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Valdžios Kasztai Per Dideli
■

Isz Amerikos
Karas Yra
Geras Biznis

‘FBI’ POLICIJA PER EROPLANAS
SUSIDAUŽĖ
SPĖJA VISUS
KAREIVIUS
6 Kareiviai Žuvo

Gaisras Ant
Laivo

Ispanij a Rengia
Kita Kara

WASHINGTON, D. C. —
FBI, Slapta valdžios policija LONG BEACH, CALIF. —
dabar pasiuntė perspėjimus vi Trys Amerikiecziai ir trys Ki 20 Žuvo; Kariszki Lai
siems pargryžusiams karei-Į ni ecziai kareiviai žuvo kai di
vai In Rageiba
viams gerai apsižiūrėti kad jie delis B-25 bomberis nukrito ir
nebutu apvokti ar apsukti. Į
Politikieriai Milijonus Valdžia dabar už keliu dienu' in szmotelius susidaužė. Kai jis RIO DE JANEIRO, S. A. —
nukrito jis sykiu ir susprogo. Baisus gaisras : jztiko dideli
pasiims
apie
12,000,000
czekiuj
Susikrovė Per Kara;
i Karo Sztabo karininkai sako laiva “Duque de Caixas” ant
kareiviams už j u isztojimo isz kad jie da tokio susprogimo ne-Į mariu. Deszimts larbininku ir
Fabrikantai, Augszti armijos laika, taip kaip oficiebuvo mate.
deszimts keliauto u žuvo, tiek
Karininkai Ir Politikie liai karininkai gauna. Apart to Žmones ant žemes mate kad nuo gaisro kiek ir nuo iszgasKaro Sztabas taipgi iszsiuns1 tas bomberis pavojuje ir jiesz-| ties ir užsigrudimo.
riai Susikalbėjo Ir apie 15,000,000 bonu karei ko kur nusileisti, nes jis kelis i
viams. Visokį vagiai ir suk- sykius labai žemai lėkdamas Apie dvideszimts kariszku
In Bizni Ėjo
cziai dabar zulinsis apie paczta apsuko visa miestą ir paskui laivu pribuvo in phgelba ir pa
ir lys prie kareiviu kai jie tuos dingo. Žuvusieji: Leitenantas ėmė keliautojus, kuriu buvo
WASHINGTON, D. C. —
Kai paprasti žmonių vaikai in savo pinigus gaus. Tai FBI, Craig L. Charter, isz Whittier, apie 1,567, ir apie penki szimtai
vaiska ėjo, ant karo lauko sto slapta valdžios policija isz' Calif., Leitenantas Floyd E. darbininku ir jūreiviu.
jo ir ten savo krauja praliejo, anksto perspėja visus karei Gorton, isz Santa Ana, Calif., Į Vienas Brazilijos povandeni
kiti sau gera bizni dare ir szil vius gerai apsižiūrėti.
Tech. Sergeant Joseph A. nis laivas, submarinas, Grajatas vietas sau insikure.
Sears, isz Somerset, Ky., Kapi hu, inplauke in uosta su 280
WASHINGTON. — Prezidentas TrumanLindsay C. Warren, kuris DUKTĖ
NUSZOVE tonas Louis Feng, klumoczius iszgelbetu keliautoju.
mares su mažomis valtelėmis
yra valdžios paskirtas isztirti
ir Kariszkos mokyklos moki Darbininkai jūreiviai žuvo kurios ar apsivertė ar nusken as praszo Kongreso ir Senatoš kad visi Tary
PATĖVI
kaip Armija vede bizni per ką
niai Kiniecziai Wen Lo Chen ir kai laivo pecziai susprogo, eks- do. Tie kurie pasiliko ant laivo bos nariai stengtųsi savo kasztus sumažinti ir
rą, aiszkiai pasakė kad vi SPRINGFIELD, ILL. — 19
Wan Jen Liu. Visi jie buvo ap pliodavojo. Bet keliautojai ku beti, nes kariszki laivai, nesibi
siems tikra sarmata ir baisi metu, suparalyžiuota mergaite
rie žuvo, tai žuvo už tai kad jie jodami gaisro priplaukė prie kad butu galima daugiau pinigu sutaupinti. Jis
sistoję Enid mieste.
skriauda kiek milijonu doleriu ant smert nuszove savo pa-tevi.
In tris dienas du kariszki baisiai iszsigando ir stengėsi pat deganczio laivo ir visus
sako kad jie turėtu valdžios bizni vesti taip kaip
buvo prakiszta per kara. Jis Ji ramiai sau sėdėjo ant savo
eroplanai fiukrito ir visi užsi- save per greitai iszsigelbeti žmones pasiėmė.
sako kad tik viename biznyje supamojo krieslo ir laike ran
musze. Karo Sztabas dabar ty nuo deganczio laivo. Vieni szo-l
jie savo bizni veda, Geras biznierius niekados
Armijai visai už dyka prakiszo koje tuszczia revolveri kai po(Tasa Ant 4 Puslapio)
rinėja kas darosi ir kodėl tos ko in vandeni, kiti pasileido in
daugiau negu $65,000,000,000. licijantai pribuvo. Jos pa-tevis,
daugiau nepraleidžia in metus negu jis uždirba.
nelaimes atsitinka. In viena
Dabar Kongresmonas An Lawrence Barrygaryč kniupszsanvaite apie penki eroplanai Mes atsimename kad Japonai
Musu politikieriai ir valdininkai daug daugiau
drew J. May isz Kentucky yra czia gulėjo ant grindų szaliaj
nukrito ar turėjo netikėtai nu užpuolė mus per Nekalto Pra EROPLANAS DINGO
intariamas, kad jis save fabri jos kojų, su keturiomis szuvais, sileisti.
valdžios pinigu praleidžia in metus negu in val
sidėjimo Paneles SzvencziauPACIFIKE
kantams parsidavė per kara ir kulkomis savo krutinėję.
sios Szvente. Tai rodos dera ir
džios izda ineina! Jau dabar del sziu metu pra
gavo gerai atlyginti piniginė Graži ir nelaiminga nes su
mis dovanomis už tai kad jis paralyžiuota duktė Jacqueline, NORĖJO NUŽUDYTI tinkama kad dabar In Dangų 9 Oficieriai Ir 3 Karei leido $1,900,000,000 daugiau negu inejo in izda.
Ėmimo Paneles Szvencziausios
kelis didelius kontraktus pa policijantams pasiaiszkino kad
PREZ. TRUMANA Szventes iszvakarese Ameri viai Ant Eroplano Bet Prezidentas turi vilties kad su metu pabaiga
skyrė savo žmonėms.
ji savo pa-tevi nuszove apsigin
Paskui tas pats Kongresmo dama save. Pa-tevis Lawrence WASHINGTON, D. C. — kos Pergale ant Japonu butu
visa tai galima iszlyginti ir su ineigomis suderin
nas insikiszo in Karo Sztabo Barrygarye jau kelis sykius Valdžios slapta policija suėmė paskelbta.
MANILA. — Didelis B-17
Teismo reikalus, kai vieno fab baisiai susibarė ir susipesze su viena žmogų, kuris kiesinosi
kariszkas bomberis iszleke isz ti. Szitas Prezidento pasiulinimas nepatiks ta
rikanto vaikas1 buvo Karo jos motina, ir grasino kad jis Prezidentą Trumana nužudyti. MERGINA
Manila in Okinawa ir nieko
rybos nariams nes juo daugiau valdžios pinigu
Sztabo teisiamas už nepaklus visus iszžudys. Ginczai ir pesz- Slapta policija FBI nepaskelbe
niekam nepraneszes pradingo.
KOTELYJE Nieko isz jo jau negirdeti nuo jie praleidžia juo geriau jie gali savo draugams
numą. Kapitonas Garsson bu- tynes kilo isz pinigu ir pragy to žmogaus vardo ar pavardes,
Liepos (July) 25.
venimo. Pa-tevis sake kad jos bet sako kad tas žmogus dabar
(Tasa Ant 4 Puslapio)
pasitarnauti, ar tai duodami kompanijoms ir fa
yra suimtas ir policija dažinos PHILADELPHIA, PA. — Tas keturiu inžinu eroplanas
motina ir ji pinigus meto.
Suparalyžiuota Jacqueline ar jis vienas ta sumanė ar gali Doris Zerby, 17 metu amžiaus jokio raporto ar žinios nedave brikantams gerus ir riebius kontraktus, ar tai ki
TRAUKINYS SU
paaiszkiso kad ana Subata jos jis yra kieno papirktas. Jis bus. mergina iszkrito per langa isz nuo to laiko kai jis pasikėlė isz tiems gerus darbus ir sziltas vietas.
FREITO INŽINU pa-tevis grasino nužudyti jos dabar patrauktas in augsz- York vieszbuczio, 1221, Wal Nicholas Field. Armija dabar
cziausi teismą kur turės pasi- nut ulyczioje ir liko gyva. Ji pasiuntė savo eroplanus ir ki
SUSIMUSZE motina. Jos motina jau seniai aiszkinti ar būti apsūdytas.
ISZ PARYŽIAUS. — Rusijos Ministeriš
buvo nuvežta in Jefferson li- tus bomberius jo jieszkoti.
bijojo kad nieko gero isz to negonbute kur ji pasiaiszkino:
2 Žuvo, 27 Sužeisti iszeis. Ji kelios dienos priesz
Vardai ir pavardes tu kurie Molotov reikalauja kad Tautu timu kalbėdamas apie laisve
“
Kas
nors
mane
per
langa
isztai nuėjo in antru ranku sztora
ant to bomberio buvo yra: Pul Sanjunga iszlais vintu Ispani Ispanams visai pamirszta kad
‘
PERGALES
DIENA
’
stūmė.
”
PORT WASHINGTON, L. I. ir rezmaine savo laikrodėli ant
kininkas D. B. Schannys, Pul jos ir nuverstu nuo sosto Fran ir kiti krasztai tos laisves nori.
mažo
revolverio.
Ji
ta
diena
Policija
ir
detektyvai
sužino

RUGP. - AUG. 14 D.
— Traukinys nuo Long Island
kininkas H. Estes, Major H. B. cisco Franco, kuri jis vadina Jam taip labai rupi Ispanijos
iszejo
biski
pasivaikszczioti
ir
jo kad ji buvo pasiėmus kam Jones, Kapitonas H. Chapman, Faszistu ir Hitlerio ir Mussoli žmonių laisve, ir jis taip pikti
Geležinkelio ka tik buvo iszsibarį tame York hotelyje su ko Leitenantas Dobson ir karei ni o iszpera. Jis sako kad Ispa nasi isz Ispanu valdžios, bet
traukes isz Port Washington iszsivede savo mažesnius vai WASHINGTON, D. C. —
stoties kai jis visu savo smar kus su savimi. Ji paliko ta sa Prezidentas Trumanas paskel-. kiu ten vyru. Jiedu pasisakė’ viai H. R. Maxey, J. Buchansk, nijos valdžia dabar rengia kita nei žodžio nesako apie Pabaltikumu susimusze su freitkariu vo revolveri su savo dukrele, be kad Rugpjuczio (Aug.) ke-. kad jie yra “ponas William C. ir J. Hodges; visi isz Penktos kara. “Negalima ilgiau lauk jos krasztus, apie Lenkija-Lie
turiolikta bus “Pergales Die-* Coffee su žmona, isz Haddon
inžinu. Kunduktorius buvo ant Jacqueline.
Karo Oro Armijos. Ir Pulkinin ti,” sako Molotovas,.. .“to lai tuva ir visus tuos krasztus ku
syk užmusztas, inžinierius bu Jos pa-tevis netikėtai parėjo na.” Ta diena -Amerikiecziai field, N. J., o tikrumoje ji yra kas L. O. Krug, Leitenantas ko kada laisves ir demokrati- riuos Rusija pavergė. Jam,
vo sužeistas ir pasimirė pirm namo ir tuoj aus pradėjo ja in- apvaikszczios Japonu pasida-j Doris Zerby isz Allentown, Pa. pelkininkas J. F. Foy, Major1 Jos krasztai stos in pagelba Is- kaip ir visiems Sovietams da
negu ji galėjo iszimti isz sudau tarineti, ir paskui pasiėmė di vimo ir j u kraszto užkariavimo Paskui policija daugiau suži- j g Michael ir Kapitonas B. panijos žmonėms kurie dabar bar ne Ispanijos žmonių laisve
žyto inžino. Keliautojai iszsi- deles žirkles ir norėjo ja nudur szvente. Nors Japonai jau se-Į nojo apie ta panele. Ji susigra- q Smeltzem isz Septintos Karo vargsta ir kenczia po Faszistu rupi, bet Ispanijos valdžios jiegando ir pradėjo lipti per lan ti. Ji isz po savo andaroko isz- niai pasidavė ir ju krasztas bu-’ baliuojo sau merg-vaiki keli Oro Armijos. Ju antraszus Ka jungu. Ispanijos valdžia, kaip gos rupi. Dabar, apart Angli
Hitlerio ir Mussolinio yra viso jos, vien tik Ispanija tebeliko
gus ir grūstis pro duris, bet kai sitrauke ta revolveri ir paleido vo musu kareiviu užkariautas,'menesiai atgal. Ji jau tris sy-* ro Sztabas nepaskelbe.
keturis
sziuvius
stacziai
savo
bet
musu
valdžia
iki
sziol
nebukius
buvo
Philadelphijos
ligonpasaulio taikai pavojinga.” atsispirti priesz Sovietu užma
suprato kad pavojus jau praėjo
pa-teviui
in
krutinę.
Jis
krito
vo
paskyrus
dienos
kada
iszkil’
butese,
ir
syki
isz
vienos
ligon-j
Jis toliau trauke savo dainele: nymus visa Europa užkariauti.
nurimo.
Kitas traukinys prie Bay negyvas ant vietos. Teismas mingai ir oficialiszkai ta diena butes pabėgo. Ji buvo automo- “Talmudo Paslaptys” “Laisve mylintieji žmones rei Sovietams labiausiai nepatin
butu apvaikszcziojama.
bilyje kuris susidaužė. Trys
kalauja kad Faszistu dienos ka Ispanijos valdžia už tai kad
onne, N. J., taipgi susimusze ir dukrele iszteisino.
Taip sau Amerikiecziams ta'menesiai atgal policija ja rado Apie Žydu Tikybos Prisaky butu greitai suskaitytos ir už ji yra Katalikiszka. Sovietai
108 žmones buvo sužeisti. Ne
SKAITYKIT
diena maža ka reiszkia, bet beveik be sanmones bevaiksz- mus. Labai užimanti Apysaka. baigtos. Francisco Franco yra dabar kalba apie laisve Ispa
laime atsitiko prie Nassau
=> U0 A TTT T?” <=
mums Lietuviams, ypacz Kata- tinejant po ulyczias. Jos tėvai
Knolls Memorial Park. Szitoje
Faszistas ir jo visa valdžia yra nijoje, o akis užsimerkia ir ne
::
Tiktai 15<J
::
likams tai isz tikro ta diena la- gyvena, 617 St. John ulyczios,
nelaimėje vienas žuvo apart tu
Faszistine. ’ ’ Molotovas taip mato kas darosi po j u nosimis,
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa. szventai ir su tokiu pasiszven- ka jie su ta laisve patys daro.
bai reikszminga ir lemianti. Allentown, Pa.
sužeistu.
I

Baisus Žemes Drebėjimas Prie
San Juan, Puerto Rico, Daug
Bledies Padaryta; Prez. Truma
nas Paskelbė Rugp. 14 D. Kaipo
‘Pergales Dienaf Kareiviai Aplaikys Czekius Ir Bonus Už Ju
Isztojimo Isz Armijos Laika
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Kas Girdėt

rius. Taip darydami jie pelnijo devynis centus ant kiekvie
no dolerio.

MAH AN O Y CITY, PA.

NERAMI NEPRIKLAUSOMYBES
DIENA FILIPPINIECZIAMS

Gaisras New Yorke

Tik už keliu dienu Washing WASHINGTON, D. C. —
ba atgaivinti svarbiausias tar-Į
Amerikiecziai kartais nusi tono mokslincziai dasiprotejo
Pirma Nepriklausomybes Die ny'bas kaip transportacija, te
skundžia kad jie negali Komu kas ežia darosi. Dabar jau ir
na Filippiniecziams Amerikie lefoną ir elektra. Yra visokiu
nistu suprasti. Ir tai visai nc- Szvedija ir kiti krasztai ima
cziu prižadėjimu ir Amerikos politiniu ir policijos dalyku,
dyvai, nes patys komunistai savo pinigu verte kelti augszinstatymu
invyko
Liepos kaslink neatorizuotu nesziojikomunistu nesupranta ir nega leziau. Tie kurie apie tokius da
(July) 4 d., 1946m.
mu ginklu, ypacz priesziu ūki
li komunistas su komunistu su- ly kus žino, sako kad viskas'
Amerikoje da pabrangs apie Filippiniecziai apvaikszczio- ninku draugijos Huk'balahap.
siszneketi ir sutikti.
Francuzijos komunistai su 14%, reiszkia musu dolerio jo savo iszkilminga szvente,! Tas vardas reiszkia “žmones
kada szimtai milijonu kitu priesz Japonija” partija. Pra-|
savo vadu Thorez visa kosere verte tie'k nusmuks!
Aziatiszku žmonių vis kovoje eitais metais daug susikirtimu
reke ir spiege kad Ruhr slėnis
invyko tarpe policijos ir szios'
turi būti visai atskirtas nuol Molotovas dabar stato Rusi- už savo politinius teises.
grupes. Szie ūkininkai nori1
Vokietijos. O tik ana diena ja kaipo Vokietijos iszvaduoto-i Sziems nelaimingiems Fili
kreiptis pasaulio dėmėsi in Fi
pats Molotovas griežtai pasakė ja. Jis dabar patogiai pamirsz- ppiniecziams pirma Nepriklau
lippinu darbininku vargus, per
kad negalima atskirti to slėnio ta kad Rusija buvo pasižadėjus somybes Diena buvo tik ženk
ilga laika jie dirbo kaip vergai'
nuo Vokietijos. Vienas Fran- atkerszyti Vokiecziams, ir la las. Jie vis turi žiūrėti in Su v.
didžiuliuose dvaruose turtingu
euzu komunistu Politburo na bai lipszniai kalba apie Vokie Valstijas del vedimas paramos.
Filippiniecziu ir senu Ispanu
rys prisipažino kad jis dabar tijos atstatyma. Jis sako kad Gauti ta parama, jie turės duo
savininku. Tie nesutikimai bu-j
nežino ka sakyti ir ko reikalau negalima Vokietijos suskaldy ti militariniu, laivyno ir oro
vo svarbi dalis Balandžio'
ti. Francuzu Taryboje geri ko ti, bet reikia ja palikti kokia ji ' teisiu Suv. Vai. ir ekonominiu
(April) men., rinkimu. Negali
munistai pritarė Prezidentųi- ir buvo. Ir aiszku kodėl Molo teisiu Amerikos biznieriams ir
ma spėti sziandien ar Preziden
Premierni Bidault kai jis Molo tovas tokios vienybes nori Vo- Amerikos kapitalui.
tas Roxas, ir jo valdžia rems
tovui pasiprieszino, bet jie pa- kiecziams, nes tada bus daug 1898 m. po vadovyste Emilio
kokias reformas padėti sziems
Czia isz oro matoma kai vandeni pila ant gaisro, kuris taįp labai dege nuo palieto alie
siaiszkino kad jie tikisi kad lengviau komunizmą po visa Aguinaldo, Filippinai sukilo
jaus prie St. George Ferry Te.minai, New York mieste ant Staten Island. Keli žmones bu
priesz Ispanu valdymą tuom darbininkams.
viskas komunizmui ant gero Vokietija iszplatinti.
vo isz visu pusiu liepsnos apsupti. Ugniagesiai, buvo pasza^kti isz visu miesto krasztu.
iszeis, net Stalinas da vis Sta Nors Molotovas kalba kaipo pat metu kada Admirolas De Antras rimtas rinkiniu klaulinas ir Molotovas yra jo pra- geradaris ir iszvaduotojas, 'bet wey naikino Ispanu laivyną smias buvo kolaboracija su Ja
ponais. Roxas, pats 'buvo kal
jai jeigu svetima szalis stengtu Į vasaros laiku,
naszas.
tuo paežiu sykiu reikalauja Manila Bay. Filippiniecziai ta
Kaip
Apsergeti
Valgi
tintas už prielankumą Japo
insimaiszyti in kova tarpe-------f
--------------::-------------kad Vokiecziai deszimts bili da tikėjo kad Ispanijos užleidi
nams, nors ir generolas MacArsziauros ir pietų. Ir saryszyje Susimildami, jeigu iszkeliaaVienas jaunas Senatorius vi
Nuo Mušiu
jonu doleriu sumokėtu Sovie mas Suv. Valstijoms jiems at- thur tikėjo in jo patriotiszkusu sziu Rusijos karo laivu at- nate in kita miestą ant apsigy
sus politikierius baisiai iszgaztams už kara. Susipratusieji nesz nepriklausomybe. Kada ma ir isztikimumas. Jo prieszai
dino kai jis padavė inneszima
WASHINGTON, D. C. — . vykimu pasiulijimai buvo pa- venimo ir geidžete permainyti
Vokiecziai nepasitiki Molotovo J taip neinvyko Aguinaldos pul ji smerkė.
kad visi politikieriai ir tie ku
Kiekviename metu laike yra 1 daryti parduoti Alaska Suv. laikraszti, prisiunskite savo se
saldžiais žodžiais, bet kaikurie. kai vis kovojo už laisve — szi
rie nori vietas valdžioje užimti,
Roxas nedaug kalba, 'bet svarbu apsaugoti valgi nuo ' Valstijoms.
na ir nauja adresa ir miestą ku
redaktoriai ir raszytojai dabar karta priesz Amerikieczius. Už
turėtu būti iszagziminavuoti
trijų metu salos buvo “nura stengia atgaivinti jo szalies be dulkiu, bet kuomet mušiu lai William E. Seward, kuris ta riame gyvenot ir apsistojot, nes
Sovietus in padanges kelia.
pažiūrėti ar jie yra pilno proto.
mintos” ir civile valdžia in- veik sunaikinta vedima. Net ir kas prasidėjo, yra pavojinga da buvo Valstybes sekretorius be to, negalime jum siuntinėti
Visi politikieriai kaip vienas
steigta. Po tam Suv. Valstijos priesz jo inauguracija jis suti neparupinti kokio nors paran tikėjo in Alaskos ateiti, bet iaikraszczio in nauja vieta.
Vienas sanžiningas buezerys,
sukilo priesz toki inneszima.
ruosze sziuos žmones del savi- ko daug prieszinimo nuo tu Fi kaus budo, kad neprileidus mu daug Kongresio nariu prieszi- Daugelis praszo idant permai
Tulsa mieste szitaip pasigarsi
lippinu kurie netik nenori kad šiu prie valgio. Virti valgiai, nosi. Jiems Alaska atrodo kaip nyt adresa, prisiunezia savo
Matyti, nei proto nereikia mu
no savo 'bizni: “Mes jautienos valdybos.
su kraszta valdyti.
William Howard Taft 'buvo sociales sanlygos butu kokios kurie padėti nuoszaliai atauszi- “ice box” ir net kada pinigai varda ir pravarde bet nepaduo
turime
ir
parduodame,
bet
ji
Į ----*a
-~W»
salų pirmas civilis gubernato- buvo priesz kara bet nenori sa-'mui; arba szilti valgiai, kurie buvo užmokėti jie vis vadino da kur gyveno ir in kur iszvaperbrangi, mes patys jos nežiavo. Tokiu laisziku sziandien
Anglijos Taryboje, karalisz1 rius. Civilis gubernatorius val vo szalies ekonominio nusilei- lieka po valgio, ir kuriems rei- Alaska “Seward’s Folly.”
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kiu peczcnku kad turėtu ka ke tam ėjo namo.
Jonas apsiėmė but už vežira. jam galva nukirs. Ant to konPanaszi
In
Anglijos
lionei valgyt ir divijosi kad Jo Sunki buvo jenarolo kelione
Tuojaus padare rasztus kad trakto Jonas pasirasze.
'
nas nieką neeme. Kada iszejo visas buvo suszutytas ir su
Jonas liekasi ant dinsto ir ap- Ant rytojaus turėjo jau pri-,
Premiera
isz miesto Jonas mete kamuo- musztas, o taip-gi neturėjo ka
si ima viską iszpildyt ka tik tai but pas karalių.
Po viskam iszejo Jonas na
luka ir kur tas ritosi tai paskui valgyt o Jonas nieko nedave.
karalius prisakys, o'kad ne, tai
mon pas savo paczia ir sau
ji ėjo. Kada užsimanė gert ar Po keliu dienu keliones parė
miegojo ne lyg piet, ba jam ne
valgyt, tai visko isz tos skepe jo namo, bet jenarolas.Jiejo in
ant minties ne užėjo ka jis tu
taites turėjo, o jenerolas turėjo paloci tik už duriu pasiliko.
pONAS sutiko ant to, ir po-, sėsdavo ir važinėdavo po miesrėjo padaręs koki kontrakta su
vilkt sunku krepszi, per ka szi- Kada Jonas inejo karalius pa
nas padare rasztus, kad to-j ta ir už miesto. Viena karta pakaralium. Karalius nesulauk
lo labai ir sunki buvo kelione, klausė:
kiam ir tokiam parduoda puse sitaikė kad jie susitiko su kara
damas jo, nusiuntė savo lekaju
o po keliu dienu keliones ir jo — Ar matei ir ar kalbėjai su
miesto, žemes, vandenų ir dau lium ir jenerolu, kuriedu abu
kad ji paszaukt. Atejas lekajus
krepszi viskas pradėjo gestie, tėvu ir motina mano?
gybe laivu ir su visais tarnais du ne buvo ženoti. Kada karapatraukė už skambuezio. Patai nuolatos prasze Jono kad — Macziau ir kalbėjau ir ve
jam paveda kai]) stovi.
liūs ir jenerolas pamate taip
‘ budo Jono pati ir nuėjo žiūrėt
jam duotu nor ka, bet Jonas at parnesziau ženklą po puse žie
Jonas paemes popiera parėjo patogia motore, tai vos ne apal
kas pribuvo. Pamaczius kad
sake kad tas turi but gardu ke do.
namo, o pati paklausė:
į
pę ir abudu nuo to laiko pradė
lekajus karaliaus paklausė Jolionėje ka su savim paėmė. Na — 0 kur jenerolas paklausė
— Na o ka, ar pardavai?
jo daryti rodą, kaip ta bagota
ir tai]) dasigavo in pekla. Tuo- karalius.
,110:
I
Jonas atsake:
kupcziu nudet, kad jo paczia
) — Ar tu ne apsiemai pas ka-'
jaus priėjo vyresnysis velniu — U-gi už duru — atsake
— Pardaviau, bet pinigu lie paimt.
raliu ant tarnystes ?
Mažoji Sandra Garland, ku ir užžiuretojas dusziu pek Jonas.
davo ti'k ve kokia popiera. Ir Jenerolas buvo raganium, tai
TARADAIKA
Jonas gynėsi kad ne, bet ji isz Ottawa, Kanadoje, pen los ir klausė ka nori? Jonas pa Kada atidarė duris ne galėjo
padavė ta popiera savo paežiai. manstino kad jis bus visai leng
apžiurėjus jo kiszenius rado kiolikos menesiu mergaituke sakė kad karalius ji atsiuntė jo pažint.
Pati peržiurėjo ir tarė:
va pervest. Tai]) jie viena kar
padaryta kontrakta, tada Jo labai iszrodo kaip senis bu kad pažiūrėt ka jo tėvas su mo — Ar tai tu czia jenarole?
— Gerai viskas yra, tik da- ta parasze laiszka pas ta kup
Apie
Ashley
lietuviszka
nas atsiminė ir teisinosi kad tai vęs
Anglijos
Premjeras tina veikė pekloje. Velnias ta Paklausė karalius — U-gi kas
bar mudu turime eit in savo cziu kad jie pribūta pas kara
mozureli užtikau, girtas būdamas tai padare. Ta Winston Churchillis. Ypacz re:
gyvenimą, o ne ežia but. Eik lių in sveczius. Jonas butu va
tau pasidaro kad tu taip baisiai
Ir apie ji daug dažinojau,
da
pati
eme
ji
baust
tardama:
kai ji szypsosi tai gyvas
kur puikia use narna apžiūrėk žiavęs, bet jo pati ne važiavo
— Tėvas malkas veža, o mo iszrodai?
Geriau žmogeli kad savo
— Dabar mudu abudu pra Churchillio paveikslas.
ir liepk kad tie kas jame buna per ka ir jis namie likosi tik pa
tina katile sėdi ir smaloje ver — U-gi kaip nuėjom in pek
žioti uždarytum,
žūsime ba jau ir lekajus nuo
iszsikraustintu ba mes ten rasze laiszka kad karalius at
la, kalbėjo jenarolas, tai tavo
da.
Sau ir kitiems giedos
karaliaus atėjo.
kraustinsimes.
važiuotu pas juos in sveczius.
— Asz noreczia su tėvu pa tėvas malkas veža, tai kada
la ir duot 'žmones.
nedarytum.
Jonas su juom kalbėjo asz tu
Inleido lekaju ir tas pasakė Kada greit tinklas buvo ga kalbėt.
Jonui kaip insake taip jis ir Taip karalius su jenerolu atva Jau karta per terla gavai,
rėjau už ji malkas vežtie, o mo
kad jau ji karalius szauke. Ne tavas, davė žmonių kiek reikia. Velnias tarė:
padare. Apžiurėjo kur puikiau- žiavo, bet kada jie inejo in paO vis žioti neuždarai,
buvo ka daryt, turėjo eit, ba Tada Jonas tarė:
ses namas, priėjo prie duriu ir kaju rado Jono paczia mezgant
— Negali, ba turi malkas tina katile sėdėjo tai ir už ja
Kaip girdėt tai bausmia
turėjau katile sėdėti.
kad butu neejas tai ir taip jau — Turi drauge leistie ir sa- vežti, tai ne turi laiko.
patraukė už zvanelio, ir iszejo ka toki. Ji pamaczius sveczius
karta užmokėjai,
— Karalius pradėjo juoktis
butu jam galva kirto.
ponas jau senyvas, plikas su di stojo ir prasze tolyn. Bet kara
\o isztikimiausia tania, kuris — U-gi ve, — prakalbėjo
Ba proto mažai turėjai.
tardamas:
Užsikėlęs Jonas su 'baime
deliu pilvu ir barzda ir paklau lius vos iszgirdo tuos žodžius
matytu kaip žuvis gaudysiu, ba Jonas — karalius atsiuntė tar
Daugiau apie tave paporysiu,
rengėsi ir ėjo pas karalių. Ka
ne galėjo dalaikyt ir puolė ant
sė Jono:
nu kuris gales jo tęva norint — Ko norėjai tai gavai jau
potam netikesit.
Kaip turi gyventi, pamokysiu,
asz manau kad atsioresi jo
da atėjo iszdave pietus ir iszžemes, o paskui ji ir jenerolas.
— Ko nori?
Dabar užtylėsiu,
Pats karalius su jenerolu va ant valandos užvaduot.
paczios, o jenerolas atsake:
dave prisakymus ant rytojaus.
Matydama tai jie, liepe tarnam
Jonas atsake:
Tavim neužsiiminesiu.
žiavo, ba jie žinojo kad ten jo Velnias tuojaus jenerola už
— Turite isz ežia iszeit per iszmesti abudu laukan ir iszvyt
Ant rytojaus karalius liepe kio ežero nesiranda tai mansti sprando paemes nuvedė, pakin — Ne, asz ne dovanosiu jam
*
*
*
trauki trijų dienu, ba ežia mes isz kiemo, ba manstino kad gir
jam kad už miesto ant kokio tai no kad jam galva nukirs be jo kė in vežimą o tęva paleido. Je-1 už szitokia juoką, pritaikinsiu
Miczigane nesenei buvau,
ti.
kraustinsimes.
kalno ežere prigaudytu žuvu ir kios pro vos. Privažiavo prie narčias kaip ne prates buvo jam kilpas.
Ten puiku susirinkimą
Po tam jenerolas vėl pradėjo
Ponas perpy*ko ant Jono, Karalius su jenerolu skubi
užtikau, ant piet pagamintu. Jonui tas to kalno, bet ant jo užvažiuot ne gerai veže tai ir lazdų ne ma
jeszkot po savo raganiszkas
spjovė iii akis ir suriko visa nosi namon ir nuolatos barėsi Ant kurio ir mane užprasze, kalnas jau buvo žinomas ir kad nebuvo jokio kelio, per ka rei žai aplaike.
tarp saves ir karalius davinėjo
ant jo jokio e'žero nesirado. Va kėjo pekstiem liptie, o kad ant Kada Jonas pabaigė kalba j knygas ir rado, kad ant tokio
gerkle:
Ba man laiszka parasze,
kare parėjo namon o buvo taip jo 'buvo niekai užlipimas o czia su karaliaus tėvu, tada paėmė tai kalno yra diena didele ug
— Ka! Ar tu mus isz ežia rodą jenerolui kad velyt liau
Buvo ten girti ir
nis o nakti baisus szturmas ir
iszvarysi toks utelis būdamas tasi apie ja ir manstina, be jau
tvirti, susirupines, kad ne valgis ne ne pratę tai karalius su jenaro- jis nuo jo puse žiedo ant ženklo
ten vidurije tos ugnies yra du
lindo, o pati paklausė:
ar tavo ežia namas? Czia na ir taip baisia geda apturėjo bet • Da tokio susirinkimo
lu net apsidraskė ir ne karta kad sūnūs tikėtu kad jis su
žiedai tai ju niekas negali pa
— Ko tu taip susirupines? kur paslydo kakta in akmeni juom kalbėjo.
mas kupeziaus ir tokis nususė jenerolas buvo piktas ir neat
neregėjau,
imt, ba da ne daeina lyg tam
Jis atsake :
lis mus nori iszvaryti! Žiūrėk stojo nuo savo tarydamas:
musze. Jau karalius ant jene- Po tam tęva nuvede o jenaNei tokiu kalbu niekad
kalnui o jau buna nužudintais.
— Mes turime su tuoni gaut
— Kad karalius uždavė man rolo net piktas buvo už ta isztu jo.
negirdėjau,
rola paleido ir atvede pas Joną Pasakė apie tai karaliui, o ka
žuvu ant to kalno ežere prigau galvojo, bet užlipo ant virszaus
Jonas iszsieme popiera ir pa rodą ir turės jie mudviem tekKokios ten buvo,
visa sumuszta ir velnias tarė: ralius prisakė Jonui tuos žie
dyt,
o
tonai
jokio
ežero
nesiran

rode plikiui. Ponas tik pažiu tie.
su džiaugsmu ba norėjo kad — Senis geriau malkas veža
Nes visokiu ten pribuvo.
dus parneszt.
Po
kokiam
tai
laikui
liepe
je

da
tik
vieni
akmens
ir
brązgi

rėjo in popiera, puolė ant keliu
kuogreieziausia Jonui galva negu szitas jaunas.
Jeigu negalite sueja puikiai
—TOLIAUS BUS—
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per ilga praszyma suminksztiBa isz tokiu susirinkimu,
re
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ta geriau eitųsi, o dabar norint Tai jau ne žmogus vaikine!
Tautu Sprogstanczios Bom tik prasze kad su juom leistu Suvaržymu Instatymas yra
stulpo neiszlips pakol jo my 
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stoja kaipo Komunistai ir Le rininkai taip greitai tarnavo
— Vincas Vaicziulis turėjo duo pasilikdavo kalnuose ir
Neužmirszkite Guodotini Skal
nino ir Markso apasztalai. Jie fabrikantams kad kai tik karas'
operacija Locust Mt. ligonbu paskui tik už keliu menesiu
dytojai, atsilygint su prenumerata už
dabar vieszai ir drąsiai reika-j pasibaigė jie mete savo karisz-(iaikraszti “Saule” kurie apie tai uite.
persisunkdavo ir tyliai ir ra
lauja kad Amerika Stalinui nu-^ kas pareigas ir stojo in tuos pa-' mirszo ir prasze idant nesulaikyti
— Laisnai del apsivedimo miai tyvuliodavo upes link.
laikraazeaio.
PASKUBINKITE J I I
sileistu, kad Amerika nutrauk-) ežius fabrikus kaipo preziden
iszduoti del, Martin G. Mazaik Bet dabar kai medžiai iszkirsti
tu visus draugiszkus santykius' tai ar boseliai. Dabar matyti
ir Blance J. Jankaitis isz Tur- ir kalnai likosi visai pliki, van
su. Ispanijos Generolissimo kaip gražiai jai pasipinigavo:
‘ key Run.
duo srovėmis srovena ir upe
L. TRASKAUSKAS
Francisco
Franco
nes
jis
yra
Karo
Sztabas
jiems
geras
algas
— Sekantieji randasi vieti- liais teka isz kalnu kalneliu in
LIETUVISZKAS
Katalikas, kad Amerika nu- mokėjo ir visa pragyvenimą
noje ligonbutoje del gydymo: upes ir už tai taip greitai ir
trauktu visa pagelba Kinijos davė jiems ir ju szeimynoms;
GRABORIUS
Jenina Bubniute ir Juozapas taip tankiai susidaro tikras
valdžiai kuri priesz Komunis- tie fabrikantai už jiems patar Laidoja, Kunus Numirėliu.
Milaviczia isz miesto taipgi tvanas kuris viską užsiamia ir
Neužilgo visi galėsime daug greieziau su savo draugais tus tenai kariauja.
navima irgi visas keliones pil Pasamdo Automobilius Del
Juozapas Krevis isz Mahanoy tiek bledies padaro.
Laidotuvių, Kriksztiniu,
Komunistėliai rado tikrai nai atmokėjo, ant pragyvenimo
ir giminėmis susiraszyti, nes valdžia rengiasi beveik visus
City.
Vestuvių Ir Kitokiams
laiszkus siunsti su labai greitais eroplanais. Szitas laiszkas didvyriszkos drąsos ir dabar tukstanczius paskyrė ir apart
— Ben J. Lukas, aplaike
::
Reikalams
::
SKAITYKIT
atėjo isz Schenectady, New York in Washingtona in 49 stoja in politika už savo parti-Į to, geras algas mokėjo. Ir ežia
žinia nuo Prezidento Trumano,
minutas. Kapitonas Robert Baird isz Clarksdale, Miss., ja ir už tuos kurie yra Komunis nei žodžio nesakoma apie ky- 520 WEST CENTRE STREET
kad likos paskirtas pacztorium
p “SAULE”
Telefonas Nr. 78
duoda maisza su laiszkais pacztoriui Vincent Burke Wash- tui prielankus. Dabar visiems j szius ar apie papirkimus! Tai
del Szenadoro miesto.
MAHANOY CITY, PENNA.
mums bus daug geriau nes ne- isz tikro matyti kad nevisiems.
ingtone. Szitas eroplanas leke 580 myliu in valanda.
PLATINKIT!
-— Vincas Czesonis isz mies-

Žinios Vietines

Amerikiecziu Paroda Tokyo Mieste

Tvanas Ap
sėmė Miestus

Kapitonas
Velnias

