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Sztai paveikslas pirmo 
posėdžio tos naujos Rytu- 
Vakaru konferencijos, kuri 
yra dabar laikoma in Gene- 
vos miestą, Szveicarijoje. 
Czia yra susirinkę devynio
likos krasztu atstovai, dip- 
liomatai ir gabiausi advoka
tai, patarėjai.

Czia stengiamasi iszriszti 
Indo-Kinijos karo klausima, 
ir suvienyti Korėjos krasz-

Isz Amerikos
SAMDO

AMERIKIECZIUS
LAKŪNUS

TETERBORO, N. J. — La- 
kunu Agentūra pranesza kad 
ji dabar samdo,Amerikieczius 
lakūnus del Indo-Kinijos karo, 
kad jie stotu in talka Prancū
zams tenai.

Szitos agentūros virszinin- 
kas paaiszkino kad jo agentū
ra turi kontrakta su Prancūzi
jos valdžia pristatyti Ameri- 
kiecziu lakūnu del to karo:

Jis toliau paaiszkino kad to
kie lakūnai gauna dvideszimts 
penkis tukstanezius doleriu 
ant metu, ir turi pasiraszyti 
ant trylikos menesiu tokio ka- 
riszko darbo. Dvylika menesiu 
jie kariszkms eroplanus vairuo
tu, o vienas^menesis butu ato
stogų.

Jis teipgi sako kad kiekvie
nam tokiam lakūnui būva pa- 
aiszkinta kad darbas pavojin
gas, kad jis gali būti paszautas 
padangėse ir nužudytas, ir kad 
sutinka in toki pavoju stoti be 
jokios kitos apdraudos isz 
Prancūzu valdžios.

Nemaža Amerikiecziu lakū
nu dabar jau prisirasze ir isz- 
važiavo in ta savo nepaprasta 
darba. Jie nebus priversti ka
riauti, bet tik kariszkus ero
planus vairuoti, bet jie gerai 
žino kad yra skaitomi kaipo 
karininkai ir kaipo Komunistu 
prieszai, ir bus taip laikomi 
jeigu jie papultu in prieszo 
rankas.

Rytu-Vakaru Tarybos Genevoje I JAUNA MERGINA
UŽPULTA

Iszniekinta

ta. Amerikos atstovai jau- 
cziasi daug laimėje, kai jie 
užsispyrė ir gavo savo pa- 
reikalavima kad per visus 
posėdžius isz kaleinos mai
nytus! tu posėdžiu pirminin
kai isz trijų vieszpatyscziu: 
Thailand, Amerikos ir Ang
lijos.

Amerikos Sek. John Fos
ter Dulles jauczias daug lai
mėjęs ne tik priesz Kinijos

Užtaria Buvusia
Žmona, Loszike

Karalaitis Aly Khan atskri
do isz Hollywood, California in 
New York, laikrasztininkams 
pasakė kad jis pasirengęs pa
gelbėti ir užtarti savo buvusia 
žmona, loszike Rita Hayward, 
kuri dabar yra intarta kaipo 
netinkama savo dukrelėms mo
tina. Per teismą dabar yra 
stengiamasi atimti isz jos abi 
jos dukreles, nes yra stengia
masi priparodyti kad ji abi jas 
buvo apleidusi kai ji bladuo- 
juos po visa kraszta su savo 
nauju meilužiu, ir naujausiu 
vyru Diek Haymes.

Karalaitis Aly Khan sako 
kad jo buvusi žmona yra gera 
ir isztikima motina, ir kad jis 
stos in teismą ja apginti. Eina 
gandai kad jis yra paskyręs ar 
rengiasi paskirti kelis milijo
nus savo dukrelei Yasmin, ku
rios motina yra szita loszike 
Rita Hayward.

^Pirkie U. S. Bonus!

Komunistus, bet ir priesz 
Sovietus, nes dabar nei So
vietai nei Komunistai netu
rės savojo pirmikiniko, ku
ris tuos posėdžius vestu. 
Kaip didelis ar kaip svarbus 
szitas laimėjimas yra, už ke
liu dienu visi pamatysime. 
Gal jis bus kaip kiauras mai- 
szas, tuszczias.
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NUŽUDĖ IR
SUKAPUOJO

a

Mistino Kad Aus Buvo
Bagotas

r _______ -

EYWOOD, DEL. CO., PA. - 
Francis X. Bailėm prisipažino 
kad jis prisiviliojo viena vyra, 
kurio nei vardo jis nežino, ir ji 
nužudė, paskui lavono rankas, 
kojas ir galva su buezieriaus 
kirviu nukapuojo ir dali lavo
no pakavo j o in Sharon Hill 
strytkariu stoti. Jis sako kad 
jis mistino kad tas žmogus tu
rėjo daug pinigu.

Jis sako kad tas jo to vaka
ro nepažįstamas “draugas” 
norėjo pasivogti jo mirusios 
motinos žemeziugus. Kai jis ji 
užtiko, tai tas nepažystamasis 
iszsitrauke revolveri ir szove 
in ji. Jis savo revolveri iszsi
trauke ir ji nuszove. Kiek czia 
kieno teisybes, policijantai dar 
nesuspėjo susekti.

Jis policijantus nuvede in 
vieta kur kitos to lavono dalys 
buvo jo iszmestas.

Iszrodo kad szitam Bailėm 
keliu szu’u trūksta pakauszy- 
je. Kai policijantai ji paėmė, 
jis turėjo prie savo rankos re
volveri, bet jis visai nesistenge 
nei gintis nei bėgti. Jis ramiai 
pasiaiszkino kad jis mėgsta 
operos muzika ir poezija, eiles.

Jo žmona, Marceline Dietzer 
Ballen, sako kad ji negalėjo su 
juo sugyventi ir buvo privers
ta ji palikti nes ji bijojo kad 
jis ja ir jųdviejų dukrele nenu
žudytu. Ji sako kad kai ji buvo 
dažinojus kad ji yra neszczia,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

READING, PA. — Koks iki 
sziol dar nežinomas vyras nu
stvėrė jauna mergina, parei- 
nanczia isz bažnyežios; ja insi- 
trauke in viena darža, nuo jos 
visus drabužius nudraskė, ja 
iszniekino ir paskui ja prie me
džio pririszo ir paliko.

Jauna mergina yra dvide
szimts metu amžiaus Judith 
Annetta Spang, kuri dirba in 
Berks apygardos teisėjo Paul 
N. Schaeffer ofisus.

Ji Susiedu, Ponu William 
Wisler buvo surasta ju darže, 
nuoga ir prie medžio pririszta. 
Ji buvo baisiai sumuszta ir ap
daužyta. Graži, juodbruve Pa
nele Spang mokino tikėjimo 
bažny ežio j e ir prigulėjo prie 
bažnyczios choro.

Ta vakara ji su savo motina 
ir sesere Marylin buvo bažny- 
czioje, kur buvo priimami nau
ji nariai, parapijonai. Ji pasa
kė savo motinai kad ji jau pa
vargus ir nori eiti namo. Jos 
motina sako kad ji niekados 
nesibijodavo viena pareiti kad 
ir vėlai namo.

Jauna mergina iszejo isz 
bažnyczios ir ėjo in vieta kur 
ji galėtu gauti autobusą, kai ja 
koks vyras nustvėrė ir nusi
vilko in darža kur tamsu. Po
nai Wisler tenai gyveno. Jiedu 
tuo laiku žiurėjo in televizija 
kai iszgirdo kaip kokios mote
ries szauksma pagelbos. Jiedu 
paszauke policijantus.

Policijantai Floyd Auchen- 
bacr ir Richard Feeney buvo 
pasiunsti. Jiedu prie to daržo 
vartelių rado jos pinigine ma- 
sznele, paskui jie surado jos 
suknele ir apatinius drabužius. 
Po tam jie jau surado ir naba
ge Judith, pririszta prie me- 
džiaus su savo paėzios sukne
les diržu.

Ji buvo nuveszta in Commu
nity ligonine, kur ji buvo be
veik be sąmones ir daktarai 
neleido policijantu ja klausi
nėti. • .

Susiedai sako kad jie ta va
kara buvo mate jauna ir jiems 
nepažinstama vyrukai valkio- 
jantis apie ta vieta.

Szita jauna mergina buvo 
užpulta apie sveszi skvierai ar 
blockai nuo tos vietos, kur 
penkiolikos metu jauna mer
gaite, Dorothy Schlappig buvo 
iszniekinta ir nužudyta ir jos 
lavonas inkisztas in baczka, 
Sausio septinta diena 1953 
metuose. Policijantai jos nu
žudytojo niekados nesuseke.

PRISIPAŽINO
POLICIJANTUI

ŽMOGŽUDYSTE
DOYLESTOWN, PA. — 

Valstijos policijantas pasakė 
Bucks Apygardos teismui, kad 
dvideszimts dvieju metu am-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

GENEVOS
KONFERENCIJA

PRASTAI EINA

Ir Ve! Slaptus Mitingai; 
Rusijai Pataikavimai
GENEVA, SZVEICARIJA. 

— Vakariniu krasztu alijantai 
staiga sutiko laikyti kelis slap
tus mitingus su Komunistais, 
kad kaip- nors butu galima su
sitaikinti ant to taip opaus ir 
dabar jau nucbuodaus Korėjos 
klausimo.

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles susitiko su sze- 
sziolikos krasztu atstovais, 
Amerikos Delegacijos kamba
riuose ir su jais pasitaręs, su
tiko laikyti keletą slaptu mi
tingu, kuriuose laikrasztinin
kams nebus valia dalyvauti.

Kaip tik prasideda tokie 
slaptus ir slaptingi mitingai, 
tai jau galime visai tai konfe
rencijai pasakyti “sudievu!” 
Per tokius slaptus mitingus 
Rooseveltas su Churchilliu 
Potsdam ir Yalta j Lietuva ir 
kitus krasztus pardavė; per to
kius slaptus mitingus Korėjos 
kara mes pralaimėjome; dabar 
ir vėl tie slaptus mitingai.
♦ Buvo nutarta laikyti szitus 
slaptus mitingus kad butu ga
lima suvesti Amerikos Sekre
torių John Foster Dulles su

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KINIJA UŽGESINO

Paskutine Korėjos 
Vilti

0ENEVA, SZVEICARIJA. 
— Komunistiszka Kinija, Ge
ne vos Konferencijoje labai 
smarkiai ir asztriai užsipuolė 
ant Amerikos, pareikalauda
ma kad Amerikiecziai sugra
žintu 48,000 Komunistu karo 
belaisviu, kurie nebuvo sutikę 
gryszti namo po karo.

Kiniecziu Komunistu Pre
mjeras, Chou En-Lai, pasakė 
tai Gene vos Konferencijai, kad 
tie Kiniecziai ir Koriecziai yra 
panevalia Amerikiecziu laiko
mi. Jis innesze pareikalavima 
kad visi tie Koriecziai ir Ki
niecziai tuoj aus butu sugražin
ti.

Aiszkus dalykas, Amerikos 
atstovai tuoj aus atmete ta pa
reikalavima.

Kai Kinija szitaip užsipuolė 
ant Amerikos ir pareikalavo tu 
Komunistu sugrąžinimo, Korė
jos valdžia suprato kad jos 
paskutine taikos viltis užgeso, 
kad dabar nėra jokios vilties 
susilaukti taikos ar vienybes 
Kerėjos kraszte.

Komunistiszkos Kinijos Pre
mjeras tuojaus pasmerkė Ame
rika kaipo užpuoliką ant Ko
rėjos ir kaip to kraszto isznau- 
dotoja.

Isz szitokiu tuszcziu intari- 
mu ir užsipuolimu kasdien 
aiszkeja kad nieko gero isz szi
tos konferencijos Genevoje ne- 
iszeis.

Isz Pavergtos Tėvynės
Vasario 1G kp VIII suvažia

vimas. Kai viso laisvojo pa
saulio Lietuviai szvente Nepri
klausomybes szvente, užgyven
to jai Lietuvoje, lyg pasityczio- 
dami isz pavergtojo kraszto 
szveneziausiu insitikinimu, 
Vilniuje Fi harmonijos saleje 
pradėjo 8-ji kp. suvažiavima. 
“Ataskaitini praneszima” ja
me padare A. Snieczkus, apie 
reviz. komisijos darbus kalbė
jo Liega. Be j u, kalbas pasakė 
Paleckis, Bieliauskas, kultū
ros min., Czekistas Guzevi- 
czius, vid. reik. min. Liaudis 
ir kiti. Vis dėlto ir jie nein- 
stenge nuslėpti daugybes 
kraszte esaneziu trukumu.

Nors visi žino, kokie isz tik
ro yra “rinkiniai” Bolszeviku 
valdomuose ir užgrobtuose 
krasztuose, vienok, nepaisant 
to, su nemažesniu triukszmu 
Bolszevikai ir toliau garsina 

‘ ‘ demokratiszkiausius pasau
lyje rinkimus”, paskirtus Ko
vo 14 d., in TSRS Aukszcziau- 
siaja Taryba. Dar daugiau: 
žmones spaudžiami ta proga 
“didinti darbo sparti”, inten
syvinti iszdirbio norma”, “ge
rinti žemes ūki” ir 1.1. Visi 
kandidatai yra parinkti Ko
munistu partijos, o tiesiogines 
direktyvos ateina isz Maskvos. 
Kas neaiszku, apsprendžia jos

Posėdžiai Genevoje

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles, (po kairei) ir jo 
Pagalbininkas Walter Robin
son, czia randasi toje taip isz- 
garsintoje Gene vos Konferen
cijoje, kai pirmasis posėdis 
prasidėjo.

Czia yra susirinkę atstovai 
isz devyniolikos vieszpatyscziu 
bet tikrumoje czia yra tik vie
nas skirtumas; tai yra Rytu- 
Vakaru skirtumas; Komunis
tu ir Nekcmunistu skirtumas. 
Reiszkia, visi gali sakyti ka jie 
nori ar kas jiems patinka, czia 
Genevos konferencijoje siau
ezia gyva kova tarp laisvu 
tautu ir Rusijos pavergtu ir 
palaužtu.

Kai buvo iszkeltas klausi
mas kuriu tautu atstovai bus 
paskirti pirmininkauti per at
skirus posėdžius. Kai buvo pa
tarta kad atstovai isz Thai
land, Rusijos ir Anglijos bus" 
pirmininkai isz kaleinos, Ame

emisarai vietoje. Todėl neten
ka stebėtis, kad tokiam baimei 
siaueziant Sziauliuose, kandi
datais buvo paskelbti tokie 
‘ ‘ Lietuv iai ”, kaip Malenko
vas, Chruszcziovas ir Bulgani
nas, Panevėžy - Miko j anas ir 
Molotovas, Marijampolėje: 
Vorosziiovas, Vilniuje: Kaga- 
noviezius, Suslovas, Zaburovas 
ir Pospielovas ir taip toliaus. 
Betrūksta tik isz numirusiu 
prikelti Stalina su Berija, Lie
tuviams “atstovauti” Bolsze- 
vikineje aukszcziausia tarybo
je. Tuo tarpu kraszte siauezia 
burytoju pulkai. Jiems tenka 
ne tik kalbėti apie “rinkimu” 
reikszme ir raginti balsuoti už 
Kcmuųistu kandidatus, bet ir 
isz viso at’ikti, kaip raszo 
“Tiesa”, “vispusiszka dar
ba”. Jie rengia vakarus, rodo 
krutinami paveikslai, neriasi 
isz kailio, aiszkindami Lietu
vos gyventojams, kaip taria
mai žavinga gyvenimą jiems 
nesza Komunistai. Vienok tie 
gyventojai jau patyrė savo 
kailiu, ka isz tikro jiems atne- 
sze Komunistine tvarka. Tik 
skurdą, kolchozus, Kremliaus 
politikos garbinima. Kad 
tiems bury to jams ir paežiai 
partijai Lietuvos ūkininku 
tarpe nekaip sekasi, patvirtina

(Tasa Ant 2 Puslapio)

rikos Sekretorius sutiko ir 
pats pasitraukė. Bet jis ne tik 
Rusija, bet ir Anglija perspėjo 
kad jeigu Komunistiszkos Ki
nijos atstovas nors del vieno 
posėdžio bus paskirtas, tai 
Amerikos Sekretorius ta pa- 
czia diena iszvažiuoja namo.

Jau dabar isz visko, kiški po 
kiški ima aiszketi, kad szitoje 
konferencijoje Amerika turi 
stoti ne vien tik priesz Rusija 
ir Komunistiszka Kinija, bet 
nęt ir priesz savo anų dienu 
dranga, Anglija. Nes Anglija 
visokiais budais nori pataikau
ti Sovietams ir Kinijos Komu
nistams.

Jau dabar matyti kad mažai 
pritarimo Amerika gali tikė
tis isz Anglijos ant Indo-Kini- 
jes klausimo. Iszrodo kad Ang
lija del pramones ir del biznio 
yra pasirengus tapti Judiio- 
sziu Amerikai ir Prancūzijai.

o □ a b
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Kas Girdėt
------- — - ---------------------------

Admirolas Arthur W. Rad
ford, kalbėdamas apie kara 
Indo-Kinijoje tarp Prancūzu ir 
Komunistu szitiek trumpai pa
sakė: “Prancūzai ta kara lai
mes jeigu mes vieni turėsime 
Komunistus sumuszti. ’ ’

Anglijos Pramones Sztaho 
virszininkas, ThorneyCroft sa
ko kad jis mistiną kad Angli
jai in sveikata užvesti pramo
ne su Sovietu Rusija, nepai
sant ka Amerika sako.

Pietų Korėjos Prezidentas 
Syngmap Rhee sako: “Jeigu 
musu Alijantai ir draugai jau- 
czia kad szitas karas nėra ju 
biznis, tai tegu jie mums duo
da tik gana ginklu, karabinu ir 
laivu ir mes su savo kareiviais 
szita kara užbaigsime.’’

• •
Anglijos delegatas in Tputu 

Sanjunga, kuris dabar pasi
traukia, sako: “Mes turime 
pripažinti Komunistiszka Ki
nija in Tautu Sanjunga. Mes 
turime priprasti sugyventi su 
tautomis su kuriomis mes ne
sutinkame ir kurias mes norė
tume panaikinti.’’ Aczin Die
vui, szitas neva mokslinczius 
dabar pasitraukia isz valdžios 
ir isz 'Tautu San jungo s. 
« --------;;-------- -

Nei vienas prieszas mums 
tiek iszkados negalėtu padary
ti, kiek iszdavikas ežia pat pas 
mus. Ir Senatorius Joseph Mc
Carthy kaip tik tokius iszda- 
vikus dabar geneja Amerikoje 
ir už tai jis yra. pats persekio
jimas.

Kai Eugene MeyĮers nusipir
ko “Washington Times He- 
raid’’ už keletą milijonu dole
riu, jis'užėjo in vieszbuti del 
kavos puoduko." Jis neturėjo 
nei penktuko kiszeniuje. Jis 
tarnaite nuolankiai pasiaiszki- 
no: “ Atsipraszau, asz neturiu 
gana užsimokėti už szita kavos 
puoduką, nes asz ka tik nusi-

Da.ugiau kaip szimtas žur
nalu subandrutavo per pasta
ruosius szeszis menesius!

In Cuernavaca, Mexico yra 
graboriaus narnai kurie vadi
nasi “Quo Vadis”, tai reisz- 
kia: “Kur Eini?”

Beisboles magazinas, žurna
las dabar nori visa savo bizni
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parduoti už penkis tnkstan- 
czius dol’eriu, bet neranda kos- 
tumeriu.

Mes turime tik viena pata
rimą apie malda in Dieva: Pa
mėginkite. 

• •_____
Nuodėmė laimes ant szio 

svieto kai geri žmones nutars 
pasilsėti. 

————— ( 9 1
Sziandien kara laimes tas 

krasztas kuris turi daugiau pi
nigu. Ginklai, kad ir baisiausi 
mažai ka reiszkio. O Amerika 
yra bagoeziausia ant szio svie
to.

Antras Pasaulinis Karas 
kasztavo Amerikai daugiau 
kaip tris szimtus szeszios de- 
szimts bilijonu doleriu. Tai de- 
szimts sykiu daugiau kaip Pir
mas Pasaulinis Karas ir net 
tūkstanti sykiu daugiau negu 
Revpliucinis Karas priesz 
Anglija.

- • ■ ■
Skirtumas tarp ubago ir 

milijonieriaus yra tai: kad 
ubagui rupi kur jis gaus kita 
vakariene, o milijonieriui rupi 
kada jis paskutine vakariene 
pavalgys.

Pirkie U. S. Bonus

Pypkes Durnai
Vyszniu Soda Meila

Teveliu vyszniu soda meila, 
Atlankė syki vieversys, 
Dainavo daina ilga, 
Dainavo jaunas vieversys: 
Jauni bijūnai pražydėjo 
Neiszravetam dar darže, 
Aplinkui piktžoles klestėjo, 
Nieks ju žiūrėti ne nėjo ežia. 
Bet saule szilde tuos bijūnus, 
Ir kele galvas jie augsztyn, 
Ir glostė juos, tuos 

džiaugsmo sūnūs,
Ir gujo piktžoles szalin. 
Bet rodos žoles prisznekejo, 
Kitus kvietkuoezius ir

usnis;
Per daug bijūnus stelbt 

pradėjo,
Ir isznaikino ju kelis.
Bet sztai merginos jau ravėti, 
Naikint atbėgo tuoj žoles, 
Bijūnams davė vėl klestėti, 
Ir laiminti vargu dienas.

Platinkit “Saule”

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

ir Vasario 19 d., “Tiesa”. Ji 
užsipuola Skuode ir kitu rajo
nu LKP rajoninius komitetus 
ir kt., partines organizacijas. 
Anot “Tiesos”, burytojinai 
punktai tik tikrina sanraszus 
ir pakvietimus rinkėjams ne- 
szioja. Nesą visu sanlygu poli
tiniam darbui vystyti. Isz tik
ro tas politinis darbas tėra tik 
Bolszevikams inprastas žmo
nių mulkinimas apie tai, ko
kios “laimes” jie susilaukė. O 
“Komsomolskaja Pravda” jau 
isz anksto skelbbia žinanti, 
jog “rinkimus” in augszcziau- 
sia taryba “laimes Komunistu 

partija”. Kaip “nelaimes”: 
nors nurodimai isz tikro rody
tu visai ka kita, bet bus viskas 
vieszai paskelbta taip, kaip 
nuspręs partija, taigi “szimta- 
procentinis pritarimas”. Ka
žin kodėl vėl nutilo kalbos ir 
būrimai apie Maskvoj ruoszia- 
ma Lietuviu meno dekada. Tik 
placziau atžymėta muz. J. Tal- 
lat-Kelpszos penkių metu mir
ties sukaktis. Sulaukusiam 60 
metu amžiaus aktoriui Sipa- 
riui suteiktas “TL nusipelniu
sio liaudies artisto garbes var
das”. Zarasu vid., mokykla 
pavadinta M. Melnikaites var
du.

Bolszevikiniai muravjovai. 
Caru veikimus — visur inves- 
ti Rusiszkaja “graždanka”; 
Bclszevikai vykdo dar uoliau 
negu Caro laikais muravjovai. 
Net ir Užsienio spauda atkrei
pė in tai daugiau dėmesio, nu
rodydama priežastis, kad jos 
kol kas neiszdriso investi tik 
in 5 Sovietines “respublikas” 
būtent: 3 Pabaltijo, be to, Gru
zijos ir Armėnijos. “Tiesa” ir 
užgyventu organas Rusu k., 
“Sov. Litva” nusiskundžia, 
kad net ir partinio szvietimo 
darbe esama “rimtu trukumu 
ir klaidu”. Sakysim, kad ir Fi
zinis Techninis Institutas 
‘ ‘ dirba atitraukęs nuo liaudies 
ūkio reikalu ir poreikiu, nepa
rodo tikru technikos reikaliu 
sprendime, neteikia darbu, tu
riniu pagrindine moksline ar 
praktine reikszme”. Bet lyg 
szis karimas gali būti taikomas 
tik vienam institutui? Sztai 
imkime kita pavyzdi: Szven- 
czionyse yra intaisytas gydo
mųjų žolių fabrikas, bet jis, 
neturėdamas žaliavų, stovi be 
darbo. Kitas žaliavas tenka 
gabentis isz Ukrainos, o vale
rijono szaknis, net isz Azerbei- 
džano arba Armėnijos. —E.

SOCIALINES AP
DRAUDOS KORTELE

(Social Security Card) ,

Amžinas Numeris
Ar Jus kad turite numeri, 

kuris priklauso tik Jums ir 
joks kitas žmogus neturi tokio 
pat skaieziaus ?

Jusu numeris nepasikeiezia 
J u s u am ži a u s 'b egy j e.

Pagal szi numeri ateityje 
Jus arba Jusu szeimyna gaus 
Socialines Apdraudos iszmo- 
kejimus.

“Tai skaiezius iszspausdin- 
tas ant Jusu baltai mėlynos 
Socialines Apdraudos “Social 
Security” korteles,” pareisz- 
ke skyriaus vedėjas. “Pagal 
szi numeri JAV Socialines Ap
draudos Administracijoje už
registruojamos Jusu pajamos 
ir atatinkamai vėliau Jums bus 
iszmoketa apdrauda. ”

Remiantis sziuo numeriu 
tvarkingai v ed am a a py sk a i ta, 
kuri senatvėje ingalins valsty
be mokėti Jums Senatvės Pen
sija. arba Jusu szeimynai Jusu 
staigios mirties atveju. Jos dy
di nustato tai kiek per tam tik
ra metu eile Jus esate uždir
bės ir kiek pagal Jusu apdrau
dos numeri in him tikra fonja 
iaplanke pinigu.

Szis numeris, kaip numeris 
kariuomeneje arba Jusu priva- 
ezios gyvybes apdraudos api
budina "tai kas priklauso tik 
Jums vedėjas .pabrėžė, kad So
cialines Apdraudos Adminis
tracijai neužtenka vien tik pa
duotos pavardes. “Sziam 

kraszte daugybe žmonių turi 
tas paezias ' pavardes įr net 
tuos paežius vardus. Vienok 
visu ju Socialines Apdraudos 
numeris yra skirtingas.

Socialines Apdraudos vedė
jas sako, kad darbininkai 
ylpacz turėtu atkreipti dėmėsi, 
kad iszsaugotu savo kartele ir 
numeri. Tai yra vienas isz 
svarbiausiu jo dokumentu; ja 
praradęs nedelsdamas turi 
kreiptis in artimiausia Sociali
nes Apdraudos Tnstaiga ir pra- 
szyti duplikato. Naujoji kor
tele turės ta pati numeri korte
les, kuria Jus praradote. Dar
bai gera, jei szis numeris žino
mas atmintinai. Szi kortele 
Jum gilioja visur ten kur ple
vėsuoja Amerikos vėliava, 
kaip tai Puerto Rico, Alaskoje, 
Havvaijuose ir Virgin Salose.

Socialines Apdraudos Admi
nistracijos pareigūnai praszo 
insidemeti tris dalykus. Pirma 
nedelsiant iszsiimti Socialines 
Apdraudos kortele; Antra — 
'pateikite kortele kiekvienam 
savo darbdaviui ir bukite tik
ras, kad Jusu apdraudos nu
meris yra teisingai darbdavio 
popieriuose perraszytas; tre- 
czia — nerecziau kaip kas trys 
metai kreipkitės iii “U. S. De
partment of Health, Education 
and Welfare, Social Security 
Administration, Washington, 
D. C.” praszydamas praneszti, 
kiek yra sutaupyta Jusu ap- 
d r a p d o s san sk ai t on.

Pavyzdys: “Please send me 
a record of my Social Security 
Card No.--------account”.

Praneszimas prisiuneziamas 
Jums greit ir nemokamai.

—Socialines Apdraudos Ve
dėjas.

Istorija Apie
DVYNOS :: ::

:: :: KARALAITES
I --------------

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

ve! Ka asz turiu daryt? Teip / ’
jis kalbėjo atsiklaupęs priesz 
ja.

Karaliene persigandus ir nu
siminus tarė:

— Ar tai mano moezeka 
ipaliepo tau mane nužudyti? 
Pildyk jos paliepima, nes tau 
tavo gyvenimas yra meilesnis, 
negu mano!

— Negaliu ir nedrysiu asz 
pakelt savo ranka priesz savo 
karaliene, tarė tarnas. Idant 
atsitolini nuo tavo moezekos 
kerszto, asz ežia pats nusiskan- 
dinsu, o tu plauk kur tau tin
ka. Taip tares tarnas szoko isz 
valteles ir pradingo bangose.

Gailėjo ji tarno, kuris tokis 
geras jai būdamas, rado gala 
tose szaltose bangose.

Ilgai ji mane apie ka tai, nu
siminus; jai gyvenimas pasiro
dė nemielas, nes vistiek ji ne
gali gryžti. Irklai iszslinko isz 
laivelio ir laivelis plauke, kur 
vejas nesze. Plauke ji in jai 
nežinoma pusę, nežinojo ji in 
kur plaukia.

Dvi dieas plaukiojo po jū
res, nematydama jokio krasz- 
to, tik jūres ir vanduo. 

p

Treczios dienos ryte ji pa
mate’kraszta, nes verjas ja in 
ta’puse iszpute.

Nudžiugo ji pamacziius 
kraszta. Iszliipo isz skaluoto 
kranto.

Iszlipus ji ant kranto ji sodo 
ant skalu ilgai durnojo, paskui 
tarė:

— O maim mieliausis vyre 

kad tu žinotum kas mane iszvi- 
jo isz namu ir ko kas reikala
vo del manes, tuoj palieptum 
nukirst galva. Bet tu nežinai, 
ne kur asz, sziandiena, esu, ka 
veikiu. Ilgėsi manos mano vai
keliai! Bet nežinia ar sulauks, z
ar paregės manes.

Džojos ji ant uolos, ant ly
gios uolos atsigulė pasilsėti po 
dgo vargo.

Karalius iszsiunto po visas 
puses ir juros tarnus, kad 
jieszkotu karalienes, bet nie
kas negalėjo surasti. Visi su- 
gryžo nusiminė.

Moczekd. džiaugėsi, bet ži
nios apie podukros mirti netu
rėjo, nes tarnas negryžo. Ji ra
mino karalių, sakydama, jeigu 
jau dingo, o gali suprast, jog 
prigėrė, nes maudytis važiavo, 
teip-gi nėra. Suprask, abudu 
jie guli juriu gilimese.

Ji gerinosi ir pataikavo jau
nam karaliui, manydama kaip 
nors tapti jo paezia, bet kara
lius, isz gUilesczio savopaiczios 
prisižadėjo su jokia kita nesi- 
ženyt per devynis motus neves
ti jokios kitos, jei neatsiras jo 
mylimoji pati.

Karaliene ant kietos skalos 
negalėjo ilgai miegoti, nes bu 
vo pripratus prie minksztu pil
ku lovos, atsistojo ji ant dide
lio akmenio, dairosi aplinkui. 
Tik pauksztis skraido aplin
kui, pavirsz vandens, daugiau 
nieko gyvo nesimatė. Atsiminė 
ji apie jai jos vyro pasakota 
ragana, kuri buvo pagelboje 
jos vyrui, ir sumine jos varda 
praszydania užtarįnio kelionė
je, kurioje ji pati nežinojo, kur 
einanti. Tuoj pamate karalie
ne isz vandenio iszbredanti Ie
va, kuris artinosi prie jos.

Levas eidamas prie jos, lin
gavo ir mosavo vuodega, pri
ėjės prie jos, pas kbjas atsigu
lė, nusižemino. Karaliene atsi
minė apie ragana, manydama., 
jog ji jai suteikė lova už sar
gą, jo nesibaidė, pradėjo ji 
glostyt, apkabinus džiaugėsi 
isz tokio užtarėjo.

Ėjo jiedu per skalas ir uolas 
urvus ir balas, tolinosi nuo ju
riu ir pamate juos apsupanezia. 
isz pusiu giria.

Vakare abudu keliauninkai 
pakol i jo atsigulė, o karaliene 
padėjo savo galva ant levo ir 
abudu užmigo.

Ryto sykiu jiedu ėjo per gi
ria.

Teip jiedu vaikszeziojo po 
giria ir gyveno sykiu per visa 
laika, karaliene Ieva pamylėjo 
labiau už viską, nes tik jis bu
vo vienatinis jos sargas ir da
botojas. Su juo jiedu nakvoda
vo sziltas ir szaltas naktis, bet 
jai nereikejo kęst szalczio del 
levo sziltumos.

Apsirinko karaliene vietele 
szalia upelio ir jiedu gyveno 
aplink pasimaitindami.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietnviszku 

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinąs! 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 pasakai tymai 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; 
Vaikūcziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

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

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

No J 33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.146—Apie Auka NihiKs- 
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- 
slapti. 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; Pabege- 
le; 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

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

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rasto# 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 Qfficium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isa 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine 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.t - U. S. A.

i
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“SAULE” MAHANOY CITY, FA.

Istorija Apie

Dvynos Karalaites
(Tasa)

Jis ilgai tylėjo nežinodamas, 
kas daryti, bet paskui paižade- 
jo, del meiles karalaites, nors 
buvo nusiminė ir gailestije.

— Bet kaip asz galėsiu ta 
karalaite, kuria man atiduoda, 
pažint ? Jis paklausė raganos.

— Ant tavo prižadėtos su
gūžimo dienos, moczeka pa
lieps jodviems abiems pasiūt 
vienodus aprėdaiius, vien tik 
del to, kad tu negalėtum ju pa- 

, žint. Bet tos, kuri turi but ta
vo, iper kriaucziaus n cap si žiū
rėjimą, liks nenukirptas galas 
juosteles, kuri kalbos ant jos 
krutinės, bet niekas nežinomas 
negales to matyt. Tai tu tik ge
rai apsižiūrėk ir kada pama
tysi ant tos juosteles, eik prie 
jos, sakydamas: Sztai yra ma
noji, man pažadėta.

Jaunikaitis užtruko visa die
na su ragana. Vakare, neatbo
jamas ant nakties tamsumos, 
jis rengėsi keliauti. Ragana da. 
jam tarė:

— Jaunikaiti, atsisuk in 
vakarus, nusilenk priesz saulu
te, kuri jau leidžiasi, nes su ja 
mirszta ir tavo motina.

Jis pildė visus raganos palie
pimus ir graudžiai apsiverkęs’ 
motinos, leidosi in kelione.

Pajojęs nuo raganos stube- 
les, jis atsuko arkli ir nors var
gu, betjojo,nes arklys nebuvo 
pripratęs atbulas eiti. Jau bai
gė per jot giria, matėsi laukas, 
kaip sutiko jis girios sarga, 
kuriš ji užkalbino:

— Jaunikaiti kur bejoji ? _ 
Atsiminęs raganos žodžius, 

jis užtylėjo, teiip ir persiskyrė.
Tszjojo jis isz girios tik sau

lei tekant. Atsukęs galva in 
užpakali, pamate u|pe. Prijojo 
tilta, atsuko arkli ir leidosi per 
ji neafsižin rodamas. Jau -buvo 
ant vidurio tilto, kaip jis pra
dėjo linkti ir jau sieke vande
ni, jaunikaieziui suminėjus ra
ganos vardu, tiltas iszsitiese ir 
jis laimingai perjojęs upe, su
plakė arkli, jojo greitai, nes 
jau buvo tik pusantros dienos 
laiko, jau laikas baigėsi.

Visa diena jojęs, sustojo jis 
po medžiu, ant tyro lauko ir il
sėjosi per nakti.

Jojant ryte tolyn, po arklio 
kojų pynėsi pauksztis. Jauni
kaitis norėjo riktelet, pabai- 
dyt, bet tapo savo dvasia su
laikytas, nes jam prisiminė ra
genos pasakymas, kad nekal
bėtu.

Jis prisiminė, jog jam raga
na nepasake, kokiuo budu jis 
galės jai perduot savo pažadė
tąjį sunu.

Paskutine diena baigėsi, bet

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais Į •

160 Puslapio ![
8 col. ilg-io, 5y2 col. ploczio ]! 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu į! 
planatu ir visokiu burtu. Į Į 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: j!

Pinigai reikia siusti su j > 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 į;
Saule Publishing Co., ]» 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. S 

jaunikaitis nežinojo da, kaip 
greitai jis dasigaus in kara
liaus dvara.

Sutiko jis du ubagus. Jiedu 
prasze paszelpos. Tada jauni
kaitis iszsitrauke isz kepures 
adata, kuria jam ragana davė 
atidavė jam.

Kaip tik ubagai adata, pri
ėmė nuo jaunikaiezio, jis pa
mate szale saves du raiteliu 
ant sparnuotu arkliu, kurie in 
ji prakalbėjo:

— Sulaukės paskutines die
nos, karalius iszsiunte in visas

Viename dideliame mieste, 
Vis linksma per visas valandas

Girdėjau kad ant vieno 
bizi stryto, 

Vienam kareziamoje parte 
buvo,

Visokio sztamo -žmonių 
buvo,

Sporiniai ir in valės buvo, 
Bet mergeliu vos kelios 

pribuvo,
Gal viena mergyte prie 

orkiestros prigulėjo, 
Kad ant langu muzikantai 

sėdėjo^
Per visa nakti mergele 

bizni buvo,
Net anksti ryta namo

pribuvo.
Uždarbi per nalkti gera 

turėjo,
Kad pinigėliu kur padėti 

neturėjo.
Gaspad i n e apszvarin ėjo 

kambari,
Net nuo piktumo vos 

susilaikyti galėjo, 
Vergei e duris baladoja,

Bet nieks ju ne atidarinėja. 
Ne ilgai toji mergele testu, 

Jeigu nuolatos taip nakteles 
leistu,

Kad velnias tuoj pagriebtu!
* * *

Kaip daro mamyte, 
Taip daro ir dukrele, 

Valkelei žiuri ant motinėlės 
darbu, 

Argi galima tikėtis gero 
nuo vaiku ?

Motinėlė szaiposi priesz 
vyrus, 

Ir dukrele taip daro 
paaugus,, 

Motinėlė kas diena 
akis užsipylus,

O dukrele suvis iszdykus, 
Kokia gali būti pati 

isz tokios dukreles, 
Taigi, nebus vyrui jokios 

naudos, 
Negyvena su vyru, 

Begs ant lauku tyru.
Jeigu greitai nepasitaisysite, 

Tai in pekla nueisite!
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dalis svieto- po du tarnu, kad 
sutikt tavęs, bet mums iszjojus 
karalienei paminėjus raganos 
verda, mes virtome in ubagus. 
Jei nebūtum davės tos adatos, 
nebūtum prijojės prie kara
liaus dvaro. (

Jaunas keliauninkas persi
tikrino, jog su jais jau galima 
kalbėt, kad prakalbėjo ir visu 
keliu jie kalbėjosi.

Pavakarais jie jau 'prijojo 
netoli dvaro, o vienas isz tarnu 
pasiskubino in dvara, pranesz- 
da.mas apie pribuvimą ju lau
kiamojo sosto inpedinio ir bu
vo sutiktas viso karaliaus dva
ro žmonių, 'balsu trubu ir paly
dėtas in pat palociaus.

Karalaite džiaugėsi isz jo 
sugrylžimo, bet to džiaugsmo 
negalėjo iszreikszt savo akimis 
nes moczeka nėsitrauke. •• I

Karalius iszkele dideli balių 
ir svecziai jau buvo suvadinti.

, Po pietų karalius su karalie
ne iszsiskyre-isz visu, o jaunas 
keliauninkas kalbėjosi su ki
tais, szaliu pribuvusiais valdo
nais ir karaliais.

— Mano mielas vyre, tarė 
karaliene, matai, tavo žentas 
jau yra c-zia. 'Linksma tau ir 
man kad jis sugryžo. Del mei
les mano, tu leisk man ta viską 
atlikti, pavadinti žentą del pa
sirinkimo savo ’iszgelbotosios 
už paezia ir tu hi tai visai ne- 
sikiszk, asz tai viską padary
siu savotiszkai del didesnio 
1 ja au k sz tin imo k a ra 1 i szk o j o 
vardo. Tu kaipo tėvas in tai vi
sai nesikiszk, nes neiszpuola, 
gana jau to, kad pažadėjai jam 
savo dpkteria ir sostą po savo 
mi rėžiai.

— Brangi manoji, tavo no
ras yra iszpildytas; imk tu tai 
viską ant savo ranku, o asz isz 
to džiaugsiosu su visais sve- 
eziais, neperiszkadindamas tau 
jokiame tavo darbe.* Teip kal
bėjo karalius, tiktai .mylėda
mas savo paežiu ir nežinoda
mas jog ji jam veidmainauja.

Karalius ir karaliene sėdėjo 
ant sosto, o karalaites stovėjo 
szalia.

Karaliene atsistojo ir pava
dino jaunikaiti artyn, nes jis 
buvo tarp kitu insimaiszes, 
kalbėjosi.

— Mielas žente: sztai yra 
viena isz tavųjų, kuria tu isz- 
gelbejai ir kuri sziandiena tu
ri likti tavo paezia, imk tu ja, 
tarė karaliene. Bet sakau tau, 
kad jeigu neiszsirinksi, ne ta 
paimsi iszsyk, tai turėsi savo 
galva užmokėt, nes už pajudi
nimą ne tos, kuri yra tau pa
vesta, liks nukirsta tau galva. 
O jei bijosi rinktis, tada liksi 
dvare^ už tania.

Taip kalbėjo karaliene, ma
nydama, jog jis pabijos rinktis 
nenorėdamas galvos padėt, pa
gal jos noro. Visi svecziai isz 
tokiu karalienes iszlygu pasi
piktino, o pats karalius net pa- 
szoko nuo krėslo.

Jaunikaitis atidžiai žiurėjo 
in karalaites, bet jose jokio 
skirtumo neinate, nes abi bu
vo vienodos, o karaliene jas la
bai dabojo akimis, kad neiszsi- 
duotu. Vos tik patemijas, jis 
po kaires stovinezios karalai
tes ant krutinės kybanežia il
gesne juostele, kuri buvo susi- 
maiszius su kitoms, imdamas 
jai už rankbs, tarė:

— Sztai yra manoji, man 
pažadėta!

r Tuoj sutrimitavo triubos, 
per palociu perejo pulkas bu
deliu, su kirviais ant pecziu, 
kurie buvo karalienes pagata- 
voti.

Junikaitis persigandęs sto
vėjo, matydamas, jog tai jis 
bus nužudytas už nepataiky- 
ma.

— Sztai yra manasis, mano 
iszgelbetojas, mano vyras, tarė 
karalaite, apkabindama ji.

Moczeka isz piktumo apleido 
visus sveczius ir ilgai viena 
sau užsidarius, galvojo.

Tuoj buvo pakelta puiki ve- 
seile; jiedu liko suriszti mazgu 
moterystes ir apkarūnuoti kai
po sosto nauji valdytojai; visi 
svecziai džiaugėsi isz naujo ka
raliaus.

Po visa karalyste pasklydo 
žinios apie nauja karalių; žmo
nes džiaugėsi isz jo, nes jis bu
vo daug geresnis už sena ji ir 
visi ji mylėjo. Senasis karalius 
jau negalėdamas daugiau val
dyt, pavede jaunam grafo sū
nui. •

Senasis karalius po kokio 
laiko mirė. Moczeka pasiskubi
no likusia po-dukre iszleis už 
bile vyro, kad ji jai nesimai- 
szytu po akiu.

Visokiais budais ji stengėsi 
pražudyti savo po-dukre, jau
na karaliene, ir pati panorėjo 
tapti paezia to jauno karaliaus 
kuri ji teip norėjo kad liktu 
nužudytas arba nesugry'žtu in 
karaliaus dvara, ir kuri paskui 
po sugryžimo pamėgo.

Susilaukė jaunas karalius 
dukreles. Kokia linksmybe bu
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vo j u namuose, kas gali apsa
kyti.

Po metu laiko karaliai susi
laukė sunaus. Sūnūs turėjo di
deli juoda, ženklą ant kaires

1 rankos, apatinėje dalyje.
Visas dvaras buvo linksmas, 

tik vienas karalius nusiminęs 
liūdnai vaikszcziojo, nežinoda
mas, kas reikia daryti, nes 4as 
yra jo 'pažadėtas raganai, kaip 
ji paimti isz namu, kaip ji raT 
ganai atiduoti. Gailėjo didei, 
nes tik ta vienatini sunu turė
jo-

Jo pati, ugdydama tai, pra
dėjo nerimaut ii- klausinėt:

— Mielas mano vyre, vie
toj kad linksmintis isz užgimi
mo musu sunaus, tu nusiminęs 
ir nulindęs. Kame tai dalykas, 
jeigu tu sunaus nenori?

— Brangioji, beda ir nuliu- 
. dimas drasko mano szirdi, 
draskys ir tavo, kada sužinosi, 
kad tas vienatinis suims, kuri 
asz teip myliu, yra ne mudvie
jų jis yra pažadėtas.

— Ka kalbi, mielas? Paža
dėtas kam? Jo niekas niekam 
m pažadėjo.

— Asz ji pažadėjau raga
nai.

Karalienes galva nudribo. 
Atsigaivinus ji, padėjo savo 
vyro klausinėt, kaip ir kokio 
budu tas atsitiko.

Galva nuleidęs, jis pasakojo 
jai apie visa jo kelione po svie
tą nuo tada kada jis isz ju jojo 
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isz dvaro, po jo iszgelbejimo, 
prižadėdamas sugryžti ir pasa
kė kas jam atsitiko, kada jis 
jojo per giria ir kokio budu jis 
ta giria perjojo. Primine jis 
kai].) jam ragana sake, jog tik 
jos vardas visokiame atsitiki
me reikia paminėti, kaip vis
kas sėsk si s gerai.

— O, kaip asz tavęs myliu, 
jog tu tik del manes tokias 
sunkias keliones turėjai, tu jo
jai tik del mano meiles. Jeigu 
jau to reikalai!je ragana, kad 
musu suims turi but jos, tegul 
teip buna, nes jis yra. tavo ir 
mano!

Nežinojo jiedu kokiu budu 
butu galima raganai tas suims 
perduot, ir-gi juos 'kankino. 
Praslinko puse metu, bet kū
dikis da pas juos, ir jo niekas 
nereikalauja. Mane, jog jau 
ragana apie tai ir užmirszo, ju 
sunūs liko, kuri jie teip myli.

Sukako mažam karalaicziui 
du metai nuo gimimo; jisbovi- 
jos su sesute sode, su szunimis 
ant vieno didelio szunio jis 
bandė užsisesti ir joti, kaip tik 
užsėdo, tas pavirto in sparnuo- 
tiųarkli ir su kūdikiu iszkilo in 
padanges!

Visi persigando isz tokio at- 
’sitikimo, bet kūdikis jau me- 
gryžo! Tai buvo raganos pa
siuntinys, kuris raganai ta ka
ralių sunu nunesze.

Laikas prabėgo; karaliai su
silaukė kito sunaus.

Moczeka ipasiszauke viena 
isz savo gerųjų tarnu, užsira
kinusi kalbėjo su juo apie nu- 
žudima jos podukros, karalie
nes.

— Jeigu tu jos in. tris die
nas nenužudys!, tarė karaliene, 
ba, jau negalėdama ilgiau ipo- 
dukres kosti, matydama, jog ji 
jau eina sena., tai tavo galva 
liks nukirsta, ka:i|p kopūstas. 
Jeigu nužudysi, ir tai man pa
rodysi tikrai, tai liksi pakel
tas in augsztesnius.

N ui i u d o t arnas, karai i en e 
kuria jis taip szenavoja, dabar 
turi nužudyti, ir turi pildyti 
beszird'fes moezekos norą, kaip 
niekad nebūt u mėginės pakelt 
priesz ja, o dabar nenori padėt 
galva, ir tai pildo jos norą.

— Szi pavakarį ji važiuoja 
maudytis ir asz jai liepsiu im
ti tave prie laivelio irimo. Tu 
su ja nuvažiuok in juros ir ten 
paskandink, parveždamas man 
jos apsiautala.

. Karaliene rengėsi maudytis; 
moczeka pasiuntė pas ja .sau 
patinkama tania, kuris jai 
pranesze, jog laivelis yra gata
vas ir gali važiuoti,

Tolinosi ir tolinosi jiedu nuo 
kraszto teip toli, kad galuti
nai tik vanduo ir dangus tesi
matė. Karaliene klausė tarno: 
kur jis ja veža?

— O mieliausia karaliene, 
kuria asz laikau visu geriausia. 
Sziandien man yra prisakyta 
tave nužudyti, paskandinti ta-

(Tasa Ant 2 puslapio)

MUSU 
SKAITYTOJAMS

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

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

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

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

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

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu 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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Žinios Vietines
Nedelioje 'pripuola

Motinos Diena, 
Pagerbkite ja kdžna 

viena, 
Jeigu jau negyva, 

Poterėli Sukalbėkite, 
•Už jos duszia giliai 

atsiminkite, 
Jeigu d a gyva, ja 

suraminkite, 
Gera žodeli mocziutai 

duokite!

— -Gražus ir vesingas oras.
— Gegužio menesis yra in- 

vises paprotys Amerikoje da
bar paszvesti visa sanvaite, 
nedele kuriam reikalui ar ku
riam tikslui. Nors in metus 
randasi tik penkios deszimts 
dvi sanvaites, ibet tokiu pasky
rimui randasi suvirszi pusan
tro szimto. Pavyzdžiui; szis 
menesis turi tik keturias san
vaites, o yra szeszios sanvaites 
taip paskirtos: Kaip tai:

Kraszto Namu Parodinimiii 
Sanvaite; Bukite Geri Gyvu
liams Sanvaite; Gero K^oro 
Sanvaite; Kraszto Girdėjimui 
Sanvaite (Kurcziams); Szei- 
rnynos Sanvaite; Kraszto ir 
Tarptautines Muzikos Sanvai
te, o tik viena diena paskirta 
kaipo Motinos Diena.

— Sukatoj pripuola Szv. 
Mykolo Ark., pasirodymas ir 
Szv. Domicėlės, o Tautiszka 
Vardine: Dainora. Ir ta diena: 
1902 m., ugniakalnis (vulka
nas) in St. Pierre, Martinique 
susprogo, trisdeszimts tuks- 
taneziu žmonių žuvo; 1884 m., 
gimė Harry Trumanas buvęs 
Amerikos Prezidentas; 1945 
m., pergale Europoje, Naciai 
sumuszti, pergales ir džiaugs
mo diena, nors Japonai dar ne
buvo sumuszti; 1900 m., Nar
sus jurininkas Leitenantas 
Perry atrado Greenland krasz- 
ta.

— Senas gyventojas, Anta
nas Raulifskas, kuris gyveno 
928 E. South uly., likos suras
tas nesveikam padėjime ir li
kos iszvežtas in Sohuylkillo pa
vieto ligonJbuteje pareita Su
kata, ir pasimirė Nedelioj nak
tyje. Tyrinėjimas parodo kad 
velionis gimė Lietuvoje ir at
vyko in Amerika apie penkios 
deszimts metu atgal. Per ke
liolika metu dirbo ant gele
žinkelio. Neturėjo jokiu gimi
niu. Likos palaidotas in 
Schuylkill Haven kapinėse.

. — Kita sanvaite, Nedelioj 
pripuola treczia Nedelia po 
Velykų, Szv. Grigaiio, o Tau
tiszka Vardine: Sytis. Menulio 
atmaina Prieszpilnis. Ir ta die
na: 1863 m,., Amerikietis Gene
rolas Stonewall Jackson buvo 
nužudytas; 1926 m., Leitenan
tas Komandorius Byrd pasiekė 
pas,aulio 'žiemini aszigali; 1657 
m., William Bradford, Ply-, 
mouth Gubernatorius pasimi
rė; 1950 m., dvideszimts septy
nių valstijų geležinkeliu darbi-

Ant Pardavimo

Labai pigiai parduodamas 
mūrinis 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 in ‘Saules’ ofisą, A ir South 
uly., Mahanoy City, Pa.

ninkai sustraikavo.
— Visos ahgliakasyklios 

prigulinti prie Lehigh Naviga
tion Coal Co., per koki, tai lai
ka užsidarė, pagal praneszima 
per kompanijos Prezidentą, W. 
J. Parton. Apie 4,500 mainie- | 
riu bedarbe iszCoaldale, Lans-, 
ford ir Tamaqua apylinkouse.

— Mykolais Bartaseviczins, 
ūkininkas isz Brandonvilles, li
kos suaresztuotas už vagima 
pieniniu bonkuczin, taipgi už 
pardavima. pieno be laisniu. 
Bartaseviczins likos nubaus
tas ant $63.00.

— Gerai žinomas b u v e s 
miesto gyventojas, Adomas 
Urbonas, 76 melu amžiaus, isz

Inspudingas Komunistu Būrelis

Chou En-Lai, apaczioj, po 
kaire, Kcmunistiszkos Kini
jos Fremieras, ežia randasi 
su kitais savo delegacijos 
nariais ir Sovietu atstovais.

Devyniolika krasztu yra 
pasiuntė savo atstovus in 
szita Rytu-Vakaru konfe
rencija, kuri yra laikoma 
Genevos mieste, Szveicarijo- 
je.

Kairėje, užpakalyje sėdi 
Andrei Gromyko, Sovietu 
Rusijos Užsienio Ministerio 
ingaliotas atstovas. Szalia jo 
V. M. Molotovas, Sovietu 
Rusijos Užsienio Ministeris.

Amerikiecziai laikraszti- 
ninkai dabar staeziai sako 
kad isz szitos konferencijos

Sekretorius Su Prezidentu

Amerikos Sekretorius 
John Foster Dulles yra 
linksmai priimamas Ameri
kos Prezidento Eisenhowe- 
rio, kai jis atvažiavo in Au
gusta, Georgia. Sekretorius 
Dulles pertrauke Prez. Ei- 
senhowerio atostogas, kai 
jis pribuvo Prezidentui pa- 
aiszkinti apie Indo-Kinijos 
ir Europos klausimus.

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT

Grier City, likos surastas ant 
viesžkelio sužeistas, arti Maha- 
nojans Utarninko vakara, ir li
kos nuvesztas in Locust Mt. li- 
gohbiiteje del gydymo.

—- Panedelyje pripuola Szv. 
Antonimo ir Szv. Izidoriaus, o 
Tautiszka Vardine: Iganja. 
Taipgi ta diena : 1950 m., dvi
deszimts septynių, valstijų ge
ležinkeliu darbininkai sustrai
kavo; 1940 m., Augi i jos Pre
miums Chain'borlain pasitrau
kė, o jo vieta užima, Winston 

Į .ChnrchiUiiS; 1871 m., Karas 
tarp Prancūzijos ir Prūsijos 
užsibaigė su Frankfurt taika; 
1869 m., Central Pacific ir 

J Union Pacific kompanijos su-.

nieko gero neiszeis, nes So
vietai laiko lazda virsz Ame
rikos galvos, jeigu taip gali
ma iszsireikszti. Sovietai 
yra pastate tik viena sanly- 
ga del Indo-Kinijos klausi
mo, kuris yra dabar svar
biausias: jie sutinka derintis 
jeigu Amerika sutiks pripa
žinti Komunistiszka Kinija 
ir sutiks ja priimti in Tautu 
Sanjunga.

Amerikos Sekretorius J. 
Foster Dulles’ yra pasakęs, 
pirm iszvažiuojant in ta 
konferencija, kad pirm negu 
jis ant tu sanlygu sutiks, jis 
nusispjaus, viską mes, savo 
lagamina susipakuos ir par
važiuos namo.

Po szito pasikalbėjimo 
Amerikos Sekretorius Dul
les laikrasztininkams pasa
kė kad jis nemato jokio rei
kalo siunsti Amerikos ka
reivius in Indo-Kinija. Jis 
sako kad bus gana pasiuns- 
ti musu kariszkus eroplanus 
ir ginklus, bet kad mums ne
reikės kareivius tenai siuns
ti.

junge savo geležinkelius prie 
Ogden, Utah, tai buvo pirmu
tinis geležinkelis kuris ėjo isz- 
tisai nuo Atlantiko pakrasz- 
czio iki Paciifiko kranto; 1944 
m., Prez. Franklin D. Roose
velt as paskiria James V. For- 
resta.l, Laivyno Sekretoriumi.

—; Utarninko pripuola Szv. 
Mamerto, Szv. Praneiszko Je
ronimo, o Tautiszka Vardine: 
Duodone. Ir ta diena: 1941 m., 
Vokiecziai bombardavo Lon
dono miestą, užmuszo 1,436 
Anglus. Anglams juoda diena, 
bot už keliu dienu jie tiems Na
ciams atkorszino Su keliais 
tukstaneziais Ibombnesziu virsz 
Berlyno; 1858 m., Minnesota, 
valstija priimta in Amerikos 
Suvienytas Valstijas; 1886 m., 
Amerikos darbininku federa
cija susitvėrė; 1949 m., Izrae
lio krasztas priimtas in Tautu 
San junga.

Tamaqua, Pa. — S'chuylkil- 
'o Apygardos Sodalietes laikys 
savo 11-ta Metini Susirinkimą 
Nedelioj, antra valanda popie
ti], Gegužio (May) 9-ta diena, 
in SS. Petro ir Povilo parapi
jos svetainėje Tamakveje. Lie
tuvaites dalyvaus isz; Maha
noy City, Girardville, Shenan
doah, Minersville, New Phila
delphia ir Tamaqua.

Shenandoah, Pa. — Pulda
ma trepais žemyn savo namuo
se pareita Sukatos vakara, nuo 
ko staigai pasimirė gerai žino
ma. Margareta Milius nuo 930 
W. Coal uly.. Velione paliko 
duktero Ona ir du sunu: Albi
na ir Joną.. Laidotuves invyko 
Ketvergo ryta isz Graiboriaus 
Czaikausko koplyczios 318 E. 
Centre uly., su apiegomis iii 
Szv. Jurgio bažnyczioje de
vinta valanda ir palaidota in 
pa rapi jos kapinėse.

PRISIPAŽINO
POLICIJANTUI

ŽMOGŽUDYSTE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

žiaus George E. Capps, prisipa
žino kad jis buvo nužudęs pen
kiolikos metu mergaite Marta 
Gibbons, in Levittown, Pa. Po- 
licijantas sako kad tas buvęs 
kareivis tai prisipažino trum
pu laiku nuo tada kada jis bu
vo suaresztuotas, Sausio dvi
deszimts szeszta diena.

Szitaip svieczina policijan- 
tas Andrew J. Kutney ir jo vir- 
szininkas, Saržehtas Adrian JI 
McCarr. Policijantas Kutney 
sako kad tas buvęs kareivis 
Capps jam viską iszpasakojo, 
kaip jis ta jauna mergaite bu
vo nužudęs.

Ta jauna mergaite, Marta 
Gibbons, mokine in Pennsbury 
High School, dingo isz savo na
mu Sausio dvideszimts antra 
diena. Jos suszales lavonas bu
vo užtiktas prie Curtis Lake 
ežero kranto. Ant rytojaus 
Capps buvo suaresztuotas.

Capps prasze kad jam butu 
paszauktas Kunigas. Policijan- 
tai per telefoną paszauke Ku
nigą Edward Boland. Bet pirm 
negu Kunigas prispejo pribūti 
jau tas Capps pradėjo viską 
iszsipasakoti policijantams.

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

Armijos Sekretorius Apie Kareivi Shine

WASHINGTON, D. C. — 
Armijos Sekretorius Robert T. 
Stevens užsideda savo akinius, 
akuliorius, ir nusiszypso, kai 
jis Senato komisijos yra klau
sinėjamas apie jo santykius su 
Senatoriaus McCarthy pagel- 
bininkui, G. ’ David Schine. 
Sekretorius nusijuokdamas pa
pasakojo kaip viena karta, ei
linis kareivis Schine bevežda- 
mas savo automobiliu in ero- 
planu stoti, buk Sekretorių pa
gyre, sakydamas: “Sekreto
riau, tu labai gerai savo parei
gas atlieki. Asz tau daug gale- 
cziau padėti, jeigu man vieta 
ant savo sztabo parūpintai.”

Visi nusijuokė ir nusikva- 
tuojo, kad eilinis kareivis ga
lėtu Armijos Sekretorių taip 
draugiszkai pasveikinti ir pas
kui jam patarti kad jis dar ge
riau savo pareigas atliktu, su 
tuo eilinio kareivio Schine pa- 
gelba.

Bet už keliu minueziu visi 
tame tardymo kambaryje nuti
lo, ir ta szypsena nuo Armijos 
Sekretoriaus veido staiga din
go, kai Senatorius pradėjo la
bai mandagiai keletą klausimu 
Gerbiamajam Sekretoriui už
duoti.

Sen. McCarthy: .“Atsipra- 
szau, Gerbiamojo Sekretoriaus 
bet isz kur tamsta tas eilinis 
kareivis veže in eroplanu sto
ti?”

Sekretorius, nustebės, “Nu
gi isz jo tėvo vieszbuczio.”

Senatorius: “Kagi, Gerbia
mas Armijos Sekretorius dare 
tame to eilinio kareivio tėvo 
vieszbutyje?”

Sekretorius jau ruseziau ir 
atsargiau: “Asz tenai pusry- 
cziavau.”

Senatorius: “Ar ten Sekre
torius buvo ir pernakvojęs?”

Sekretorius: “Ne, asz ta pa
ti ryta buvau atskridęs isz 
Vaszingtono.”

Senatorius: “Ir po pusry- 
cziu tuoj aus gryžai in Vasz- 
ingtona?

Sekretorius: “Taip.”
Senatorius: “Ar Gerbiamas 

visos Amerikos Armijos Sek
retorius nori pasakyti,’kad jis 
atvažiavo staeziai isz Vaszing- 
tono, su Armijos eroplanu, 
vien tik papusrycziauti su eili
niu kareiviu? Atsipraszau, asz 
drystu klausti:. Kodėl, Ponas 
Sekretoriau?”

Sekretorius: “Asz buvau 
pakviestas.”

Senatorius: “Asz ir vėl labai 
nuolankiai atsipraszau; bet ar 
asz galeeziau tik viena klausi- - -o

ma iszkelti: Ar Armijos Sek
retorius pas kiekviena eilini 
kareivi taip skubintusi, anksti 
isz ryto, vien tik už tai kad tas 
kareivis pasikviestu Armijos

I Sekretorių?”
Sekretorius nutilo ir jau 

szypsenos visai nebuvo matyti. 
Visame kambaryje amžina tyla 
užvieszpatavo.

Paskui, jaunas advokatas, 
Sen. McCarthy komisijos vy
riausias patarėjas ir jauniau
sias narys, paprasze ar jis ne
gali keletą klausimu iszkelti.

Senatoriaus Roy Cohh pata
rėjas: “Gerbiamas Sekreto
riau, ar Gerbiamas Tamsta su
sirinkusiems prisipažinsite 
kad Jus mane su mano draugu, 
da,bar tuo eiliniu kareiviu, 
Schine, viena diena paszauke- 
te isz Vaszingtono, ir papra- 
szete kad mudu atvažiuotume 
in Vaszingtona ant rytojaus, ir 
jeigu mes laiko neturime, tai 
Tamsta, Armijos Sekretorius 
ta pati vakara pas mudu at- 
skrisite?”

Sekretorius, paraudės: “Asz 
sakau, asz viską dariau, viso- 
mi galiomis stengiaus palaiky
ti santaika tarp Senatoriaus 
komisijos ir Armijos Sztabo.”

Roy Cohn: “Asz praszau 
kad Sekretorius in mano klau
sima atsakytu aiszkiai ir sta
eziai: “Taip” ar “Ne”.

Sekretorius, jau inpykes, ir 
pajutęs nemalonioj vietoj, la
bai piktai ir net didingai at
kirte: “Asz jau kelis sykius 
esu sakes ir aiszkines, kad kai 
Sen. McCarthy ir jo komisija 
susikirto su Armijos Sztabo 
virszininkais, asz visaip sten
giaus juos sutaikinti.” 

9

Roy Cohn: “Asz daugiau ne
klausiu, bet vis sakau kad Sek
retorius turėtu staeziai atsa
kyti in mano klausima. Jeigu 
Sekretorius užsigins ir pripa- 
rodins kad jis mudviejų ne- 
szauke ir nekviete, tai liksiu už 
melagi, ir asz gerai žinau pa
sekmes, nes asz esu po prisie- 
ka. ’ ’

Senato komisijos pirminin
kas, Mundt, ir komisijos vedė
jas Sen. Jenkins, abu keletą 
kartu prasze ir reikalavo kad 
Armijos Sekretorius in ta 
klausima atsakytu. Bet Armi
jos Sekretorius nutilo. Juk ir 
jis yra po prisieka.

Gal niekados nedažinosime 
kas ten buvo ir kieno teisybe. 
Bet vienas dalykas aiszku, ne
žiūrint kuris neteisybe sake, 
pasirodė kad jaunas advokatas 
arba teisybe sake ar buvo be 

galo drąsus. Isz kitos puses, 
aiszku, kad arba Armijos Sek
retorius nenori prisipažinti, ar 
buvo toks bailus, kad neisz- 
dryso pavadinti ta jauna ad
vokatą melagiu. Kaip ten buvo 
ar bus, bet vienas isz jųdviejų 
klaidoj, ir negalime pamirszti 
kad klaidingai ar teisingai, 
jaunas advokatas iszkele ta 
klausima in kuri visos Armijos 
Sekretorius neisždryso atsa
kyti.

GENEVOS
KONFERENCIJA

PRASTAI EINA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kcmunistiszkos Kinijos Chou 
En-Lai. Iki sziol, Amerikos 
Sekretorius vieszai niekur ne
susitiko ir nenorėjo susitikti 
su tuo Komunistu atstovu.

Sovietai sutiko su vakariniu 
krasztu atstovais .' pradėti 
švaistyti Indo-Kinijos klausi
ma kada nors ateinanezia san
vaite. Bet dauguma laikraszti- 
ninku ir dipliomatu jau dabar 
ne itk spėja, betstaeziai sako 
kad isz visos szitos konferenci
jos Gene vo j e nieko gero neisz
eis.

NUŽUDĖ IR
SUKAPUOJO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jis norėjo ja priversti kad ji 
tuojaus pasirūpintu savo dar 
negimusi kūdiki kam nors ati
duoti, nes jis nenorėjo vaiku.

Price $2.303“" p°i”‘ “7l*-
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

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

|L TRASKAUSKAS J
* _____ -p < ¥J LIETUVISZKAS J 
J GRABORIUS
* Laidoja Kunus Numirėliu. J
* Pasamdo Automobilius Del $
* Laidotuviu, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams $
t :: Reikalams :: *
: ----- :A S3S WEST CENTRE STREET * 
J Telefonas Nr. 78 <
* MAHANOY CITY, PENNA. *


