jurgi, 
Vinca, Joną, Antana Kavicziai 
visi isz Philadelphia; Prancisz- 
ku, Camden, N. J., ir Toma isz 
Tennessee; penkios seserys: 
Margareta, ipati G. Jenkins; 
Rūta, ipati Jono Duibo; Ella, pa
ti Frank Morris; Mare Miller, 
visi isz Philadelphia ir Katre, 
pati Thomas Jenkins, Califor
nia. Laidotuves invyko Pane- 
delio ryta, devinta valanda ir 
palaidota in K. D. L. V., kapi
nėse Frackvilleje. Graborius 
Liudvikas Traskauskas laido
jo-

— Vaistine policija isz 
Frackvilles, pranesza kad koks 
nežinomas senelis apie septy
nios deszimts penkių metu am
žiaus kuris likos pataikintas 
per troka Seredoj, apie treczia 
valanda popietu Andrewville, 
arti Landsford, randasi pavo
jingam padėjime in Coaldale 
ligonbuteje. Troka vairavo Er
nest Rarick. Nelaimingas sene
lis likos pažeistas in galva ir 
vidurius. Policija tyrinėja to 
senelio varda ir pravarde, ir 
kokiam mieste gyvena.

, — Seredoj pripuola SS. 
Felicijono ir Primo, o Tautisz- 
ka Vardine: Vorile. Taipgi ta 
dienai pasninkas. Ir ta diena: 
1946 m., eroplanas nukrito prie 
Panama Canal, dvideszimts 
trys žuvo; 1940 m., Norvegija 
pasidavė Naciams; 1911 m., 
pasimirė Carry Nation, kuri 
buvo pirmutine vieszai kariau
ti priesz girtuokliavimą ir 
priesz salimi u s ir j u langus 
daužyti ir duris laužyti; 1792 
m.., gimė John Howard Payne 
kuris yra visu ajsiminamas už 
daina “Home Sweet Hime” 
kuria jis parasze. Szimtai mili
jonu žmonių ir sziandien ta 
dainele dainuoja.

— Birželio menesyje visi 
jaunieji kalba apie meile, su
tuoktuves ir ženystvas. Tai ne 
naujiena, nes žiloje senoveje 
jaunieji taip pat jaute ir misli- 
no. Kitose krasztuose jaunikis 
turi sumokėti pinigu nuotakai 
kai jis ja veda per szita mene
si.

— Ketverge pripuola Szv. 
Margaretos, o Tautiszka Var
dine: Vingela. Taipgi ta diena: 
1942 m., visi gyventojai Lidice 
miestelyje, Czekoslovakijoje, 
‘buvo Vokiecziu iszžudinti, už

Ant Pardavimo
Labai pigiai parduodamas 

(jnuriuis namas ant 231 East 
Centre St. Loto didumas 22 X 
125 ped., taipgi ant to loto ran
dasi kitas namas, medinis ant 
.East Railroad St. Locnininkas 
gyvena kitam mieste. Del pla
tesniu informacijų, atsiszauki- 
te pas:

Nelson T. Davis Agency, 
120 E. Centre Str., 
Mahanoy City, Pa. 

tai, kad jie priėmė Reinhardt 
Heydrich nužudytojus. Visi 
vyrai buvo nužudyti ir moterys 
ir vaikai 'buvo in kalėjimus su- 
kimszti. Karl Herman Franck, 
kuris szitoki insakyma iszlei- 
do buvo pakartas; 1940iii., Ita
lija paskelbia kara, užsipuola 
ant Prancūzijos; 1949 m., gar
si Norvegijos raszytoja, Sigrid 
Undset pasimirė. Ji buvo po 
visa svietą pagarsėjusi raszy
toja ir buvo parasziusi labai 
daug Katalikams palankiu is
torijų; 1752 m., Benjaminas 
Franklinais'atrado elektros jie. 
ga.

— Panele Mildreda, duktė 
pons. Juozu Czivinskiu, nuo 
328 W. Mahanoy uly., ana die
na užbaigė savo slauges moks
lus isz Woman’s Medical Col
lege ligonbuteje, Philadelphia, 
Pa.

— Pareita sanvaite lankėsi 
mieste sesute vienuole, Sesuo 
M. John, isz Mount Vernon, 
III., pas savo motinėlė ponia 
Ona, Cisarikiene, nuo " 315 W. 
Mahanoy ulyczios.

■— Petnyczioj pripuola Szv. 
Barnabo, o Tautiszka Vardine: 
S.kirgele. Pasninkas ta diena. 
Ir ta diena: 1903 m., Serbijos 
Karalius Aleksandras ir Kara
liene Draga buvo Armijos ka
rininku nužudyti, Belgrade 
mieste; 1944 m., Sovietai ima 
pultis ant Finlandijos; 1805 m., 
Detroit miestas sunaikintas, 
baisus gaisras; 1856 m., buvo 
surasta didžiausias sidabro in 
Nevada valstija, Six Mile Can
yon ir Virginia 'miesteliuose. 
Iki tok ežia gyveno apie tūks
tantis mainieriu, 'bet kai visi 
sužinojo apie ta turtą žemoje, 
tai visi isz visur pradėjo ežia 
kraustytis, važiuoti, joti ir sau 
turtelio jieszkotis. Per dvide
szimts metu isz ežia buvo isz- 
kasta, daugiau negu penki 
szimtai milijonu doleriu ver
tes sidabro.

— Jonas Haas, isz Maha
noy Plane, lankosi mieste su 
reikalais ir prie tos progos at
lankė “Saules” Redakcija. 
Acziu už atsilankyma. Turime 
priminto, kad Jonas isztarna- 
vo savo laika Amerikos armi
joje Korėjoje, kuris nekarta 
'buvo ant franto prie pirmos li
nijos.

— Szirnet Amerikos Tau
tiszka szvente ‘‘Nepriklauso
mybes Diena” pripuola Nede- 
lioj, Liepos (July) 4-ta diena, 
todėl ta diena bus apvaiksz- 
czioma Panedelyje, Liepos 5-ta 
diena. Bankai, sztorai ir paūž
tas bus uždarytos, o angliaka- 
syklos ta diena nedirbs.

Pottsville, Pa. — Žinios isz 
Potts vili es Korto, pranesza 
kad Joseph J. Nedzinskas nuo 
15 So. Third uly., isz Frack
villes ir jo žmona Mary, praszo 
korto, kad permainytu ju pra
varde Nedzinskas ant Neds. Ju 
praszyimais (petitioin) in vyks 
Liepos J uly 26-ta diena.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
mis prisijungė prie savo teri
torijos, inkorporuodami in 
Sov. Sanjunga, Lietuva, Latvi
ja ir Estija, kaip užgniaužė 
laisve Vid. Europoj, kankina 
belaisvius ir taip toliaus. Apta
ręs Sovietiniu Komunistu nusi
kaltimus ir barbariszkus žy
gius, senatas patvirtino Prezi
dentu Roosevelto, Trumano ir 
Eisenhowerio atsisakyma pri

pažinti Sovietu valdžia Lietu
voj, Latvijoj ir Estioj, pasisa
kė priesz žmogžudžiu valia ir 
prasze Prezidentą imtis visu 
reikalingu žygiu pateikti teisy
be apie Sovietu nežmoniszkus 
veiksmus, kaip jie laužo isz- 
kilmingus savo pažadus, pa
saulio vieszajai užmanimai ir 
priminti pavergtosioms tau
toms, kad jos nėra užmirsztos.

Szi nepaprastai reikszmin- 
ga JAV Senato pareiszkima 
paskelbė visos didžiosios pa
saulio telegramų agentūros, ra
dijai ir spaudai.

SUŽEISTA
BAŽNYCZIOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

in Hahnemann ligonine, kaip 
tik po Misziu.

Klebonas, Kunigas Juozas 
G. Czepukaitis sako kad dabar 
jis pertikrins visas jo bažny- 
czioje szviesas, kad panasziai 
vėl neatsitiktu.

AUTOMOBILIAI
SUSIKŪLĖ

HAZLETON, PA. — Ed- 
mund Kresge isz Star Route, 
White Haven buvo biski su
žeistas apie dvylikta valanda 
per pietus ana diena kai auto
mobilius, kuriame jis važiavo 
susimusze su kitu automobiliu 
prie Laurel ir Chestnut uly- 
cziu. Jis buvo nuvesztas in 
valstijos ligonine, kur jo szei- 
mynos daktaras pribuvo ji ap
žiūrėti.

■ \>-L'.
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Policija sako kad to automo- 
biliaus draiverys buvo David 
W. Hasier, isz White Haven. 
Jis pravažiavo sustabdinimo 
ženklą prie kryžkelio ir susi
musze su kitu automobiliu, ku
ri vairavo Llewellyn Dryfoos.

Gazolinas isz abieju automo
biliu pasipylė ant ulyczios ir 
policijantai greitai paszauke 
ugniagesius, bet gaisras neisz- 
tiko. Nei vienas draiverys ne
buvo suaresztuotas, nes polici
jantai sako kad nei vieno nebu
vo kalte už ta nelaime.

McCarthy sako
SYMINGTON TURĖ

TU ATSISAKYTI
WASHINGTON, D. C. — 

Senatorius Joseph R. McCar
thy pareikalavo kad Senato
rius Stuart Symington, Demo
kratas isz Missouri valstijos 
pasitrauktu isz Senato komisi
jos, nes, anot Sen, McCarthy, 
jis yra netinkamas tenai sėdėti 
kaipo teisėjas.

Szitie susikirtimai iszkilo, 
kai buvo vieszai paskelbta keli 
to Senatoriaus pasisznekejimai 
per telefoną su Armijos Sekre
toriumi Stevens ana Vasario 
menesi.

Sen. Symington per tuos 
pasisznekejimus per telefoną, 
buvo Armijos Sekretorių Ste
vens pasakęs, kad jis yra jo 
draugas ir kad jis ji visados 
rems ir užtars.

Per tuos pasisznekejimus 
Senatorius Symington buvo 
prižadėjęs Armijos Sekreto
riui, kad jis jam pasamdys la-
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Senatorius Jos. R. McCarthy

Senatorius Joseph R. Mc- 1 
Carthy norėjo iszkelti klau
sima ar Prez. Eisenhowcris 
gali kitiems valdžios na
riams uždrausti pasakyti ka 
jie žino apie nutarimus per 
viena mitinga, kur armijos 
didžunai nutarė intarti Se
natorių McCarthy ir jo ko
misija.

Bet pati Sen. McCarthy 
komisija nubalsavo ta klau
sima atidėti, nes patraukti

bai garsu ir gera advokata, 
Clark Clifford, kuris buvo 
Prez. Trumano advokatas.

Sen. McCarthy sako kad da
bar Sen. Symington negali pa

pati Amerikos Prezidentą 
in szitus ginezus butu nema
žas dalykas.

Prez. Eisenhowcris dabar 
neprisileidžia laikrasztinin- 
ku, kurie labai norėtu kad 
jis jiems in kelis klausimus 
atsakytu. Jo sekretorius vis 
aiszkina, kad Prezidentas 
taip užimtas, kad jis tiems 
laikrasztininkams laiko ne
turi. Bet jis per ta laika vis
' k./.-

rado gana laiko golfą loszti.

silikti ant tos Senato komisi
jos, kadangi jis yra vieszai pa
sisakęs kad jis remia ir užtaria 
Armijos Sekretorių, kuris yra 
szitos komisijos pats intartas.
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POLICIJANTAI 
ISZGELBEJO ŽMONA

CHESTER, PA. — Policl- 
jautai isznesze viena motcrisz- 
ke isz deganeziu namu.

Trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus Ponia Edna Darling 
buvo surasta be sanmones ant 
grindų savo kambario kai tie 
namai užsidegė.

Policijantai Horace Fulton 
ir John Quigley greitai pribu
vo in pagelba ir ja isz to de; 
ganezio namo isztrauke, kai 
penkiolikos metu Geraldine 
Darling ir jos broliukas, ketu
riolikos metu Pranas patelefo
navo policijantams apie ta 
gaisra.

Ponia Darling buvo polici- 
jantu nuveszta in Chester mies
to ligonine. Ugniagesiai su po- 
licijantu pagelba greitai užge
sino ta gaisra.

BUVĘS NEW JERSEY 
GUBERNATORIUS 

PASIMIRĖ
NEW YORK, N. Y. — Ha- 

rold Giles Hoffman, buvęs Re- 
publikonas Gubernatorius New 
Jersey valstijos pasimirė. Jis 
buvo penkios deszimts asztuo- 
niu metu amžiaus.

Jo lavonas buvo surastas 
szalia jo lovos vieszbuczio, ho- 
telio kambaryje ant West 44th 
ulyczios.

Jis jau ilga laika sirgo szir- 
dies liga. Jis buvo Gubernato
rius New Jersey valstijos nuo 
1935 iki 1937 metu.

Jis pagarsėjo, kai jis, kaipo 
Gubernatorius insikiszo in ta 
Lindbergho kūdikio pavogimą 
ir nužudinima. Jis iki savo 
mirties vis sake, kad tas to kū
dikėlio nužudinimo klausimas 
nėra pilnai iszaiszkintas.

TRAUKINYS SUMU- 
SZE AUTOMOBILIU

Draiverys Iszsigelbejo
GLENOLDEN, PA. — “Me- 

dia Local” traukinys isz Penn
sylvania Railroad kompanijos 
sumuszc automobiliu ant Ce
dar Lane kryžkelio in Morton, 
Delaware apygardoje, apie 
penkta valanda po pietų.

Dvideszimts devynių metu 
amžiaus Bernard J. Kelly su
spėjo iszszokti isz savo auto- 
mobiliaus pirm negu tas trau
kinys jo automobiliu sutriusz- 
kino.

Traukinio inžinierius J. H. 
Lee isz Rambler Road netoli 
North Glen Avenue, Glenolden, 
sako kad jis per vėlai pamate 
ta automobiliu ant to kryžke
lio ir negalėjo traukini sustab- 
dinti pirm negu jis ta automo
biliu in szmotelius sudaužė.
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