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Plieno Fabrikai Užsidaro
*

Isz Amerikos Karaliui Dovana

LEWISAS, STRAIKOS
IR MAINIERIAI

WASHINGTON, D. C. —
Nors labai pavojinga sakyti, ir 
dar pavojingiau raszyti apie 
tai kas bus kita nedele, ar kad 
ir kita diena, su Lewisu, kom
panijomis ar mainieriais. Jau 
kelis sykius mes mateme kaip 
greitai ir kaip netikėtai viskas 
persimaino.

Bet jau matyti, kad kas nors 
ežia bus, kad szitaip ilgai nega
li būti, kad reikes prieiti prie 
kraszto ar galo ir galutinai nu
tarti ar dirbti ar straikuoti. 
Mes spėjame kad trys dalykai 
gali būti, gali atsitikti:

Pirmas: Anglių kompanijos 
gali susitaikinti su Lewisu. Tai 
butu lengviausia ir greieziau- 
sia iszeitis ir to klausimo iszri- 
szimas.

Antras: Bendras Patarėjas 
Robert N. Denham gali in- 
džunkszina uždėti ir panaikin
ti Lewiso insakyma tik tris 
dienas ant nedėlios dirbti. Ta
da mainieriai jau ant rytojaus 
grysztu in savo darbus su pen
kių dienu darbo nedele.

Treczias: Prezidentas Tru- 
manas gali ta indžiunkszina 
paskelbti sulyg “Taft-Hartley 
Instatymu.”

Žinoma, ir kitaip gali būti;i 
kompanijos gali Lewisa ap
skusti, in teismą patraukti, 
priparodydamos kad tokia Le-! 
wiso tvarka jiems daug nuo-į 
stolio daro.

Teipgi galimas daigtas, kad 
kai musu skaitytojai szita 
straipsneli skaitys tai mainie
riai gal jau turės kontrakta, 
dirbs penkias dienas ant nedė
lios, dirbs viena diena ant ne
dėlios ar visai iszeis ant strai- 
ku.

Jaunas vaikas penkioli
kos metu amžiaus Per Pers
son buvo iszrinktas kaipo 
pavyzdingiausias jaunas pi
lietis. Jis buvo paszauktas in 
Drottningholm palociu kad 
Szvedijos Karalius galėtu 
jam asmeniszkai garbes 
ženklą isteikti.

Vaikas nors dar jaunas, 
bet jautiesi kad eiti pas savo 
Karalių tuszcziam tai negra
žu ir sarmata. Tai jis isz sa
vo tėvo daržo, kuri pats vai
kas prižiūri, Karaliui atne- 
sze didžiausi arhuza, kuri jis 
pats buvo prižiurejes ir au
gines.

KONSULATAS 
PAIMTAS

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Taryba Subatoj pra- 
nesze kad Kiniecziai Komunis
tai užima visas Amerikos Kon
sulato nuosavybes Peiping 
mieste.

Amerika dabar atszaukia vi
sus savo atstovus ir darbinin
kus isz Kinijos.

Kinijos Komunistiszka poli
cija apsupo visus Amerikos 
Konsulato namus, nors Ameri
kos Konsulas piktai prieszino- 
si.

Peiping mieste randasi tris- 
deszimts szeszi Amerikos Kon
sulato atstovai ir darbininkai J 
Jie dar nebuvo suaresztuoti ir 
vis dar gali per telefonus ir per 
telegramus susisiekti su Ame
rikos valdžia.
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RADO MAINIERI
ED. BURDA

NEGYVA

Buvo Užgriautas
Valandų
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Visas A merikos Konsulato 

Nuosavybes Peiping Mieste 
Kinijoje; Milijonerius Vo
gė Milijonus, Nusiszove, 

London, Anglijoje
PITTSBURGH, PA. — Kai 

asztuoni tukstaneziai
asztuonios
Minksztos

AZIJOS KLAUSIMAS
BAISIAI SVARBUS

Kinija Yra Tik Maža 
Dalis To Klausimo

MAHANOY CITY, PA. — 
Seredcje, 10:50 Valanda ryte, 
darbininkai priėjo prie ir rado 
Edvardą Burda negyva maino- 

I se kur jis buvo užgriautas, pa
reita Petnyczia.

Jo brolis Juozas buvo iszim- 
tas gyvas ir sveikas, Nedelioj 
5:16 valanda ryte, bet Edvar
das buvo uždusintas tame už- 
griuvime.

Pirmas brolis Kazimieras 
iszsigelbejo, szokdamas in sza- 
li kai tas užgriuvimas atsitiko; 
brolis Juozas buvo iszkastas; 
treczias Edvardas buvo suras
tas negyvas.

Kunigas Jonas Baruch isz 
Szv. Kazimiero Lenku Bažny- 
ezios inejo in tas sugriuvusias
mainas duoti tam mainieriui (jg^ximtS 
paskutini patepimą. Su juo ėjo 
kitas, vikaras Kun. Mykolas v. Anglies Mainieriu sustraikavo, nepaisydami 
Maikiktuo laiko kada surado mainieriu boso, John L. Lewiso hsakymo 
Edvardo Burdos lavona, mai- gryszti in mainas, daug Plieno Fabriku tu-

--------------- — - - - Įgyva suras ir isz tu mainu išarėjo užsidaryti, ir dar daugiau uzsidaiys, 
APVOGĖ SALIUNA AUTOMOBILIU ims- I jeigu tie mainieriai negrysz iii darba.

it 1 D D 1 V! Vi. AI Kai Edvardas buvo surastas
IV žA I negyvas visi kiti mainieriai, 

STRAIKUOJA nieko nesake gryžo in savo na- 
 mus, gerai žinodami kad visas 

DETR.0IT, MICH. — Chrys- ju darbas ir triūsas buvo už 
ler automobiliu darbininkai dyka. Velionis paliko savo te- 
rengiasi straikuoti jeigu jie.ne- vėlius, keturus brolius ir pen- 
gaus Paszelpos ir Pensijos 
Fondo.

Jie nubalsavo straikuoti kai 
kompanija nesutiko duoti 
jiems szimto doleriu ant mene
sio Pensijos del penkių metu 
kontrakto.

Jie sako kad jie nori gauti

Privertė Darbininką
Iszgerti Bonka 

Sznapso

kios seserys.

PAVOGĖ MILIJONĄ
i DOLERIU

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Taryba niekados ne
turėjo aiszkaus nusistatymai 
kaslink Azijos klausimo.

Tukstaneziai Plieno Darbininku dabar Tas pats buvo ir su Kinijos

darbo neturi, uz tai, kad mainieriai straikuoja. j stojo |n taika Kiniečiams 

Ir Elektros Kompanijos pranesza, kad 
ir jos turės užsidaryti, jeigu tie mainieriai 
nesugrysz in savo darbus.

Tie mainieriai sako, kad 
pyko, ne tik kompanijos, bet 
Jie sako, kad jie nori dirbti 
nas ant nedėlios, ar jie visai

jiems insi-
ir Lewisas.

Įlenkiąs die-
nedirbs. Jie

Tautininkams, paskui ta pa
gelta nutraukdavo, ir dar vė
liau vėl siunsdavo pinigu if 
ginklu.

Amerikos Taryba savo tarpe 
negali sutikti ir susitaikinti. 
Kongresas, Karo Sztabas ir 
Taryba ant to klausimo negali 
susitaikinti. \

Amerikos Karo Sztabo aug- 
szcziausi karininkai sako, kad 
Amerika turėtu užimti Formo
sa salas ir ten Komunistams 
kelia užkirsti. Generolas Mac- 
Arthur isz Japonijos taip pat 
sako. Ir jis tai jau tikrai turė
tu žinoti kas ten darosi.

Amerikos Sekretorius Dean 
Acheson nesutinka su kariniu-

BOSTON, MASS. — Czia 
gal bus didžiausia ir drąsiausia t> , .
vagyste visoje Amerikoje. Sep- sako, kad jiems jau insipyko diroti tris 
tyni vagiai ramiai ir tykiai in- 
ejo in Brink Kompanijos kam
barius ir iszsinesze daugiau ne- kitokiu 
gu visa milijoną doleriu. Ten: 
buvo ir kitas milijonas bet va
giai nepajiege tiek pinigu isz- 
sineszti.

Jie septinta valanda tykiai gU

PHILADELPHIA, PA. —
Trys vagiai su atprovintais re
volveriais privertė sarga, dar
bininką atrakinti saliuna, isz 
kurio jie pasivogė apie devy
nis szimtus doleriu.

Kai jie visus pinigus susi
rinko ir dar kelias bonkas
brangaus sznapso pasiėmė, jie tokias paezias • algas ir tokias

Pensijas kaip Fordo automobi
liu darbininkai gavo.

Chrysler kompanijos atsto
vai sako kad jie negali sutikti 
su darbininku reikalavimais ir
jie nepaiso jeigu visi darbinin
kai straikuos.

R--^NoAS CITY. Police Darbininkai sako kad jie ne-, die scptim-a v<xi<xuu<x 
jautai rado subadyta lavonai ue kontrakto ir jie nori inejo ir atsidarė net septynias 
ant tamsios ir mažos ulyczios pen^įu metu kontrakta su Pa- duris ir privertė visus darbi- f

ininkus atsigulti ant grindų, dabar badauja, už tai, kad Lewisas yra jiems ■ ti Azijoje.
Tada jie juos suriszo ir sau isz 
lėto, be jokio strioko visus pi-

' nigus susirinko ir susikimszo
, in tris didelius maiszus, ku- a s ~
• riuos jie buvo su savimi atsi- HCdllOda fiiainieriamS OOt kuygllCZill, O mai- riumi butu iszmesti.
incsze. nieriai neturi pinigu. Lake Success> Tautu San*

Policijantu Kapitonas John junges susirinkimuose dabar
Szitos Straikos dabar dar randasi tik 1 iszkilo klausimas kuri Atstovą 

Minksztos Anglies Mainose, bet iszrodo.
kad jos prasiplies ir tarp Kietos Anglies Atstovas jau du sykiu ana ne- 
----- - - .... . . . • dele buvo iszkeles pareikalavi-
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BUVĘS KALINYS 
NUŽUDYTAS

dienas ant nedėlios ir vis laukti straiku ar 
kvarabu. Jie sako, dabar jie nei

Lewiso
Apie

Kansas City mieste. Jie vėliau 5zelpa ir su Pensijomis 
darado ir dažinijo kad jis buvo ■ 
neseniai iszleistas isz kalėjimo. 
Jis buvo Carl Moffett, keturios 
deszimts keturiu metu am- ‘ 
žiaus. Jo szeimynos nariai sa-i t I
ko kad jis su savimi tada tu-i 
rejo pusantro szimto doleriu. Barry Holiday, nepaprastas Policijantu Kapitonas John 
Bet policijantai jo kiszemuose vagis kuris važinėjo brangiau- n. Ahearn sako kad ta vagyste 1

NEPAPRASTAS
VAGIS

LONDON, ANGLIJA. —

rado tik viena penktuką. i šiuose automobiliuose, tuks- buvo taip sumaniai ir gerai su- 
Razbaininku ir tokiu žuliku tanezius doleriu szvaiste ir tvarkyta, kad jis yra tikras 

tarpe vienas penktukas nužu- kaip tikras milijonierius gyve- kad didžiausi vagiai visos 
dyto razbaininko kiszeniuje, no ir su didžiausiais ponais ba- valstijos ta darba atliko, 
reiszkia kad jis buvo nugala- liavuojo, iszsipyszkino sau

trys szimtai fabriku užsidarys, jei-
mainieriai nesugrysz in savo darbus.: kais, jis sako, nežiūrint kokia 

Mainieriai sako, kad jie ir ju vaikai ^XXatXkp^S

insakes dirbti tik tris dienas ant nedėlios.|

Kompanijos Sztorai dabar jau daugiau kurie net reikalauja kad p™- 
... . . . zidentas Trumanas su Sekreto-

•/ u ' -t cv VA J..IX vr. _ _ e » • •• • • • | « U. t’lt? U U v O JJČUL C1a.<u1Oi y 1-

į reiszkia kad jis buvo nugala- liavuojo, iszsipyszkino sau Policijantu virszininkas Ed- iViaillienU, DCS VlSICffiS jai! UlSlpyKO VISI tikima kad Tautininku Atstovas 
bintas, už tai kad jis neužsimo- smeginis ir paliko gražia gel-'ward W. Fallon tuojaus 
kejo kokias lažybas, ar kad jis tuonplauke naszle, kelis bran-i szauke visus savo policijos va-Į 
kam prižadėjo ka užmokėti ir gius automobilius ir baisiai i dus ir jiems insake kad net vie- i 
paskui neužmokėjo. į (Tasa Ant 4 Puslapio) j (Tasa Ant 4 Puslapio)

su- ergeliai tarp John L. Lewiso ir Kompanijų Jbutu paszalintas ir už’ i • v imtu Komunistu Atstovas.
O Prezidentas irumanas dar vis uz pe- Moskvoje, Kinijos Komunis- 

(Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio)'



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Vienas ligonis, ligoninėje, 

parasze savo paskutini testa
mentą ant slauges balto ancla- 
rolko.

Szvedijos laikrodžiu meiste
riai dalbai* iszrado kaip pada
ryti. toki maža ir lengva laikro
dėli kad jis ant vandenio plau
kia. Jis sveria tik puse auneo.

Vienas Kongresmenas buvo 
sugautas ir in kalėjimą nuteis
tas už visokias suktybes. Eina 
gandai kad ir keli kiti kongres
menai yra dabar tyrinėjami ir 
kad ne už ilgo valdžios FBI po
licija ir juos ima nagam

Prezidentas Trumanas Kon
greso praszys kad Senatorių ir 
Kongresmenu algos butu pa
dvigubintos. Jis nori kad jie 
dabar gautu $25,000 in metus. 
Iki sziol ju algos buvo $12,500. 
Jiems algas pakelti jau seniai 
reikėjo.

Už keliu dienu Amerika nu
trauks visus draugiszkus ir 
prekybinius santykius su Bul
garija. Bulgarijoje dabar ran
dasi apie szimtas Amerikie- 
cziu. Visiems jiems buvo insa- 
kyta isz tenai pasitraukti. 
Amerikos valdžia duoda Bul
garijos valdžiai žinoti kad mu
su Ministeris, Heath bus pa- 
szauktas namo, jeigu Bulgari
ja neatszauks visu savo intari- 
mu, ir nenustos intarinejus 
Amerikos atstovus kaipo szni- 
pus ir spiegus.

1 • • ■ ~ L
Nors Yugoslavijos vadas, 

Tito, dabar gėrimasi vakari
niams krasztams ir tikisi pa
galbos isz Amerikos, jo valdžia 
laiko nelaisvėje tukstanczius 
Graikijos vaiku. Raudonasis 
Kryžius jau kelis sykius yra 
pareikalavęs kad tie vaikai 
butu sugražinti savo tėvams, 
bet Tito ir jo valdžia nieko in 
tuos pareikalavimus neatsako.

Kiniecziai Komunistai stato 
tvirtoves ant Hainan Salos, 
kad galėtu atsikirsti Ameri- 
kiecziams kurie stato tvirtoves 
ant Formosa Salos.

Trumanas praszys kad Kon
gresas pakeltu, padidintu tak
sas, bet Kongresas nesutiks ir 
Trumanui pasiprieszins. •

“' • • " ' lu 1 lr

Kongresui nepatinka kad 
plieno fabrikantai pabrangino 
plieną, bet jie neiszdrysta savo 
pasiprieszinima vieszai iszkelti 
nes tie fabrikantai tada visa 
kalte mestu ant darbininku ir 
ju unijų.

Pragyvenimas vis bus bran
gus. Kai kurie daigtai atpigs, 
]bet kiti pabrangs. Kai plienas 
pabrango, tai ir daug kitu 
daigiu dar labiau pabrango. 
Eina gandai kad ir auglys pa
brangs apie puse dolerio ant 
tono.

Sovietu Rusija didina savo 
Laivyną, o Amerika mažina sa
vo Laivyną. Rusija tikisi kad 

.Laivynas yra ir bus labai rei
kalingas per kita kara, o Ame
rikos Ponai Karininkai sako 
kad Laivynas su savo karisz- 
kais laivais yra jau isz mados 
iszejes.

Rusija turi tris sykius dau
giau kariszku laivu negu Ame

rika.

Per ana kara Vokiecziai tu
rėjo szimta trisdeszimts du po- 
vandeniu laivu, submarinu. 
Sovietai dabar jau turi dau
giau negu tris szimtus. O Vo
kiecziai su tais savo submari- 
nais labai daug iszkados buvo 
padare Anglijos ir Amerikos 
Laivynui.

Vokiecziai vis drąsiau ir 
drąsiau ima pareikszti savo ne
pasitenkinimą su Amerikos 
tvarka ir pasiprieszinima 
Amerikiecziams Vokiet i joje.

Iszrodo kad nauja Naciu- 
Partija jau ima augti ir vėl in- 
sigaleti Vokietioje. 

—————— , • *
Neiszsigaskite jeigu sziais 

metais iszgirsite daug apie ki
ta kara, kad jau karas tuojaus 
bus, kad reikės su Rusija susi
durti ant karo lauko. Szitokie 
gandai bus paskleisti ir pa
leisti, kad privertus Kongresą 
investi in^tatyma imti in vais- 
ka jaunus vyrukus.

Augliu kompanijos sako kad 
jos pasirengusios patraukti 
mainieriu bosą John L. Lewi- 
sa in teismą, kai tik jis iszs-i- 
zios. Bet Lewisas sako kad jis 
nesibijo ir nepaiso tu grasini
mu. Jis kompanijas grasina da 
su kitomis straikomis. Truma
nas bijosi insikiszti in szita 
mainieriu klausima.

Paeztoriai pranesza kad 
sziais metais per Kalėdas ir 
per Naujus Metus jie sunkiau
sia dirbo nes sziais metais žmo
nes siuntė daugiau laiszku, 
korteliu ir dovanu, negu bet 
kada pirmiau.

Biznieriai pranesza kad žmo
nes daug daigiu gražina po Ka
lėju ir iszmaino ant ko kito ar 
praszo kad jiems pinigai butu 
sugražinti.

Prezidentas Trumanas isz- 
dave kraszto raportą ir prane
sza kad valdžia pastaraisiais 
metais in skola inejo, paskendo 
apie penkis bilijonus doleriu. 
Tai isz tikro nepaprastas biz
nis, kur skolos didėja ir niekas 
nepaiso.

*Butkus sako; “Asz velei isz- 
gulecziau ligoninėje du ar tris 
metus, pirm negu pergyven- 
cziau tuos skausmus antru kar
tu. Ta viską prarijanti, karsz- 
ta ir naikinanti jaunatves mei
le, kuri inleidžia savo letenas 
in žmogų ir tave sunaikina die
na ir nakti, staeziai pražudo ta
ve. Visi saves kankinimai, abe
jone, susirūpinimas ir svajone 
ir viltis pražūtis, kurias jau
nasis pergyvena, stengdama
sis iszsivystyte isz savo kevalo, 
galutinai parodo kad priesz to
kias aistras nėra jokios tvirto
ves. Jaunasis jaueziasi. kad ji 
gyva plaka. Nei vienas žmogus 
negali tos pirmos meiles kan- 
czias antru sykiu pergyventi. 
Szitokia jaunatves meile tik 
viena syki gali žmogų isztikti. 
Po tam jau jis apsitrynės, pasi
mokinęs ir apsideginęs. Po tam 
jis jau niekados tiek daug ne- 
iszkentes. Po tani ji meile gali 
sužeisti, bet jam jau taip ne
skaudės. Jis antru kartu jau 
apsirokuos, apsižiuręs ir tiek 
daug nenukentes. Pirmoji mei
le laibiausiai skauda ir mažiau
siai reiszkia.

Pirkie U. S. Bonus

VARGINGO ŽMOGAUS 
SŪNŪS IR RAZBAININKAS

ĮTITADOS gyveno biednas
• žmogelis su savo pacziule. 

i Per ilga laika neturėjo jie ne 
I vieno kūdikėlio, o ant senatvės' 
davė Dievas jiems patogu su-

i neli. <
Kada jiems Dievas žadėjo 

duot kūdikėli, atvažiavo pas 
juos karalius ir praszesi pas se
neli ant nakvynes o kaip bied- 
nei gyvene, tai norėjo atsakyt 
nes nežinojo senelis kad tai bu- ] 
v o karalius o ant galo dadave:

— Kad ne turime kur poną 
patalpint, bet jo atsakymas 
nieko nemaezino.

Karalius tarė:
— Seneli, atneszk kuli 

sziaudu, pataisyk ant žemes, o
Į del manes bus viskas gerai. Se
nelis taip ir padare, o karalius 
tarė:

karaliaus kaipo tėvo savo, kad ; 
pavėlintum man nusiunst ma
no lekaju, o jis padarys la vis
ką.

Bet karalius ir jo visi dvaro- 
kai labai gailėjosi lo vaikine- 
lio, nes karalius žinojo kas tai 
per karalaite, kad tik kas ten i 
nueina tai jau negryžta adgal, 
bet ka daryt karalius pavėlino 
tai]) kai]) savo sūnui, turėjo 
siaust ta biedna lekaju.

Paszauke razbaininkas savo 
lekaju ir tarė:

— Žinai, mano mylimas 
vaikeli, gavau prisakyma nuo, 
mano tėvo, jog rytoj anksti tu- ’ 
ri rengtis in kelione pergabent; 
mano mylima isz treczios kara- Į 
lystes.

Tas nuejas gult, ome gailiai 
verkt, bet už valandėlės at si-

— Ka jums Dievas duos, 
tai man pasakysi rytoj.

Dievas apdovanojo juos pa
togiu šuneliu, o tasai karalius 
ir buvo bevaikis, tai suraszes 
laiszka padavė tėvui to kudi-; 
kio ir tarė:

— Duodu tau pinigu ir j 
kaip paaugs tavo sūnelis tai I 
leisi ji in mokykla, o kai]) bus] 
dvideszimts metu amžiaus, ta
da atiduok jam ta laiszka.

Kada vaikinui sukako dvis 
deszimts metu, tada jam tėvas, 
atidavė ta laiszka o jis perskai-1 
tęs tarė:

— O jus ubagai! Kaip jus: 
drystat mane vadint savo sū
num, kad asz esmių karaliaus 
sūnūs, o ne kokiu ten ubagu!

Iszgirde tai tėvai pradėjo 
gailiai verkt, o jis apsirenge 
keliaut pas savo locna tęva.

* * *
Kada ėjo visa diena, daejo 

didele giria, o fenais susitiko 
razbaininka, kuris in ji tarė:

— Kur tu jaunas vaikinėti 
eini? Žinok kad asz visus už- 
muszu, tai ir tavęs gyvo ne pa
leisiu, nes da man pasakyk kas Į 
esi per vienas?

Karalaitis apsakė savo visa 
gyvenimą pas savo tikrus tėve
lius, ir pasakė jog esąs kara
liaus sūnūs.

Tada razbaininkas tarė:
— Prisiek man, jog kaip ] 

pareisim pas karalių,, kad sa
kytum jog asz esmių jo sūnūs,! 
o tu mano tarnas, o jeigu ne, 
tai tave czionais užmusziu.

Na ka daryt karalaitis pri
siekė jog taip sakis kaip raz- ] 
baiįlinkas norėjo.

Kada pribuvo pas karalių, ’ 
razbaininkas parode laiszka 
kuria karalius buvo suraszes.

Karalius perskaitęs ta laisz- ’ 
ka dirstelėjo ant jo ir tarė:

— Lekajus panaszus in ka
ralaiti, o tu iszrodai per senas. 
. Karalius neturėdamas ka 
daryt, tiko ant razbaininko ir

■ davė jam czina oficierio. Pave
dė pulką vaisko ir liepe kerą- ] 
votis.

Pabuvęs koki laika, aficie- 
rium, tarė pats in save:

! — Reike nutrotint mano le-i 
! kaju o tada busiu spaJkainas,! 
. nes negalėjo iszmislyt kitokio 
spasalho ji nužudint ir tare in 
karalių: Į

— Tieczioj karalystėje yra. 
labai patogi karalaite. Asz ja 
noriu už paezia, bet niekas jo-' 
sios ne parves kai)) tik mano 
lekajus, o kitaip negaliu jos] 
gaut, tai praszau szviešiausio 

dare durys ir inejo senas die
dukas ir tarė iii ji:

— Ko taip verki vaikeli?
Lekajus atsake:
— Kaip asz turiu ne verkt, 

karalaitis liepe man kad asz 
jam parvesezia karalaite kuri 
randasi treczio karalyste.

Senukas tarė:
— Neverk, rytoj kaip užsi- 

kelsi, pasakyk karalaicziui 
kad tau duotu dvylika karei- t 
viii o kai]) josi keliu tai pir- 
iniause rasi skruzdcliiia ant 
kurio visi mindžioja tai liepk 
savo kareiviams idant jie ja- 
sies aptvertu akmenais, josios j 
tau bus pagelboje. Tolinus ra-, 
si bites ant kuriu puola lietus 
ir sniegas, ir rasi didele žuvi i 
volojenezias po purvyną, tai 
liepk savo kareiviams tais 'bi
tes pridengi su bile kuom, o ta 
žuvi inmest in mares, o tau'bus 
pagelbėjo, o da toliaus pajojęs 
rasi du ‘karvelius peszantes, tai 
liepk savo kareiviams perskir
ti, o jie tau bus pagelboje.

Ant rytojaus lekajus anksti 
liepe paszaukt dvylika karei
viu ir leidosi in kelione.

Jodamas viską teip padare i 
kaip senukas jam buvo liepęs. 
Ant galo dajojo karaliaus pa
lovi, ir kaip tik pamate ji tėvas 
tos karalaites tare in ji:

— Žinau kad nori mano I 
dukters už paezia, tai asz tani 
parodysiu ant to spasaba.

Nusivedė pas vienas duris,.] 
atidarė ir padavė jam du szniu- 
rus privertus pilnus gaivu ir' 
tarė: i

— Žiūrėk dabar, jeigu tu 
gali gaut mano dukterį tai tau 
dovanosiu visa mano karulys-j 
te, o jeigu ne, tai ir tavo galva 
bus užverta ant szniuri.

Atnesze asztuonis gorezius 
aguonų sumaiszytu juodu su 
baltom ir liepe per nakti isz- 
rinkti baltas aguonas isz juo
du.

Likias vienas sau pamisimo:
— Kibą tik szimtas velniu 

gali ta darba atlikti, o ne žmo
gus per viena nakti, asz neno
riu pradėt, ba žinau gerai kad 
ne iszsirinksiu, eis galva ant 
szniuro! O Dieve mano! Turiu 
trumpa laika mano gyvenimo, / . . * .gal už tai, ka savo gimdytojus: 
pamecziau ant senatvės. Dieve 
mieliauses, atleisk mano nusi
dėjimus!

Ir teip mįsles praskendes 
atidarė akis ir paimate ant] 
grindos laipiojant skruzdeles,] 
kurios rinko aguonas.

Kada viskas buvo gatava, 
(Tasa Ant 3 Puslapio)

Pamarancziu Karaliene

Neva Langley, isz Lake
land, Florida, buvo iszrinkta 
kai pamarancziu ‘Orincziu’ 
karaliene. Szitas bankietas, 
turgas ar geriau sakant szi- 
tos rungtynes del gražuoles 
karalienes yra vedamos kas 
metai. Jau septintas metas 
kai tokios gražuoles yra ren
kamos. Ji ežia valgo apelsi- 
ni ir gardžiai juokiasi, nes ji 
yra linksma nes ji buvo isz
rinkta isz septyniolikos to
kiu gražuoliu Cypress Gar-
dens, Floridoje.

Iki kleteles arti, bet iki alto-1 
riaus toli.
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KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
Knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines ptises szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už
lieki!. Su paveikslais. 177 di- » 
dėlių puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis),] 
talpinusi sekanti skaitymai:] 
Ila isz maiszo iszlins, Apie bo- ] 
ba ka negalėjo savo liežuvio’ 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert,'Szv. 
Kristupą, Juokingų szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- i 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Gaižia Haremo nevalnin-:

No. 120 Dvi istorijos apie) 
Valukas isz girios ir Ant ne
mano. 58 puslapiu. 15c.

No.' 123 Septynios istorijos. 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, j 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas; 
ir pasaka apie čigonus. 4a pu-; 
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustvniu, Pcleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie] 
Valdimieras ir apie Bedali. 44] 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos:] 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 

' Keliautojui in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko- 

Į ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
i kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 

| puslapiu. 20c.
No. 133 Dvi istorijos apie 

] Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsui. 62 puslapiu. 15c

No. 134 Dvi istorijos apie i 
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 138, Keturios istorijos:' 
Irlanda, Robertas Velnias, Me-] . . I
dejus, Kaip Kuzma Skripko- j 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos: 

į skausmai, Mocziutes pasakoji- 
! mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.i .....No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas i 
senam dvare, Geležinis vyras, į 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c. i

No. 142 Trys istorijos apie, 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo-j 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o mainu inkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku-Į 
ežios nakti. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie 
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek -už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tanias, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo- 
galis. 62 puslapiu.- 15c.

No. 153 Trys istorijos apie 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No. 158 Keturios istorijos! 
apie Kapitonas Stormfield ‘ 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz-j 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus.] 
15c.

No. 160 Keturiolika istori- i 
ju apie Po laikui, Onytės lai- 
me, Per neatsarguma in balta] 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir niiszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi* žvaigž-] 
dės ir kitus dangiszkus kunUs, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c..

No. 166 Trys. istorijos apie. 
Suims Malkiaus, Iszklausytaj 
malda vargszo, Geras Medėjus.' 
15c

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, G ūdras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Ainianavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176Vl> Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
10c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

Kitokios Knygos
No. 178 Tikrausias Kabalas 

arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 179 Tikriausia Bury- 
kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai burykla del vyru ir mo
terų. 10c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 181 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 202 Novena, Stebuklui-- 
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10c

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
czio per 23i% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postai Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:,
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Smakas Ir Nikitas
Parasze Rusiszkos Armijos 

Kareivis A. J. N.

JJEKURIUOSE laikuose, se- 
toli nuo Kievo atsirado 'bai

sus smakas. Daugybe žmonių 
neszdavo in savo lizdą ir ryda
vo. Po kiek metu prisiartino 
toksai laikas, kad turėdavo kas 
menesis duoti pats karalius po 
viena žmogų isz savo karalys
tes.

Karalevime Vladimiero su 
snnaus Gleba pradėjo žmonis 
buntavotis, kad karalius Gle
bas nemielaszirdi ngai žmonis 
savo atiduodavo ant prarijimo 
baisiam smakui. Teipos-gi at
ėjo toksai laikas kad karalius 
Glėbas didelei susirupinias ma
tydamas kad negales žmonių 
apmalszyt ne kokiu spasabu, 
turėjo pristotie ant juju reika
lavimu, o reikalavimas žmonių

ne, man in gerkle paszinas in- 
lindo jeigu man isztraukti tai 
liksi gyva ant visados.

Karalaite net paszoko tai 
iszgirdus ba gyvastis buvo .jai 
miela, ir inkiszus savo ranke
les in gerkle smako ir rado ka- 
reiviszka karabiną su bagnįetu

buvo toks: Kad butu ligiai 
duodama ir isz karaliszkos 
szeimynos žmonis baisiam sma
kui. Ne buvo jokios rodos ant 
to, ba negalėjo nei vais'ko nei 
žmonių ąilos statytis priesz 
baisumą smako.

* * *

Viena karta prisiartino lai
kas atiduęti karaliszka dukterį 
in nasrus baisiam smakui, tada 
karalius iszdave prisakyma, 
kad visas miestas butu, gailei 
iszredytas ir 'kad žmonis mels
tu Dievo, kad iszvalnytu kara
laite isz nasrų baisaus smako ir
atitolintu ta nelaime nuo visu ! 
žmonių tos karalystes. Teipos-, 
gi, siuntė laiszkus ’ in visus! 
krasztus svieto, kad kas atsi-| 
rastu toks galinczius, eit ant i 
pleeziaus su smaku galetis tai 
tam duotu savo vienatine dūk- i 
teri už paezia ir apraszytu visa 
karalyste, vienok matydamas! 
kad jau artinasi prapultis jo ! 
karalystei ir jam, ba neatsira-' 
do toks galinczius katras butu 
stojas galetis su baisum sma
ku.

Tame prisiartino tasai laikas i 
kuriame jau reikėjo iszduoti’ 
savo mylima dūk te r i ant pra
rijimo baisiam smakui, apver
kė visas miestas tuom tarpu 
kada veže karietoj nelaiminga 
karalaite. Kada jau atvėže in 
ta vieta kuria buvo paskirta, 
iszlipo isz karietos ir ėjo sėst 
ant krėslo, o mine žmonių, žiū
rėdama ant jos gailės aszaras j 
liejo, o ji lenke galva atsisvei- ■ 
kindama su visais.

Toj smutnoj valandoj iszgir
do žmones dideli drebėjimą že
mes, visi szalinosi kaip galeda-; 
mi ba jau žinojo 'kad smakas j 
ateina, o už valandos iszgirdo! 
karalaite dideli kriokimą ir pa
mate liepsna isz nasrų smako, 
o kada pamate visa smaka, ta
da karalaite puolė ant žemes ir
apmirė, o smakas paemes nu-. 
nesze in savo lizdą, bet ryt ne ' 
rijo per kėlės dienas, už tai kad • 
buvo labai patoga. O da pada- j 
bintą in deimanto vainiką auk-! 
so žiedas ir szilku rubus.

Tuom kart kada ja smakas ; 
nesze, josios szunelis buvo at-; 
Jbeges paskui ja, kuri laikyda- j 
vosi savo pakajuje.

Kožna vakara parbėgdavo! 
smakas nak votie iii savo lizdą' 
tada karalaitiene susimylėjo jo 1 
paklaust, ar yra toks galingas j
ant svieto, kad galėtu prieszai 
ji stotie. Viena karta parbėgo 
smakas kriokdamas ir puolėsi 
prie karalaites, o ji labai persi
gando, nes smakas tarė:

— Nesibijok, gelbekie ma-

Vestuose ir taip darbai 
ne kas, 

Bet darosi bjauriai viskas, 
() pedes dienoje, 

Nuo guzntes apsvaigo 
ne vieno galvoja. 

Yra toki ka savo uždarbius 
pragėrė, 

Nei sztorninkams neatidavė, 
O vienoje vietoje velniava 

. prasidėjo,
Traukėsi per galvas nieks 

nežinojo, 
Net keli palicijonai pribuvo, 

Tiejei ka iii ju rankas 
pakliuvo, 

lu lakupa nugabeno, 
Ir gerai nubausti gavo. 

* * *
Girdėt kad moterėlės 

pametineja vyrus, 
O apsirenka sau kitus, 

Bėginėja in platu koutra, 
Nepaisydamos nieko.

Vaikai pavirto in niekus, 
Paaugia, nuo tėvu iszrunrje, 

Priglausti ne nori tėvus 
senatvėje, 

Ir da dabar ant Lietuviu 
rugoja, 

Bet Lietuviai nekalti, 
Nes juos taip iszmokino, 
Dabar vieni kitus kaltina, 

O kožnas save teisina.
Apie szita dalyka bus gana.

* * *

Vienas vyrukas isz Virginijos, 
Pas dranga svetingumą rado, 

Nes jam keletą szimteliu 
kasztavo, 

Per straika iii dideli miestą 
nuvažiavo, 

Bet tasai vyrelis baisiai 
prisigavo, 

Ne teko pinigėliu, 
Ir da gavo padekavone,

Kaip tai, in kaili gerai gavo! 
Sziandien nuo savo giminiu 

pagelbos szarike, 
Kad prisiunstu bilietą 

parvažiuoti, 
Mat» szia. gadynių, 

Niekam negalima tikėti!
Tikra teisybe, a nie? 

* * *
Viename miestelyje 

gero nėra, 
Isz nekuriu moterėliu gero 

ne yra, 
Ne gana kad kiauliszkai 

apsieina, 
Bet tankiai nakti, 

Kur ten nueina, 
Mat, sėdi ligi dienai, 

Nenubosta nei vienai, 
Sztai, diena neturi laiko 

ka daryti, 
Tai turi nakti ta darba 

atlikti, 
Sziandien visko nesakysiu, 

Ant kito laiko paliksiu.

penkių pėdu ilgio, o isztrąukus 
tarė:

— Sztai kas tavo gerklėje 
buvo inkluvia, turbūt su kokiu 

! galingu kareiviu galejeisi, o 
| smakas atsake: •

— Tai toki pipli užtikau ji
sai man norėjo’su tai adata aki 
indurt tai pajutau lik uodo 
kandi ir tuojaus intraukiau in 
gerkle su visais jd ginklais, ir 
da turįu toki žibanti szonkauli, 
iszimk lauk. Karalaite iszeme I
ne szonkauli, bet karda su pa-

I raszu:
“ Visoczajszji szef polka 

Gleb. Vladimirovicza. ” Tuo
jaus pažino kad vyriausios 
gvardijos karaliszko pulko va, 

! do kardas. Tada karalaite pra
kalbėjo in smaka:

— Daug galingas smake, 
tai asz mistinu jog nėra galin
gesnio už tave?

Smakes nusijuokęs tare in 
ja:
-- Yra Azijoj už Kaspiskuju 

mariu graborius, (kuris skuras 
dirba), kaime Kaszniy, Nikita 
Ogly, tai priesz ta ne galių 
prieszytis, ba jisai drūtesnis už 
mane.

Karalaite iszgirdus labai nu
džiugo ir mistino, kokiu spasa- 
bu.galėtu duoti žine savo tėvui.

Ant rytojaus smakas iszejo, 
o karalaite paėmė balta szilki- 
iii kaspinėli, parasze savo tė
vui kad gyva, kokioj vietoj ir 
kaip ja gali iszgelbeti, ir nžri- 
szus szuneliu ant kaklo siuntė 
pas tęva, o szunelis buvo pri
pratęs prie jos ir suprato viską 
ka tik in ji kalbėjo.

Nunesze szunelis laiszkele 
pas tęva, o tėvas nieko ne lauk
damas leidosi in Azija pas Ni
kita, paregėjo per Įauga atei
nanti karalių sudrėbėjo ir per
trauke dvylika skuru, kurias 
tuom tarpu laike rankose, o ka
ralius priėjės prie Nikitos pra
sze pakarnais žodžiais kad gel
bėtu jo karalyste ir vienutei© 
dukterį, bet Nikita ne apsiėmė, 
o už tai kad per jo priežastį 
pertrauke dvylika skuru, ba 
jos jam daugiau apėjo negu jo 
karalyste.

kus savo dvaro ir prakalbėjo 
in juos:

— Kokiu budu but galima 
perpraszyt Nikita, kad apsiim
tu gelbetie ju karalyste, ba jau 
kas kartas vis ėjo mažyn žmo
nių Glebo karalystei.

Keliavo visokį ponai ir kai- 
muocziai, bet nieko ne naudojo 
ba da piktumas Nikitos nebuvo 
perėjas. Tada vienas atšiaurias 
Francuzinis kareivis atejas 
prie karaliszko palociaus sake 
jog jis gali duotie rodą, o tai 
iszgirde tarnai davė žinia ka- 
ralui, o karalius, liepe tarnams 
paszaukti, kuris inejas in pa
ką j u tarė:

— Szviesiauses Vieszpatie, 
asz girdėjau tokie nelaime ju
sti vieszpatystoje ir tamista la
bai rūpiniesi apie tai, tai asz 
jum duosiu rodą, o karalius isz- 
girdes tuosius žodžius, pastate 
krėslą, ir prasze sėst, o ant ga
lo dadave:

— Jeigu tavo žodžiai iszsi-
pildmtu tai sėdėsi už vieno sta-j 
lo su manim ir turėsi iki smert į 
duona ir valnyste, bet Francu-1 
ziszkas kareivis tarė:

— Asz mislinu szitaip: rei-! 
ko surinkt keturios deszimts j 
menku vaiku nuo szesziu iki ; 
septynių metu senumo, o kad! 
visi Imtu sieratos, neturėtu nei; 
tėvo nei motinos, ir reike juosi 
vienaip apredytie tada juos vi-: 
sus nugabensi in Azija, ir kada

Nauji Maud ymo Rubai

Szitos dvi gražuoles paro
do kekius drabužius mergi
nos ir moterys neszios eida
mos maudytis szia vasara.

Mums iszrodo kad jodvi 
daugiau nori pasirodyti sa
vo kūno gražuma negu tuos 
rukus, kurie vis mažiau ir 
mažiau uždengė ir vis dau
giau ir daugiau nunuogina. 
Jodvi loszia in krutamuosius

paveikslus.
Jųdviejų vardai yra Doro

thy Abbott ir Jean Ruth. 
Jodvi su szitokiais rubais 
raivosi ir darkosi in Fran
ciscan vieszbuezio, hotelio 
pruda in Hollywood, Cali
fornia. Kažin, ar jos taip ap- 
siredžiusios ar nusirengu
sios, nori eiti maudytis ar 
tik darkytis ir vyrus erzinti?

tai arklys galva kratys, tai ant 
to galėsi pažint. Ant rytojaus 
karalius’ įsistatė dvylika panų 
su žirgais puikiai inredytais, ir 
liepe jaunikaieziui mint. Jau
nikaitis pamatęs kad visos 
dvylikos kaip viena pamėtė 

! vilti atminimo, nes atlėkė bitu- 
' ke pabirzgejo arkliui po nosia, 
o arklys eme giluot ir teip at- 

! mine, net tris kartus su pagel- 
ba bitukes, o karalius padova
nojo jaunikaieziui tos dvylika 
panų del jo vaisko ir gryžo na
mon su 'karalaite.

Karalaite ji teip pamylėjo, 
1 jog kada razbaininkas atsi
traukdavo nuo jos, tai ji tuo
jaus bėgdavo pas lekaju. O vie
na karta užtikęs ja pas lekaju, 
prasze tėvo idant ji nužudytu, 
o lekejas padavęs tais dvi 
plunksnas pamokino ja ka da
ryti su jom.

Kada jam galva nukirto ka
ralaite paėmus pridėjo prie 
stuobrio apvedė aplink kakla 

l su viena plunksna, o su kita 
j pakrutino lupas, o jis atsikėlęs 
I tarė:

— Asz mislinau kad žmo- 
; gus prisiege tik iki smer-t, o po 
1 smert gali viską iszpažint, o 
' karalius su dvarokais pripaži- 
I no kad tai yra teisybe jog žmo
gus prisiekė tik iki smert, o po

1 smert gali viską iszpažint.
— Tada lekajus tarė: Asz 

esmių karalaitis, o jis yra di-
iteisit pas Nikita, Jie

— Nikitai, Nikitai, pasi
gailėk mus, ir gelfbek mus visus 
ir musu brolius, tada Nikitai 
nusibos klausyt ju verksnio ir 
praszymo, tada jisai ju pa
klaus:

— Iszleiskite drueziausia 
jauti ir inpykinkitę ji. Kada ta 
padare, tada

džiausiu razbaininku ant svie
to, priesz kuri prislėgiau, jog

bet jisai
pagriebė 
permetė teip kai]) peluka. Tada ■

M r • fiį LU. |J1 ivbZi LklLLL |J1 LolLillclLI. TVXVargingo Žmogaus |)ripaansiu ba
Sūnūs Ir Razbaininkas i1311,1111 kerszino užmusziBut.

i Po tam razbaininkas likos 
i nukirsdintas, o lekajus apsipa- 
cziavo su taje karalaite ir su
laukė vėlybos senatvės.

----- PABAIGA—- . s ‘

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

gul visi atsako:

Nieko nenaudojus sugryžo 
namo, suszauke visus rodinin-

Komunistai
Suaresztavo

Israel Jacobson, Amerikos
į Paszelpos Komisijos vadas, 

Budapeszte buvo Komunis
tu suaresztuotas Vengrijoje.

: Isz Vienuos Komunistu ofi- 
1 su buvo praneszta kad jis 

buvo suimtas ir suaresztuo- 
į tas kaipo sznipas ir szpie- 
i gas.

Jis tik vienas isz keliu tu
zinu tokiu Amerikos atstovu 

: kurie buvo ir yra aresztuoja- 
! mi tuose krasztuose. Komu

nistai visomis galiomis sten- 
į giasi musu varda suterszti ir 

musu intaka sumažinti, pa- 
i rodydami kad jie nesibijo 
■ Amerikos ir kad Amerikie- 

cziai yra bejiegiai.

i lėk mus gyvenaneziu, gelbekie 
mus nuo smerties, tai yra nuo 
smako, prapuolė musu tėvai, o 
ne užilgio ir mes pateksime inI

i ta nelaime. Tai asz mislinu kad 
ir akmenine szirdis butu, turė
tu susini inksztyt.

Karatui patiko ta pasaka ir 
tarė:

— Ne 'busi užmirsztas nuo 
manes, tegul Dievas man pade-

! da. pagal tavo rodą.
* * *

Ant rytojaus karalius surin
ko keturios deszimts sierateliu, 
pamokino ka turi daryt ir lei
dosi in kelione.

Kada pribuvo pas Nikita, 
! vaikucziai iszpilde prisakyma, 
! o Nikita apsireuges atėjo m

Nikita atkėlė ves tarė:
— Nežinau, ar galėsiu ar

ne apgalet ta smaka, bet reike 
pabandyt, o ant galo dadave in 
karalių:

Svarbus Praneszimas

— Mažu su Dievo pagelba karalius atejas tarė:
galėsiu eit.su smaku galetis. ! -— O ka tu mano vaike, ar

Liepe iszsnialuot keturios! padarini ka tau liepiau, o leka-j 
tukstaneziu pėdu drūtos virves 
o kada jau buvo gatava, tada 
Nikitas apsiviniojo virvėm ir 
artinosi prie smako, o kada j ...
smakas pamate ateinant Niki- de žmogų ii nukilto jam galia Pa/Įavi-mn. Ppąry ant. Žemgalio 
ta puolė iii lizdą ir pasikąvojo, it liepe piig\dint, o lekajus se- (^Atminimas isz keliones in Le- 

>- i dės ant kreses pradėjo verkt, i 
ir! Tame atlėkęs karvelis padavei 
o 
ir

Pasiskaitymo Knygeles ! ----
jus tarė: j Penkios Istorijos apie Burike

1 ei]), padariau o kara- ir purikas> Kareivis it Velnias; 
ir liūs tarė: Kas Alan Nakci Acitiko (Dzūko 

pasaka); Užliekos isz Senovės

o Nikitas priejas pradėjo mė
tyt akmenius ir medžius 
szauke smaka ant galiniu, 
smakas ne po ilgam iszlindo 
tarė:

— Czia per mažas piečius 
del mus, turime jieszkot didės-1 
ne ilguma arba plirie, o Nikita 
atsake:

dinius Krasztus). 96 pus. . .25^ 
Trys Istorijos apie Irlanda 

dvi plunksnas, viena isz tiesio NeMtybe suspaustai R»- 
į sparno, o kita isz kairio ii ta- įerį..as Velnias; Medėjus; Kaip 

re: . . i Kuzma Skripkorius liko Tur-
Pridek ta galva prie lie- Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 

menio apvesk isz tiesio sparno SAijle pub. co. Mahanoy City, Pa. 
plunksna aplinkui kakla tai!
galva prigys, o isz kairio spar-!

— Jeigu nori, tai galim eit1 no plunksna pakrutik jo lupas, 
bile kur. Smakas tiko ant to, ir i o jis pradės kalbėt, 
leidosi toliu in pietus, o kada1 * *
atėjo in paskirta vieta, smakas !
mėtėsi ant Nikitos, bet tas pa-. Įjlls
griebės ji už gerkles pradėjo tuom UCgyveliu, ir inejas ta

Neužmirszkite kad dabai 
Saules” prenumerata in So 

vien. Valst. yra $5.00 metams
* * * o $3.00 ant puses meto.

Ant rytojaus iszgirdo kara-Į 
kad tas lekajus kalba su

griebės j
smaugt, o smakas maty dainas 
savo smerti pradėjo melstis 
gvvasties, o Nikitas atleido ta-

— Pasidalinkime mudu že
me pusiau, o tada asz ne eisiu 
in tavo žeme, o tu in mano.

Nikitas sutiko aut to, nusi
kalė pinga jienkiu szimtu pėdu 
ir atejas pas smaka tarė:

— Dabar Hindu turim ženk-: 
la tarpu mudviejų žemiu-pada- ‘

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai

i primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka

i laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti re “, . * 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de-^e iszSe^)(‘.|o.

i kavojame visiems už platinima *
j “Saules,” lai visus Dievas už L> kelinta 
! laiko koilgiausia ir visame lai-i apsipaeziavo 
! mina. Platinkite mylimi broliai' laimingai gy 
ir sesutes jųsu laikraszti, o mes --- G

i už tai busime jumis szirdingai --------
' dėkingi. — "Saules” Redyste, Pirkię U. S. Bonus Sziandien!

o asz laikisiu.
Teip jie be ardami atarė iki 

mariu, o smakas sustojas tarė:
— O kai]) mares mudu da

lysime? O Nikitas atsake:
ma

ma-Kada smakas inlipo in 
; res tuojaus prigėrė, o karatai-

* *
nedelia Nikitas 
su 'karalaite ir 

gyveno.

— Mandras busi žentas, bet 
da viena užduoti turėsi iszpil- 
dyti, tada bus gana.

Dabar karalius paliepė už- 
kinkyt arklius, sėdo karalius 
su duktere ir jaunikaieziu nu- Į 
sidave in pamare, o karalius!

• Įiaemes savo dukters žiedą ir į 
inmete in mares, o lekajui liepe ,

: iszimti ir atneszt jam.
Jaunikaitis stovėjo ant kran

to ir gailei verkė, o žuvis isz- 
neszus žiedą padavė jaunikai
eziui.

Ant rytojaus paszauke kara
lius lekaju ir tarė:

— Parodyk man žiedą kuri 
buvau vakar imnetes in giluma 
mariu, o jaunikaitis padavė 

! karaliui ta žiedą, o karalius ta
re:

I — Ryto, anksti parodysiu! 
tau dvylika jiaini ant arkliu, 

i bus vieno 'budu, tai jeigu pa
žinsi mano (lukteri tai gausi 
už paezia. Jaunikaitis mistino

i jog bus sunku atminti, bet at
lėkus bituke pasakė jaunikai
eziui jog jos arkliui lys in uosi; j
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— Sukatoj pripuola 
tos Agnieszkos. Ir ta 
1529 metuose Vilniuje 
baisus gaisras.

— Lietuviu Moterų

i to V;
Jonas

ilgi ja. Kunigas 
pasuke prakal-

Kliu-! 
,’bas isz.Schuylkillo pavieto, tu
rėjo savo Metini Vakariene ir j 
tSzoki, Pauedelyje, Sausio, Jau. į 
164a diena, Elk’s svetainėje, i

mi-1

kvortų pieno, kad ūkininkai 
galėtu brangiai imti už ta pie
ną, kuri jie mums parduoda. 
Tas pats su visokiais citriniais 
apeisimais, kuopusiais ir ki
tais lauko vaisiais.

Mes nespėjome szita savo 
straipsneli užbaigti, kai atėjo 
žinios isz Vaszingtono, kad 
valdžia nupirko dvideszimts 
keturis milijonus kenu pycziu,

Anglijos Windsor Karalaicziai

vavo tame vakarėlio. Komite-Į 
tas tuo vakarėlio buvo Ponios: i 
A. Benedict, M. Kohutka, Ed. į 
Dalton, A. Rugienius, J. Domą- j

Stevenson, C. Klein, J. Zane- 
cosky, Edm. Slezosky, J. Bur
gess, J. Pangonis, J. Stefana- 
vage, (’. Sincavage, J. Alansky PRAGYVENIMAS

ieguzi

sauga. Visi tie pinigai buvo 
penkines ir deszimtines ir nei 
bankos, nei kompanijos negali 
tu pinigu susekti.

Kompanijos atstovas sako 
kad kompanija prižada duoti 
szimta tukstaneziu doleriu tam 
žmogui kuris sugaus ar pra- 
nesz kur tie vagiai randasi.

AZIJOS KLAUSIMAS
BAISIAI SVARBUS

- Valdžia turi milijonus bu-; 
szeliu bulviu, kurias ji nusi
pirko nuo farmeriu, ūkininku,; 
ir dabar nežino ka su jomis da
ryti. Valdžia tas bulves dabar 
siulina už dyka kitiems ukinin-

,siautė s’eins nusirinkusiems kad jie i kams, kad jas suszertu savo 
i daug yra padare bet dar dau- j gyvuliams. O Butkuviene tu-i 

del ri taip brangiai už tas bulves 
mokėti sztore.

Mes gerai suprantame, kodėl
Butkuviene dabar taip pyksta,1 persiku. O mes už tas pyczias 
ir piktai klausia: Kas ežia da- turime brangiai mokėti, 
rosi? Ir mes su ja pakeliame 
savo baisa ir klausiame: Kodėl 
valdžia superka tiek maisto, 
kad tas maistas butu toks1 
brangus sztoruose? O valdžia, 
prisipirkus tiek maisto, nežino 
ka daryti! Ir tuo paežiu sykiu 
ta pati valdžia bliauna ir zau
nija, kad maistas turėtu atpig-į 
ti. Czia tikri szposai!

Amerikoje randasi per daug.

Tas 
pats ir su slyvomis ir griusze- 
mis.

Valdžia superka milijonus 
tonu rugiu, kviecziu ir kitu ja
vu, kad ūkininkai galėtu isz 
žmonių lupti baisiausius pini
gus.

Valdžia ta maista dabar da
lina mokykloms ligoninėms ir 
kitoms instaigoms. Bet negali; 
viską iszdalinti. Valdžia ir gra- 

--- — ------- maisto sziandien, bet valdžia žumu ir piktumu praszo ir rei-
I A IK R A ^7C71 AI ta Uiaista naikina, kad ukinin- kalauja kad mokyklos vis dau-j 

x o z Perkąrą giau ir daugiau to maisto imtu, j

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

I Klemensas Užlipi-

IR DURNI
pripuola treczia Nedelia po į
Kalėdų. Taipgi ta diena 1940;

^uH^-ylL^B^^-įLaikrasztininkai Skel-
der nuteistas an

kams pasigerinus.
mums nebuvo gana maisto ir 
tada valdžia aiszkino, kad už!

t keturiu metiiiįjj^ Pi’^g’yVCniniSS tai viskas taip brangu. Dabar 
in kalėjimą už palszyvus pas-i 1 viaJ
portus.

— Panedclvje, Szv. Rei-j 
hiundo P. Taipgi ta diena 1793 į 
metuose baisenybių ir skerdy
nių laikas Prancūzijoje, baisiai 1 
daulg iszžudyta; kiliems gaivos 
nukirstos.

—• Utarninke Szvento Ti-| 
motiejo. Ir ta diena 1939 me-į 
tuose žemes drebėjimas in Chi- į 
le, miestai sugriauti, i 
szimts tukstaneziu žmonių ‘žu-i re, ^aj jįs “saule” skaito ir ti 
vo. Taipgi ta diena 1848 metuo- į ki in ka “ga.uie 
se buvo surasta aukso Califor-I 
ui jos valstijoje. Žmones isz vi-į sake kad jį ta diena> 
.su krasztu ir pasaulio j. 
skubinosi in Californija ji 
koti ir kasti to aukso.

• T>. . n . . . j : per daug maisto, ir už tai vis-!irlgesnis; Szeimiilinkes kas taip brangu! Cziastacziai
Pyksta. galima sakyti, ta musu valdžia1

į pakviszo ar meluoja.
MAHANOY CITY, PA. — Į Kai mes ejome mokslus, mus Į 

Butkuviene musu miestelyje mokino, kad kai per daug ko 
dabar ant “Saules” ir ant visu atsiranda ar per daug yra pa-i 
laikraszcziu baisiai pyksta ir gaminama, tai tada tas maistas: 
sako, kad visi jie nežino ka jie 
raszo. Seni's Butkus ana vaka
ra užėjo pas mus ir pats nusi- 

irisdc- i skunde, kad jo moteris ji iszba-

Windsor Karalaitis ir Ka
ralaite atvažiavo in New 
York miestą ant laivo S. S. 
Queen Elizabeth. Jo žmona,

gu kuriu verte buvo apie ketu
rios deszimts Tukstaneziu dole
riu. Bet policija turėjo ji pa
leisti, nes niekas negalėjo pri- j 
parodyti kad jis buvo tuos ’ 
brangius akmenėlius ir žiedus 
pasivogęs.

Po teismo, jis iszvažiavo antį 
keliu dienu in kalnus ir su po-;
nais jojo in medžiokle ir vaka-! vis randasi szimtas ir trisde- 
rais su bagotomis poniutėmis 
szoko ir baliavuojo. Viena va-

Valdžia mokykloms pasiuntė 
ir dar dabar siunezia tiek bul
vių, kad tos bulves jau net isz į 
vaiku ausu kyszo. į

Visi mes atsimename kai ke
li metai atgal, valdžia sudegi-' 
no milijonus buszeliu bulviu ir 
kitas užarė ant lauko. Bet da
bar valdžia to nedrysta daryti,i 
nes tada daug žmonių baisiai
pasipiktino. Dabar milijonai kara jis sugryžo in savo viesz- 
buszeliu bulviu supus valdžios buezio hotelio kambari, para- 
tvartuose, o mes vis brangiai sze trumpa laiszkuti ir nusi- 
už bulves mokėsime. Tas pats szove. Jis turėjo su savimi sena 
ir su kiausziniais,

ar tavoras atpigina. Ant szito-1 
kio mokslo ir nustatimo visa 
musu pramone remiasi. Bet 
dabar valdžia ir politikieriai 
insikiszo ir viską kojomis 
augsztyn apvertė. Dabar juo 

Jis sako, kad jo žmona jam daugiau maisto randasi, juo jis 
, kai brangesnis! j 7 .

Saulėje” skaitė kad beveik ir už visa tai mes patys esą-! 
jiesz-1 viskas ima atpigti, nuėjo in ! me kalti, kaip yra kalta ta mu- 

I sztora ir užmokėjo asztuonios: su gera skaitytoja Butkuviene. 
• deszimts centu už tužina kiau- Kai tas Instatymas primokėti 

Maizeville, Pa. — Mainierys sziniu ir beveik tiek už švara ūkininkams buvo investas, ma-į 
buvo -sužeistas j sviesto. Ji sako, kad ji nori žai kas paisė ir nieko priesz ji 

dis ; žinoti, kur tas pigumas apie nesake. O tas Instatymas da-: 
bar užtikrina ūkininkams kad 

. _________ ____ - __  valdžia jiems primokės už vi
lnį va. Didelis akmuo nukrito . iaikraszeziai baisiai piktina, sus vaisius ir javus, kuriuos jie 
ir palaike iii ji. Dino gi eitai ; nes jį tenaį skaito kad valdžia negales parduoti. Mes tam In-i 
nuvesztas in Locust Mountain i įurį milijonus tuzinu kiauszi- statymui pritarėme ir dabar; 
.1 igOirbute, kur daktarai sako) n^n nAŽinn Ira. isia dawt.i I niclm namlima nori a v-tr+i

raszo.

Juozas Billius
in Maple Hill kasykluose.
ežia diibo kaipo inainierys, ir i kuri “Saule” raszo?
likos sužeistas in peczius ir iu į Butkuviene “Saule” ir kiti

i niu ir nežino ka su jais daryti.
1 į Valdžia tuos kiauszinius jau 

i du metai kai renka, ir dabar 
I nežino kur juos padėti. O ji tu- 

Girardville, Pa. — Szvento - rį įaįp brangiai už viena tuzi- 
\ ardo Draugyste mvesdino j j^giį mokėti
naujos valdybos narius Nede-j Viena gražia diena ana nedė
liojo. \ isi nariai atejo in mi- : je valdžia nupirko du milijonu 
liiiga su savo moterimis ir visi SVaru sviesto, ir ta paezia die

na Butkuviene turėjo du centu 
daugiau mokėti už švara svies- 

į to.

labai gražiai pasilinksmino. 
Klebonas, Kum Mykolas Dau
mantas visa milinga vede ir

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

Utarninke, JANUARY 24 
diena 1950 bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole
rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ir 
neaplaikys vandens, Atsi
lyginkite tuoj aus.

Mahanoy Township Authority.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRAB ORIUS 
Laidoja Kunvs Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

MS WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

i tu vadas dar vis sznekasi ir ta- 
Iriasi su Sovietu Vadais. Czia,
I rodos, Sovietu vadai jau susi
kirto su Kinijos Komunistisz-

! kais Vadais.
! Kinijoje, Peiping mieste Ko
munistai jau užėmė Amerikos 
Konsulato ofisus. Amerika vi
sus savo atstovus isz czia iszsi- 

jiems szpyga parode sau sme- traukįa 
genis iszsipliaukszdamas.

karalaite buvo iszrinkta kai
po geriausiai ir madingiau
siai pasiredžiusi moteriszke 
Amerikoje.

KONSULATAS 
PAIMTAS

O Amerikoje gyvas miszinys 
: ir sumiszimas, nes rinkimai vėl 
visiems rupi, ir szitas Kinijos 
ir Azijos klausimas bus per 
rinkimus iszkeltąs.

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
Komunistiszkoje Kinijoje da PLIENO FABRIKAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
cziaus tupi ir sako kad jis ne
mato jokio reikalo insikiszti in 

! ta klausima. Prez. Trumanas 
į nori palaikyti gerus santykius 
su Lewisu ir su mainieriais, bet 
tuo paežiu sykiu jis bijosi su- 

mes sziandien taip brangiai buvo intaisyta mažas Vokisz- pastangos visus Amerikieczius Pykinti kompanijas, nes jam 
isz to kraszto kuo greieziausiaii ateinantieji rinkimai rupi, 
iszveszti. ’ •

Amerikos Pagelbininkas-1 JAUNI DRAIVERIAI 
Walton Butter- I --------daugiau negu milijoną busze- jautai buvo greitai pasiunsti worth sako kad negalima pa- PHILADELPHIA PA 

liu pirksis isz ūkininku ir neži- in jo puosznius namus, kur jie laikyti Užsienio atstovybe ta- per dauo- nelaimiu su automo-
nos kur tuos javus padėti ar viską iszvarte ir iszkrapszte me kraszte, kuriame ji nėra pa-; biliais atsitinka kai jauni tuos
kam atiduoti. apie devynios deszimts tuks-į geidaujama. automobilius draivina. Vi-

Amerikos Konsulato atsto- j sįems pavojus daug didesnis, 
ir moteriszku kaili- vai jau sudegino svarbiausius kaį jaunuoliai draivina auto-

szimts penki Amerikiecziai. 
Apart to dar ežia randasi apie 
trys tukstaneziai Amerikos pi-; 
liecziu kurie nieko bendra su į 
atstovybe neturi.

Amerikos valdžia tuoj aus 
už kuriuos ir labai keista lazdele, kurioje pranesze kad bus daroma visos

turime mokėti.
Valdžia dabar turi prisipir-

kus tris szimtus milijonu bu- Kai policija sužinojo apie jo
szeliu javu ir sziais metais dar nusižudinima, tai vieni polici- Sekretorius,

kas brauningas. Jis su szitu ir 
nusiszove.

PHILADELPHIA, PA. —

Tas pats su javais, bulvėmis, taneziu doleriu vertes žemeziu-1 
kiausziniais, mesa ir drabu- gu žiedu i 
žiais. Mes per taksas perkame niu. Kiti policijantai buvo savo rasztus, kad jie nspapultui mobilius 
visus tuos daigtus kuriuos vai-.......................... "

i džia perka ir paskui dvigubai 
ar trigubai už 

į daigtus mokame sztoruose. 
j Tai mes visi 

nieko negalime padaryti. is2 Butkuvienes, kuri ana die.
Kai ūkininkas negali bran- na atejo pas mus ir taip nusi. 

giai parduoti savo javus ar vai-' skunde Bet mes Butkuvienei> 
sius, tai valdžia viską nuo jo vyrui Butkui ir visiems sa. 
nuperka. Kai valdžia isz ūki-’ yo skaitytojams norime pasi. 
ninko viską nuperka, tai taS| aiszkinti. kad kai mes tokiais 
ūkininkas visai nepaiso apie nemalonias žinias paskelbiame! 
tuos žmones kurie norėtu ka mes te;pgj pykstame, Bet mes 
isz jo pirkti. , esame ,jek kaiti, kįek ta musu

Per pastaruosius kelis mene-' gera skaitytoja 
sius, valdžia yra prisipirkus į 
daugiau negu szimta milijonu

greitai pasiunsti in ta vieszbu- į in Komunistu rankas, 
ti.

Pasirodo kad Londono Scot
land Yard policija jau seniai 
szita bagota vagi seke ir jau 
buvo rengusi ji suimti, kai jis 
sau smegenis susisprogdino.

Policija tikėjosi kad jai pa
siseks suimti ir jo draugus, jo 
pagelbininkus, bet dabar visi 
spėja kad ir tie pagelbininkai 
panasziai isz policijos slastų 
paspruks nusigalabindami.

Policijantai spėja kad czia 
Butkuviene, vįs buvo trijų ponu vagiu dar- 

nes mes tik praneszame ka mes bas: Ponas Holliday poniueziu 
iszgirstame, nors mums, kaip g-givas apsvaigindavo su savo 
ir jums baisiai nepatinka!

tuos paežius

nesidyviname

APVOGĖ SALIUNA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

privertė darbininką, szeszios; 
deszimts metu amžiaus, Albert 
Ashton, iszgerti Visa bonka 
sznapso kad jis negalėtu poli-

Jaunuoliai kad ir nedurna- 
! voja su automobiliu, dar nėra 
1 gana inprate, ir nežino ka da
ryti kai koks pavojus juos isz- 
tinka bedraivinant automobi
liu. Už tai jie turėtu dar atsar
giau už suaugusius važiuoti ir 

! draivinti.
Bet mes visi gerai žinome, 

kad būva kaip tik atbulai; jie
UtJAALUpMX? A a W I * * ** į W • 1 • • *

cijai praneszti, kai jie iszbegs. PCT «reItai šluoja, nori pasv
saliuno, rodJ'ti kokie ]ie drasus'

Tm Winning 
Because of You

The Notional Foundation for Infantile Paralysi 
FRANKLIN D ROOSEVELT, founder

NEPAPRASTAS
VAGIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

galvas apsvaigindavo su savo 
! džentelmoniszku pasielgimu;
1 jos jam viską iszsipasakodavo;
į antras ponas niekados nevog
davo, bet daug žinių turėdavo 
ir tas žinias parduodavo. O tre-

i ežias ponas vagis lengvus pa
dus ir ilgus pirsztus turėjo. Po
nas Holliday niekados nei ma-

Kai jie iszejo isz 
darbininkas dar pajiege prie 
telefono priszliauszti ir i 
ja paszaukti pirm negu jis ne
teko sąmones. Daktarai isz- 
pumpavo ta sznapsa jam isz 
pilvo ir jis už keliu valandų 
jau galėjo eiti namo.

Per viena vakara ežia, szita - 
me mieste buvo apie tuzinas 
visokiu vagyseziu.

Ir ne paslaptis kad tankiai 
polici- draivina automobilius isz-

I J
daug bėdos Anglijos policijai, žiausio burbalo nebuvo pavo

gęs. Tokis darbas tokiam po-Policijantai nežino nei isz
kur pradėti tardyti ar tvarky- nui buvo per prastas. Jis tik 

j ti. Jie dabar turi apie keturis kitam parodydavo kur ir kaip į 
milijonus doleriu ir daug labai pavogti.
brangiu žemeziugu, žiedu ir Policijantai yra tikri kad 

į karolių, kurie buvo pavogti į szitie trys ponai buvo tie kara- 
nuo karalaicziu, bajorieniu ir liszki vagiai, kurie apvogė 

, kitu bagoezku. Windsoro Kunigaikszti ir Ku-
! Policija suaresztavo jo ta nigaikszte ant daugiau negu 
geltuonplauke, keturios de- asztuonios deszimts tukstan- 
szimts metu amžiaus naszle,į ežiu doleriu. Ir teipgi spėjama; 
Dorothy May, ir gal turės ja ii- į kad jie buvo tie ponai vagiai 
gai laikyti, nes ims gana ilgai kuriems pasisekė pasivogti Po- į 

Į visa ta jos vyro prisivogta gro- no Sir Bernard ir jo žmonos į 
i bi surasti ir sutvarkyti.
į Jis szitoki savo ’ 
darba dirbo per dvideszimts! szimtu tukstaneziu doleriu, 
metu, ir tik syki buvo suaresz-| Policijai dabar net pikta, 
tuotas. Kai policijantai ji su-Į kad geriausi jos policijantai 

į aresztavo, tai jo kiszeniuose į tiek triūso ir darbo padėjo szi- 
į rado visokiu brangiu žemeziu-j ta poną susekti, ir paskui jis

Lady Docker žemeziugus, ku-; 
vagyseziu lae buvo verti daugiau kaip du

sigere. Ir jiems nereikia daug 
sznapso ar alaus pasigerti.

Tėvai, kurie pavėlina savo 
vaikams varinėti, draivinti au
tomobilius turi baisiai didele 
atsakomybe. Sziandien vaikas, 
kuriam dar vežimukas ar dvi
ratis tiktu, jau automobiliu 
draivina. Tie patys tėvai savo 
vaikams neduotu revolveri ar 
karabina, bet visai nepaiso kad 
tie vaikai draivina automobi
lius kurie sziandies yra daug 
pavojingesni už revolverius.

• Mums czia nerupi kad tėvai 
yra atsakomingi, jeigu j u vai- 

negali dabar važiuoti ant kai kokia iszkada padarys be- 
atostogu ar del kitu priezas- draivindami automobilius, 
ežiu pasiteisinti, bet visi turi Tam yra apdraudos kompani- 
dvideszimts keturias valandas jos. Bet mes czia kalbame apie 
ant dienos dirbti, pakol tie va- gyvaseziui pavoju: pavojus ne 
giai bus sugauti. vien tik ju vaikams, bet ir vi-

Policijos virszininkas kalti-i siems kitiems.
na ta kompanija kad ji tiek pi- Negana vaikus iszmokinti 
nigu turi ir tiek mažai sargu kaip gerai draivinti, bet tėvai 
samdosi. Tos kompanijos vir-; turi vaikus gerai iszmokinti ir 
szininkas sako kad jis dar ne- iszlavinti, kad jie nedumavo- 
gali pasakyti kiek pinigu buvo tu, per greitai nevažiuotu ir 
pavogta.

Szita kompanija tiek daug 
pinigu turėjo už tai kad ji ren- ir malonus, bet tuo paežiu sy
ką pinigus isz didžiausiu szto- kiu ir baisiai pavojingas jiems 
ru ir tiems sztorams duoda ap- ir kitiems.

PAVOGĖ MILIJONĄ 
DOLERIU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nas

niekados nepamirsztu, kad au- 
• tomobilius yra labai patogus


