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Senatorius McCarthy Su
> Savo l’agelbininku R. Coliu

FARMERYS
SUIMTAS

KONFERENCIJA
GENEVOJE

Senatorius Joseph R. Mc
Carthy (po kaire) pribuvo 
in tardymus tarp jo Senato 
komisijos ir Armijos Sztabo, 
Vaszingtone. Kai tik jis su
sikirto su Armijos Sztabo 
galiūnais jis nuo pat pra
džios yra reikalavęs kad 
jam butu pavėlinta visus 
svietkus isztirti ir iszklausi- 
neti.

Po deszinei yra Roy Cohn 
Senatoriaus McCarthy vy
riausias patarėjas ir pagel- 
biniiikas, už kuri dabar vi
sas tas ergelis verda. Armi
jos karininkai nori priparo- 
dinti, kad szitas Roy Cohn, 
su Sen. McCarthy žinia ir 
pavelinimu stengiesi pri
versti Armijos karininkus 
szilta vieta parūpinti jo 
draugui, milijonieriaus sū
nui, kareiviui G. David 
Schine.

Sen. McCarthy greitai at
sikirto, pareikalaudamas 
kad Armijos Sztabas vie- 
szai paskelbtu visu Senato
rių, Kongresmonu, Guberna
torių ir kitu politikierių var
dus, kurie stengiesi parūpin
ti geresnes vietas savo drau
gams kai ju vaikai buvo pa- 
szaukti in vaiska.

Visi politikieriai, kaip

Isz Amerikos
PUSKETVIRTO

TUKSTANCZIO
NETEKS DARBO

QUINCY, MASS. — Beth- 
lehem Plieno kompanijos at
stovai pranesza kad daugiau 
kaip trys tukstaneziai penki 
szimtai darbininku bus atsta
tyti isz darbu toje kompani
joje.

Frank J. Leahy tos kompa
nijos atstovas sako kad biznis 
tokis prastas kad kompanija 
yra priversta tiek darbininku 
paleisti, ir kad dar daug dau
giau turės paleisti szia vasara.

Jis sako kad isz penkių tuk- 
staneziu dvieju szimtu darbi
ninku tiks tūkstantis penki

vienas, sukilo ir pareiszke 
savo pasiprieszinima. Be- 
.veik visi-jie taip yra dare 
ir dabar daro. Retas kuris 
jaunuolis gali stoti in West 
Point ar Annapolis akade
mijas be politikieriaus gero 
žodžio.

Armijos Sztabo virszinin- 
kai, augszti karininkai da
bar mato kad Sen. McCarthy 
baiku nekreczia. Iszrodo 
kad Armijos karininkai ežia 
nusikando daugiau negu 
jiems in sveikata.

Tardymai prasidėjo ana 
diena. Armija stengsis pri- 
parodyti kad Senatorius 
McCarthy, per savo pagelbi- 
ninka Cohn norėjo priversti 
Armijos karininkus parū
pinti szilta vieta Senato
riaus draugui, Schine. O Se
natorius McCarthy stengsis 
priparodyti kad Armijos 
Sztabas jam grasino, kad jis 
liautųsi intarinejes Armijos , 
karininkus. Jeigu ne, tai 
Armijos karininkai intars ir 
suvedžiuos Sen. McCarthy. 
Sen. McCarthy sako kad Ar
mijos virszininkai jam buvo 
prižadėję paskelbti daug 
suktybių Laivyno Sztabe, 
jeigu jis tik paliks Armija 
ramybėje.

szimtai pasiliks tame fabrike. 
Jis sako kad jo kompanija ti
kėjosi daugiau kontraktu isz 
Republikonu valdžios Vasz
ingtone. Bet kai tie kontraktai 
buvo kitiems iszduoti, tai jo 
kompanija nieko kito negali 
daryti, kaip paleisti visus tuos 
darbininkus, nes biznis pras
tas. Jis visa kalte meta ant Re- 
publikonu partijos Vaszingto
ne, sakydamas kad visi kon
traktai dabar tik Republikonu 
draugams eina ir kad papras
tas biznierius ar fabrikantas 
jokios vilties neturi pagelbos 
isz Republikonu partijos.

^Pirkie U. S. Bonus!
M

^Pirkic U. S. Bonus!
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Žmona Ji Intaria; Jis 
Savo Dukrele Užmusze

BATESVILLE, MISS. — 
Vietines policijos virszininkas 
Ross Darby sako kad vienas 
randauninkas, ūkininkas, far- 
merys taip sudaužė savo pen
kiolikos metu dukrele kad ji 
pasimirė. Jo žmona ji taip in
taria.

Policijos virszininas Ross 
Darty sako kad Ponia J. C. 
Williams jam pasakė po ilgu 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NETEKO DANTŲ
CONWAY, ARK. — Tarp- 

valstybinis busas sustojo ant 
65 vieszkelio ir autobuso drai- 
verys paklausė vyro ir mote- 
riszkes kas ten atsitiko?

Pražiavantis keleivis auto
mobilyje paklausė: “Ka jus 
praradote?”

Autobusio draiverys Jack 
McClain atsake: ‘‘Vienos mo- 
teriszkes sztorinius dantis.” 
Jis pasiaiszkino, kad kai auto
busas sustojo staiga, viena mo- 
teriszke iszkiszo savo galva 
per langa pasižiūrėti kas ten 
atsitiko ir taip neteko savo 
sztoriniu dantų.

Visi iszlipo tu dantų jiesz- 
koti, bet nesurado. Dabar ta 
moteriszke turi sau sveika va
žiuoti, bet be savo sztoriniu 
dantų, kuri gal kur ten randa
si ant vieszkelio.

KELNES PRIE 
LANGO

Ateityje T aip Nebus;
Prižada Žmogus

SPARTANBURG, S. C. — 
Alfred D. Love sako kad jis 
nuo szios dienos nepaliks savo 
kelnes arti lango kai jis eis 
gulti.

Kai jis parėjės isz saliuno, 
padėjo savo kelnes arti lango, 
kas nors, greiczįausia vagis, 
tas jo kelnes užtiko ir isz ju 
iszsieme du szimtu dvideszimts 
asztuonis dolerius, kuriuos jis 
buvo iszsiloszes per kazyru lo- 
szima, ir apie kuriuos jis neke
tino nei žodžio sakyti savo 
žmonelei.

Dabar jo žmone’e nesuspėjo 
jo kiszenius iszkraustyti ir jam 
neteko tie kozyru pinigai.

Jis sako kad nuo szio laiko 
jis meta sznapso gėrimą ir ko
zyru loszima, nes nei vienas nei 
kitas neužsimoka, jeigu jis tu
ri kavoti nuo savo žmonos ir 
paskui viską atiduoti kuriam 
vagiui.

Mums nebuvo praneszta ka 
jo žmonele jam sake ir dare 
kai ji dažinojo kad tiek pinigu 
turėjo savo kelnių kiszeniuose 
ir paskui vagis ar vagiai visa 
ta grobi nusinesze.

Komunistiszka Kinija 
Nepriimta

GENEVA, SZVEICARIJA. 
— Devyniolikos Vieszpatys
cziu Atstovai, sykiu su keturiu 
didžiųjų vieszpatyscziu atsto
vais susirinko in pirmąjį posė
di Genevos Konferencijoje.

Pirmas klausymas turėjo bū
ti kaslink Korėjos, bet Indo- 
Kinijos klausimas pasirodė 
svarbesnis.

Prancūzijos Užsienio Minis- 
teris, Georgas Bidault tuojaus 
intare Vietminh valdžia, kad 
ta valdžia laužo kariszkas su
tartis Indo-Kinijoje, kai ji ne
leidžia Prancūzams iszveszti 
“szimtus ir szimtus” sužeistų
jų isz Dien Bien Phu.

Jis reikalauja kad butu pa
vėlinta iszveszti visus tuos su
žeistuosius isz tos apsuptos 
tvirtoves.

Rytoj ar po ryt szita konfe
rencija svarstys Korėjos klau
sima.

Pietų Korėjos Užsienio Mi- 
nisteris, Pyun Yung Tai, yra 
prisirengęs labai asztriai ir 
karcziai užsipulti ant Komu
nistu už j u užsipuolimą ant jo 
kraszto.

Sovietu atstovas sako kad 
Sziaures Korėjos Užsienio Mi
nisters teipgi savo pareikala
vimus paskelbs.

Komunistiszkts Kinijos Už
sienio Ministeris Chou En-Lai 
nebuvo pakviestas in tuos po
sėdžius ir už tai Sovietu Rusi
jos Užsienio Ministeris Vya- 
cheslavas Molotovas nesutinka 
tuose posėdžiuose dalyvauti. 
Sovietai yra užsispyrė privers
ti kitas tautas pripažinti Ko
munistiszka Kinija ir jos at
stovus kaipo kitiems lygius 
pripažinti ir priimti.

Kai Prancūzijos atstovas 
Georges Bidault surengė vaka
rėli visiems delegatams, bet ne- 
pakviete Komunistiszkos Ki
nijos atstovus, Sovietu atsto
vai nesutiko dalyvauti, taip

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VIESULUS IN IOWA
IR OKLAHOMA

CHICAGO, ILL. — Keturios 
viesu’os daug iszkados padare 
in Iowa ir Oklahoma valstijas. 
Ir spėjama kad tos viesulos pa
sieks Wisconsin ir Minnesota 
valstijas.

Viena tokia viesulą isztiko 
Carnegie miestą, kuris randasi 
apie asztuonios deszimts pen
kios mylios nuo Oklahoma 
City. Ir trys kiti miestai paju
to tos viesulos smarkuma. «

Trys kiti miestai toje apy
linkėje buvo persegeti kad ir 
tenai ta viesulą gali pasiekti.

Kiek buvo galima iki dabar 
dažinoti, tai, nors daug iszka
dos buvo padaryta, bet nei vie
nas žmogus nebuvo nei sužeis
tas.

RUSIJA VĖL 
REIKALAUJA

Kad Komunistiszka 
Kinija Butu Pripažinta
PARYŽIUS, PRANCŪZIJA. 
— Sovietu Rusija vėl inteike 
savo pareikalavima kad Ko
munistiszka Kinija Lutu Gene
vos Konferencijoje pripažinta 
kaipo lygi su Amerikos, Angli
jos, Prancūzijos ir Sovietu 
Rusijos Atstovais. Sovietai sa
ko kad szita konferencija Ge- 
nevoje turėtu Luti sudaryta isz 
penkių, ne keturiu didžiųjų 
vieszpatyscziu.

Szitas Sovietu pareikalavi
mas buvo galutinai iszmėstas 
Berlyno posėdyje, bet jie da
bar, norėdami daugiau laiko 
sugaiszinti ar visa ta konfe
rencija sutrukdinti, vėl stato 
savo ta pareikalavima. Sovie
tai pasiuntė laiszkus su tuo 
pareikalavimu in Vaszingtona, 
Londoną ir Paryžių.

Jau seniai buvo nutarta kad 
Komunistiszkos Kinijos Atsto
vai gali toje konferencijoje 
dalyvauti kaipo svecziai, bet 
ne kaipo dalyviai. Reiszkia jie 
jokio balso negali turėti.

SOVIETU SLAPTOS 
POLICIJOS KAPI
TONAS PABĖGO

Iszduoda Sovietu Szni- 
pinejimo Paslaptybes;

Buvo Paskirtas Kita 
Komunistą Nužudyti

BONN, VOK. — Rusijos 
slaptos policijos kapitonas, pa- 
siunstas in Vakaru Vokietija 
nužudyti prasikaltusi politi
kierių, pabėgo nuo Sovietu ir 
pasiprasze apsaugos nuo 
Kremlino agentu. Jis tada pa
skelbė daug apie Sovietu slap
tos policijos darbus; kaip jie 
rengiasi daug Priesz-Komunis- 
tiniu prieszu nužudyti,

Jis teipgi su savimi atsine- 
sze daug Sovietu s'aptu rasz- 
tu. Jis tiek slaptu rasztu Ame
rikos valdžiai inteike, kad da
bar Sovietai turės visa savo 
slaptos pohcijoš sztaba per
tvarkyti, Baisiai daug Sovietu 
agentu dabar neszasi kiek tik 
jie gali isz Vokietijos ir viską 
palieka nes jie žino kad visas 
ju darbas dabar yra sunaikin
tas, kad Amerikos valdžia vis
ką apie juos žino.

Pabėgės slaptos Sovietu po
licijos kapitonas yra trisde- 
szimts dvieju metu amžiaus 
Kapitonas Nikolai Evgenye
vich Khoklovas.

Jis sako kad jis buvo pa- 
siunstas ir paskirtas nugala
binti su aptrucintomis kulko
mis George S. Kolcvich, kuris 
yra sutveręs Priesz-Komunis-

AMERIKOS EROPLA
NAI PASIEKIA

INDOKINIJA v
Pristato Prancūzu Pa- 
ratrooperius. Komu

nistai Vėl Puolasi
SAIGON, INDO KINIJA. - 

Prancūzu paratrooperiai yra 
tukstaneziais invežami in In- 
do-Kinija Prancūzams karei
viams in pagelba in Dien Bien 
Phu, kur tie Prancūzai yra isz 
visu pusiu Komunistu apsupti 
ir dabar ginasi isz paskutinu- 
ju.

Pirmutiniai milžiniszki Ame
rikos eroplanai C124 Globe- 
masters, del keliu minueziu 
nusileido in Saigon su Prancū
zais kareiviais, kurie buvo 
skubemis iszsiunsti isz Pary
žiaus Orly aerodromo, pareita 
sanvaite.

Kiek Prancūzu kareiviu 
Amerikos didieji eroplanai da
bar veža in Indo-Kinija nėra 
niekam paskelbta. Bet yra 
laikrasztininku iszrokuojama, 
kad jeigu deszimts Amerikos 
eroplanu lekia ant sykio, tai 
jie veža daugiau kaip tūkstan
ti Prancūzu kareiviu.

Amerikos eroplanai, beskris- 
dami staeziai isz Europos in 
Azija, buvo priversti nusileis
ti in Colombo, Ceylon, pasiimti 
daugiau gazolino, nes Indijos 
Ministeris Nehru buvo paskel
bęs kad jis nepavelina svetim- 
taueziu kariuomenes nei mar- 
szuoti nei skristi skersai Indi
jos kraszta.

Paprastai szita kelione isz 
Europos Lutu apie asztuoni 
tukstaneziai myliu, bet dabar 
kai musu eroplanai turi ap
lenkti Indijos kraszta, tai ta 
kelione yra daugiau kaip ketu
riolikos tukstaneziu myliu.

Amerikos Senatoriai baisiai 
pyksta ant Indijos Ministerio 
už toki uždraudimą musu ero- 
planams skristi skersai Indijos 
kraszta. Bet iki sziol dar nie
ke aiszkaus nėra nutarta Vasz
ingtone ir Indija vis gauna 
musu pagelba ir parama. Bet 
ga1 ne ilgam! Vaszingtonas ne 
už ilgo pareikalaus kad Indi
jos Ministeris gerai apsirokuo- 
tu, pirm negu jis musu eropla- 
nams skersai jo kraszta mums 
kelia užkirstu, nes Indija da
bar gauna beveik visa jai rei
kalinga pagelba isz Amerikos.

tine draugija Vokietijoje.
Khoklovas sako kad jis buvo 

savo moteries perszneketas 
kad jis netaptu žmogžudis. Jis 
toliau aiszkina, kad jeigu 
Amerikos laikraszcziai pla- 
cziai paskelbs apie szita atsi
tikima, tai Ruskiai ir Sovietai 
Rusijoje neiszdrys jo žmonai 
atkerszinti už jo pabėgima.

SKAITYKIT 
OT^SAULE”'^ 

. PLATINKI!'!

SOVIE. ATSZAUKIA 
LAIKRASZTININKA

Buvo Artimas Pabegu- 
šiam Petrovui

■
CANBERRA, AUSTRALI

JA. — Sovietu Rusijos valdžia 
greitai pradėjo parsitraukti 
namo visus savo agentus isz 
Australijos kurie ka bendra 
buvo ture j e su Rusijos iszdavi- 
ku, pabege’iu Vladimir Petro
vu.

Beveik visiems Rusijos Am
basados agentams yra dabar 
in sakyta greitai gryszti namo. 
, Kai Vladimir Petrovas pa
liko Sovietu tarnyba ir krei
piesi in Australijos valdžia pa
gelbos, du Sovietai burliokai 
suėmė per smurtą jo žmona ir 
ja vede in eroplana kad ja su
gražinus in Sovietu Rusija ir 
ten ja laikius kaipo auka 
priesz jos vyra, ir kai jai pasi
sekė isz j u nasrų pasprukti, tai 
visi Sovietu Rusijos agentu 
veikimai pairo.

Kai jo žmona buvo szitu 
burlioku vedama in eroplana, 
ji per aszaras praszesi kad kas 
ja iszgelketu, iszretavuotu. Kai 
keli Austra’ijos pclicijantai 
iszgirdo jos szauksmus ir ja 
nuo tu dvieju burlioku iszgel- 
bejo, tai visas Sovietu spiegu 
lizdas Australijoje suiro.

Dabar beveik visi tie Sovie
tai padupezninkai skubinasi 
iszsikraustyti isz Australijos, 
nes jie gerai žino kad dabar ju 
darbai yra visiems gerai žino
mi. Kremlinas iszsiunte insa-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pravarytas Prieszinasi

Guy T. O. Hollyday buvo 
•pravarytas isz savo vietos in 
Nauju Namu Statymo komi
sija. J is Senato Banku ko
misijai, Vaszingtone, aiszki- 
rasi kad jis jau pernai žino
jo apie tas suktybes, kur 
kontraktoriai ir politikie
riai labai gražiai pasipini- 
gucja isz tu naujų namu sta
tymo. Jis sako kad jis net ir 
tada stengiesi tokius suk- 
czius paszalinti. Jis sako 
kad Baltųjų Rumu ponai ji 
pravarė, neduodami jam 
progos nei pasiaiszkinti.
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Kas Girdėt
Valdžia dab.ar ima duoti 

kontraktus biznieriams ir fab
rikantams del Armijos ir Lai
vyno reikalu. Taip valdžia mi
lijonus susitaupina. Kai pati 
Armija ar Laivynas kuri dar
ba padare, tai valdžiai kasz- 
tuodavo penkis ar dvideszimts 
penkis sykius daugiau negu 
fabrikantas padarytu ir pats 
gerokai pasipelnytu.

—————— t B
Genevoje Sovietai pasiulino 

laibai gera ir pelninga Užsienio 
bizni kitiems krasztams, kurie 
dabar reikalauja kad Amerika 
jiems pavėlintu užvesti preky
bos santykius su Sovietais.

Sovietai dabar taip gerinu
si kitiems krasztams, kad 
Amerikai iszrodo kaipo viena
tinis krasztas kuris taikos ne
nori.

visas armijos ir laivyno szta- 
bas. Amerika tai ne Prūsija ar 
Vokietija, kur karo sztabos 
viską valdo. Tegu ir musu Ar
mijos didžiūnai atsimena kad 
ežia laisves krasztas ir kad di
džiausias ir augszcziausias Ar
mijos karininkas nėra augsz- 
tesnis už paprasta darbo žmo
geli Amerikoje.

Vaszingtono saliunuose ir 
kliubuose daugiau musu krasz
to klausimu yra iszriszima ne
gu Senate ar Kongrese.

Žmogus kuris pasimirė in 
Butler, Pa., paliko trisde- 
szimts tris dolerius sidabri
niais^ Reikėjo ipasamdyti t ro
ką jo turteli nuveszti in banka.

Vagis, patupdintas in Ry
ma, Italija, buvo sugautas kai 
jis stengiesi pavogti kalėjimo 
sargo laikrodėli.

Bet Sovietai, nors gerinda- 
miesi kitiems krasztams vis 
prisibijo musu vandenilio bom
bos ir nenori su mumis susi
kirsti. 

• • 1 • •
Sovietai teipgi visomis ga

liomis gamina tokias bombas, 
bet turi prisipažinti kad Ame
rika turi daug daugiau pinigu 
ir daug daugiau mokslincziu 
tokiam darbui.

Tu Atlanta miesto kalėjimą, 
vienas kalinys buvo iszleistas 
isz to kalėjimo kai jis tenai 
isžbuvo septyniolika metu. Jis< 
buvo nuteistas aut dvideszimts 
metu iu kalėjimą ir pareikala
vo kad kalėjimas ji užlaikytu 
per tuos tris kitus metus. Jis 
kalėjimo virszininkams pasa
kė kad jis nenori būti iszleis
tas isz kalėjimo, nes jam labai 
patinka gyventi kalėjimo.

Dabar ne isz broliszkos mei
les bet isz baimes taika yra 
palaikoma po visa pasauli.

Eroplanu gaminimo biznis 
eina gerai ir iszrodo kad dar 
per du ar tris metus szitas ero
planu biznis eis gerai.

Automobiliu biznis ne kaip 
eina. Pardavėjai bedavoja: ne
gali savo' naujus automobilius 
parduoti. Iszrodo kad automo
biliai turės atpigti.

Vien tik žmogus moka, kaip 
juoktis. Asilas gali 'bliauti, bet 
nemoka kaip nusijuokti.

Visi nori patraukti Senato
rių McCarthy in teismą, bet 
nei vienas advokatas ncisz- 
drysta priesz ji stoti.

Ka kas sakys ar raszys apie 
Senatorių McCarthy, mes szi- 
tiek dabar pasakome: Jis pa
prastiems darbo žmonėms pra- 
nesze tiek daug žinių apie mu
su valdovu iiiekszybes, kad be 
jo mes niekados apie tai nebū
tume dažinoje.

Kaslink Senatoriaus Joseph 
McCarthy susikirtimo su Ar
mijos Ponais, dauguma mote
rų Amerikoje stoja už Senato
rių McCarthy.

Pypkes Durnai
Apsaugos Sekretorius, Char

les E. Wilsonas dabar stengia
si parūpinti radijo ir televizi
jos loszikui, Arthur Godfrey 
szilta vieta valdžioje. Nors 
daug žmonių tam prieszinasi, 
bet iszrodo kad Apsaugos Sek
retoriui pasiseks.

Gana Tu Vainiku

Mums ateina žinios kad mi
lijonai Ruskiu dabar tyliai, 
tykiai bet labai pasekmingai 
veda savotiszka kara priesz 
KremHna Rusijoje, jie tyczia 
daug mažiau visko sėja ir ga
mina ant savo ukiu, nes jie ge
rai žino kad Kremlino valdžia 
viską vistiek isz ju atims.

Gana tu vainiku, perdaug 
jau pripinta,

Perdaug jau iszlieta 
veidmaniszko jausmo,

Teisybes, nei grūdo ligsziol 
nepažinta,

O melo? Gana, kiek tai 
aszaru, skausmo!

Pirkie U. S. Bonus

Kai Amerikos valdžia ir Ar
mija peszasi su Senatorių Mc
Carthy, tuo paežiu sykiu daug 
daugiau Komunistu inlenda in 
Amerika. Jau laikas Amerikie- 
cziams pasakyti Armijos vir- 
szunei, kad ne armija bet bal
suojantieji žmones valdo Ame
rika. Armijos ir Laivyno di
džiūnai per ilgai laike viso 
musu kraszto vadeles. Jau lai
kas jiems ‘priminti, kad pa
prastas Amerikos žmonių isz- 
rinktas Senatorius turi daug 
daugiau reikszmes ir yra 
mums labiau reikalingas negu

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS

(Tasa)

Apie Padėti Lietuvoje

Placz-iau papasakojo Fran- 
zas Schm., dirbės prie Vilniaus 
lentpiuveje. Pasirodo, kad tuoj 
po karo Rusai su gyventojais 
Vilniuje nedare jokiu ceremo
nijų: Lenkus siuntė in Lenki
ja, o nepatikimus Lietuvius, in 
Sibirą ar kitur Rusijon. Jo ži
niomis, visi tie Lietuviai, Lat-

viai ir Estai, kurie karo metu 
nors koki darba dirbo Vokie
cziu instaigese, kad ir malkas 
skaldė ar plovė grindis, buvo 
te jokiu ceremonijų iszsiusti 
in Rusija. Tu deportacijų tiks
las, kuo daugiausia Lietuviu 
isztremti in Sibirą, o in ju vie
ta atsiusti patikimu Komunis
tu Rusu. Dirbdamas Vorkuto
je, invairiose jos stovyklose 
taip pat sutiko visa eile Lietu
viu, Latviu ir Estu. Heinrichas 
F., dirbės kuri laika lentpiuve
je prie Szilutes, paskiau laiky
tas Vilniaus stovykloje ir isz 
ten iszsiustas in Sibirą, papa
sakojo, kaip Bolszevikai bau
gina Lietuvius. Net pati lent- 
piuves direktorių Lietuvi .in- 
skundes ‘vienas darbininkas, 
kad, girdi, tas esąs .“perdaug 
palankus Vokiecziams”. Kur
tas St. papasakojo Lietuviu 
sutikės ne tik Vorkutoje, bet 
ir stovyklose prie Sziaures 
Ledjurio. Jo teigimu, Rusai 
ypacz nori isz Lietuvos iszga- 
benti kiek galint daugiau vy
ru ir ju vietoje inkurdinti sa
vuosius.

Vokiete L. T. papasakojo 
invairiose stovyklose suėjusi 
daug musu tautiecziu. Daug 
szeimynu buvo iszskirtos jie- 
ga. Jaunimas, kuris siekia 
laisvos ir nepriklausomos Lie
tuves, yra sunaikintas ir pūva 
kalėjimuose. Jie visi buvo su
imti papraseziausiu pretekstu 
apkaltinus, kad “dirba sveti
miems sznipinejimo darba’ ’ 
arba “palaike ryszi su Parti
zanais”. Ir ji pati yra gyvenu
si Lietuvoje. Br. Sp., buvusis 
Kurszo žiedo karys, papasako
jo apie kilusi isz Kauno Odie- 
neca, su kuriuo yra buvęs 
drauge darbo stovykloje 
Mordvinijoje. Bresto kalėjime 
susitiko viena Lietuvi gydyto
ja, kilusi isz Kauno ir dirbusi 
Lycko (Rytprusiu pietinėje 
dalyje, valdomoje Lenku) ap
skrities ligoninėje. Bet jis per 
Lenku kariuomenes pratimus 
buvo Bolszeviku iszszifruotas 
kaip Lietuvis, suimtas ir, nu
teistas 25 metams, isztremtas 
in Rusija. Gerai kalbėjo Lietu- 
viszkai, Vokiszkai ir Rusisz- 
kai. Otto L., ligi 1950 m., Spa
lio men., iszbuves Lietuvoje 
Gailiunuose, Pabaisko vals., 
Ukmergės apskr., papasakojo, 
kaip 1950 m., milicija nuszove 
savo namuose buvusi Lietuvos 
kariuomenes karininka. Gyve
nimas po sukolchozinimo pasi
darė veik neinmanomas. Duo 
na kepdavo pusiau isz rugiu, 
pusiau isz vikiu.

Gryžusiuju kai kurie yra in- 
vairiuose kalėjimuose ar darbo 
vergu stovyklose sutikę taip 
pat visa eile Lietuvos Vokie
cziu ir kituju pabaltiecziu. 
Stalingrado stovykloje buvo 
laikomas isz Kauno Vokietis 
Eugenijus Matter. Guntheris 
P., sako žinąs, kad Bautzen 
vietovėje buvo ir Dr. Hahn, ar 
tik ne Klaipėdos kraszto vys
kupas. G under o vko j e (kitaip 
vadinamojoje Svarino) yra 
laikomas 25 metams nuteistas 
Vokietis isz Lietuvos, Franz 
Killian. Stalingrado stovyklo
je, kitu žiniomis, buvo laikomi 
E. Tortleris isz Lietuvos, H. 
Morman ir Georg Major isz 
Rygos, Witte, isz Estijos. Vor
kutoje Kr., sutiko Antropoli ir 
Venslavicziu isz Rygos. Ten 
szaltis, badas ir sunkiausias 
darbas, nuolatiniai darbo ver
gu palydovai, 
draugai buvo
iki 25 metu privereziamuju

Bendro likimo 
nuteisti nuo 20

darbu. H. R. teigimu, 1949 m., 
Rusai visame Pabaltijy prave
dė “smarkia akcija”: žmones 
buvo griebiami už “rėmimą 
Partizanu”. Kurtas G. reiszkia 
nuomone, kad Rygoje esą jau 
daugiau Rusu matyti negu 
Latviu. Ufoje sutiktu Pabal- 
tiecziu likimas buvo tiek pat 
skaudus, kaip ir Vokiecziu ka
ro belaisviu.

(TOLIAUS BUS)

Istorija Apie 
STEBUKLINGA 
:: LIAMPA ::

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

MUSU
SKAITYTOJAMS

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

idant Aladiną pakart ant sul- 
toniszko kiemo. Kareiviai tai 
girdėdami, laibai nulindo, ba 
Aladinu labai mylėjo, ,ba tan
kiai juos apdovanodavo gau
sai, c sultonas niekados! Kada 
žmonys nuo kareiviu tai isz- 
girdo, jog toki geradeju liepe 
pakart, pasidarė didelis sumi- 
szimas. Tuojaus gyventojai 
miesto Carogrcdo susirinko 
apie paloci ir szauke kerszy,da
rni luosyibes del Aladino! Kada 
sultonas su savo * rodininkais 
pasikalbėjo jog gali būtie del 
jo didele nelaime nuo pasikėlu
siu gyventoju iszejas prižadė
jo gyventojams, jog Aladinui 
dovanojo gyvasti. Tada gyven
tojai apsinialsziiio, kada Ala
dinas pasirodo luošu, o kurie 
visi džiaugsmu pasveikino.

XIII
Aladinas Randa Savo Paloca 

Ir Savo Mylima Zulima

*Visi tikėjosi jog Aladinas 
džiaugsis isz ludsybes ir gy- 
vasties o ežia kas kitas. Gai
lestis ir Judėjimas ir pražuvi
mo Zulimos baisiai ji rūpino 
saugojosi žmonių ir nuolatos 
jieszkojo tykumo užmiestije, 
kur galėtu prisiverkt invales. 
Kada teip buvo karta mislesc 
įpra,skendos, atėjo jam ant mis
ijos žiedas, kuj-i jau isz papra
timo neszojo ant pirszto. Tuo
jaus patrynė ji, su vilto, jog 
orines dvases pribus jam in 
pagelbos. Kada Arielus pasiro
dė, tarė jam Aladinas:

— Jau tu žinai apie mano 
nelaime, kuri mane patiko? 'Tu 
pažinsti ta nedora vagi, kuris 
nuo manos laja liampa pavogė 
su kurios pagellba mano paloca, 
ir mano brangiause paezia Zu
lima pagrie.be!

Arelus atsake: Asz ne tiktai 
ta žinau apie ka tu klausi nes 
žinau ir apie tai, ko tu nežinai. 
Raganis Erwinas, per savo 
suktumą, prikalbino tavo pa- 

. ežia idant pavelytu apžvelgt 
visa paloci, kada tavęs nebuvo 
namieje ir tada pavogė liamlpa 
o drauge ir visa paloci su Zu
lima nori priverstie idant Im
tu jo ir su juom laikytųsi.

Aladinas padekavojes Arč
iui, klaūse, ar jam ne pagelbė
tu ątgaut mylima Zulima, ir ta 
viską, ka Erwinas sugriebė?

— Nesirūpink, atsake Arie
lus, žemiszkos dvasios tarnau- 
je Erwinui nenoringai ir tiktai 
per liampa yra priversti jo 
klausyt, josios nieko netroksz- 
ta, kaip tiktai ka greieziause 
iszsisukt iszpo jo jungo. Jeigo 
nori, tai tave in fenais nune- 
sziu, kur Erwinas Zulima lai
ko uždaryta, tavo-gi privalu
mu 'bus rūpintis apie tai, ka 
greieziause aplaikytum ta, 
liampa ir tavo mylima Zulima 
iszluosuotum.

— BUS DAUGIAU —

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” 
brangins, jeigu kaip 
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.

ir nepa- 
nors bus

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

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

KALENDORIAI
1954 M.

¥

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) I 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No J 55—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. 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 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

180^2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knyguto 
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

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
A * 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥

15 coliu ploczio x 23% col. 
ilgio. Po 40c., arba 3 už $1 

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO.

MAHANOY CITY, PA. U.S.A. 
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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 ju nuliūdima.

Pirkie U. S. Bonus Kaip Užsisakyti Knygas:

KATALOGAS 
KNYGŲ

_________ I'

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 sziratme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

HSV Užsisakant knygas isa 
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. A.

pagrie.be
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Istorija Apie Stebuklinga Liampa
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' IX

Aladinas Pastate Vienoje Nak- 
tije Puiku Paloca. ir Apsipa- 

cziavo Su Zulima

Vos inejo Aladinas in savo 
nameli, su .pagelba žiedo pa
szauke dvases orines, o su ipa- 
gelba liampos žemiszkas dva.- 
ses, iszdaves ji ems-iprisakymus 
idant ateinanti naktį be jokio 
truikszmo, pastatytu paloca 
prieszais sultoniszko paločiau^ 
kad ant svieto ndbutu puikes
nio. 'Turi turėt keturis bromus. 
Murai būtie {puikus, o juose vi
sa vigada virtuves su visais 
sūdai, kelriorės su puikiausiu 
ii* skaniausiu vynu ir padėji
mai su valgais. Skarbczius tu
ri būtie priipldytas auksu ir si
dabrui o del sultonai-tes dau
gybe visokiu nevalninku.

Po tuom prisakymui dvases 
isznyko ir padare • per viena 
nakti viską kailp Aladinas pri
sakė. Palocius ‘buvo isz viso
kio marmuro puikiai kaiszy- 
tn. Vietoje geležies, buvo auk
sas, sidabras ir varius ir Vis' 
puikiai padaryta. Vidurije visi 
pakajei buvo iszredyti jog nie
kur to negalejei reget. Tais 
puikus palocius teip tykiai sta
tėsi, jog sargai stovinti ne to
li tols vietos, nieko negirdėjo, 
o kad tai buvo tamsi naktis, 
tai niekas no mate. Sultonas 
būdamas jau senivu, negalė
damas nakti miegot, prisiarti
no pas Įauga del gavimo szvie- 
žio oro, prieszais kuri stovėjo 
naujai pastatytas palocius. 
Vos dirstelėjo, nusidyvijo la
bai, jog jam kas tokia pasirodė 
akyse. Tryne akis kas kartas, 
mislydamas jog sapnuoje, nes 
vis ta pati mato. Norėdamas 
aiszkiai apie tai dažinot, ati
darė Įauga, paszauke sargus, 
klausdamas kaš tonai stovi? 
Sargai jam atsake jog tai pui
kus palocius!

Del geresnio Pasėkimo, isz- 
siunte sultonas da. viena isz 
savo tarnu, kuris sugry'žes, ne
galėjo pasigirt puikumo palo
ciaus, ir niekas negalėjo iszma- 
riyt kokiu stebuklu tas puikus 
palocius vienoje naktije likos 
pastatytas. Kada stojo diena, 
paszauke sultonas savo dukte
re Zulima. ir tarė jei: Meilin- 
giausia Zulima, jautu nerei
kalauji ilgai laukt susiporavi
mo Aladinu, ba palocius jau 
stovi!

Zulima laibai nudžiugo' isz 
tos nusiminė, o kaip saule už
tekėjo, negalėjo žiūrėt in ipalo- 
cia teip blizgėjo. Ne trukus at
ėjo Aladinas su savo pulku ir 
apėmė savo palocia, o isz kurio 
labai džiaug'esi. Už poros va
landų nusiuntė viena isz savo 
nevalninku pas sultoną, liep
damas ka meilingiause pa
sveikint ir kviest idant teiktų
si atsilankyt pas ji, ba jau pa
locius parengtas, kad paskirtu 
laika vinezevones ba jau vis
kas parengta ant svodbos, ba 
Aladinas jau apie tai pasirulpi- 
noy Dažinojo Aladinas nuo ne- 
valninko, kada nuo sultono su
grąžo, jog Zulima jau pasiren
gus, nusidavė pas ja su puiku 
pulku, idant parsivesi in savo 
palociu. Kada tas stojosi, ir 
tėvas su duktere in palocia 
pribuvo, stebėjosi taje grožy
be ir iszdabintais pakajais, ba 
da teip puikiu pakaju ne buvo

regeja.
Kada likos suviiicziavotais 

pagal Turkiszko būda, prasi
dėjo svodba. Stalai linko nuo 
valgiu ir gėrimu. Indai auksi
niai ir sidabrinai žėrėjo ant 
stalu. Laike svodbos muzikan
tai ant visokiu instrumentu 
stebuklingus grajus graino, o 
dainoriai su puikais balsais 
szlovino jaunavedžius. Su par 
baiga dienos, visi svetelei ap
leido sale.džiaugsmu ir kožnas 
nusidavė palikdami del jauna
vedžiu laika ant pasimylėjimo,

BALTRUVIENE

Tu balandėlė isz Szenadoraus 
liežuviu nedaryk, 

Geriau kad burna uždaryk 
ir apsimalszyk, 

Nes asz ant tavo kailio 
daug turiu,.

Ir svietui apie tavo darbus 
pasakyti galiu.

Da koki laika, apie tave 
užtylėsiu,

Ir apie tai negarsysiu, 
Bet jeigu nepaliausi, 
Tai per szonus gausi,

Asz esmių bobele kantri, 
Bet ant tavęs asztrinu danti, 

Neinklampyk iii beda 
'žmogų nekaltai,

Ba atkentėti smarkiai gali 
už tai.

m *1* «T» *T*

Apie Czikaga bobeles 
puikiai bovijasi,

Tankiai saliunose feisus 
skaidosi,

Daugeli in mėlynus brylius 
neszioja, 

Arba su lopyta galva.
dejuoja., 

Vela in tenais pribusiu, 
Visus vardus svietui 

iszduosiu,
iG r i n ežias i sz vai y si u, 
Kaip paredka daryti 

iszmokysiu,.
Ir bus daug geriau.

* * *

Viename miestelyje 
Pennsyilvanijoje steite, 

Ten moterėles didelejė 
netvarkoj,

C) kad geria tai geria 
per mielas dieneles,

O kad Su'bata. ateina, 
Tai jau gerymai nepasiliauna, 
Tada buna be jokios valdžios, 

Girtos kaip bestijos.
Ta partija susideda tik 

isz keliu,
O ir viena mergele, 

Tai pulkelis gana puikus, 
Jeigu guzute punta, 

Todėl szirdeles ir tunka, 
Kažin ar ilgai taip bus, 

Ar ilgai rangai a pus.
Yra czion mergele, tai jau 

gana,
Negarsysiu josios dabar daubų, 
Kai]) girdėt tai u!ž savo dorybe, 

Aplaikys nuo garnio 
dovana, 

Taigi, gud-bai visiems 
Jus ska.isczios rūteles. 

o sultonas atsisveikindamas su 
duktere, sznabždejo jai in au
si: Sziandien nereikalauji 'bai
sėtis, idant tave vyras tavo, 
kaip anie du apleistu.

Zulima atsidusus atsake: 
Tegul Dievas ir Mohametas 
saugoje!

Josios norai iszsipilde, ba 
saldžiai nakti perleido ir gyve
no be rupeseziu. Sultonas la
bai ipaguodavo Aladiną, ir ne 
viena karta jo rodos dasekine-
jo. Aladinas gi per savo isz- 
mintinga elgima ir dorybe bu
vo mylėtu nuo visti gyventoju 
sklypo kožna, yĮpacz pavargė
lius laike savo ajpglaubd.

' X
Raganis Erwinas Rūpinasi 
Apie Stebuklinga Liampa 
Idant Galėtu Pagriebt Patoga 

Zulima

Daludimai mokina, jog ant 
svieto ne yra nieko tvirto, apie 
tai ir teipos-gi Aladinas turėjo 
dasekt. Nedoras Erwinas su 
pagelba savo raganystes, per
leido laika linksmai.

Kaip jis atrado būda pa- 
szaukimo vandeniu dvasiu, 
teip pats ir ugnies dvases in- 
galejo, ir kada sau viena karta 
atsiminė apie liampa ir žiedą, 
paszauke dvases ugnines 
klausdamas ju: Ar ne galėtu 
tuosus stebuklingus daigtus 
gaut ? Dvasios^ atsake jam, jog 
tai ne eis gerai, del to, jog j u. 
galybe ne yra teip drūta, ka 
oriniu ir žeminiu dvasiu, o pri
versti e ant to ne gali, nes pri
gavimu gali tai paimt. Kada 
Erwinas dažnio jo jog Aladinas 
yra gyvas ir ta liampa su ‘žiedu 
turi, o ir patoga Zulima gavo 
už paezia, tada siuto isz pik
tumo ii- szau'ke: Tas vagis, tas 
prigavikas, to neturėjo dastot!

Dvasios ugnines rūpinosi 
kaip ji suramint ir perdestine-
jp, jog Aladinas dabar būda
mas geram buvime, ne reika
lai! je liampos ir jog jo laiko 
•skrynele uždaryta. Isz tosios 
žinios Erwinas laibai nusi
džiaugė, o norėdamas isz to 
naudot, paszauke pas save 
dvases vandenines ir liepe 
nesztie^ji in Carogroda.

Kada in tenais likos nunesz- 
tu, klausinėjo apie Aladiną, 
nes visur, kur tiktai užklausė, 
vienus pagyrus girdėjo, ka la
bai Erwin a rūpino.

Erwinas nuolatos mistino, 
kokiu bud u gaut liampa ir pa
toga Zulima. Viena karta pra
eidamas pro palocia Aladino, 
paregėjo Zulima lange. Erwi
nas užsidegė dideliu, pageidi
mu prie josios, o norėdamas 
Aladinui kenkt, paszaukia 
dvases ugnines ir tarėsi su
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joms, kokiu bildu pagriebt 
liampa ir Zulima gaut. -Dva
sios jam pasakė, jog Aladino 
dabar namie nėra, lies ant me
džiokles, ir net už keliu dienu 
įsugryž. Norėdamas Edwinas 
isz nebuvimo Aladino naudot, 
pasta.navijo greitai tuom užsi
imi.

XI ' 1
Stebuklinga Liampa, Palocus 
Ir Patoga Zulima Gaunasi In

Nagus Erwino

Ant rytojaus prisakė dva
sioms, idant pristatytu jam 
puiku 'žirgą, ir deszimts neval
ninku apsiredes-gi puikiai, sė
do ant žirgo ir teip pulko jojo 
įpriesz paloca Aladino, duoda
mas tarnams rustu prisakyma 
idant ant jo ternytu. Kada 
priesz palocia atjojo, nusiuntė 
savo tania ir liepe save už Per- 
siszka karalių persistatyt, ku
ris nori su Aladinu kalbėt. Ka
da tai Zujimai danesze, liepe 
pasakyt, jog josios pats gali 
teip puikaus svetele priimt, ba 
namieje nesiranda, nes jeigo 
nori pora dienu užsilaikyt, tai 
jijie siaus pa.rvadytie Aladiną 
isz medžiokles. Vienas isz tar
nu, persivertus dvase tarė, jog 
ne ilgai negali laukt, tiktai 
meldžia idant galėtu apžvelgt 
paloca, ir paimtie pavydala 
ant popieraus, ba tokio kito 
puikaus ant svieto nesiranda, 
o koki ir karalius Persu norė
tu turėt, ir ne ko kito'nori tik
tai to.

Zulima žinodama būda, savo 
vyro, jog ne yra pavydus, mis
lino gerai padai-yt, jeigo pa- 
rodis pakajus palociaus. Kada 
tas inejo in pakaju km- Zulima 
ra-dosi, buvo labai nusižemin
siu ii- pagal priimto rytuose 
budo, pabueziaves karszta rū
bo Zulimos, persipraszinejo- 
idant už ta drąsą piktai ne pa
laikytu. Zulima ir puikiai sve- 
czia priėmė, nes jaute savije 
ne smagumą. Parejas kelis pa- 
kajus, inejo in ta.ji, ka stovėjo 
ant stalo skrynele su liampa.. 
Erwinas, kuris laike rankoje 
popiera neves ant traukinio 
plano. Vos inejo in ta.ji pakaju 
davė ženklą, ugninėm dvasiom, 
sztai davėsi girdėt balsai. Ug
nis! Ugnis! Ir visose szal'yise 
palociaus pasirodė szviesi ug 
uis, norint palocius buvo isz 
akmenio, nes tai tiktai buvo 
per ugnines dvases tyczia pa
daryta.. Tarnai visi persigando 
labai, o tarnas, kuris vedžiojo 
Erwina ir iszbego laukan, o li- 
kusen Erwinui buvo ant ran
kos, pagriebė liampa po skver
nu ir per duris iszdume. Iszbe- 
ges tuojaus isz miesto iszspru- 
do. Dvases atluosavo ir lauke 
nakties, idant galėtu savo pik
tybe ant Aladino iszvert. Kada 
jau buvo apie vidurnakti, pa- 
keszau su pagelba liampos že
miszkas dvases, kurios stoja 
priesz ji paklausė murmėda
mos: Ko reikalauji nuo mus 
nedoras valdytojau liamjpos? 
Erwinas atsake: •

— Pamikite visa paloca su 
jo gyventojais ir nuneszkite in 
puikiause aiplinkine Afrikos.

Isz to labai u’žsirustine že- 
miszkos dvasos atsake:

— Dabar turime tavęs 
klausyt, nes paminkie jog at
eis toji valanda kurioje tavo 
piktybe bus nukorota.

Jis ant to ne temino ka dva
sios kalbėjo, tiktai liejpe ugni
nėm dvasiom, idant Aladino 
visus tarnus nunesztu in toli
ma pustyna. Viena neva.lninke 
buvo užsilikus palocije prie
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Zulimos ir kada pabudo, nusi
gando jog tokia tikybų viesz- 
patavo, nes da labiaus nusimi
nė kaip per Įauga dirstelėjo ir 
nieko ne paregėjo, kaip tiktai 
11 ep až in stama apl in k in e.

Ne galėdama tai paimt, kas 
tai galėtu but, nulbego pas Zu
lima, pasakodama, jog nei gy
vos dvasios ipalocija nesiran
da, kaip tiktai jodvi. Kada teip 
buvo tuom užimtos, ineina. 
staiga Erwinas in pakaju Zu
limos ir pasveikino ja. Zulima 
persigando Erwino, su savo 
nevalninke palbego in kita, pa
kaju ir duris uždare.

XII
Kaip Aladinas Viską ir Savo 

Laime Pražudė

Ta paezia nakti, kada Erwi
nas paloca su Zulima pagriebė, 
sultonas negalėjo taja nakti 
miegot, atsikėlė isz lovos ir ėjo 
pas langu, idant prie szviesos 
menulio pažiūrėt in paloca ku
riame jo mylimi vaikai Aladi

nas ir Zulima gyveno. Nes 
kaip nusigando, kaip toji vie
ta buvo tuszezia ir norint nuo
latos akis tryne vis ne mate. 
Stebėdamasis isz to, nusiuntė 
viena isz tarnu in taja vieta, 
kur .palocius stovėjo idant da
žinot, kas stojosi su tuom. palo- 
cium ? Sugryžes tarnas pasakė 
sultonui, jog palocius dingo 
kažin kur. Isz tos priežasties 
pasidaro pas sultoną didelis 
įsumiszimas. Paszauke tuojaus 
savo ministerius, idant dasiekt 
nuo ju patarimu. Didys vezi- 
ras, kuris da. ant Aladino pik
tybe doge, ba prijautė jog jo 
sunu pragaiszino, kuris norėjo 
su Zulima apsilpaeziot, tare in 
sultoną:

— Tasis Aladinas yra di
delis raganis ir dabar tas vis
kas iszsiaiszkino.

Ir teip visus sujudino priesz 
Aladiną, nes t iktai sultoną nes t
ii1 yyriausybe. Sultonas tuo
jaus. liepe kapitonui prie szali- 
nes gvardijos jieszkot Aladino 
gyva, ar ne gyva, pristatyt. Ka
pitonas norint su nenoru, tu
rėjo vale sultono- iszpildyt ir 
kada nusidavinejo in giria, pa
tiko gryžtanti Aladiną su savo 
pulku. Aladinas laike keliones 
nerimavo labai, baprijautė ne
laime ir už tai grylžo namon. 
Paregejas kapitoną džiaugėsi, 
laibai klausinėdamas kas na
mieje girdėt, ar visi sveiki ir 
ka. veikia jo mylima Zulima? 
Kapitonįis-gi matydamas Ala
diną teip nusidžiaugė, jog už- 
mirszo apie savo privaloma, ir 
tada atsiminė, kada primine 
varda Zulimos, atėjo jam ant 
misles rustus prisakymas sul
tono. Del to-gi su dideliu nu
liūdimų tarė:

— Namieje nieko gero ne
girdėt, esmių nuo sultono isz- 
siunstu, idant jus suimt ir tu
riu ta. padaryt, norint man 

SATl/RMY MAY /st!

CAST PAY
TO ENTER THE

“WIN AN ELECTRIC, RANGE’’
••WIN AN ELECTRIC RANGE”

CONTEST RULES
1. Eighteen Electric Ranges . . . retail 
value up to $400.00 each . • • will be given 
away absolutely FREE.
2. Customers served by the Pennsyl
vania Power & Light Company ... 
excepting employees of the Company 
and of cooperating electric appliance 
retailers and their immediate families 
• • . are eligible to enter.
3. Contest entrants need only fill out 
and deposit a contest registration card 
with any electric appliance retailer dis
playing1 a “Win an Electric Range” 
Contest Banner or Card. Nothing to 
buy • • . nor any obligation to buy in 
the future.
4. Contest entrants may deposit only 
one contest registration card in the 
store of anj one cooperating electric « 
appliance retailer . • . when duplicates 
are discovered, the entrant will be 
disqualified.
5. Contest runs from April 1 through 
Saturday, May 1, 1954.
6. Contest winners will be determined 
bv drawings to be held on or about 
May 10, 1954.
7. Winners will be advised by mail.
8. Only one FREE Electric Range to 
an\ one family!

If a “Win an Electric Range” Contest 
winner purchased an electric range 
between April 1, 1954 and the date of 
the contest drawings, winner may 
select either an electric laundry dryer 
or a food freezer or an electric water 
heater with a retail value of $400.00 or 
less.

CONTEST
18 RANGES!

18 WINNERS!
NOTHING TO BOY!

Only five days left to register for the big electric 
range contest! Don’t miss your chance to become 
one of 18 lucky winners of a new 1954 automatic 
electric range. Winners may choose any model/ 
from the exciting Spring Showing of 1954 ranges on, 
your dealer's floor, selling for as much as $400! 
Visit any electric range retailer displaying the “Win 
an Electric Range" Contest banner or card . . . TO
DAY! Fill out your contest registration card while 
there's still time! Should you buy an electric range 
during the contest period and also win one, you may 
substitute an electric laundry dryer, a freezer or a 
water heater not exceeding the same value as your 
prize.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY’

skauda, prisakyma turiu isz-- 
pildyt!

Aladinas kuris jautėsi ne
kaltu paklausė, su dyvu, kas 
už priežastis? Kapitonas ne
galėjo nieko daugiaus atsakyt, 
kaip tiktai pats geraus apie 
viską dažinos, kaiip stos priesz 
sultoną. Aladinas turėjo ati
duot kapitonui ginklus ir ab- 
siaubta, sargais atgabeno m 
Carbgroda kur buvo priesz 
sultoną statytu,. Sultonas dirs
telėjo rustai ant Aladino* ir ta
rė:

— Kur dingo tavo raga- 
niszkas palocius ir kur dingo 
mano duktė?

Paregejas Aladinas -jo paio- 
ciaus ne buvo, drauge ir Zuli- 
mos, isz gailesczio pradėjo la
bai verkt, net apalpo. Daug 
gydytoju triūso kol atgaivino. 
Labiause verke Zulimos. Sul
tonas prisakė jam, idant traū- 
kije trijų dienu surastu Zuli- 
ma, prieszingam karte, jeigo 
ne suras, bus įsmerte nubaus
tas. Aladinas isz priežasties 
netekimo paežius teip buvo su
sirūpinės, jog negirdėjo ka 
sultonas pasakė ir velijo sau 
smertes, ba žinojo jog ne bus 
sztant savo mylimos Zulimos 
surast.

. . 1 * 1.'. .
iAnt didesnio negilukio Ala-

• • • i ' f- ■ . ]•• 1 4

dmo, atsirado ir pirmutmai
• • • •’£*’ ' '' jaunikiai Zulimos, kurie buvo 

nuo duriu miegstuibos kurioje 
Zulima miegojo, pagriebti per 
nematomas dvasias ir nunesz-

! # I v” .1 ' .f
tais in svetimo sklypą, o kurie 
vela per tokias jau dvases li
kos atgal parnesztais. Žemisz-

■■ . .. ’ į

kos dvasios norėdamos Aladi
nui norint tuom prisigerint, 
. ’■ir

ba tėvai pražuvusiu sunu turė
jo nužiurejima Aladiną, jog j|l 
sūnūs apkerėjo.

Kada trys dienos iszsibaige 
kuriuose Aladinas ketino su
rast Zulimos, prisakė sultonas,

(Tasa Ant 2 puslapio)
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ŽiniosVietines
— Sukatoj pripuola pirma 

diena Gegužio (May), penktas 
inenesis szio meto. Menesis pa- 
szvenstas ant gaubės Szven- 
eziausia Paneles Marijos. Ir ta 
diena: Szv. Pilypo ir Szv. Jo
kūbo aipaszt., o Tautiszka Var
dine: Girulis.

Ūkininku Priežodžiai: Ge
gužis menesis vėsus Birželis 
drėgnas, pildo skunes ir ano
dus. Gegužes lietus sėjimams 
ženklina auksu. ūkininkams. 
Gegužio menesis turi būti vė
sus, bet ne szaltas. Jeigu pir
ma Gegužio puola szarma tada 
bus alpsti daga. Petronėlės lie
tus žegnoja miežius. Menulio 
Atmainos: Jaunutis 2, Priesz- 
pilnis 9, Pilnatis 17, Delczia 25. 
Ir ta diena: Darbo žmonių ir 
tautu solidarumo szvente; Vai
ku Sveikatos diena; 1627 m., 
Thomas Morton papiktino Ply
mouth Colon/ gyventojus kai 
jis vaikams iszmislino Gegužio 
ratelio žaidimą. Jis buvo su
gražintas in Anglija už toki, 
savo nedora pasielgimą; 1945 
ra., Vokiecziu Laivyno Admi
rolas Kari Doenitz užėmė viso 
kraszto vadovybe, kai buvo pa
skelbta kad Hitleris žuvo; 1941 
m., Amerikos Laivynas nuta
rė duoti Anglijai, penkios de- 
szimts aliejaus prekybiniu lai
vu; 1941 m., Amerikos Karo 
Bonai 'buvo iszleisti del par
davimo; 1942 m., Maskva pra- 
iiesze kad penkios deszimts 
asztuoni tukstaneziai. Vokie- 
ūEin, Naciu iszžudyta prie Le
ningrado per Balandžio mene
si; 1533 m., numirė Ostraga, 
gabiausias Lietuviu karvedys; 
1898 m., Amerikos Admirolas 
Dewey sutriuszkino ir sunaiki
no Ispanijos laivyną prie Ma
nila uosto; 1932 m., ant viso 
svieto didžiausios elektros fab
rikas buvo sunaikintas in 
Dnieprostroy, Rusijoje.

— Pamaldos ant garbes 
“Motinos Dievo”, per menesi 
Gegužio (May) bus laikomos 
Katalikiszkos Ibažnycziuose.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola antra Nedelia po Ve
lykų. Taipgi Szv. Antanazio, o 
Tautiszka Vardine: Dangeru
tis. Ir menulio atmaina: Jaunu
tis. Taipgi ta diena; 1943 m., 
mainieriu bosas John L. Lewi- 
sas nusileido ir patarė mainie- 
riams gryszti in savo darbus, 
jis taip paskelbė tik trisde- 
szimts minueziu priesz Prezi
dento Franklin D. Roosevelto 
kalba per radiju, kai Preziden
tas pasmerkė Lewisa ir visus 
istraiku o ja 11 cz i u s darlb in ink us, 
mainierius, sakydamas kad jis. 
paims visas mainas po karisz
ka, tvarka., jeigu mainieriai 
’feąegtuojaus nesugrysz in savo 
darbus; 1945 m., Berlynas už
kariautas.

— 'Nedelioj Gegužio 2-tra 
diena priims Pirma Szv. Ko
munija, vaikai ir mergaites isz 
Szvento Juozapo parapijos mo
kyklos, laike Szv. Misziu de-:l. traskauskas l
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vintą valanda.
— Panedelyje Szv. Kry

žiaus atradimas, o Tautiszka 
Vardine: Drebule. Ir ta.diena: 
1950 m., Tautu San jungos Sek
retorius Trygve Lie paskelbė 
taikos misija in Maskva; 1^39 
m., Litvinovas (pasitraukė, už
leidžia Užsienio Ministerio 
vieta. Molotovui; 1938 m., Hit
leris Rymoje prižada taika Ita- 
lijonams; 1937 m., Italija su 
Vokietija sutinka stoti Gene
ralissimo Francisco Franco in 
taika per namini kara Ispani
joje.

— Utarninke pripuola Szv. 
Monikos ir įSvz. Florijano, o 
Tautiszka Vardine: Mintaute. 
Ir ta diena: 1950 m., susprogo 
kelios senos bombos Sicilijos 
mieste, penkiolilka žmonių žu
vo; 1942 m., Japonijos Laivy
nas sunaikintas in Coral Ju
ras; 1941 m., Prez. Franklin D. 
Rooseveltais pareisžke, kad 
Amerika yra. pasiruoszusi vėl 
kariauti. Hitleris ka tik buvo 
pasigyręs kad niekas ant svie
to negali jo Armija, nugalėti.

— Pareita. Sereda, Balan
džio (Apr.) 28-ta diena, 1954 
m., 7:00 valanda, ryte, iszvažia- 
vo in Wilkes-Barre, Pa., 12 vy
rukai, kurie likos paszaukti 
del kariszikos tarnystes. Že
miau paduodame vardus kurie 
apleido isz:

Mahanoy City: Francis Par
kus, Walter Weikel ir John El- 
ch isak.

Shenandoah: Jos. Mareski ir 
George Abrushitis.

Lost (Teeik: James Carduff.
Ringtown: Bruce Stauffer ir 

Geo. Rentscheler Jr.
McAdoo: Philip Billett. 
Zion Grove: Charles Faux.
Nuremberg: Paul Neidlin- 

ger.
Girardville: Panteleona Ca

ll zone.

Williamsport, Pa. — Ho
ward Krause, isz Woodward 
Township, apie penkios mylios 
nuo Williamsport miesto, pri
sipažino in Lyicoming Apygar
dos teismą kad jis tyczia užde
gė savo namus, už tai, kaip po- 
licijantas Raymond G*. Ander

son sako, jo žmona nesutiko in-

Automobiliaus Langas Skylėtas

Sidney Ulrikson, in San 
Francisco miestą, Californi- 
joje, rodo savo automobi- 
liaus pryszakini langa kuris 
yra skylėtas. Kelios sanvai- 
tes atgal žmones in vakar- 
sziaurinius miestus skundie
si kad j u automobiliu pry- 
szakiniai langai del nežino
mos priežasties yra skylėti. 
Dabar jau net ir Californi- 
joje tas pats randasi.

Iki sziol niekas negali isz- 
aiszkinti kas ežia darosi. 
Isz pradžių visi mislino ir 

sikraustyti in juo namus ir su 
juo gyventi. Policijantas An
derson sako kad jam Krause 
buvo pasiaiszkin.es kad jis ne
žinojo ka. daryti, kai jo žmona 
nesutiko in tuos namus insi- 
kraustyti. “Manožmona ir asz 
gyvenome su giminėmis,” jis 
aiszkinosi: iii South Williams
port, “kai musu n amai bu v o 
atstatomi ir pagražinami. Kai 
musu namai buvo galutinai 
prirengti, mano žmona nesuti
ko ni juos insikraustyti, ir už 
tai asz juos apdegiau..” Mies
to teisėjas Harry D. Kahler, 
isz South Williamsport uždėjo 
jam keturi u tukstaneziu dole
riu kaucija ir ji kaltina už ty
czia padegimu liauni. Jis bus in 
teismą patrauktas už keliu 
sanvaieziu pasiaiszkinti ar pa
siteisinti už savo ipasielgima. 
Jis sako kad jis nepyksta ant 
savo žmonos, bet kad jis tik 
norėjo ja. pamokinti kad ji ne
gali jam priesziutis. Per teis
mu bus pamatyta kaip jis ga
les teisėjui pasiprieszinti ar 
pasiaiszkinti.

Mauch Chunk, Pa. — Nežiū
rint pavasario lietaus daug 
miszku dega Carbon ir apylin
kes apygardose. Ugniagesiu 
virszininke in Mauch Chunk, 
Eleanor Priclka Steidle, isz 
East Mauch Chunk pranesze 
kad daugiau ■ negu deszimts 
hektaru miszko dabar dega 
ant Lehigh Gap kalno. Apie 
dvideszimts penki ugniagesiai 
daliai- darbuojasi ir stengiasi 
ta miszko gaisra užgesinti. 
Apie devyni tokie miszko gais
rai randasi ant Spring Moun
tain, netoli nuo Weatherly 
miestelio. Apie trisdeszimts 
hektaru miszko jau dabar yra 
to gaisro sunaikinti.

Wilkes-Barre, Pa. —- Ketu
rios deszimts szesziu metu am
žiaus mainierys Juozas Simo
naitis 'buvo laibai pavojingai 
sužeistas in Glen Alden Anglin 
kompanijos mainas, netoli nuo 
Wilkes-Barre miesto, kai dūlis 
staiga susprogo. Jis gyvena in 
Plymouth miesteli. Jis buvo 
nuvesztas in General ligonine 
in Wilkes-Barre. Mainierys,

sake kad tai vaiku, iszdyke- 
liu darbas. Paskui kai kurie 
spėjo kad gal vejas isz Pa- 
cifiko mariu atnesze pelenus 
tos vandenilio bombos, kuri 
buvo tenai susprogdinta.

Bet keista kad kiti auto
mobiliaus langai nėra skylė
ti, bet tik pryszakiniai lan
gai. Policija ir valdžia dabar 
yra pasisamdžius mokslin- 
czius isztirti kodėl tie auto
mobiliu pryszakiniai langai 
yra taip skylėti.

□ n o 

kuris dirbo sykiu su Simonai- 
cziu nebuvo neilbiski sužeistas 
nes jis toliau tuo laiku stovėjo. 
Tuo laiku apie du szimtai mai
nieriu diibo tose mainose, bet 
nei vienas kitas nebuvo sužeis
tas.

Rhinelander, Wis. — Suvė
lintos žinios isz szito miestelio 
pranesza mums kad sena gy
ventoja., ponia Ona Dan'herie- 
ne, 83 metu amžiaus, nuo 1018 
Eagle uly., kuri sirgo trumpa 
laika, ir gydėsi in Szv. Mari
jos ligonibuteje, pasimirė Lap- 
kriezio penkta diena 1953 m. 
Velione gimė Lietuvoje, atvy
ko in Amerika in Terre Haute, 
Ind., po tam in Pelican ir Cres
cent miesteliuose, o trumpa, 
laika priesz mirti apsigyveno 
pas savo sunu Joną, in Rhine
lander miesteli. Likos palaido
ta Lapkriczio devinta diena, 
su apiegomis in Szv. Marijos 
bažnyczioje ir palaidota in pa
rapijos kapinėse. Velione pali
ko szeszis suims: Joną ir Vin
cą mieste; Liudvika, Terre 
Haute, Ind., Kazimiera, May
wood, Ill., Juozą, ir Edvardą, 
Chicago, Ill., keturios dukte
rys: Stella, pati Pr. Skubai, 
Milwaukee, HL, Ella, pati Earl 
Von Horn, mieste, Ona Zink, 
Utica, Mich., ir Ida Kara.naus- 
kiene, 1 mieste. Taipgi daug 
anuku ir anūkes, ir ipro-anuku. 
Velione buvo sena “Saules” 
skaitytoja. Amžina atilsi!

PRANCŪZIJOS
MINISTERS INVER-
TINA AMERIKOS

B-26 EROPLANUS

DAYTON, OHIO. — Pran- 
euzijos Lakunu Sztabo Minis- 
teris, Louis Crhistiaens, vie- 
szai iszgyre Amerikos eropla- 
nus ir Amerikos Lakunu Szta- 
ba, sakydamas kad jis nustebo 
kaip Amerikos B-26 eroplanai 
dabar lekia in Indo-Kinija ir 
kaip ta ilga kelione jiems vi
sai nerupi. Jis sako kad dabar 
Amerikos eroplanai sudaro 
geriausia ir galingiausia ap
sauga visiems kareiviams In- 
do-Kinijoje, kur yra vedamas 
karas su Komunistais.

Jis sako kad Amerikos tokie 
kariszki ir prekybiniai eropla
nai yra dabar labai reikalingi 
Prancūzams kurie nori kelia 
pastoti Komunistams Indo-Ki- 
nijoje. Jis toliau sako kad 
Amerikos pagelba yra verkti- 
nai reikalinga jeigu Komunis
tams ežia kelias bus užkirstas. 
Jie sako kad jie patys jokiu 
budu negalėtu atsilaikyti 
priesz tuos Komunistus.

Vaszingtone eina gandai 
kad Indo-Kinijoje iszkils to- 
kis pats karas kaip iszkilo Ko
rėjoje, ir kad ir ežia Amerikos 
kareiviai turės stoti in kara 
Komunistams kelia pakirsti.

Iki sziol, musu didžiūnai 
mums yra prižadėję kad musu 
kareiviams nereikes kariauti 
in Indo-Kinija. Bet isz visko 
pasirodo kad jau ir dabar mu
su kareiviai yra rengiami in ta 
kara Indo-Kinijoje.

KONFERENCIJA
GENEVOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

parodydami savo nepasitenki
nimą.

Sovietu Rusija teipgi yra 

pareiszkus kad ji norėtu stoti 
in Europos Krasztu kariszka 
sanjunga priesz Komunistus. 
Czia tikrai baikos ir tikri juo
kai. Szita sanjunga yra sutver
ta kaip tik apsisaugoti priesz 
Sovietu Rusija, ir dabar ta So
vietu Ru&ija'nori in ta sanjun
ga stoti, priesz save!

FARMERYS
SUIMTAS

Ai- .

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tardymu, kad jos vyras taip 
sudaužė jųdviejų dukrele per 
dvi valandas su ilgu ir storu 
pagaHu, kad ji pasimirė.

Kol kas tėvas nėra intartas 
nei suaresztuotas, bet yra lai
komas del tardymo.

Tėvas ginasi ir sako kad jo 
dukrele Lee Annis Williams 
buvo užmuszta kai medis nu
lūžo ir ja sutrynė, kai jis kirto 
medžius nuo savo lauko. Jis 
teipgi sako kad jo dukreles pa
mote, moeziaka netyczia sau 
pataikė in galva su kirviu kai 
ji kirto medi.

Bet susiedai ir mergaites 
broliai sako kad jis kelis sy
kius buvo grasinės nugalabint 
savo dukrele jeigu geriau ir 
sunkiau nedirbs ant tos far- 
mos. Ta mergaite turėjo asz- 
tuoniu menesiu kūdikėli.

SOVIE. ATSZAUKIA
LAIKRASZTININKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kyma visiems greitai gryžti in 
Rusija.

Jos vyras, Vladimir Petro
vas tiek daug slaptu žinių apie 
Kremlino darbus yra iszdaves, 
kad visas Sovietu Sztabas da
bar turės būti Kremlino per
mainytas. Jis su savimi atsine- 
sze tiek daug slaptu Sovietu 
spiegu rasztu, kad Kremlinas 
dabar turės visa savo tvarka 
permainyti.

Kremlinas tuojaus iszleido

Price $2.30 ‘'r'*
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Sauk) Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

Kareivis Teisme

Du kariszki sargai stovi 
užpakalyje, kai kareivis Ed
ward S. Dickenson, dvide
szimts dvieju metu buvęs be
laisvis. Jis dabar yra pa
trauktas in kariszka teismą 
Vaszingtone. ’

Jis yra kaltinamas ir in- • 
tariamas už tai kad jis buk 
Komunistams buvo iszdaves 
daug savo draugu kareiviu 
nelaisvėje, Korėjoje; Kiti

pareikalavima kad tas iszda- 
vikas butu tuojaus sugražin
tas, nes jis yra vagis, sukezius 
ir neteisingas žmogus.

Sovietu atstovas Australijo
je neturi jokios valdžios ap
saugos del savo asmenybes. Jis 
yra laikomas kaipo paprastas 
ateivis ir neturi jokiu nei Am
basados nei Pasiutenybes už
tikrinimu kad jo asmenybe yra 
Australijos valdžios nelieczia- 
ma. Už tai ir jis turi gerai ap
sižiūrėti kad jis pats nebutu 
valdžios patrauktas in pa
prasta teismą. Paprastai Am
basadoriai ir svetimu krasztu 
atstovai yra virsz to kraszto 
valdžio ir negali būti neisua- 
resztuoti nei patraukti in teis
mą. Bet ne taip su Sovietu val
džios atstovu. Jis yra iki sziai 
dienai laikomas tik kaipo atei
vis su svetimo kraszto paspor- 
tu ir viza, ir už tai jis gali outi 
patrauktas in teismą ir jis yra 
atsakemingas Australijos val
džiai už visus savo žygius ir 
prasiszokimus.

ALUMINUM KOM
PANIJA GAUS BILĄ

Sen. McCarthy Nesu
tinka Užmokėti Už 
Televizijos Kasztus

NEW YORK, N. Y. —
Kai Senatorius Joseph Mc
Carthy sutiko atsakyti per te
levizija in televizijos ir radijo 
skelbėjo, Edward R. Murrow 
prikaisziojimus, jis nieko ne
sakė kas už ta laika ant televi
zijos užmokės.

Atstovas isz Fox Movietone 
News, kurio kompanija paren
gė visas tas prakalbas, dabar 
nežino kam pasiunsti bila, 
kasztus už ta savo patarnavi- 
ma. 

f

Sen. McCarthy patarėjas, 

pargryže kareiviai, kurie 
buvo nelaisvėje sako kad 
szitas kareivis Dickenson, 
Komunistams gerinosi ir isz- 
dave Amerikieczius karei
vius, kad Komunistai jam 
nelaisvėje palengvintu.

Devyni karininkai szita 
klausima dabar svarstė ir 
stengiasi dažinoti ar jis kal
tas ar ne.

□ o o

jaunas Roy Cohn paprasze kad 
ta televizijos kompanija suda
rytu kasztu bila, bet nepasake 
kam ta bila pasiunsti.

Kai televizijos žinių skelbė
jas pasikvietė Sen. McCarthy 
ir jam pasakė kad jeigu jis 
iszdrysta jam atsakyti in jo 
prikaisziojimus, tai jis gali jo 
laika ant televizijos progra
mos pavartuoti.

Sen. McCarthy tuo laiku bu
vo paklausęs kas už ta jo užim
ta laika ant televizijos užmo
kės? Jam tada buvo užtikrin
ta kad Aluminum kompanija, 
kuri užmoka už televizijos ži
nių skelbėjo Murrow progra
ma ir už jo laika užmokės. Se
natorius pasirinko dvideszimts 
penkias minutas atsakyti in 
visus to televizijos žinių skel
bėjo priekaisztus.

Televizijos CBS kompanija 
dabar sako kad ji nepaiso kas 
užmokės, bile tik jai bus atly
ginta už ta laika, per kuri Sen. 
McCarthy kalbėjo.

Sen. McCarthy sako kad kai 
tik jis gaus ta bila isz CBS 
kompanijos jis ja tuojaus pa
sius Aluminum kompanijai, 
kuri daug daugiau užmokėjo 
už savo pagarsinimus per tele
vizijos žinių skelbėjo Murrow 
programa negu per jo atsaky
mu. Jis sako, ir tai tikra teisy
be, kad szita Aluminum kom
panija daug daugiau pragar
sėjo kai jis kalbėjo negu per 
visa meta kai tas žinių skelbė
jas Murrow per visa meta kal
bėjo. Ir tai szventa ‘teisybe. 
Tukstaneziai žmonių klausiesi 
Sen. McCarthy per ta progra
ma, kurie niekados nesiklausy
tu to žinių skelbėjo Murrow 
plepejimu ta vakara.

Sen. McCarthy Fox Movie
tone News kompanijai užtikri
no kad jos atstovams nereikia 
czia susiružinti, nes nežiūrint 
isz kur tie pinigai ateis, ta 
kompanija bus pilnai atlygin
ta. - j

pasiaiszkin.es

