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Isz Amerikos
PENKI VAIKUCZIAI

SUDEGE
Tėvai Iszsigelbejo
WILLIAMSPORT, PA. — 

Penki vaikucziai sudege gais
re, kai ju szeimyneles dvieju 
augsztu namelis sudege ant 
1547 Sherman ulyczios, Will
iamsport mieste. Szesztas vai
kutis su savo tėvu buvo labai 
apdegintas.

Gaisras isztiko j u namelius 
apie penkta valanda isz ryto, 
ant pirmojo namu augszto.

Susiedas patelefonavo ug
niagesiams, kai jis pamate kad 
visas namas jau liepsnose. Ug
niagesiai greitai pribuvo ir 
per liepsnas pasiekė antra tu 
namu augszti. Kiti ugniagesiai

juose miegamuose kambariuo
se. Bet jie jau buvo labai sude
ge.
kad ir jie nesudegtu. Jie rado 
tuos penkis vaikuczius dvie- 
ant savo draugu vandeni liejo,

Sudegusieji vaikucziai buvo 
vienuolikos metu Mary Ann, 
deszimts metu Elizabeth Jean, 
asztuoniu metu Bernardas, sze- 
sziu metu Dovidas ir dvide- 
siimts trijų menesiu Dennis.

Buvo laimes kad ir ju tėvai 
ir penkių metu Patrikas teipgi 
žuvo tame gaisre, bet vėliau vi
si trys buvo surasti ligoninėje.

Tėvas Bernard J. O’Brien su 
savo szeimynele tik neseniai 
buvo czia-atsikraustes isz Phi
ladelphia; Pa. Jis buvo pasi
samdęs, pasirandavuojas szi- 
tus namus isz mokyklų sztabo, 
kuris rengiasi tuos namus atei- 
nancziais metais nugriauti, nes 
ant tos vietos rengiamasi sta
tyti nauja mokykla.

o o o

KARAS BE VILTIES

Visi Žinojo Kad
Neiszsilaikys

ARMIJA IR
McCarthy

Kiek Tie Tardymai 
Kasztuoja?

WASHINGTON, D. C. — 
Kai Senatoriaus komisija su
sikirto su Armijos Sztabo vir- 
szininkais, tai iszrode kad vi- 
sieips bus cirkos, kad visi mes 
dabar daug dažinosime apie 
tuos ponus ir didžiūnus, ko 
mes kitaip niekados nedažino- 
tume. ...

Bet dabar pasirodo kad tas 
musu mokslas nepigiai mums 
atseis. Tie tardymai kasdien 
szimtus jeigu ne tukstanczius 
doleriu kasztuoja. Ir neisz- 
drysta kiek isz viso tas “moks
las” kasztuos.

Laikrasztininkai buvo Sen. 
Mundt užklausė kiek jis spėja 
visa tai kasztuos. Jis galva pa
kratė ir prisipažino kad jis ne- 
iszdrysta nei spėti.

Bet jis paaiszkino kad Se
nato komisija turi tik už tris 
dalykus užmokėti: penkių savo 
sztabo darbininku algas; už 
suraszyma visu svietku žo
džius ir už svietku keliones 
kasztus.

Bet jis nieko nesake apie sa
vo sztabo septynių nariu algas 
nieko apie Sen. McCarthy ir 
Armijos atstovu algas.

Komisijos nariai gauna po 
du szimtu dvideszimts penkis 
dolerius ant sanvaites. Tai 
ežia iszeina apie tūkstantis 
szimtas dvideszimts penki do
leriai ant sanvaites. O kas ži
no kiek sanvaieziu szitie tar
dymai dar tesis?

O už suraszyma visu tu 
svietku liudinimu, komisijai 
kasztuoja po doleri ir septynis 
centus ant puslapio. O kasdien 
apie szimta asztuonios de
szimts puslapius jie taip sura- 
szo: Tai apie du szimtai dole
riu ant dienos.

Kiek galima sužinoti, tai Ar
mija savo svietkams pati už

moka. Kai Armija pareikalavo 
kad Major Generolas Miles Re
ber butu partrauktas isz Vo
kietijos, armijos sztabas už jo 
kelione užmokės: keturis szim
tus trisdeszimts tris dolerius .

Vyriausias Armijos advoka
tas Joseph N. Welch algos vi
sai neima, kaip ir jo du pata
rėjai, advokatai.

Senatas buvo szitai komisi
jai paskyręs du szimtu septy
nis tukstanczius doleriu, del 
sziu metu. Bet jau dabar ma
tyti kad tiek jokiu kudu neuž
teks.

Ir nepamirszkime, kad kai 
Armija sutinka mokėti savo 
kasztus, tai ji moka su musu 
pinigais, nes ir tie pinigai isz 
musu taksu iszeina.

O kiek kasztuoja visus tuos 
tardymus iszleisti per televizi
ja ir radija, tai dar niekas nė
ra pradėjęs iszrokuoti.

ŽMOGŽUDIS
NUTEISTAS

CAMBRIDGE, MASS. — 
Dorchester Apygardos teismas 
nuteisė Harvey Lee Northrup 
už žmogžudyste. Jis buvo in- 
tartas už nužudinima Howard 
Lee Coleman, Lapkriczio de
vyniolikta diena.

Jo advokatas stengiesi pri- 
parodinti kad tas žmogžudis 
nebuvo pilno proto kai jis ta 
žmogų nužudė, bet teismas per 
daktarus priparodirio kad jis 
tada buvo ir dabar yra pilno 
proto.

Massachusetts valstija ne- 
pripažinsta mirties bausmes ir 
už tai szitas žulikas dabar yra 
nuteistas iki gyvos galvos in 
kalėjimą.

Czia nebutu pro szali paste
bėti kad pasmerkimas iki gyvo 
in kalėjimą nėra jau toks bai
sus ar toks asztrus. Žmogus, 
pasmerktas iki gyvos galvos in 
kalėjimą labai retai tame kalė
jime pasilieka iki mirties. Už 
keliu metu jis gali praszytis 
dovanojimo ir labai tankiai jis

SAIGON, INDO KINIJA. - 
Karas Dien Bien Phu tvirto
vėje baigtas. Tas to karo už
baigimas buvo kruvinas, ir 
baisiai brangus gyvastimis ir 
visai nereikalingas.

Visi karininkai ir kareiviai 
toje tvirtovėje, nuo pat pra
džios, gerai žinojo kad jiems 
jokios vilties nebeliko. Jie per 
kiauras naktis, per tuszczias 
dienas, per ilgas sanvaites ir 
per dar ilgesnius menesius, bu
dėjo, kariavo ir lauke neišz- 
vengiamo pralaimėjimo.
Bebarzdiai jaunuoliai isz St. 
Cyr kariszkos karininku Aka
demijos, barzduoti seniai Vo- 
kiecziai isz Prancūzu Užsienio 
Legijonieriu, juodukai Sene
galese isz Afrikos, besiszypso- 
jantieji, žemo ūgio Annamese 
drąsuoliai isz Indo-Kinijos — 
visi sykiu, petis in peti stojo 
ir kovoje ir lauke tos neiszven- 
giamos pražūties in ta nelemta 
ir nelaiminga tvirtove Dien 
Bien Phu. Visi jie gerai žinojo 
kad jiems tebeliko tik du ke
liai. Žūti, ar nelaisvėn patekti. 
Kito kelio nebuvo ir jie per 
penkios deszimts septynias 
dienas žinojo.

Vienatine j u viltis buvo at
silaikyti ir jie gerai žinojo kad 
jie negales atsilaikyti.

Dien Bien Phu buvo Pran
cūzu tvirtove, apie du tukstan- 
cziai septyni szimtai pėdu aug- 
sztumo Indo-Kinios kalnuose.

Brigados Generolas, Chris
tian de Castries buvo savo ka
rininkams insakes: “Insikas- 
kite in Dien Bien Phu tvirtove 
ir tenai pasilikite. Bet, deja tas 
Brigados Generolas negavo 
nei pagelbos, nei paramos isz 
savo kraszto.

Jeigu kada nors mes kada 
pavadinome kuri kareivi ar 
karininka didvyriu, tai visi tie 
keturiolika tukstaneziu karei
viu ir karininku Dien Bien Phu 
tvirtovėje yra tikrai didvy
riai.

Jie savo darba atliko; dabar 
Anglija ir Amerika turi ju au
ka invertinti. Ar rankas nulei- 
sime ar in kara stosime. Kitos 
iszeities nėra.

ta dovanojimą gauna ir vėl isz- 
eina laisvas žmogus. Retas ku
ris tokis iki gyvos galvos pa
smerktas kalinys iszbuva kalė
jime daugiau kaip deszimts ar 
penkiolika metu.

Ir daug tokiu paleistu pra
sikaltėliu vėl gryszta in savo 
nieksziszkus darbus ir vėl va
gia, instatymus laužo ir net an
tru ar trecziu sykiu žudo.

SKAITYKIT

PLATINKIT!

KOMUNISTAI 
LAIMĖJO

•-------

Prancūzu Tvirtove 
Dien Bien Phu Paimta
PARYŽIUS, PRANCŪZIJA. 
— Keturiolika tukstaneziu 
Prancūzijos kareiviu, Dien 
Bien Phu tvirtovėje buvo pri
versti pasiduoti Komunistams.

Dabar beveik galima sakyti 
kad Indo-Kinijos karas baig
tas ir kad ta kara laimėjo Ko
munistai. Nors kai mes szitas 
žinias raszome, maža Prancū
zu “Isabelle” tvirtove dar lai
kosi, bet jos valandos jau su
skaitytos.

Prancūzai czia, apsupti isz 
visu pusiu, per penkios de
szimts septynias dienas karia
vo, gynėsi. Bet galutinai buvo 
priversti pasiduoti.

Czia baisi klaida buvo pada
ryta isz pat pradžios. Ta Dien 
Bien Phu tvirtove buvo tokio
je vietoje pastatyta, kad nebu
vo ten nei geru vieszkeliu, nei 
geležinkeliu nei laivams uos
tu. Ir už tai nebuvo galima 
tiems kareiviams pristatyti 
nei maisto nei ginklu. Vien tik 
su eroplanais buvo galima ta 
tvirtove pasiekti. Už tai Ame
rikos valdžia buvo greitai pri- 
staezius musu didžiausius ir 
greieziausius eroplanus ir mu
su geriausius lakūnus. Bet bu
vo per mažai ir per vėlai.

Kai ta tvirtove su keturioli
ka tukstaneziu kareiviu pa
puolė in Komunistu rankas, jo
kiu žinių isz ten neiszejo apie 
tai kas atsitiko su tos tvirto
ves vadu, Brigados Generolu 
Christian de Castries.

Brigados Generolas Chris
tian de Castries, jau pamatęs 
kad jis priesz Komunistus ne
atsilaikys, buvo davės savo 
paskutini kariszka insakyma: 
“Kai Komunistai užsipuls ant 
Dien Bien Phu tvirtoves, tai 
visi tos tvirtoves karabinai ir 
kanuoles, del paskutinio sziu- 
vio turi būti pasuktos staeziai 
ant tos mažos “Isabelle” tvir
toves, ant savu kareiviu drau
gu.” Jis norėjo savo tvirtove 
sunaikinti, nepaisant to kad 
jis savo kareivius ir karinin
kus užmusztu, bile tik kad tos 
mažos tvirtoves dideli karabi
nai ir kanuoles nepapultu in 
Komunistu rankas.

Bet, ar kareiviai nesuspėjo, 
ar jie savo komandoriaus ne
paklausė; bet, kaip ten buvo, 
kareiviai in savo draugus ne- 
szove.

Toje Dien Bien PTiu tWto- 
veje, su keturiolika tukstan
eziu kareiviu buvo tik viena 
mergina, slauge, Genevieve de 
Galard Terraube, kuri per vie
na sanvaite buvo du sykiu ga
vus garbes laipsnius už drąsą 
ant karo lauko. Iki sziol ir apie 
jos likimą nieko nežinia.

Su Dien Bien Phu tvirtoves 
pasidavimu, visas Azijos 
krasztas atsidaro Komunis
tams. Dabar Azijos žmones 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

3 AMERIKIECZIAI
NELAISVĖJE

Komunistiszka Kinija 
Prisipažinsta

GENEVA SZVEICARLIA.
— Huang Hua, Kcmunistisz- 
kos Kinijos atstovas, Genevos 
konferencijoje, prisipažino 
kad Komunistiszka Kinija lai
ko tris Amerikieczius nelaisvė
je. Tie trys Amerikiecziai buvo 
suimti mažame laivelyje, nes, 
anot Komunistu Kiniecziu, jie 
perženge nustatytus rubežius.

Tie trys Amerikiecziai yra: 
Tarptautiniu Žinių laikraszti- 
ninkos, Donald Dixon; Ri
chard Applegate, isz Medford, 
Oregon, buvęs Amerikos laik- 
rasztininku draugijos kores
pondentas Korėjoje ir Žinių 
skelbėjas per National Broad
casting radijo kompanija; ir 
Ben Krasner isz Brooklyn, N. 
Y., Prekybinio Laivyno kapi
tonas.

Isz pradžių Komunistu at
stovas prisipažino kad laik- 
rasztininkas Dixon randasi ne- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ADVOKATAS TURES
PASIAISZKINTI

MIRTIES BAUSME 
ŽMOGŽUDŽIUI

Nužudė Penkiolikos
Metu Mergaite

LEVITTOWN, PA. — Bu- 
ves kareivis, George L. Capps 
buvo nuteistas mirties bausme 
už nužudinima jaunos, penkio
likos metu mergaites Marta 
Gibbons.

Teismo “Jury” kuri buvo 
susidarius isz devynių vyriu ir 
trijų moterių in Bucks apygar
dos teismą eme mažiau kaip 
dvi valandas nutarti kad tas 
žu’ikas yra mirties vertas.

Tas dvideszimts dvieju me
tu veteranas, buvęs kareivis, 
George L. Capps prisipažino 
kad jis ta savo Susiedo mer
gaite iszniekino ir paskui nu
žudė, kai jiedu susipesze ir kai 
ji iszsigando ir pradėjo verksz- 
lenti.

Kai jis iszgirdo savo pa
smerkimą jis nei nemirktelejo, 
bet jo žmona, dvideszimts 
dvieju metu Mabel garsiai teis
mo ofisuose pravirko.

Szitas niekszas, buvęs ka
reivis George L. Capps tikėjosi 
iszsisukti už tai kad jis buvo 
kareivis, kad jis už musu 
kraszta buvo kariavęs. Jis nie
kados nesitikėjo būti pasmerk
tas. Je’gu daugiau teismu ir 
teisėju panasziai pasielgtu su 
tokiais žulikaįs, žmogžudžiais, 
tai visiems mums butu saugiau 
ir ramiau. Per daug tokiu 
niekszu, žuliku, žmogžudžiu, 
vagiu ir razbaininku iszsisuka 
kai kokie ten szundaktarai pri- 
parodo kad tas prasikaltėlis 
nebuvo pilno proto kai jis taip 
ar taip nieksziszkai pasielgė ir 
tada teismas tokiam niekszui 
dovanoja.

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Bendras Advokatas, 
Attorney General, Herbert 
Brownell yra pasakęs kad Se
natorius Joseph McCarthy ne
gali vieszai paskelbti ta laisz- 
ka, kuris buvo FBI virszinin- 
ko, J. Edgar Hooverio para- 
szytas in Armijos sztaba kas- 
link daug Komunistu armijoje 
ir armijos sztabo vietose.

Kai tik Amerikos Advoka
tas Brownell taip pareiszke, 
tai Sen. McCarthy pareikalavo 
kad pats ponas Advokatas 
Brownell butu paszauktas in 
Senato komisijos tardymus pa- 
siaiszkinti, kodėl jis taip to 
laiszko bijosi.

Sen. McCarthy sako kad 
Amerikos Advokatas nežiūrint 
jo augsztcs ir gerbiamos vietos 
negali sulaikyti nuo Amerikos 
žmonių tokiu žinių kurios vi
siems žmonėms yra reikalingos 
jeigu Amerika pasiliks laisves 
krantas.

Kai Amerikos Advokatas 
uždraudė Senatoriui McCarthy 

, vieszai ta laiszka paskelbti ir 
vieszai tu Komunistu vardus 
iszduoti, sakydamas kad nie
kados nevalia vieszai tokias ži
nias paskelbti, Sen. McCarthy 
tuojaus atsikirto, priparodin- 
damas kad pats Ponas Advo
katas viską paskelbė apie Har
ry Dexter White, Vai tas iszda- 
vikas pasimirė. Senatorius da
bar klausia Amerikos Advoka
to kas svarbiau, dažinoti apie 
gyvus iszdavikus, kurie ir 
sziandien musu krasztui suda
ro pavoju, ar tik apie mirusius.

Toliau, Sen. McCarthy drą
siai pasakė kad jis ta laiszka 
vieszai paskelbs nepaisant nei 
Amerikos Advokato nei kitu 
ponu Washingtone, kuriems ju 
sziltos vietos labiau rupi negu 
musu kraszto gerove. Jis sako 
kad vien itk FBI policijos vir- 
szininkas J. Edgar Hooveris 
galėtu ji sustabdinti.

Armijos Sekretorius Stevens 
ir jo patarėjas John G. Adams 
sako kad tas laiszkas, kuri Mc
Carthy dabar turi yra palszy- 
vas, kad FBI policijos virszi- 
ninkas Hooveris jo nebuvo pa- 
raszes ir kad Armijos Sztabas 
jo nebuvo niekados negavęs. 
Bet jeigu tai butu teisybe, tai 
isz tikro nuostabu kodėl Ar
mijos Sekretorius Stevens taip 
to laiszko bijosi kad jis yra 
uždraudęs Sen. McCarthy ji 
vieszai perskaityti ir paskelb
ti. Dabar beveik visiems aisz- 
ku kad tame laiszke randasi 
vardai tokiu augsztu asmeny
bių, kad pats Armijos Sekreto
rius bijosi juos inžeisti.

Czia vėl iszkeliamas baisiai 
svarbus klausimas:. kas dau
giau reiszkia laisvame kraszte; 
Armijos didžiūnai ar paprstas 
pilietis? Jeigu Armija daugiau 
reiszkia, tai gryszkime in Pru
sus, priimkime Sovietu val
džia ir tada lenkimes priesz ge
ležine ranka. Senatorius, kuris 

(Tasa Ant 3 Puslapio)

SURADO SUDEGUSI 
EROPLANA

Deszimts Žuvo Ant
Bombneszio

CORPUS CHRISTI, TEX. - 
Buvo surastas sudegęs didelis 
Amerikos bombneszis, netoli 
Corpus Christi miesto. Jis bu
vo dingės apie szesziolika va
landų su deszimts Laivyno la
kūnu. Vienas lakūnas užtiko to 
bombneszio liekanas ir prane- 
sze kad neiszrodo kad kas nors 
butu iszlikes gyvas.

Laivyno Sztabas tuojaus pa
siuntė kelis eroplanus su dak
tarais ir slaugėmis in ta vieta. 
Ta nelaime atsitiko apie de- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

APLEIDO GENEVOS
KONFERENCIJA' a

Amerikos Sekretorius
Parvažiavo Namo

GENEVA, SZVEICARIJA. 
Likimas»visos szito nelemtos ir 
nelaimingos konferencijos jau 
ima aiszketi, taip kaip mes bu
vome rasze ir sake. Amerikos 
Sekretorius John Foster Dul
les, mete viską, apleido konfe
rencija ir parvažiavo namo, 
pasitarti su Prezidentu Eisen- 
howeriu ir su kitais augsztais 
Užsienio reikalu žinovais.

Susikirtimas greitai iszkilo, 
kai tik Korėjos ir Indo-Kini- 
jos klausimas buvo iszkeltas.

Czia du visai atskiri invy- 
kiai ta pati reiszkia ir ta pati 
lemia:

1— Amerikos Sekretorius 
apleido konferencija ir parva
žiavo nieko nepeszes, nieko ne
laimėjęs. Jis parvažiavo per 
Italija kur jis su Italijos va
dais pasitarė.

2— Antras invykis atsitiko 
valanda priesz Sekretoriaus 
Dulles iszvažiavimo: Trijų Di- . 
džiuju atstovai su Viet Nam 
atstovais susirinko pasitarti, 
kaip butu galima insileisti in 
posėdžius Ho Chi Minh, Indo- 
Kinijos Komunistus.

Czia paaiszkejo baisus skir
tumas tarp Amerikos nusista
tymu ir kitu vakariniu krasz- 
tu.

Amerikos Sekretorius aisz- 
kina kad jis vistiek ketino te
nai pabūti tik sanvaite, ir pas
kui pavesti visa darba savo 
pageliininkui, Po-Sekretoriui 
Walter Bedell Smith. Bet tai 
tik szlubuojantis pasiteisini
mas. Pats Sekretorius dabar 
turi prisipažinti kad jis tusz- 
cziomis rankomis sugryžo.

Visa ir vienatine viltis, visas 
nusistatymas del szitos Gene
vos konferencijos buvo tai kad 
visi vakariniai krasztai ben
dra frunta palaikys priesz Ko
munistus ir Sovietus. Dabar 
pasirodo kad Amerika sau vie
nu viena liko, kad nei Anglija, 
ne Prancūzija Amerikai nepri
taria.
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Kas Girdėt
Senis Butkus pataria: Per 

daug“ nekaltink savo žmonos. 
Jeigu ji 'butu turėjus daugiau, 
proto, ji nebūtu su tavimi ap- 
si’ženijus.

" • • 1 *

Kai tik Nixonas užbaigė sa
vo prakalbas,priesz Senatorių 
McCarthy, Prezidenas Eisen- 
howeris ji paszauke ant telefo
no ir ji iszgyre kad jis gera 
darba atliko.

Vienas darbininkas in St. 
Louis fabriką, yra. apskundęs 
kelias eiga,retu kompanijas ant 
dvieju szimtu penkios deszimts 
tukstancziu doleriu,. Jis sako 
kad tos cigaretu kompanijos 
garsino kad ju eiga retai ne
duoda vėžio ligos, o dabar jis, 
berūkydamas ju eiga,retus ga
vo vėžio liga savo plaucziuose.

Republikonai V aszingtone 
dabar saiko kad susikirtimas su 
Senatorių Joseph McCarthy 
nėra susikirtimas su McCarthy 
ir Armija, 'bet su McCarthy ir 
Republikonu. Partija. Republi- 
konai dabar bijosi kad visiems 
jiems pakenks szitas susikirti
mas su savo bendru darbinin
ku ir nariu, Senatorių McCar
thy. Eisenhoweris Nixonas, 
Knowland, Dirksen ir Mundt 
dabar visomis galiomis sten
giasi paszalinti Senatorių Mc
Carthy.

■ • •
Nors mums valdžia, dar ne

nori staeziai pasakyti, bet vis
kas jau surengta ir paruoszta 
palaikyti Indo-Kinija nuo Ko- 
muhistu.

Amerikos valdžiai yra pasi
sakius kad ji jokiu budu neleis 
Komunistams ežia insigaleti.

Kongreso ir Sonatos vadai 
yra užtikrinę- Prezidentą Ei- 
senhoweri kad jie rems visus 
jo nusistatymus kaslink Indo- 
Kinijos. Jie taip Prezidentui 
yra prižadėję, nes jie supranta, 
kad jeigu Piet-rytu Azija pa
tektu in Komunistu rankas, tai 
Komunistai trurppu laiku val
dytu visa Azijos kraszta, ir 
kad jie užimtu mums reikalin
gas tvirtoves ir nukirstu musu 
susisiekimą ' su tais krasztais, 
isz kuriu mes daug tavoro da
bar traukiamies.

Svarbus klausimas dabar 
yra: Ar mes pasirenge siausti 
savo kareivius in Indo-Kinija., 
kaip mes siuntėme in Korėja? 
Atsakymas yra trumpas ir 
aiszkus: Taip!

Isz pradžių mes stengsimės 
tik padėti Prancūzams su savo 
eroplanais, ginklais ir karisz- 
ku tavom. Bet jeigu matysime 
kad Prancūzai negali atsilai
kyti, tai tada ir savo vaiskas 
tenai pasiusime.

Amerikos Sekretorius Dul
les kaip tik del szito klausimo 
taip greitai buvo nuvažiavęs in 
Londoną, ir Paryžių, kur jis da
vė Komunistiszkai Kinijai ži
noti, kad jeigu Kiniecziai ki- 
szis in Indo-ltinijos reikalus 
po Genevos konferencijos tai 
tada tie Kiniecziai turės skai
tytis su Amerika, ne vien tik 
Indo-Kinijoje bet ir savo 
kraszte.

Mokslinezius, Daktaras J.

Robert Oppenheimer, kuris 
tiek daug prisidėjo prie iszra- 
dimo 'pirmos atomines bombos, 
dabar yra valdžios intartas ir 
isz savo atsakomingos vietos 
pravarytas, nes jis yra intar
tas už Komunizmą.

---------..-------- -
• • . I

Jis yra vienas isz tu moks- 
lincziu kurie stengiesi sutruk- 
dinti gaminimą tos naujos 
vandenilio sprogsfanezios 
'bombos.

Kai mainieriai gerai dirbo, 
tai ju bosas John L. Lewisas 
baisiai drąsiai straksėjo. Bet 
dabar kai visiems mainieriams 
gyva beda, kai mainos visur 
užsidaro, kai mainieriai darbo 
neteko, tai tas Lewisas, kaip 
žmogus žeme pardavės, nutilo! 
Nieko isz jo dabar negirdeti. 
Bet mainieriai vis savo duok
les in savo unija turi sanžinin- 
gai mokėti!

Pypkes Dūmai

Neveskie
Neveskie, vaikine, 
Neveskie paezios. 
Neteksi, vaikine 
Liuosybes saldžios. 
Pabuvus su vyru 
Pati nors metus, 
Nekarta ji meta 
Ir myli kitus.
Norėsi pas drauga, 
Kaimyną užeit, 
Pati susiraukus 
Neleis in karezenia 
Nors stiklą isztraukt, 
Kad varga nuo saves 
Nors syki nubraukt, 
Pati namie bando 
Visaip tave dergt, 
O kaip tik pareisi, 
Pradės tuoj ir verkt. 
Už būvi, tėvynė 
Atseis tau kovot, 
Pati iszsisziepus 
Tuojau ims vaitot. 
Neveskie, vaikine, 
Neveskie paezios. 
Neteksi, vaikine 
Liuosybes saldžios! 

TEISYBE,
MUSU GINKLAS

(Raszo Edward W. Barrett, 
Buvęs “Assistant Secretary of 
State’’ ir Knygos “Truth is

Our Weapon’’ Autorius.)

Kiekvienas Valstybes De
partamento auksztesnis parei
gūnas žino, kaip nepaprastai 
sziu dienu pasaulyje iszryszke- 
jo vieszosios nuomone galia. Ji 
apsprendžia no tik vidaus po
litika, bet ir užsieniu ir tarp- 
valsfybinus santykius. Vis 
daugiau szaliu vioszoji tautos 
nuomone ingaUna savo teises.

Sztai vienoje Europos szaly- 
je, pateikiu pavyzdi, vyriausy
be nedrysta žengti didžiulio 
szuolio, kuris jos nuomone yra 
būtinas, nes bijomasi vieszo
sios nuomones. Kitoj Azijos 
szalyje, vadai norėtu insijung- 
ti in bendra sanjunga, bet ne
drysta manydami, jog ju 
kraszte Amerika, laikoma per
daug artimai susiriszus, su ju 
nekeneziama “kolonijaline pa- 
jiega”. Treczioj valstybėj vy
riausybe vieszai smerkia Ame
rikos politika, o privaeziai 
aiszkinasi, turinti pataikauti

balsuotojams, kurie laika, kad 
Amerika ju kraszte turinti per
daug valios. Neretai, net Bol- 
szeviku lydėtojuose pastebima 
vieszosios nuomones reiszki- 
masis.

Vieszoji nuomone ir jos ga
lia yra nuosaikios iszsipletoji- 
mos reiszkinys. Washingtone 
Jus rasite dipliomatinius pui
kia. Thomas Jefferson raszyse- 
na laiszkus. Tuometinis Ame
rikos Užsieniu reikalu sekreto
rius, vede Užsieniu politika sa
vo kabinete Užsienio vyriausy
bėms pateikdamas savo nuo
mone. Laiszkas būdavo užant- 
spaud u o j an i as, sup ak u o j am as 
ir pasiunczianias laivam Pra
ėjus kelioms sanvaitems Ame
rikos ambasadorius szi laiszka 
gaudavo pridėdavo savo pa
pildymus ir inteikdavo tos 
valstybes užsieniu reikalu mi- 
nisteriui. Jei reikalas būdavo 
skubus, po szesziu sanvaieziu 
Jeffersonas turėdavo szios 
valstybes atsakyima. Amerikos 
tauta mažai domėdavosi invy- 
kiais delikatniame diplomati
niame pasaulyje. Daugumas 
balsuotoju invairiose szalyje 
užsienio politika laikydavo ži
novu, vadinamu diplomatais, 
reikalu.

Kitai]) sziandien! Žinojimas, 
jog neapskaieziuotas diploma
tinis ėjimas gali iszszaukti su
sinaikinimo kara pakeitė eili
nio pilieczio nuomone ir laiky
sena. Jie paskelbė, jog sziuo 
metu Užsieniu politika yra ii“ 
j u reikalas.

Szis naujas dipliomatijos 
veiksnys yra kartu iszszauki- 
mas ir galimybe. Kada tautos 
tikslai ir pagrindine politika 
yra atvira ii“ tyra, jokiu budu 
ne imperialistine ar kiek in- 
manoma teisinga, kiekvienam 
lieka aiszku, jog pasaulio vie
szoji nuomone gali tapti milži- 
niszka jiega sziai politikai 
remti ir ja palaikyti.

Tironams vienok szis nauja
sis veiksnys nėra nežinomas ir 
jie kur kas ankseziau nei mes 
suprato propagandos reikszme 
kad vieszaja nuomone pakrei
pus ju norima kryptimi. Stali
nas užsispyrusiai kantriai isz- 
bujojo tarptautines propagan
dos maszina, pradedanezia sa
vo veikla gausiomis specialiu 
žmonių paruoszimo mokyk
loms ir kuri per metus sunau
doja. daugiau nei viena bilijo
ną doleriu, o keliolika bilijonu 
rubliu jei skaieziuoti rublais. 
Jei mes susirūpintume sziuo' 
veiksniu, mums tai kainuotu 
kur kas mažiau ir butu kur kas 
veiksmingesnis. Labai papras
ta to priežastis yra ta: jog 
mums nereikia, nei meluoti nei 
klastoti. Jei mes sugebėtume 
pasauliui perteikti teisybe, jei 
sugebėtume savo didžiuosius 
pamatus visada, laiku paremti 
ir akcija, užtikrinu Jus, jog 
mes butume “on our way”.

Bernard Baruch iszmintin- 
ga. suprato, jog laisvieji laimes 
taika, jei jie sugebės ja. pasver
ti. Kiti musu vadai patikimo, 
jog pasvėrė taka. ir invertine 
jos svori, mes laimėsime mokė
dami tiesa, isznaudoti kaip sa
vo ginklą.

Vienok negalime szi teisybes 
vaju palikti vien savo vyriau
sybei. Atsakomybe už jo pasi
sekimą priklauso mums vi
siems. Ypacz raižantieji laisz
kus in užsieni neturėtu szito 
užmirszti. Musu giminėms ir 
pa žinstam ams tol im iausiuose 
krasztuose musu laiszkas yra 
patikimiausias szaltinis, isz-

aiszkinas Amerikos politika ir 
pamatus. (Mr. Barrett neturė
jo galvoje Pabaltijo valstybių 
kur szitokio laiszko gavimas 
reiksztu skyrio Sibire Vert.)

Dabartinėmis spraustuvu ir 
A ir II bombų laikais užsieniu 
politika yra. visu Reikalas ir 
rūpestis. Tik visi vieningai 
stodami ir szi frontą laimėsimo 
tobulybu kara ir užtikrinsime 
ilga laike taika”. —C. C.

Istorija Apie
GIRIOS SARGO 

SUNU IR DUKTERĮ
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

nežinodama kur eiti.
Siauras takelis tęsęsi tolyn 

nuo kraszto in sala.
Ženge mergaite takeliu to

lyn. Puikius palocius paskui 
pamaezius, ji džiaugėsi, kaipo 
vaikas, kad bus linksmiau, ne
gu namie.

Kada da.ejo netoli palociu, 
toliau jau eiti negalėjo, nes pa
locius aplink buvo apkastas re- 
vais, kuriu buvo tris ir visi pil
ni vandens. Nežinojo kaip ežia 
ineiti in palocius, kuriuos jai 
reikėjo, nes jokio gyvo daigto 
niekur nematyt.

Bevaikszcziodama visur, 'be
sidairydama, ji netyczia užmy
nė ant vieno plokszczio akmens 
kaip isz visu trijų salų pasigir
do garsus varpu skambėjimai, 
kas ja labai pergazdino. Nuo 
palociu tuoj nusileido tiltai ir 
ji, nors baimes apimta, ėjo link 
ju per visus tris tiltus. Kada ji 
perėjo tiltus, tie vol iszkilo in 
virszu, teip kad niekas negali 
ineiti.

Vartai patys atsidarė ir ji 
palengva, ėjo vėl tolyn. Jokio 
gyvo daigto niekur nesimatė. 
Ėjo ji marmuriniais taikais 
per paloiciaus soda, kuriu sza- 
lia žydėjo visoki kvietkai ir 
medeliai.

Kada jau ji priėjo prie palo- 
cia.us duriu ir norėjo in vidurį 
eiti, tos paezios atsidaro ir ji 
in ėjo.

Penkis kambarius perėjus, 
kurie buvo tuszti, nieko nesi
randa juose; tyku! Inejo in 
szeszta, ežia viduryje pamate 
puiku graba, aplink žvakėmis 
apstatyta, o gale.grabo stovė
jo paraszas: “Uranas?’

Sziurpuliai pradėjo narstyt 
po jos kuna, szaltas prakaitas 
apipylė ja.

Neilgai ji tame buvus, perė
jo da du kambarius, o treczia- 
me rado puikiai palpuoszta sta
ta su visokiais valgais. Ji jau 
buvo gana iszalkus, nors ne- 
dryso, bet valgė, o pavalgius 
kedeje užmigo.

Nors jau buvo vakaras, ka
da. ji iszibudo, bot kambariai 
buvo visi apszviesti sienose 
esaneziu akmenuku, kurie lyg 
saule žibėjo.

Artinos pusiaunaktis, bet 
mergaite vis viena, laukia, ko 
nors pamatyt, bet niekas isz 
niekur nepasirodo.

Iszgirdo ji aplinkui varpas 
skambant. Su užo vejas, pasi
girdo szukavimai, tada ji pra
dėjo manyt, jog kad kas nors 
ateina, nes teilp pat buvo ir jai 
ateinant. Sėdėjo nusigandus, 
nes nežinojo, ka pamatys.

Buvo sugryžinias Urano bro
liu, kurie aprinko gera vande- 
nuose vieta Urano palaidoji
mui.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Jie jau žinojo, kad ju kam- 
baruose yra mergina, kurios

jiems Uranus iszreikalavo, 
kaip jis buvo savo raszte pasa
kos, kuri atrado mergaites 
brolis sidabriniame puode.

Visi devyni jie suėjo in pa
lociu vienas paskui kita. Bėrė
je per penkis kambarius, szosz- 
tame sustojo prie Urano grabo, 
visi rankas ant gra'bo padėjo, 
galvas nulenkė ir ilgai stovėjo. 
Paskui perojo per kitus du 
kambarius, trecziame rado 
prie stalo sedinezia mergaite, 
kuri ju buvo labai nusigandus, 
bet jie linksmai ja. pasveikino. 
Susėdo paskui jie aplink stala, 
pavalgo, o ir. ji sykiu su jais, 
sėdėdama Urano krėslo, valgo.

— Dailioji mergaite, tarė 
vyriausias po Urano brolis 
Yrus, priėjės prie jos, glosty
damas puikius jos plaukus. 
Linksmi mes, kad tu pas mus 
atėjai, nes mums busi reika
linga. Neseniai viena, ka mes 
turėjom, nuo musu pavogė ir 
nusivožė su savim vienas kara
laitis, kuris prie musu galėjo 
dasigaut tik su pagelba raga
niaus Didžio Aro, ir taikėsi 
net per tris motus.

Ji vis klausosi tokiu negir
dėtu pasakojimu.

— Tu būsi viską, dabota, 
kaip ir karaliene ant sziu visu 
salų, tau priguli viskas kas tik 
ežia aplink yra. Žiūrėsi viską, 
valdysi: dirbt tau nieko’nerei
kės, nes kada tik painislysi, 
kad tas daigias no yra. gerai ir 
turi but pataisytas, ar padary
tas, tai viską po nakeziai rasi 
teip kaip tau tinka. Tei'p kal
bėjo kitas brolis Onus.

Ji tik stebėjosi, kad ežia jai 
viskas tokio ja mažai paveda
ma.

—- Mes rotai kada hunam 
namie, visada trankomos po 
visas svieto dalis, tai tau rei
kės but vienai ipo sziuos palo
cius, pasako kita® brolis Ayirus.

— Bet man vienai bus ne
smagu, liūdna, prataro ji.

— Kada bus liūdna, tai nu
eisi ant salos, in anuos palo
cius, o ten tau bus linksma. Pa
sako tada jai penktas brolis 
Mytus.

— O dalbai* cinam ten, alp- 
rodysim tau visus musu palo
cius. Pavadino juos visus 
szesztas raganius Ojus.

Aprodė jai pirmiausai ap
link, kas tik alpie palocius ran 
dasi ir ėjo prie vandens, kad 
pareit ant kitos salos, isz van
dens pakilo geležinis tiltas ir 
visi jie parėjo per vandeni ant 
kitos salos.

Palociai ant szitos salos bu
vo tik ąpkasti dvejais revais, 
kurie ir-gi buvo (pilni vandens. 
Tuoj ir ežia nusileido tiltai ir 
jie visi inženge in palociu sod
ną.

Viskas ta jauna mergaite 
teip linksmino, kad ji daugiau 
apie nieką nemislijo, kaip tik 
apie linksmybes.

(TOLIAUS BUS)

KATALOGAS 
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 
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ta. Puikus apraszymas. 119 
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20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58'pus., 20c.
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ĮRy3 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.f - JJ. S. A
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Istorija Apie '

Dvynos Karalaites
(Tasa)

Baigėsi jau devyni metai.
Šaulei 1 aidžiai) ties, guli k a- 

raliene szalia levo, karaliene 
apsikabino savo sarga ir laiky
dama jam už pirmutines kojos, 
užmigo. Saldžiai jie permiego
ję nakti, iszbudo, kaip staiga 
karaliene pamate savo globėja 
jauna vaikeli, kuriam ji laike 
už rankas ir jis 'buvo vietoj le
vo, o levo jau nebuvo. Buvo tai 
jos sūnūs, kuris nujojo ant 
sparnuoto arklio, nes jis bpvo 
ragan ai pažadėtas.

— .Motina mano, prakalbė
jo vaikelis. Kelkimės, nes jau 
laikas eiti in namus. Vakar be
simaudydama jurose tavo mo
czeka prigėrė, o sziandien tė
vas ma.no rengia •vestuves že- 
nyjasi su kita, ne‘s baigęsi jau 
laikas jo prižadėjimo.

Tai iszgirdus karaliene pa
žvelgė ant vaikelio, kada pa
mate, jog tai jos sūnūs, apka
bino ji isz džiaugsmo bueziavo 
ir verke. Klausinėjo apie visa 
tai, kas su juo atsitiko po n bi
jojimo ant to arklio. Bet didei 
ji nulindo, kada iszgirdo nuo 
vaikelio, jog j u tėvas j au vesi s 
su kita.

— Bet kaip mos per ta vie
na diena pareisim, kur eisim? 
Nežinau!

— Nesirūpink motina, asz 
tai viską padarysiu viena su
teikta. man nuo raganos galy
be, kuri mane tik del tavo isz- 
gelbejimo, da priesz mano, gi
mimą nuo mano tėvo iszparsze.

■ Vaikas suminėjo raganos 
vaidu, kaip sztai priesz juodu 
stojo du sparnuoti žirgai, ant 
kuriu atsisėdus, jie viena mi
liutą atsidūrė namuose.

Jiems einant per dvara jau 
girdėjosi muzikos balsai kurie 
grieže ant karaliaus vestuvių.

Nulindęs vaiksztinejo kara
lius, nes žinojo, jog jo dabarti
ne pati nebus tokia meili ir ge
ra, jo teip nemylės, kaip pirmo
ji kuri teip netikėtai dingo.

Motina su sunum, kurie bu
vo kailiais apsidenge, ėjo prie 
palociu, kaip tarnai juos sulai
kė, varydami atgal, kad nesi- 
maiszytu, nes karaliaus vestu
ves, jis ir teip užimtas. Uždare 
juodu kalejiman, sakydami, 
kad jas prila.is prie karaliaus 
tik po vestuves.

Karalių vede jau in szliuba., 
paskui karaliaus ir jo einan- 
czios naujos paezios, nesže ka
raliaus žeme vaikantis! rūbo 
p atlaikas.

Sustojo karaliai, kada priėjo 
prie sosto, atsisuko in žmones 
ir sveczius ir pamate vaikeli. 
Nustebo karalius, kada, pama-

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslais Į i

160 Puslapiu '[
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ]! 
Iszaiszkma sapna ir kas Į. 
ateitoje stosis. Su priedu ]! 
planatu ir visokiu burtu. į! 
Knyga in minksztos po- Į> 
pieros virszeliuose. :: :: ;! 

Pinigai reikia siusti su Į • 
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Tiktai,. . . $1.00 į 
Saule Publishing Co., !• 

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

te nt vaikelio rankos, kuria jis 
laike pakeles rubus, juoda 
ženklą, suprato, kad tai gali 
bu tjo sunūs, nes tas turėjo to
ki ženklą..

— Sveikas, o tėvo mano, 
pratarė vaikelis.

Tėvas jau persitikrino jog 
tai jo Simus, griebė ji in glebi 
ir ilgai apsikabinės džiaugėsi. 
Tuoj prisakė jis vaikeli pare-
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Isz Luzernes pavieto moterėlė 

viena,
Keletą vaiku motina, 

Per stubas bėgioja,
Liežuvius ant kaimynu 

neszioja,
Daug draugu turi,

Ant saviszkio visai nežiūri,
Partyjes iszdaro, 

O toji moterėle nieką, 
Nes ant kitu nuolatos 

užsipuldineja, 
N i ekai apk alb i n e j a,
Liežuvi gera turi,
Ant nieko nežiūri,

Katra tik gali
Aploja kaip ragana.

* * *
iSchuylkillo paviete, viename

Liet u v i sz k am e n am e, 
Badai puikiai apsiėjo, 

Kaip arkliai iszdarinejo, 
Kaip drignių apsiedia 

szokinejo, 
() tai vis per bobos pradžia, 

Kurios vyras josios visai 
ne draudžia.

Girtavimai tonais nuolatos 
atsiprovineja, 

Visokius szposus iszdarineja, 
Matyt bobele protą jau 

pragėrei, 
Ir visu dorybių iszsižadejai,

Negražiai darai, 
Jeigu toki gyvenimą varai, 

Geriau pasitaisyk, 
Taip daugiau nedaryk.

* * *
Kur ten viename mieste 

Pennsylvanijoje, 
Yra kantarkele, geros 

gerkles mergele, 
Ligi pusiiaunakt gieda,

Be pasilsio visada. 
Dudorius biski nedamato 
Ir netinka prie to darbo, 
Augsztai galva neszioja, 

Per kaltūnas natų 
neinžiopsoja.

Kaip ratus, kad pamatytu, 
O tu mergele tuom laik 

geriau negiedok, 
Ir bambilium nesitrankyt, 

namie sėdėk.

OFA - B - GĖLAIS 
| arba pradžia ;i

SKAITYMO į 
...ir... ;

RASZYMO :
64 pus. Did. 5x7 col.:: 
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dyt karaliszkais rubais, o nau
joji karaliaus pati, kuri turėjo 
tapti vaikelio moczeka, labai 
stebėjosi. ■

Iribėgo tanias, kuris įprane- 
sze karaliui, jog moteriszke ji 
norinti .matyt ir to reikalauja 
būtinai.

Karalius paliepė ja atvest 
pas ji.

Kada ji pamate karalių, sa
vo vyra, puolė po jo kojų, ap- 
reikszdama, jog ji yra. jo pati, 
kuri dingo per jos moezekos 
rei kai avima.

— Moteriszke, tarė jai ka
ralius, asz tavęs nežinau, pra- 
siszalink tu ir netrukdyk ina- 
ne, nes asz ir taip užimtas.

— O mid i a,use vyre! Kodėl 
tu manės iszsižadi? Juk asz es
mių tavo pati kuri tave la
biausiai už viską mylėjo, ku
rios tu visur jieszkojai, bet ne
radai !

Tarnai vienok paėmė ja ir 
vede lauk, kadangi karalius 
nenorėjo prisipažint savo din
gusia paezia, kailiais apsiden
gusia moteri. 

• I

— Sztai yra maino tau tėvo 
duotas žiedas kuri tu po mud
viejų vestuvių man atidavei. 
Ar da nepažinsi manes?

Karalius, pamatęs žiedą, pa
žino tada savo paezia, paėmė 
ja in savo glebi džiaugėsi.

Tuoj durise pasirodo jųd
viejų dukrele ir sūnūs, jie arti
nosi prie tėvu, o vis susikabinę 
džiaugėsi isz juodvieju atsira
dimo.

Karaliaus naujoji pati, pasi
piktinus, apleido ir prasiszali- 
no.

Dabar jau ju niekas nekliu
dė, nes nevidone moczeka pri
gėrusį

Muzika, grajino, bubu,ai bun- 
bi jo, visi linksminosi isz tokio 
ju netikėto atsiradimo, kurie 
per kelis metus buvo laikomi 
už dingusius ir mirusius.

Karaliui panorėjo- sužinot, 
kai]) jiedu, motina su sunum, 
galėjo sueiti ir par,gryžti in pa
ti laika, o sūnus atsake, jog tai 
vis su pagelba tos raganos, ku
ri ir jam buvo pagelboje, kada 
jis jojo isz vanclravones po 
svietą atgal in karaliaus dva
rą.

Ilgus metus karaliavus, vai- O 7
džius visa karalyste, karalius 
jau negalėjo daugiau valdyti, 
tad pavede savo valdymą, savo 
sostą ir visa karalyste savo sū
nui, per kuri iszgelbeta nuo 
prapultie jo motina, ir karalie
ne.

Simus priesz pavedima jam 
sosto važiavo in kitas karalys
tes, per svietą pasijieszkot sau 
paezios. Nežinodamas kur, bet 
važiavo, manydamas kur nors 
užtik karalyste, kurioje rasis 
karalaite.

Tarnu lydinąs jis važiavo 
per maža girele. Netoli jau jie 
važiavo link sausio medžio, isz 
kur iszgirdo baisa szaukianti: 
“ Gelbek, gelbek!”

Paliepus sustabdyt arklius, 
visi dairėsi isz kur tas balsas. 
Vienas tarnais pamate tik 
pauksztyte ant medžio, kuri 
jam rodėsi pagelbos szaukia.

Karalius galestingai atsilie
pė ant jos balso sakydamas:

— Dailusis paukszteli, ma
loniai suteikeziau tau pagelba, 
bet kokiuo budu, kokios tu rei
kalauji ?

Pauksztis nusileido ant ka
raliaus vežimo, nutupe szalia 
karaliaus.

Jaunas J karalius pradėjo
glostyt paukszteli, tarydamas:

— O kokis tu esi dailus; tu 

mąn patinki, tai busi su mani
mi sykiu.

Szalia karaliaus sėdėjo jau
na, puikiuose rūbuose mergele. 
Visi tarnai ir palydovai dyyi- 
josi. Karalius omo jos klausi
nėt, kai.]i tas st (.josi, nes ji bu
vo pauksztele, o dabar pavirto 
in mergele.

— Da jaunuose dienose, 
szesziu metu, likau moezekos 
prakeikta ir teip trankausi pa
virtus in paukszteli po szias gi
rias, jau per dvylika metu, 
kiekvieno praeivio melsdama 
gel.bet, bet niekas ant mane jo
kios domes neatkreipe, kiti at
sako, kad jokios suteikt, nega
li. Tu esi tas kuris suteikai 
man pagelba isztardamas pa
galios žodi, ir asz sutinku but 
tavo, nes in namus gryžti neno
riu, neš moczeka d a gyva! Asz 
esu karaliaus duktere. Tai ji 
isztarus prisiglaudė prie jo, o 
jis paliepęs atsukti arklius, 
linksmai gryžo namo, nes rado 
paezia kokia jam Reikalinga 
buvo.

Puikia veseile jiemdviem 
iszkele jo tėvas, ant kurios bu
vo atvažiavęs ir karalaites tė
vas.

Simus seke savo tėvo pėdo
mis, valdydamas žmones kaipo 
geras ir meilingas tėvas.

* * *
Kada jo tėvas mirė, jis pa

state puiku murini skiepą., kur 
buvo iszraszyta Aukso raido
mis, kad ežia ilsisi jo tėvas, o 

behave
pnclosure car

re8ponse car •
informal.
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po motinos mireziai ežia pat ji 
liko palaidota.

. —G A L A S—

Istorija Anie
I

GIRIOS SARGO
SUNU IR DUKTERĮ

Geras Radinys — Mergaites 
Prakeikimas

pAGIRIJK, mažoje stubele- 
je, gyveno girios sargas su 

savo paezia, kurie turėjo sunu 
ir dukteri. Simus buvo ,jan apie 
dvylikos metu, o dukrele tik 
■aęztuoniu metu.

J u sūnus mėgo tik medžioti; 
nors ir mažas būdamas, visa
da su tėvu vaiikszcziodavo po 
giria, isz ko tėvui būdavo 
linksmiau. Bet dukrele buvai 
visai kitokia, ji nenorėjo kiek 
sunkiau padirbt, nenorėjo kiek 
prigelbet motinai, už ka moti
na tankiau bardavosi.

Tėvui su sunum bevaiksz- 
cziojant po giria, pailsės, atsi
sėdo tėvas priesz saulute ant 
kelmo pasilsėt. Sunus-gi dai
rėsi aplinkui, lakstė, bovijosi, 
bebėgdamas tolyn pamate la
bai dailu maža kupstą, kuris 
jam pasirodė dailus,- tai-gi jis 
szalia jo atsisėdo ant žemes, 
pradėjo ji kapstyti, tai szipu- 
lius kiszt, kaip bekiszant kuo
leli, jis taip gerai lindo gilyn, 

form of these invitations with people who 
really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line "

Naturally, they're important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine,, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect

o paskui atsidūrė in koki tai 
kieta daigia ir nors Juozukas 
norėjo giliau kuoleli kiszt, bet 
negalėjo.

Pradėjo žarstyt minkszta 
kupsto žeme i r-pamate sidabri
ni puodą.. Nusistebėjo jis, tuoj 
paszauke tęva, tėvas iszemc isz 
žemes puodą, atidengė ir rado 
jame auksine padkava, ir szito- 
ki raszteli:

“Jau mano galas! Kas tai 
atras, liks karalium, bet vienas 
isz. to giminiu turės tekt mano 
girnių a i tik vienu žodžiu. Jis 
matys mane. ‘’Uranus”.

Raszteli inkiszo tėvas in ki- 
szeniu, nieko apie tai, kas ten 
paraszyta, nemanydamas, tik 
skubiai abudu ženge namo, kad 
pasakyt apie tai savo paežiai 
ir dukrelei

Dukrele tuoj psiemus pad
kava pradėjo bovytis džiaug
tis. Kada padkava iszkrito jai 
isz rankos ir labai numusze jai 
koja, motina suriko:

— Kad tu kur nuplesz,ke
tum nesidaboji!

Mergaite pakelius tiesa ran
ka in virszu tarė:

— Brangiausia motinėlė, 
paliepimas tavo verezia man 
apleist jus visus. Likit sveiki, 
nes asz turiu jau eiti!

Kaip buvo mergaite ir isz- 
ženge per dūri,s, net tėvai ir 
brolis buvo persigandę, ir neži
nojo kas darosi.

Suprato tada tėvas, ka reisz- 

kia ant to rasztelio žodžiai: 
“Vienas isz to giminiu teks 
mano giminai.”

Jie mergaites einant sulai
kyt nedryso' ir negalėjo.

Mergaite lyg vedama, ėjo to
lyn in giria, kur stovėjo per
kūno trenktas kada tai medis 
stovintis szalia kelio ir atsisto
jus prie jo kažin ko lauke.

Isz oro nusileido kokis tai 
milžiniszkas pauksztis, ant ku
rio ji atsisėdus nulėkė.

Leke ji pusantros dienos ir 
vien tik žeme ir dangus matė
si, paskui tik vanduo ir dangus 
per kita pusantros dienos.

Tris juodi įpletmai ant van
dens jai pasirodo, kada pauk
sztis pradėjo jau leistis žemyn. 
Buvo tai trys salos.

Nusileidus jai ant vidurines 
salos pakraszczio, pauksztis 
isznyko, o ji dairėsi aplinkui,

(Tasa Ant 2 puslapio)
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jis nebutu, yra daug didesnis 
daug svarbesnis negu visi Ar
mijos iSztabo karininkai, nes 
Senatorius yra žmonių iszrink- 
tas in ta vieta, o kiekvienas 
karininkas yra paskirtas kitu 
karininku ir jis jokiu budu ne
atstovauja Amerikos piliecziu. 
Tas pats ir su Amerikos Ben
dru Advokatu Brownell. Jeigu 
iszkils susikirtimas tarp Sen. 
McCarthy ir Brownell, tai ne 
McCarthy bet Brownell turi 
nusileisti.

Czia, isz mažo nesusipratimo 
iszkilo baisiai svarbus klausi
mas: Ar Kongresas ar Vasz- 
ingtono Sztabas turi virszu? Ir 
bus visiems mums geriau kai 
szitas klausimas iszkils vie- 
szai.

Senatorius McCarthy sako 
kad jis žino ir gali pasakyti 
varda labai augszto valdininko 
Vaszingtone kuris yra susidė
jęs su Komunistais. Jeigu jis 
tai žino ir jeigu jis pasirengęs 
po prisieka tai pasakyti, tai 
kodėl Armijos Sekretorius ir 
Amerikos Advokatas taip da
bar nori jam uždrausti?

Kai kuriems Senatorius Mc
Carthy su savo ergeliais insi- 
pyko, bet visi mes turime pri
sipažinti kad jeigu ne Senato
rius McCarthy tai mes nieka
dos n e b t u m e dažinoje 
apie tuos, iki sziol taip gerbia
mus, valdininkus ir karininkus 
kurie imdami riebias algas isz 
musu taksu, tarnavo ir 
iki sziai dienai tarnauja Krem- 
linui.

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

Skaitykit “Saule”
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ŽiniosVietines
— Ona Reklaicziute, slau

ge, kuri darbavosi West Jer
sey ligonbuteje, Camden, N. J., 
ir sirgo per koki tai laika, nu- 

, mirė pareita Petnyczia, 7:00 
valanda ryte. Velione gimė 
Mahanojuje, baigė savo Maha- 
noy City High mokyklos moks
lą 1922 m., po tam instojo in 
Jefferson ligon'butes slauges 
mokslą. Paliko dideliame nu
liūdime: keturis brolius: An
taną, New York; Kazimiera, 
Juozą ir Vincą isz miesto; dvi 
seserys: Mare Kriczine ir He
len pati P. Beaver mieste. Lai
dotuves invyks Utarninko ry
ta su lapiegomis in Szv. Juoza
po bažnyczioje devinta valan
da ir palaidos in parapijos ka
pinėse.

— Seredoj pripuola Szv. 
Nėr e jo Ark. ir Kam, ir Szv. 
Pankricijo, o Tautiszka, Vardi
ne: Vaidutis. Ir ta diena: 1902' 
m., szimtas ir keturios de
szimts penki tnkstancziai ma.i- 
nieriu sustraikavo Pennsylva- 
nijoje. Prez. Theodore Roose- 
veltas sutaikino; 1935 m., Mar- 
szalas Pilsudskis Lenku vadas 
ir valdovas pasimirė; 1571 m,., 
numirė Saugu,szka, narsus Lie
tuviu karvedys; 1932 m., Char
les Lindberghu kūdikėlis buvo 
surastas nužudytas; 1937 m., 
Anglijos Karalius Jurgis 
Szesztasis apvainikotas Lon
done.

— Julius Cunys, nuo 101 
E. Spruce uly., kuris nesvei- 
kaujaper koki tai laika gydosi 
in Barton Memorial ligonbute 
Philadelphijoje.

: —- Ketverge pripuola. Szv. 
Robert Bellaro ir Szv. Alek
sandro ir Servijo, o Tautiszka 
Vardine: Nergone. Taipgi ta 
diena: 1434 m., mirė Lietuvos 
kunigaiksztis Jalgola; 1846 m., 
Amerika paskelbia kara įpriesz 
Meksika; 1944 m., Kunigas 
Orlemanski buvo Kataliku 
Bažnyczios nubaustas ir su
spenduotas, už tai kad jis be 
pavelinimo buvo nuvažiavęs 
in Rusija ir tenai buvo užsidė
jęs su Komunistais; 1864 m., 
pirmutinis kareivis buvo .pa
laidotas in. Arlington kapinė
se. Jis 'buvo William Christ
man. Tas kapines valdžiai pa
aukavo Robert E. Lee. Tai di
džiausios kapines visoje Ame
rikoje.

— Musu senas skaitytojas 
ponas Antanas Sidera isz Gi- 
rardvilles, motoravo in miestą 
su reikalais, ir prie tos progos 
atlankė ir “Saules” Redakci
ja. Acziu už a.tsilankyma.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Bonifaco Kam, o Tautiszka 
Vardine: Milda. Ir ta, diena: 
1948 m., Žydai paskelbė nau
ja savo Tauta, Izraeliu; 1787 
m., Amerikos Konstitucija pa- 
ruoszta Philadelphijos mieste, 
Pa.; 1804 m., Lewis ir Clark, 
po Prez. Jeffersono insakymu, 
iszkeliavo isztirti Louisiana 
valstijos laukus. Valdžia ka. 
tik buvo ta valstija nusipirkus 
isz Natalejono, Prancūzijos 
valdovo. Lewis ir Clark piešti 
ir raiti, per du metu ir keturis 
menesiuš iszkeliavo devynis 
tukstanczius myliu ir pasiekė 
Pacifiko mariu krauta; 1929 
m., eroplano pacztas buvo in- 
steigtas tarp Suvienytu Vals
tijų ir Pietų Amerikos.

' fe-— --------- .
Shenandoah, Pa. — Vincas 

Palakonis, 53 metu amžiaus 
nuo 40 So. Emerick uly., likos 

sužeistas in kulszi laike darbo 
Maple Hill kasyklose, Subatos 
ryto. Gydosi in Locust Mt. li- 
gonbuteje, o John Lawson nuo 
105 N. White uly., likos su
žeistas in nugara Shen-Penn 
Production Co. Gydosi Potts
ville li'gonbuteje.

— Buvęs gyventojas, isz 
t

Turkey Run, Albertas Szaulys 
kuris gyveno pas savo seserį 
Katre, Philadelphijoje, pasimi
rė pareita Ketvorga in Penn
sylvania. ligon'Duteje, Philadel
phia. Velionis gimė Turkey 
Run ir kitados turėjo užsiėmi
mą su Shenandoah Abattoir 
kompanija, o 1950 metuose ap
sigyveno mieste Philadelphia, 
Pa. Paliko savo paczia Vanda; 
du brolius: Petra isz Gilber
ton ir Prana, Turkey Run; ko- 
turios seserys: Mare, Turkey 
Run; Katre, slauge, ir S. Sarne, 
Philadelphia; ir J. Keiseriene, 
Chester. Kūnas paszarvotas 
pas Grab. V. Menkievicžio kop- 
lyczioje, 15 E. Cherry uly., ir 
laidos Seredos ryta su apiego- 
niis in Szv. .Jurgio bažnyczioje 
devinta valanda ir palaidos in 
parapijos kapinėse.

Margaretville, N. Y. — Vals
tijos policija sako kad Ponia 
Douglas Kelly rado savo sze- 
sziolikos metu sunaus lavonu 
ir jo drauges, septyniolikos 
metu Orilee Todd lavonu tre
ke. Jiedu buvo insideje in ta 
troka paipos gala, kurios vie
nas galas buvo pritaisytas .prie 
troko gazo paipos ir taip jie 
užsidusino. Jiedu nepaliko jo
kio raszto kodėl jiedu nusižu
dė.

Monee, Ill. — Keturios de
szimts dvieju metu amžiaus 
“Greyhound” autobuso drai- 
verys, Jacob Dorman buvo už- 
musztas kai jo autobusas susi- 
muisze su dideliu ‘semi-trailer’ 
troku, apie trys mylios nuo 
Monee miesto. Devyni žmonos 
ant autobuso buvo sužeisti ir 
kiti buvo labai sukriesti. Visi 
Jie buvo nuveszti in Szvento 
Jokūbo ligonine in Chicago 
Heights. Troko draiverys John 
E. Hogan isz Omaha., Nebraska 
nebuvo su žeistas. Ka i p ta, ne
laime atsitiko policijantai dar 
nežino bet stengisi isztirti. 
Iszrodo kad tas trokas buvo 
szalia vieszkelio sustojęs, kai 
tas autobusas, važiuodamas vi
su smarkumu davė in to troko 
užpakali.

KOMUNISTAI 
LAIMĖJO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tikrai tiki kad Rusjia yra kur 
kas galingesne už Amerika.

Dabar Amerios valdžia pri
ėjo prie nelemto kryžkelio, kur 
mes turėsime pasirinkti, ar nu
sileisti rankas ir pavesti visa 
Azzija Komunistams ar stoti 
in treczia kruvina kara.

Jeigu mes klausime kas ežia 
kaltas kad taip atsitiko mes 
turime gryszti in Potsdam, 
Yalta ir Sen Francisco konfe
rencijas, kur Prez. Roose vel
tas, nieko nesiklausęs derino
si su Komunistais, ir puse viso 
svieto pardavė.

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

^Pirkte U. S. Bonus!

3 AMERIKIECZIAI 
NELAISVĖJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

laisvėje, bet nei žodžio nepra
sitarė apie tuos du kitu.

Tie trys Amerikiecziai buvo 
paimti in nelaisve Kovo dvide- 
szimts antra dįena, 1953 me
tuose, kai jie plauke isz Hong 
Kong in Macao, kuris randasi 
in Portugalijos vieszpatyste, 
jurose.

EISENHOWERIS
MOKINTOJAS

■

Nori Pamokinti 
Laikrasztininkas

NEW YORK, N. Y. —
Ana sanvaite Prez. Eisenho- 
weris, kalbėdamas per laik- 
rasztininku seimą in Waldorf 
Astoria vieszbuti, norėjo pa
mokinti laikrasztininkus ir re
daktorius kaip žinąs raszyti ir 
kaip laikraszti redaguoti.

Jo aukso žodžiai krito ant 
kureziu ausu. Kai jis užbaigė 
savo ‘ ‘ pamoku prakalbas ’ ’, 
amžina tyla užvieszpatavo; 
ranku plojimo visai nepasigir
do.

Prez. Rooseveltas tokias 
prakalbas, tokias pamokas 
pyszkindavo laikrasztinin- 
kams, kaip raszyti žinias, apie 
ka raszyti, kaip redaguoti. Jis 
žinoma, buvo apsukrus ir ga
lėdavo nuduoti kad jis daug 
apie viską žino.
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Bet nei jam nepasiseke. 
Laikrasztininkai ramiai isz- 
klausydavo tu jo pamoku ir 
patarimu, ir paskui dare kas 
ir kaip jiems patiko, be Roose- 
velto palaimos ar pagelbos.

Laikrasztininkai vis savo- 
tiszkai savo darba dirbo, visai 
nesakydami nei trumpa ‘acziu’ 
tokiems ju mokytojams. Ir tai 
visam krasztui geriau. Jeigu 
ežia laisves krasztas, tai ir 
spauda laisva. Ir nei Prezi
dentas negali pasakyti ar nu
statyti ka laikrsztininkai ra- 
szys ar kaip redaktoriai savo 
laikraszczius redaguos.

Amerikos laikrasztininku 
sztabas susidaro isz raszytoju, 
pisoriu, žinių rinkėju, reporte
riu, straipsniu pyszkintoju, re
daktorių ir visokio plauko pai- 
szeliu kramtytoju, ir už tai 
musu laikraszcziai yra geriau
si ant viso svieto.

Labai tankiai laikrasztinin
kai tarpu saves susipesz, susi
kirs, viens kita melagiu iszva- 
dins; bet ir tai gerai. Reiszkia 
jie yra laisvi žmones ir jiems 
valia suklysti, klaida padaryti, 
ar kito klaidas iszkelti.

Nei Prez. Eisenhoweris, nei 
Kongresas, nei FBI policija 
musu laikrasztininkus pamo
kins. Greicziau laikrasztinin
kai parodys kur tie musu va
dai suklysta ir suklumpa.

Laikrasztininkai ir redakto
riai tik viena bosą turi, tik vie
nos ypatos klausosi: tai laik- 
raszczio skaitytojaus. Laik- 
raszczio skaitytojas yra di
džiausias bosas. Nes jeigu jam 
tas laikrasztis nepatiks, jis jo 
neskaitys, nepirks ir atliktas 
kriukis. Kad ir gabiausias ir 

geriausias raszytojas ar re
daktorius kad ir darbo žmoge
liui nedrys pasiprieszinti, nes j 
tas darbo žmogelis, tas skaity
tojas, paskutinaji žodi turės ir 
tars.

Prez. Eisenhoweris pataria 
laikrasztininkams Amerikoje 
daugiau žinių isz užsienio, isz 
kitu krasztu in savo laikrasz
czius indeti. *

Ar Ponas Prezidentas Eisen
howeris nors biski ka žino ar 
supranta apie laikraszczius ir 
apie tu laikraszcziu skaityto
jus? Ar jis žino kiek skaityto
ju invairiu nusistatymu laik
raszcziai turi vien tik New 
York mieste, kur daugiausia 
randasi žmonių isz viso svieto 
krasztu?

Mes už szita trumpa ir maža 
pamoka ar pastaba nieko ne
imsime, duosime Prezidentui 
Eisenhoweriui visai už dyka: 
Sztai!

New York miesto trys laik
raszcziai; ir ju skaitytojai: 
Daily News — 2,109,601; Mir
ror — 913,291 ir Times — 509,- 
171.

“Times” laikrasztis baisiai 
daug žinių skelbia isz viso 
svieto krasztu. “Daily News” 
beveik niekados nieeko, labai 
mažai tokiu žinių skelbia. O 
tik dirstelk, Ponas Prezidente, 
biski atgal in tuos skaitytoju 
skaiezius ir palyginkite tuodu 
laikraszcziu. “Mirror” laik
rasztis teipgi labai mažai ži
nių isz užsienio skelbia. Reisz
kia, tiedu vietiniu žinių laik
raszcziai turi 3,023,292 skaity
toju prilyginius prie užsienio 
žinių skelbėjui “New York 
Times”, 509,171.

sen. j. McCarthy
PAGELBININKAS

PRISIPAŽINO

Kad Jis Iszbrauke 
Viena Ypata Isz 

Paveikslo
_ - z

WASHINGTON, D. C. — 
Daug lermo buvo sukelta apie 
viena paveiksią ant kurio ran
dasi Armijos Sekretorius Ste
vens su eiliniu kareiviu G. Da
vid Schine.

Sen. Joseph McCarthy ko
misija buvo szita paveiksią 
vieszai parodžius, kad pripa- 
rodintu kad Armijos Sekreto
rius Stevens draugavo su eili
niu kareiviu, Schine. Sen. Mc
Carthy sake kad Armijos Sek
retorius insakmiai buvo pa- 
praszes kad laikrasztininkai 
nutrauktu jo paveiksią su ka
reiviu Schine. Sek. Stevens už
sigynė.

Paskui kiek vėliau, po ilgu 
ir nuobuodžiu ergeliu James 
Juliana, Senatoriaus komisijos 
pagelbininkas prisipažino kad 
jis buvo ta paveiksią nutrau
kęs, ir vėliau jis buvo iszbrau- 
kes Lakunu sztabo pulkininką 
isz to paveikslo. Jis pasiaiszki- 
no kad jis nieko blogo ežia ne
darė, nes jo buvo papraszyta 
pristatyti tik Armijos Sekre
toriaus ir kareiviu Schine pa
veikslus, ir kai jam reikėjo ta 
paveiksią iszpusti, padidinti, 
kad visi gerai matytu, jis isz
brauke, anot jo tam paveiks
lui nereikalinga asmenį, ta pul
kininką.

Juliana yra buvęs FBI poli- 
cijos agentas.

Po tam daug kitu klausimu 
ir intarimu buvo išskelta. Ar
mijos Sekretorius Stevens už
sigynė kad jis nieko bendro 
neturėjo ir neturi su tuo eili
niu kareiviu, Schine.

Jaunas advokatas, Roy Cohn 
Sen. McCarthy vyriausias pa
tarėjas ir kareivio Schine 
draugas, tada Armijos Sekre
toriaus staeziai užklausė: “Po
ne Sekretoriau, pasakyk mums 
ežia vieszai ar tu, ta ir ta die 
na neszaukei per telefoną ma
nes ir mano draugo Schine, 
kad mes, kad loska atvažiuotu- 
va ln Vaszingtona su Tamsta 
pasitarti apie tuos musu Ko
munistu tardymus in Fort 
Monmouth. Ir ar Gerbiamas 
Tamsta 'nesakete kad jeigu 
mudu negalivo pribūti ar laiko 
neturime, tai kad pats Sekre
torius ant rytojaus atvažiuosi
te pas mus in New York mies
tą?”

Armijos Sekretorius supyko 
ir paraudo ir paskui užsigynė, 
bet isz viso buvo matyti kad jo 
užsigynimas buvo silpnokas.

Dar kitas klausimas iszkilo, 
kuris kone beveik suvedžiojo 
Armijos Sek. Stevens. Jis vis 
gynė ir tikino kad jis visais 
budais reme ir padėjo McCar
thy kai jis su savo komisija 
pradėjo tardymmus del Ko
munistu Armijoje, o ypatingai 
Monmouth tvirtovėje.

Jis buvo užklaustas kodėl 
jis norėjo pravaryti Generolą 
Lawton, kuris tiek daug buvo 
padejes Sen. McCarthy? Kodėl 
jis, pirm negu iszdryso ta Ge
nerolą nubausti, jis pirmiau 
pasiuntė savo advokata, pata
rėja, Adams, kad jis pasitei
rautu ar Sen. McCarthy, Roy 
Cohn ir kareivis Schine per 
daug ant Armijos Sekretoriaus 
neužpyks jeigu jis taip pada
rys? Kodėl jam tiek rūpėjo, ko
dėl jis paisė ka Sen. McCarthy 
darys ar sakys? Kodėl Armijos 
Sek. norėjo pasitarti su Sena
torių apie Armijos Sztabo 
tvarka?

Sen. McCarthy sako kad Ar
mijos Sekretorius buvo grasi
nės atkerszinti Gen. Kirke 
Lawton už tai kad jis dirbo sy
kiu su Sen. McCarthy. Armijos 
Sekretorius piktai užsigynė. 
Užklaustas ar už tai jis nepra- 
vare Gen. Lawton, nors jis bu
vo grasinės ji pravaryti, nes 
jis prisibijojo kad Sen. Mc
Carthy tada dar daugiau vie
szai nepaskelbtu apie Komu
nistus Armijoje, Sekretorius 
vėl piktai užsigynė.

Gen. Lawton dabar ligoninė
je, bet vis laiko savo koman
dos vieta in Fort Monmouth.

SURADO SUDEGUSI
EROPLANA
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vynios deszimts myliu nuo 
Brownsville, Texas.

Tas bombneszis dingo apie 
devinta valanda vakare, kai jo 
radijas nutilo, kai jis buvo 
apie septynios deszimts pen
kios mylios nuo Brownsville 
miesto.

Kas ar kaip ten atsitiko dar 
nežinia, bet Laivyno Sztabo 
eroplanu mokslincziai greitai 
nusiskubino in ta vieta isztir
ti ir stengtis dažinoti kaip ten 
ta nelaime atsitiko, nes nebu
vo nei ukanu nei miglu.

PLATINKIT “SAULE”


