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ŽEMES DREBEJIMO
AUKOS

ŽVEJOKLES 
NELAIME

Trys Iszliko Gyvi;
Devyni Žuvo

SANTA MONICA, CALIF. — 
Trys vyrai, kurie iszliko gyvi 
per laivo susprogima nuo San
ta Monica uosto papasakojo 
kaip 'ju draugai pražuvo toje 
nelaimėje.

Likusieji gyvi, dar pusiau 
apkvaisze nuo tos nelaimes pa
pasakoję kaip ju mažo žvejo- ! 
klės laivelio inžinas staiga už
gesę ir paskui susprogo ir jie 
buvo isztrankti in mares.

Santa .Monica .ligoninėje, 
James Knight ir Alfred Sa
chse papasakojo ka jie pergy
veno per ta trumpa laika. Ki
tame ligonines kambaryje guli 
treczias iszlikes gyvas, Harold 
Haley, kuris yra baisiai ap
degintas. Jis . didvyriszkai 
stengiesi kitus iszgelbeti.

Laivas suusprogo vietoje 
kiir randasi daug žinogedriu 
žuvu, mariu bangos buvo di
deles.

Trys vyrai, vienas po kito 
stengiesi priplaukti prie uosto 
del pagelbos kitiems ir visi 
trys pražuvo.

Tie trys vyrai, kurie iszliko 
gyvi, per asztuoniolika valan
dų, prisiplakė prie sudegusio 
laivo, buvo bangu supami kol 
buvo surasti ir paimti in laiva.

Nėra jokios vilties, kad ku
rie kiti iszliko gyvi.

Izraelio Ambasadorius H. 
E. Abba Eban, atvykęs in 
Vaszingtona, inteike savo 
ingaliojimo rasztus Prezi
dentui Trumanui. Su juo 
pas Prezidentą Trumana at
silankė ir Izraelio Užsienio 
Ministeris, Noshe Sharett.

5 ŽUVO NELAIMĖJE

Skubinosi Pas 
Mirsztanti Žmogų

EASTON, PA. — Du vyrai 
ir trys moterys buvo užmuszti, 
kai ju automobilius susikūlė su ,ų, 
dideliu anglies troku netoli 
miesto. Jie skubinosi in Co
lumbia apygarda, kai dažinojo 
kad trijų ju tėvas merejo.

Žuvusieji toje nelaimėje bu-1 
vo trisdeszimts szesziu metu j 
John Ciottie, isz Long Island, 
N. Y., dvideszimts asztuoniu 
metu Helena; jo žmona, dvide
szimts trijų metu Stephen Ma- 
yernick isz Newark, N. J., dvi
deszimts dvieju metu Gertruda 
jo žmona, ir jo sesute szeszioli- 
kos metu Verna.

Kas ežia skaudžiausia ir 
liūdniausia buvo tai kad ju tė
vas jau buvo mires pirm negu 
visi jie iszsiskubino .pribūti 
prie jo mirties patalo.

Ju .automobilius buvo 
sumusztas, sukultas ir 
ploksztas, kad iszrode
koks armonikas. Dalys to au- 
tomobiliaus buvo surastos ke
lis szimtus pėdu nuo tos vietos.

Trokas, in kuri jie su tokiu 
smarkumu davė, buvo nustum- 
že net szesziolika tonu anglių, 
tas nuo vieszkelio, nors jis ve-

taip 
su- 

kaip

LOS ANGELES, CALIF. — 
Asztuonios deszimts asztuoniu 
metu ažmiaus ponia Lydia Cli
ne, pasimirė nuo žaizdų gautu 
per žemes drebejima. Ji yra 
keturiolikta to žemes drebėji
mo auka.

' Tas žemes sudrebejimas 
paliete Pietine Californijos da
li. keletą sanvaites atgal.
Ii. Tas žemes sudrebejimas, 
nors greitai atėjo ir greitai 
praėjo, bet maži drebuliai vis 
gazdina gyventojus

SZUVA KALTAS

Kiti Iszteisinti

HANOVER, VOKIETIJA. 
— Szuva vienam žmogui in- 
kando in koja. Tas žmogus 
paspyrė ta szuni. Antras žmo- 

I gus, praeidamas, mistino kad 
ir apsivertė. Troko vairytojas ^as P^rmas žmogus už dyka 
ketuvios deszimts dvieju metu 
senumo Curtis Gerhard suspė
jo iszszokti ir buvo tik biski 
sužeistas.

še net szesziolika tonu anglių

MOTINA
NUŽUDYTA

Jurininkas Intartas

EAST SAINT LOUIS, ILL. 
— Jurininkas, kuris sako, kad 
jis yra dvideszimts asztuoniu 
metu amžiaus Robert Gemmell 
isz Trenton, N. J., yra intartas 
dvideszimts penkių metu am
žiaus ponios Laura Marie 
už nužudinima, pasmaugima 
Grimshaw trijų vaikucziu mo
tinos, isz Columbus, Ohio.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ESi Belaisviai Sukilo
Uždege Kalėjimą 

Kanadoje
WILKES-BA^RE, PA. — 

Trylikos metu amžiaus Law
rence KuznfaF, klausiesi ir žiu
rėjo kaip jo tęvai baries! ir pe- 
szesi namie. Jie gyvena apie 
trys mylios nuo Wilkes-Barre.

Valstijos- poliaijantai sako 
kad tie barniai 'prasidėjo kai j. 
tik tėvas, ketuiios deszimts! 
dvieju metu amaiaus Lawren
ce parėjo isž'ddibo, isz Glen 
Alden angliakasykliu.

Apie puse po atsztuoniu, vai
kas pasienąe karabina, ir pasa
kė savo tėvui jo motina jau 
daugiau nemūsžti. Kai tėvas 
vėl kėsinosi priesz savo žmona 
vaikas paleido viena szuvi, ku
ris tėvui pataikė in pilvą.

Vaikas iszsigandes iszbego 
isz stubos' ir nubėgo pas kai
mynus del pageltos. Jam be- 
grysztant in samūs, jis iszgir- 
do szuvi isz medžiokles kara
bino ir inejes in stuba jis rado 
savo tęva negyva ant grindų.

Daktarai dabar stengiasi isz- 
Jo motina jam pasakė kad tė
vas pats save nusiszove.
tirti kuris szuvis tikrai tęva 
nužudė. -r

Eroplanas krito in Chesapeakeinlanka 2 žuvo
Argentinos Diktatoriaus Žmona 
Bus Palaidota Stikliname Grabe
Komunistu Sucziuptas

spardo szuni, ir pirmąjį žmogų 
partrenke ant ulyczios.

Treczias praeinantis žmogus 
stengiesi prikelti partrenkta 
pirmajižmogu. Tuo sykiu pa
sirodė antrojo žmjoga 
ges sūnūs, kuris

primusze treczia žmogų.
Visi atsidūrė in teismo ofi

sus. Teisėjas ilgai klausiesi 
ju pasiaiszkinimu ir sztai nu
tarė kad jie visi nekalti, bet 
kad tas szuva kattas. Visi bu
vo iszteisinti ir paleisti. Bet 
tas szuva nebuvo teismo ofi
suose ir už tai teisėjas negalėjo 
nei ji nuteisti ar nubausti.

Platipkit “Saule”

Prancūzas Kareivis Indo-Kinijoje

BETTERTON, MD. — Mo- 
teriszke isz Drexel Hill, Phila
delphia, Pa., ir lakūnas žuvo 
kai jųdviejų mažas eroplanas 
nukrito in Chesapeake Bay, 
netoli nuo Betterton miesto.

Keturios deszimts trijų me
tu amžiaus ponios Leonos Leo
ną J. Miller lavonas buvo su
rastas po vienuolikos valandų. 
Lakūno lavono dar jieszkcma.

Lakūnas buvo keturios de
szimts metu amžiaus Edward 
T. Nye. Jis buvo palikes savo 
automobiliu ant lauko, kai jis 
su ta moteriszke iszkrido.

Diena priesz tai ponia Leona 
Miller buvo patelefonavus sa
vo vyrui, kadi akunas Nye 
stengiasi savo maža eroplana 
pataisyti, kad galėtu ja par- 
veszti namo.

Jiedu su savo pataisytu ero- 
planu ka tik buvo pakilę, kai 
jis staiga nukrito in devynios 
desziipts pėdu gilumo vandei.

Gyventojai in Drexelbrook 
prisimena kaip pavojingai že
mai tas eroplanas buvo skridęs 
virsz j u namu diena priesz tai.

FABRIKANTAS
PASZAUTAS

Daktaras Walter Lmse, 
narys Priesz-Komunistines 
advokatu komisijos, buvo, 
dienos laiku sucziuptas Ber- 
Ij ne ir Komunistu nugaben
tas in Komunistu lageri. Jis 
rinko žinias apie Komunistu 
veikimus apie tai skelbe.

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS
(Tasa)

Szitokie kareiviai, kaip 
Saržentas Couillaur Lau
rent, Prancūzas, kovoja 
priesz Komunistu, kursto
mus Vietminh sukilėlius, In
do-Kinijoje. Szitas dvide
szimts szesziu metu amžiaus 
kareivis jau antra syki yra 
insiraszes ih vaiska.

Prancūzams ežia baisiai 
daug kasztuoja palaikyti sa
vo vaiska ir vesti kara pri- 
esz Komunistus, ir už tai jie 
pasiteisina kad jie negali 
per daug prisidėti prie Eu
ropos Fondo del apsiginkla
vimo namie.

PHILADELPHIA, PA. — 
Vagiai, razbaininkai apvogė ir 
paszove keturios deszimts tri
jų metu amžiaus fabrikanta ir 
pabėgo. Jiems pasisekė nusi- 
stverti szimta keturios de
szimts asztuonis dolerius.

Paszautas fabrikantas sako, 
kad jis suspėjo savo pinigus 
inmesti in gurbą, kur vagiai ju 1 
neužtiko. Jis bvvuuo paszau-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MONTREAL, CANADA. — Bordeau 
kalėjimo kaliniai šukele riauszias, sukilo 
priesz sargus, kambarius uždege ir viską 
sudaužė sunaikino.

Keli kaliniai buvo sužeisti, kaip ir keli 
sargai ir policijautai.

Vienas kalinys nudavė sergąs ir pra- 
szesi pagelbos. Kai sargas, be revolve
rio priėjo ir atidarė to neva-serganezio ka
linio kambario duris, tas kalinys ji primu- 
sze, nusistvere už jo raktu ir paleido ki
tus kalinius. Tie kiti kaliniai paleido Jr 
beproezius kalinius.

To kalėjimo virszininkai neprisileido laik- 
rasztininku ir nenorėjo pasakyti kaip ten 
atsitiko

Kai 
kalinius 
paleido 
kai nei
cijantai paleido aszaru bombas, (tos asza- 
ru bombos, taip degina žmogaus akis, bur
na ir gerkle, kad staeziai negalima pakęsti).

Sukilusieji greitai buvo numalszinti ir 
pasidavė.

ar kas dabar darosi.
paszaukti policijautai negalėjo tuos 
numalszinti su savo lazdomis, jie 

kelis szuvius virsz ju gaivu. Ir 
tie szuviai ju nenumalszino, poli

Pagaliau, ir teismas paskel
bė sprendimą:Hissas buvo pri
pažintas kaltu. Žmogus, kuris 
sugebėjo taip ilgai visus ve
džioti už nosies ir, veikes 
‘ ‘ advokato ’ ’ slapta-vardžiu,
tikrai buvo svarbiausias Bol- 
sieviku agentas JAV-se, nors 
už ji teigiamai parūdijo net 
du aukszcziausi JAV teismo 
nariai ir pats Dean Achesonas | 
atvyko in teismą duoti jo budo 
aprašzymo. Kai rytojaus die
na laikrasztininkai D. Ache- 
sona paklausė, ka jis mano a- 
pie teismo sprendimą, tas davė * , . V • . , i t* r* i
stebėtina atsakyma: Kad ir AteiOU Z1U10S kad gal J1CV3 PetOU bUS
koks tu^ antrosios teismo grei- Įajp palaidota, kad žmones jos lavona am-
tos sprendimas, jis vis tieg nuo ‘ v, , . . . ,
Hisso nenusisuks,.. ir net pa- 211131 gaiCS matyti pCl Stiklini giaba, kllllS 
^ntj0OKEvario!liAjns ,ž°džius bus inrengtas in daug milijonu doleriu am-

Jos lavonas gal bus taip pri
rengtas kad jis niekados nesupus ir paskui

ARGENTINOS DIKTATORIAUS ŽMONA 
BUS PALAIDOTA IN MILIJONU

DOLERIU AMŽINA KAPA :

BUENOS AIRES, ARGENTINA.

(Mato 25 pus., 34-40): “Ka pa
darėte vienam isz mano mažu- 21113 kapa, 
teliu, man padarėte.” Dabar , 
Hissas reikalauja jo byla per-; _
duoti isz esmes spręsti treczia- Į)US pastatyti milžiniszki puosznus kapai 
jai teismo vis tebetvirtinda 
mas, kad ne esąs kaltas, ir ga
na. vienas isz svarbiausiu Hu- laikinu laidotuvių deszimta szio menesio diena, 
dininku iki 1938 metuose pats 
dirbės Komunistams, paskiau

(Tasa Ant 4 Puslapio)

pacziame Buenos Aires miesto viduryje, po

Maisto Pramones Darbininku Unijos vir-
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Seimai užsibaigė, ir dabar 

atėjo laikas ir prieszams pa
duoti viens kitam ranka ir pa
laikyti vienybe! Bet, reikia 
gerai apsižiūrėti kad tose 
draųgiszkose rankose nebutu 
Užsilikęs peilis ar lazda.

Kongresmonai sau pasirū
pino byla, kad galėtu po tris 
tukstanczius doleriu nuo savo 
taksu numuszti kas metai.

Du maži vaikai pradėjo 
viens kitam girtis ir didžiuotis 
kaip maži vis daro. Vienas 
vaikas' savo draugui pasigyrė: 
“mes gauname nauja'broliuką 
ar sesute beveik kas metai!”

“Ptfu! Tai tas nieko,” at
sake antras, kurio tėvai buvo 
kelis sykius divorsuoti. “Mes 
gauname nauja tęva beveik 
kas metai!”

Keletą dai'gtu atpigs szi ru
deni, bet, pragyvenimas vis 
toks pats bus, nes tokie daig-' 
tai kaip aliejus, anglys, gazas, 
elektra, maistas ir raudos ne- 
atpigs!'

Sztorninkai ir fabrikantai 
darys gera bizni szi rudeni, už 
tai, kad daug daigtu atpigs ir 
žomnes pirksis.

Vis daugiau ir daugiau pi
nigu yrą skiriama del apsau
gos. Dabar musu valdžia pra
leidžia apie keturis bilijonus 
kas menesis. Po Nauju Metu 
valdžia paskirs apie penkis bi
lijonus kas menesis.

G Armija reikalauja daugiau 
erdplaritt, bombnesziu ir ka- 
riszk'u tanku.

_____ .._____

Darbu visiems yra gana. Be
veik kas tik nori, gali sau dar
bą dabar susirasti.

Ir algos geros. Fabrikantai, 
mokėdami dideles algas dabar 
dar labiau pabrangins savo 
tavora.

Galima tikėtis daug dau
giau straiku, dabar kai plieno 
darbininkai savo straikas lai
mėjo. 

* *
Kai plieno darbininkai savo 

straikas laimėjo ir kai plieno 
fabrikantai savo plieną pa
brangino, tai beveik visiems 
Amerikiecziams dabar kasz- 
tuos apie szimta doleriu per 
metus daugiau del pragyveni
mo.

Kolegijose ir universituose 
szi rudeni bus mažiau studen
tu. Dauguma studentu dabar 
eina inžinierių mokslus, nes jie 
mato, kad inžinieriai geriau
siu darbus gauna ir kad jiems 
visados yra vieta.

Pradines mokyklos per daug 
‘mokiniu turi ir negana moky
toju ; negana mokyklų.

Nauju namu yra milijonais 
statoma. Senieji namai biski 
atpigs.

Nauju automobiliu dabar 
jau ima pristigti, del tu plieno 
straiku. Nauji automobiliai 
biski atpigo.

Moterų kailiniai, “Fur Coa- 

tai” atpigo apie deszimts ar 
dvideszimts procento. Bet vai
ku drabužiai dar vis baisiai 
brangus ir vargiai kiek atpigs.

Efoplanu kompanijos yra at
piginusios keliones in Europa, 
ir dabar daug daugiau žmonių 
važiuoja in Europos krasztus 
atostogoms, vakacijoms.

Trėczio Pasaulinio Karo su 
Sovietu-Rusija dar nematyti. 
Amerika ginkluopasi ir ren
giasi. Bet taip daro ir Sovie
tu-Rusija.

Dabar visi reikalauja kad 
taksos butu sumažintos. Bet 
kaip? Mažiau skirti apsigink
lavimui? Mažiau del paszel- 
pos? Veteranams sustabdyti 
paszelpa? Ar kaip kitaip?

Dabar jaunegalima pasi
samdyti tarnaite, nes ta tar
naite, sziandien turi gerą dar
bą fabrike, ir pati sau jieszkosi 
tarnaites.

:: DŪMOJIMAI ::

—Kas gerai pažysta pats 
save, tai jauczia ir mato,visa 
savo niekysta, o nesinieki pa- 
gyrimuosia žmonių.

— Visi esame nusidejelais, 
nes tu apie tai nei nemislyk, 
kad randasi už tave niekesni.

— Tasai yra didžiausiu, 
katras turi daug dvases meiles.

— Tikrai yra tas dideliu, 
kuris savyje jaucziasi mažiule- 
liu, o visas svietines garbes tu
ri už niek.

— Netikėk in kožna žodi, 
o jeigu tam kas iszrodo geru, 
ne skelbk tarp žmonių.

— Klausk pas žmogų ro
dos, kuris yra doras ir turi sav- 
žine; jieszkok mokslo pas ge
resni už tavęs negu turėtum ei
ti pagal savo supratima.

— Pasipūtės ir godus nie
kados ne turi atilsio, ubagas ir 
nusižeminias dvasioje, gyve
na visados gausiam pakajuje.

— Nesisarmatyk tarnaut 
kitiems del meiles. Iszganyto- 
jas ir tarnavo del žmonių ir už 
juos mirė.

Pypkes Durnai
Užmigdyk

Užmigdyk mane, naktele, 
Duok lengvai kvėpuoti, 
Kad galeczia apie Tėvynė 
Ir meile sapnuoti.
Kad per sapna nors matycziau 
Ta maža kaimeli, 
Kur pagimdė, užaugino 
Mane motinėlė.

Ta girele, kalnus, pievas, 
Sodną ir darželi, 
Ir viliojanti in giria 
Suminta takeli.
Kad iszgirscziau vamzdžio 

aida . 1j*.. .K Jei
Sklistant po girele,,
Jauscziau Lietuvos vejeli
Glostant man veideli.

Koks prakilnus butu sapnas, 
O, naktis tamsioji, 
Užmigdyk mane, raminki 
Mincziu gilumoje.

Sustiprink jausmus krūtinėj, 
Leisk saldžiai miegoti, 
Kad galeczia apie Tėvynė 
Ir meile sapnuoti!

*♦**♦*****♦**♦*♦**♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*
NAMELIS :: :: ::

:: PUSTELNINKO

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Sąkalninkas persigando dar 
ląbiaus, nekaip isz pradžios. 
Rupertas-gi (taip vadinosi tas 
žmogus), tvėrė už rankos ir 
tarė:

— Ar tu neatsimeni, kada 
girioje davei pagelba, suvar
gintam žmogui, kuri pavalgy
dinai, o po tam nuvežei ant ka
pelio in kaima? Tuo žmogum 
buvau asz! Acziu Dievui! Jog 
savo geradeja suėjau. Kas ry
tas ir vakaras meldžiausi už 
tave.

Otonas labai džiaugėsi isz 
atradimo to žmogaus.

— Taip, teisybe, ir asz ta
ve pradedu pažinti! Bet pa
pasakok man, kaip tau ėjosi 
iki tam laikui, paklausė Oto
nas.

— Seski tiktai, tarė Ruper
tas, o apie viską dalžinosi. Per 
dvi dienas buvau ipas ta žmo
geli, kur mane palikai. Po tam 
ėjau per svietą, idant kur gaut 
tarnysta. Ilgai po svietą trau
kiausi; ant galo gavausi in szi- 
ta apylinke. Buvo karšatis, 
kuris mane labai troszkino. 
Nuėjau ana. in ta šlubele pa
giryje, kuri dabar prie manes 
priguli ir prasziau laszelio 
vandens ir szrnotelio duonos. 
Geras senukas, kurio vardas 
Krunąs, iszklause manes su 
džiaugsmu. Kada apie viską 
savo atsitikimus, ant to jis 
tarė:

—; Rodos esi gerais žmogus. 
Jeigu nori, likti ipa.s mane. Eis
mu asz malkakircziu kareivio 
giriose, nuo seno laiko jau ne
galiu del senatyes dirbti. Tu 
esi drutu vaikinu; iperstatysių 
tave poniai kareivienai, kuri 
labai daug gero padare man ir 
mano Teklei.. Kada ji mels sa
vo vyro apie tave, tada, gausi 
vieta.

— Taip ir stojosi. Kasdie
na tiek Uždirbau, jog galėjome 
puikiai gyventi. Kaip kada, 
ponia atsiuntė pasla.pta.ka. no- 
rints. Per ja apsivedžiau su 
gera; Tekia. Bet po mano že- 
ny'bu numirė tuojaus geras 
Krunąs. Mirdamas pasakė: 
Acziu Dievui kad mano dukre
le likosi aprūpinta. Dabar ga
liu linksmai numirti. Tai pa
sakęs, numirė.

Gyvename iki sziolei sutiki
me ir nieko netroszkau, kaip 
tik galecziau tave pamatyt ir 
padekavot. Esmu Ubai links
mas!, kad mano noras iszsipil- 
de. Tankiai asz Tekiai pasako
jau apie tave; kad mane nuo 
smerties įszgelbejai, dabar me
ldžiu tavęs, kad man pasaky
tum, kas tave czion atvijo?

—- Tau viską prisipažinsiu. 
Dirstelek tiktai augsztyn in 
szituos langelius, tenai vaitoja 
viena ypata, kuri yra bran
giausiu mano prieteliu. Asz in 
czionai atkeliavau kaipo sa
kalninkas, su laja rnislia, ar 
laikais negalėsiu iszliiiosuoti. 
Bet ka! Iki sziam laikui neži
nau, kur uždaryta.

Laike kalbos vaikas links
mai žiurėjo in sakala. —' Ar 
tau patinka tas pauksztis? 
Paklausė sakalninkas. Pa
lauk valandėlė, o pamatysi di
delius dyvus. Jeigu nori, as ji 
paleisiu. Tame paleido pauksz- 
ti augsztyn ir tas tuojaus prie 
vieno langelio pagavo žvirbli 

ir atneize. BdaUtnesze žvir
bli, paleido Mitra karta. O ka
da sakalas vijo viena, 'žvirbli, 
žiurėjo visi* tevedami, kas su 
žvirbliu nuaidės. Žvirblis in- 
leke in viena langeli, o paskui 
ji ir sakalas.' Ilgai nepasirodė, 
ant galo pamate, pasirodė lan- 
gelyj. Sakaliorius patraukė 
szniura, o sakalas nusileido 
žemyn.

— Žiūrėkite tiktai, žiūrė
kite! Paszauke Grigalius (taip 
buvo vardas to vaikino),saitai 
sakalas turi ka toki snape. Isz- 
tikro tai žvirblis.

Rupertas ir Otonas ta. pati 
mislijo. Bet kada atlėkė ant 
Otono peties, pamate, kad tai 
ne žvirblis, bet paveikslas isz- 
siutos drutvietes Vaideno, ku
ri Teodora ant varduvių savo 
vyrui iszsiuvo. Otonas tuojaus 
pažino, keno tai darbas ir ne
galėjo atsidžiaugti. Puolė ant 
keliu ir dekavojo Dievui už ta 
atsitikima. Po tam pabueziavo 
savo sakala ir glostė. O tu ma
no geriasis sakalėli, tarė jam, 
tu atradai mano tėvo butine! 
Dabar-gi labiaus ta ve mylėsiu.

Nemažai džiaugėsi ir malka- 
kirtis ir tarė:

— Tada, džiaugsimės tik
rai, kada tavo tęva iszliuosuo- 
sime.

Tai sakalninkas iszigirdes 
užsimislijo ir po tam tarė:

— O kaip mes galėsime ji 
iszliuosuot?!

Tame p r a d e j o mislyt ir 
szeip ir teip, iszradinedami vi
sokius budus, bet vis niekam 
buvo verti. Kad sztai Ruper
tas paszauke:

— Palauk tiktai, tąip bus 
geriausia.

Sakalninkas jo greitai pa
klausė.

Tame paszoko Rupertas ir 
nubėgo, prie upes kraszto, nu- 
riszo nuo valties virve su ku
ria, ji buvo pririszta. Tuojaus 
prato! Su džiaugsmu savo 
sugryžo. Dabar-gi Otonas su- 
prieteliu bueziavo už toki jo 
iszmisla. Iszeme isz kiszeniaus 
szmoteli popieros ir paisziuka 
ir parasze tuos žodžius:

— Czia prie kraszto Reno 
lauke nuo Dievo atsiustas, ku
ris tave iszliuosuos. Kada 
bokszte laikrodis iszmusz sep
tinta valanda, pririszki ta vir
ve ir nusileiske, tada busi Kuo
sas. O kad esi grafas Vaide
nas, užkabingi lencuga ant sa
kalo kaklo, kuri gavai nuo ka
raliaus laike kalėjimu. Tas 
lencugas pateks in geras ran
kas, neprivalai bijotis.

Laiszkele pririszo sakalui 
prie kojos, o virve apsuko apie 
kakla ir taip paleido augsztyn. 
Sakalas nulėkė vėl Jn ta pati 
langeli, kuriame jau karta bu
vo buvęs; rodos norėjo ta žvir
bli pagaut;, kuris jam isztru- 
kes buvo, ir inlindo in langeli. 
Tame laike, kada sakalas ra
dosi viduryje, Otonas tylomis 
meldėsi. K a d a dirstelėjo 
augsztyn, paregėjo sakala, ku
ris'kaip kulka leidosi žemyn, 
neturėdamas jokios virves ant 
kaklo, tiktai puiku lencuga. 
Ta skar'bą Otonas prispaudė'1 
prie szirdies ir karsztaį buezia
vo, po tam Rupert ui tarė: (

— Su tuo ženklų tuojaus 
eisiu pas ciesorių. Tai bus ge
riausias paliudijimas mano žo
džiu. Jusu vaikinas man pa
rodys areziausia kelia, per gi
ria. Jus-g’i, geras prieteliau 
parvežszite nusileidusi vergą 
in kito puse Reno. Esu tvirtu 
kad jus man to neatsakysite. 
Tai bus man užmokestis už tai,

kad asz jus girioj gelbėjau.
Stebėtinai Rupertas pažadė

jo iszpildyti ir tuojaus tarė:
— Da gali ko daugiaus nuo 

manės reikalauti, tai ir tai ne
atsakysiu. Tau daug esmu 
kaltas. Bet, turiu eiti pasakyti 
savo paežiai, ba kad manes ne
sulauktu, tada laibai susirū
pintu.

Tarne laike, kada Rupertas 
sunum nuėjo namo, Otona^ 
ruosze valti, kad butu pasiren
gęs. Po saules nusileidimui 
sugryžo abudu, tėvas ir sūnūs. 
Grigalius atnes'ze pilna krep-r 
sziuka maisto Otonui ant ke
lio. O kad jau suvis suteme, 
visi prisiartino prie drutvietes 
sienos, prie to langelio, kur vi
duryje sėdėjo grafas. Kožno 
szirdis plake ir rankos drebė
jo, tai isz baimes, kad. kas ne- 
patemytu, tai vėl isz džiaugs
mo, kad pasiseks iszgelbeti 
grafa. Tylėdami lauke geros 
progos. Vejas pute szaltas ir 
ne mažas, net medžiai osze.

Ant galo ant bokszto iszmu- 
sze septinta, valanda. Tame 
nusileido virve. Patemijo tuo
jaus virszuje žmogų, kuris vir
ve leidosi žemyn. Otonas su
vis arti stovėjo. Kas do linksi 
mybe apėmė jo szirdi, kada 
ant veido pažino savo tęva, 
kuris isz jo atminties neiszge- 
so. Kada grafas stojo ant že
mes, tuojaus puolė ant kėliu ir 
tarė:

—' O visagalis Dieve, di
džiausia ir piimucziausia tau 
dėka!

Atsigryžes sakalninkui ta
rė:

— Ar tu puikus jaunikaiti 
esi mano iszgany to jum ? Ma
no szirdis szitoje valandoje, 
liepia prispaust prie saves kai- 
-po savo locna snnu. Bet mel
džiu, pasakykie man kokiu da
lyku daejei ta vieta, kurioje 
asz buvau uždarytas?

—BOS DAUGIAU—

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T, T.

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; DrąsusSzuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

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

Pirkie U. S. Bonus!

KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo
No. 1952

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

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

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

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

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
2OC.. L. ....'-I...... ? ,

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

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

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

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

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

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

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutės Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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

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

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

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

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

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

No. 150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Motėres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapių, 20c.

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

No, 155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
piu, 35c. r

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje;, Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus; Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 pusląpiu35c.r

No.166—Apie Sūnūs Mab 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Srnolis Isz Lietuvos.1 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokinių;.Kam Isz- 
davineti'Pinigus^. 45’ pus., 20c,

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

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

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

180y2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c. J

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

No.l9S—Gromata arba Mu
ka musu Iszgany to jaus .Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Įszgany- 
tojaus Jeruzplima. 10c. ; 'f d y

No.200—Eustakijusžas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus, 35c.

No,201—Istorija apie.,Aufži- 
na Žydą. Jo kelione po‘svietą 
ir lįudymas apie. Jezn. Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c. ■ ,;

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No.203—Knygutė, Tretinin
kių Seraphiszkas Offiuituri. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isa 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Paeztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite; pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisįun- 
timo kasztif.

Visi Moni-Ordęriai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso: (
SAULE PUBLISHING, OO., 
Mahanoy City, Pa., - U, & A,
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Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

MPkMe ILS. Bonus!
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— Kaip jus dvare priėmė ?
— Paprastu būdų, kaip sa- 

kalninka, atsake Otonas. Ka
reivis. pasirodė pistum, bet 
ponios už tai doviai apsiėjo.

(Tasa)

Man yra niekiausia, kada po
nas, .ponia,, bar a, o asz pas juos 
tuo kart randuosi. Tada kaip 
laikau jo szali, ponia pyksta, 
kaip jos ponas. Asz tuo kart
bijausi pono,, kad jam in akis 
nepareit,. sėdžiu savo st ūboj ir, 
geriu.

Tai'pasakes, vėl stiklą iszge-
re. 'Po valandai ir treczia. 
Na 1 Suriko ir davė su kumsz- 
czia in stata, net vienas stikle
lis nusiliejo, Na! Turiu tau 
viena, daigta padaryti, tai yra 
puikiai nuvieszęti, kad atsi
mintum musu drutviete, nuo 
kurios svietos lankstosi.
...— Nępykįe ant manes, gas- 

pador, nes asz tau turiu pripa
žinti tavo neteisingumą. Idant 
laikytume! szali geru poniu, 
tada visi nedora kareivi pa- 
proyytumet, gal jis pasiliktu 
geru žmogumi. Kada nelaiky- 
tumęt jo szalies, tada persi- 
ipainytu. 0 kad jis užpuldinė
ja ant kitu drutviecziu, tai 
tropys ant drutsnio už save, 
kuris ji. apveiks. Tada suvis 
bus kitokiu žmogum ! Ir kaip, 
kaip esmi. sakalninku, taip 
drutviete prisipildytu' links
mybe*. Visi ramiai miegotu h’ 
kvėpuotu. Neturėtu nepriete
liu, ir kpžnas jo padorias gata
vas butu gyvasti už savo pana 
padėt. , Tada netik grafas Vai
denas, bet ir visi atgautu liuo- 
sybe- Ar gaspador, nebutu taip 
gerai?!,

,. O kad tave, budelis! .. Su- 
riki) gaspadorius paszokes.

J' -Laimė ‘ tavo, jog asz sziandien. 
eimii linksmas. Kitaip nebutu 
tlu dovanotu už tavo drąsą. 
Bet dabar nustok, nes mano 
pati ineina. Q ta boba nemie- 
laszidingai ant manęs plusta, 
kada už Ditriicha laikau.

1 Tame tarpe inejo gaspadine 
su viralu, kuris sakalninkui 
labai patiko. Paregėjusi in sa
vo vyra, davinėjo rodą, idant 
ęitu atsigult; suprato, jog per 
dhug in save vyno inipyle. Ka
da nuėjo kokio tai daigto in 
Virtuve, tarė Otonas: .

i Isztikro, gaspador, turi
te smarkia paczia.

, —->- Žinoma, atsake gaspa- 
d'orius. Kaip matau pagal ta
vų misti. To paties budo, kaip 
ir'ponios, kurios be jos neri
mauja. . Tai tiktai nesargi. 
Laikais per daug keikia Di-

RASZYMO

arba pradžia 
SKAITYMO

; 64pus.Did.5x7col;: 
Dabar Po 25c. <

SAULE Publishing Co.,
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tricha, o asz per ja galiu urėdo 
netekti. . ... ,

Kada pati inejo, vela apie 
ka kita,pradėjo kalbėt, p,Atsi
sėdus. pati prię pęeziuko,.pa- 
klause sakalninko.

Musu žmonelei yra labai geri, 
Malonus ir tykus,.

Kol juose nesubunda jausta, 
Kol juose nepabunda 

mislis, 
Jog kas tokis nori juos.

. isznaudoti, 
Nuskriausti ir taip

toliaus.
Kas kaltas invykdinimp 

bedievystes, 
Atskalunystes ir, taip 

toliaus?
Apie tai nereikia kalbėti, 

Nes visi apie tai žino. 
Kur pamato gera nebūna, 

Ten viskas sugriuvę.
* * *

Jeigu atleidi kaltes savo
■ ■ , . nevidonams,

1 Tai' isž ju adat ai sau ,
.... < .. .. prietelius, 
Bet jeigu atsakai paskolint y 

. pinigu savo prietęliams,
Tai padarai isz ju sau 

nevidonus.
* * *

Kas sziame laike “Saules” 
neskaito,

Tai pats sau kenkia,
O ir sdvo szeimyneliai, 
Nes pats gyvena kaip 

užpeezkyje.
Dabar yra laikas užsiraszji 

sau“Saule,”
Malsziai gyventi, 

Ir žinoti kas dedasi ant szito 
' plataus svieto!

* * *
Daugelis merginu, 

Mylinozios kaip tai vadina:- 
“Gud Taimes!”

Ir važinejima su automobiliais 
Kuris veda jas in , 

prapulti,
O kada pradeda pabust ir

, . suprasti,
Jog per toli nuėjo,

Ir randasi ant kraszto 
prapulties,

Tai sako:
“Tai tik ant funiu taip 

dariau,
Ir nemaniau kad tai kas 

pikto.”
Taip gal ne viena mergele, 

Bet jau per vėlai! 
Daugelis isz musu 

Amerikoniszku mergeliu,
Skaito visokias knygas, 

Kurios užtrucina jų jaunas 
iszmintis, 

Ir veda žingsnis po žingsniui 
in prapulti,

Parodo joms kreivą-kelia, 
Ir ant galo prie paleistuvingo 

gyvenimo..
Todėl gaivinkite jusu augszta 

protą mergeles,
Nes. tai yra jusu žibi utis, 

Kuri karta užgesus,
Lydės jusu ant prapulties.

Kada joms dainavau, tai pra
dėjo verkti. .

—- Tai tikrai, pacziut, atsi
liepė gaspadorius. Bet asz, tau 
duodu žodį, jei būtumei ilgiau 
dainavęs, butum gavėsis in ka
lėjimą. Nebūtum taip links
niai ežia gedėjęs prie stalo. 
Laike ka.da tu dainavai, Dįt- 
richąs in'.tave. žiurėjo kaip va
nagas in ,'žviibli. Idant tau 
pertraukti daina, iszleidau ty- 
c-zia viena sukala isz kletkos.

Tokiu budu kalba dar puse 
valandos uęrsitraulce. Gaspa
dorius mažai ka teatsiliepe. 
Pasirėmęs ant dejnu, kąda-nę- 
kada žodi bambtelėjo. Ir gas
padine pradėjo snausti, lin
guodama in visas szalis, sėdė
dama ant kėdės. Isžmuszė ant 
bbkSzto vienuolikta valanda. 
Sakalninkas nudavė, kad ro
dos nori miego, norint suvis 
nenorėjo,.

Ant galo stojo gaspadbrius 
ant lygiu kojų ir paėmė žibinti 
idant užžibinti.

— Eikime, sakalhinke, ta-
re, nuvesiu tave ant szįaudu, 
kplei nepradės dienelis.

— Ar tu isz proto iszeini, 
begedi, tarė pati. Argi tu to 
nędoraus prisakyma, turi isz- 
pildyti? Matyt, jog pasigėrei. 
O tu Dievuli, kad bueziau už 
ėjusi. Sakalninkas miegos 
striboje, kluone-szalt a, o vaiki
nąs nuvargęs. Asz jam pa
klojau ant suolo. Tu ir eiki 
miegoti, o rytoj, žiūrėk, kad 
iszbadvytum., Ar girdėjai?;

Nusijuokęs gaspadorius, nu
sivilko in miegkambari, mar
mėdamas kažinka, o ant galo 
tarė:
- -y Kad ji perkūnas, ta sa- 
kalninka.

Bet sakalninkas, ant to ne- 
temydamas, tarė:

— Acziu tau, gaspadin, už 
vakariene ir nakvyne, kuria 
man duodate. Tegul jums 
Dievas užmoka. Dabar jums 
velyju labos, nakties. Tame 
gaspadine iszejo gulti.

Kada Otonas likos vienas, 
puolė ant keliu ir ilgai meldėsi 
o labiausiai dekavojo Dievui, 
jog tęva-atrado ir gal iszg-ęL 
bes. Taip perbėgo valanda.

Tame tarpe lauke iszsipaga- 
dyjo. Ne vieno ddbesio nebu
vo matyt. Per langus prasimu- 
sze menulio, szviesa.

❖ ❖ ❖
J ’

Tuojaus isz ryto pradėjo 
kurtai lot. Tarnu riksmas at- 
simusze net in grineziute, ku
rioje miegojo sakalninkas. Tas 
iszgirdes, paszoko, paszoko

LIETl'VISZKAS 
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kuogreicziausiai',' apsirėdė pa
ėmė kletkas su sakalais, nuėjo 
prie bromo ir lanke Ditricho, 
Kada tas atjojo, Otonas pasi- 
klonip jo žemai ir vėl v jo laimes
ant medžiokles. Po tam palei
do sakala ant kąreziu arklio, 
ant kurio sėdėjo Ditrichas. Pa
davė virvute Ditriclipi in ran
ka ir tarė:

:— Ponas kareivi, isztikro 
tai geras sakalas.

Ant Įiitricho veido, susirau
kusio, pasirodė permaina; po 
tam tarė:.

— Pažiūrėsime, tai pasa
kęs suspaudė, pentiniais arkli 
ir jojo, toliaus.

Dabar atsiliepe balsai ragu 
ir visokiu szvilpyniu, kaipo' 
ženklas keliones. Sakalninkas 
liko, stovėdamas prie bromo, 
dainavo:
Jokite sveiki ant medžiokles, 

Laimingai gryžkit;
Gera gala apsukite, 
Bet tik nelpaklyskit.

Kada jau buvo toli, paliovė1 
dainavęs. Vienok ilgai stovė
jo brome, žiūrėdamas ant jo- 
janeziu.

— Tu, tarė, esi liuosas, o 
mano tėvelis per tave uždary
tas!. . .

— Na, sakalninke, suszuko 
toje valandoje kukis tai baisos 
isz užpakalio, kuri jss tuojaus- 
suprato, jog tai gaspadoriaus 
balsas.

— Ar szeip, ar teip? Ar 
nori ineiti in vidų, ar ne? Bet 
traukis nuo sleksczoj, nes bro
mą uždarau. Ar jau tu vela 
žlumbi? Begedi, o kas tau da
rosi. Tfiu, po perkūnu tokio 
verksnios kaip gyvas neregė
jau. Bene tau ka Ditrichais'pa
sakė ? Ar gal tau gaila sakalę ? 
Nusztilk, man ne viena karta 
szonkaulius atlaužė, o vienok 
gerai ir gana; o ant galo, jeigu 
vieno sakalo neteksi, tai beda- 
vot neprivalai, nes dar kelis 
turi. Asz seniai bueziau pan- 
cziakas padžiovęs, kad taip 
rulpincziausi,

Tai pasakęs, uždare bromą. 
Po tam nuėjo abudu in grin- 
czia.

— Seski prie pusrycziu, ta
re gaspadorius.

— O ir apie savo sakalus 
neužmirszk. Asz tuom laiku 
eisiu pas nevalninkus, idant 
nuneszt ka norint valgyti.

Nuėmė pundą raktu nuo vi
nies, paėmė in-ranka Ibardysziu 
ir iszejo. Galima buvo supras
ti ant jo veido, kad tos tarnys
tes nenorėjo. Q kaip mielai 
butu ėjęs Otonas, idant savo 
tęva pamatyti. 'Norėjo bėgti 
paskui gaspadoriu, (bet pamįs- 
lio, kad galėtu dasiprotetii Pa
siliko pats grinozio je.

— Turėsiu kokiu norint 
budu pasimatyti, bet paslaptai 
tu. Niekam apie tai nesaky
siu. Gal sziandien paszneke- 
siu su gasĮpadine, kaip ir su po
niomis, ir turėsiu joms padai
nuoti.

Tame laike, kada gaspado
rius triušę, apie nevalninkus, o 
jo pati užimta buvo su darbu, 
Otonas su vaikais sznekejo 
klausinėdamas apie viską ir 
supo. Po tam parodė visus sa
kalus, kuriuos vakar prie ži
burio negalėjo gerai parodyti. 
Dovanojo^kelias zobovėlės, ku
riu turėjo del kareiviszku vai
ku. Tokiu budu vaikai buvo 
drąsesni. Vyriausiam vaiki
nui labai pamėgę jaunas saka
las.

— Kaip mano tėvas, su- 
grysz, tarė, paipi;a8zysiu, idant 
man nupirktu ta paukszti. Asz 
ji sau iszmokysiu, tai . vyreli

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Svarbus rraneszinias

medžiosiu. Kas dien žvirbli 
turės pagaut. Na, ar ne, saka- 
liorau ?

Jis turėjo pasakyt: Teisybe, 
nes kitaip butu verkes vaikisz- 
tys. Besupant isz kaleinos vai
kus ant keliu, nusimuczyjo. 
Bet gaspadine ji iszliuosavo. 
Kada inejo in stuba, nuvijo 
vaikus nuo saklninko ir paba
re juos, jog per daug sveti var
gina. Tame tarpe ir paspado- 
rius sugryžo. Jis teipogi rik
telėjo ant vaiku:

— Ka jus mislyjat, vaikai. 
Norite ant sveczio jodinėti 
kaip ant arklio? In kampa, 
kitaip asz jums -sprandus nu
suksiu!

Tuojaus visi atsitraukė. 
Vyriausias nenorėjo jau užsi
minti, idant tėvas nupirktu su
kala.

— Nebarkite vaiku, asz 
juos ipasiszaukiau ir su jais bo- 
vyjausi. Asz labai,mėgstu vai
kus, kaip savo paties brolius, o 
ežia taip geri vaikucziai.

Po valandėlių i, kad apsira
mino, pradėjo musu sakalnin- 
kas vela liūdėt. Nerejo jis, 
idant galėtu pats sugaspadine 
pasikalbėt. Tikėjosi ka nau
dingo isz-girsti; bet negalėjo 
del to, jog nuolatos gaspado
rius stuboje sėdėjo. Iszejes lau
kan dairėsi in langus, kartais 
nepareges katra nors isz po
niu. Kad ir ilgai žiolpsojo-s!, 
vienok nieko neinate, kaip tik 
kelis tarnus, neszanczius van
deni ir szuni antlencugo. Ine- 
jes vela in grinezia, insidrasi- 
nes paklausė: Ar ponioms ne
butu linksma, jei nueitu pas 
jas uždainuoti?

Gaspadoriui tiktai reikėjo 
nuėjus pasakyt apie tai, bet 
vietoje to, tarė:

— Tavo vakaiyksztis apsi
ejimas vartus tau uždare. Ta 
daina labai užru'stino kareivi, 
jog prisakė, idant tavęs neda- 
leisti. Per tai abidvi uždare 
viename kambaryje, kur sėdės 
kolei jis nesugrysz.

Ta žinia nulįudino sakalnin- 
ka, taip jog jam pietus nelindo. 
Sėdėjo kamputyje ir su savo 
stkalais bovyjosi. Po pietų 
atsigulė gaspadorius, idant sa
vo budu permiegoti pora va
landų. Daugiau nieko grin- 
czįoje nebuvo; gaspadine apsi- 
triususi nubėgo in kaimą. Sė
dėjo Otonas pats vienas, tan
kiai, atsidūsėdamas pas Dievą.

Pasijudino gaspadorius ir 
pradėjo akis trinti. Pirmiau
siai dirstelėjo in sakalninka. 
Ant laimes Otonas nudavė, jog 
mięgti. Stojo gaspadorius, 
eme kepure ir rakteli skyrium 
kabanti ant vinutes ir tarė 
pats in save: ,

— derai jog miegti. Visi 
bromai uždaryti; galėsiu nuei
ti in kareziama.

Tai pasakęs; iszejo isz grin* 
ežios. Otonas-gi atsiklaupęs

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .
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pradėjo melstis:. Geradejingas 
Dieve, tegul ta valanda buna 
man ant naudos. Dieve man 
padek! Po tam atsikėlęs eme 
sakala, su kuriuo bovyjosi, pa- 
rodino sausint peties ir iszejo 
paskui gaspadoriu, laikyda
masis isz tolo. Siauras, maža,s 
takelis ėjo pro drutvie-tes mu- 

I rus. Sustojo gaspadorius, ati
darė su rakeliu mažas duriu- 

i kės ir iszejo per jas. Mate tai 
Otonas, stovėdamas toliaus. 
Kada sau pamislijo jog tas jau 
galėjo būti toli, pribėgo prie 
durelių, kurios nebuvo uždary
tos. Iszejo tuojaus ir radosi už 
drutvietes muru. Prie ąugsz- 
to kalno stovėjo dideli me
džiai, ąžuolai ir puses, o pakal
ne plauke upe Renas. Labai 
jam patiko ta apylinke. Mate 
Otonas daug mure langeliu, 
mažuku, in kuriuos kregždes ir 
žvirbliai inleke ir vela iszleke.

— Ak! Atiduso Otonas, 
gal mano tėvelis ežia kur mure 
sėdi ir džiūsta!

Atsidusęs paėję toliau, idant 
apžiūrėt drutviete. Ak Dieve! 
Paszauke vela; Negaliu be 
aiszaru žiūrėti. Mielai kente- 
cziau už ieva. O mano teve! 
Tu padarytas kurioj nors isz 
tu skylių. Kad galeeziau asz 
pamatyti tavo veidą! Taip, 
taip! Tuojaus tave pažineziau! 
Keneziu labai daug del to, jog 
būdamas taip arti negaliu savo 
tėvelio matyti. O kad gale
eziau toki žmogus pažint, ku
ris man butu pagelboje!

Kad szitai pasakė, p-as-zouke 
kas isz užpakalio:.

— Ei, prieteliuk! Sergėkis, 
idant tavęs kas isz drutvietes 
nepatemytu. Už tai gali pra
žūt!

Nusigando Otonas ant tu žo
džiu, bet apsidairęs atsikotejo 
isz baimes. , Ant pakirsto me
džio paregėjo sėdinti žmogų 
su sunup, yąlganeziųs duonai 
Buvo tai malka-kircziai.

Kada prisiartino Otonas 
prie sedineziu, tie paklausė: 
Ko jis taip liūdnas ? O kada 
tas nieko neatsake, tare žmo
gelis :

— Asz norint biednas žmo
gelis, o nuolatos esmi linksmas 
ir sveikas, nes esmi be jokio 
mpesęzio, kas saldiną mano 
gyvenimą. Tai pasakęs 'žiurė
jo in sakalninka.

— Ka? Paszauke nusidy- 
vyjes ir paszoko nuo medžio, 
ąsz jus temijų! Ne, gal blu- 
džioju. Ne, ne! Tai esi tas 
pats!

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk dęl visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 

j laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. “Saules” Redyste.
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ŽiniosVietines
•— Senas' gyventojas, Kon

stantas Szimlborskis, nuo 611 
W. Centre uly., pasimirė pas 
savo sunu Juozą, 411 Frech 
uly., Manville, N. J. Velionis 
gimę Lenkijoje, atvyko in 
Amerika daugelis metu atgal. 
BuVo angliškasis. Jo pati Ma
re niire du menesiai atgal. Pa
liko keturis sūnūs, ir szeszis 
anukus. Palaidotas Rugpiu- 
czio pirma diena, su apiegomis 
Szv. Kazimiero bažnyczioje, ir 
palaidotas in tos parapijos ka
pines.

— Seredoj pripuola Viesz- 
paties Jėzaus Atsimainymas, o 
Tautine Szvente: Alaszas. Ir 
ta. diena: 1930 metuose Angsz- 
eziausiojo Teismo Teisėjas, 
Joseph F. Carter dingo, kaip 
kad žeme butu ji prarijus, ir 
iki sziai dienai niekas nieko 
apie ji nėžino; 1926 in., Ger
trude Ęderle perplaukė sker
sai English Channel in ketu
riolika valandų ir trisdeszimte 
viena minuta, ji buvo pirmuti
ne moteriszke taip padaryt.

•— Italiai isz Luzerne, Car
bon ir Schuylkillo pavietu, lai
ke savo “Italių Diena’’ Lake
wood parke Nedelioje. Apie 
deszimts tukstaiieziu Italių da
lyvavo.

— Ketverge pripuola Szv. 
Kajetono, ir Szv. Donato. Tau
tine ’Sžvente: Protene. Taipgi 
ta diena: 1933 metuose Naciai 
nepripažinsta Anglijos-Pran- 
cuzijos insakyma nelysti in 
Austrija; 1252 m., Mindaugo 
kriksztas; Tarptautinis Taikos 
Tiltas pastatytas tarp Kana
dos ir Suvienytu Valstijų; 
Guadalcanal karas Pacifike, 
deszimts metu atgal. Pirmuti
nis Amerikos susikirtimas Pa- 
eifike per Antra. Pasaulini Ka
ra; 1789 m., Amerikos Karo 
Sž|a’bas buvo sutverta; 1948 
m.;, Ruske mokytoja Oksama 
•Kasenkina, Sovietu suimta 
iszszoko isz Sovietu nagu, o

k

Price $2.00 state point *tyle
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Amerikos valdžia ja apsaugo
jo ir priėmė kaipo Amerikos 
pilieti.

— Szv. Kazimiero Lenku 
Parapija laikys savo Bazara, 
Rugpiuczio 8 d., iki 17-tai die
nai.

—- Petnyczioj pripuola Szv. 
Cirijako, o Tautine Szvente: 
Daiva. Ir ta diena: 1940 me
tuose, Naciu lakūnai “Luft
waffe“ užsipuolė ant Anglijos 
iez padangių; 1945. m., Rusija 
paskelbia kara priesz Japo
nus; 1303 m., smarkus žemes 
drebėjimas Žemaitijoje; 1940 
m., Estonija., Latvija ir Lietu
va yra Sovietu užimtos.

— Szia sanvaite tarp Rug'- j 
piuczio 3 iki 9 d.d., pripuola 
Žymieji Amerikiedžiu Tau. 
Szvente: Andrew Hamilton gi
mė 1776 metuose ir pasimirė 
Rugpiuczio 4-ta diena 1741 m. 
Kolonialinio laiko tarpio teisi
ninkas Andrew Hamilton (ne- 
sumaiszyti su žymiuoju Fede- 
ralistu Alexander Hamilton), 
pagarsėjo, kaij> tūlo Vokieczio 
John Peter Zenger advokatas, 
gyiies pastarąjį nuo kaltinimu 
szmaižtu, kai jis savo laikrasz- 
tyjeaiprasze jog vietinis gu
bernatorius prigazdino vieti
nius teisininkus nėsikiszti iri 
szia byla. Zengerio draugai 
nuvyko in Philadelphia, Pa., 
ir slaptai prisikalbino sziai by
lai Andrew Hamilton, 'buvusi 
Pennsylvanijos provincijos 
gynėja. Hamiltonas žinojo kad 
inštatymus jei teismui ‘pasisek
tu inradyti, kad Zengerio 
straipsnis buvo szmeižtas, tai 
ginamasis'.skaudžiai nu kentė
tu. Todėl Hamiltonas pareika
lavo, kad butu sukviestas 
Grand Jury. Teismas kuris nu
spręstu katras yra., fal.įz.ayi- 
mus. Teismui nesutikus, jis 
kreipėsi tiesiai in Jury Komi
sija savystoviai szia byla isz- 
tarti: Jei Zengeriši buvo teisus

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

Adresas:
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jis turi būti iszteisintaš, jei jis 
butu nuteistas už szmeižima, 
kai tuo tarpu, teisybe parody
tu, jog jis rasze tiesa, tai tokiu 
atveju valdininkai gales nu
stelbti visas naujienas kurios 
jiems tik butu nepatogios. Ju
ry nedelsdama" iszaiszkino, jog 
kaltinimai priesz Zengeri buvo 
neparemti. Ju nuosprendimo 
Hamiltono sumanumo . dėka, 
vėliau tapo instatymu. New 
York miestas iszreiszke savo 

' dėkingumą Hamiltonui “už jo 
[pastangas apginti žmonijos 
teises ir spaudos laisve. Vė
liau, Andrew Hamilton net 
buvo vadinamas ‘ ‘ Revoliuci
jos dienos didvyriu.’’

Shenandoah, Pa. — Marty
nas Zanis, nuo 94 Lower Wil
liam Penu, likos surastas gu
lintis prie kampo Washington 
ir West uly'cziu. Tyrinėjimas 
parodo kad žmogelio galva bu
vo sužeista per puolimą ant 
pavmento. Gydosi Locust Mt. 
ligonbuteje.

— Senas gyventojas Juo
zas Selsaviczius nuo 12 Main 
ul'y., Lower William Penu, pa
simirė Ketverge ryta, savo na
muose, po trumpai ligai. Ve
lionis atvyko isz Lietuvos 1907 
metuose. Buvo angliakasis, ir 
paskutini karta dirbo William 
Penn kasyklose. Paliko ketu
ris suuos: Juozą, isz William 
Penu; Vincą, Leonarda ir Rei- 

I munda visi namie; dvi dukte- 
! rys: Ona, pati R. Baker ir Al- 
j berta, pati And. Pukieviczio 
į isz Shenandoah, taipgi szeszię. 
anukus1. Laidojo Pajiėdelio ry
ta, su apiegomis Szv. Jurgio 
•bažnyczioje devinta valanda ir 
palaidotas in Szv. Marijos'ka- 
pines. . r. , '.

— Jonas Stankievicžius isz 
miesto, kuris buvo ant bardo 
■pas ponia Konstancija Rut
kauskiene, 216 E. Lloyd uly., 
numirė Schuylkill Haven U- 
ganbuteje pareita Sereda. Ve
lionis sirgo per du menesius. 
Gimė' Lietuvoje, per daugelis 
metu, dirbo angliakasiyiklose. 
Velionis neturėjo jokiu gimi
niu. Laidotuves invyko Suiba- 
tos ryta, isz Graboriu Oravitz 
koplyczios 635 W. Centre uly., 
ir palaidotas in Szv. Jurgio 
parapijos kapines.

------------------------------------ .-------------------- -

Praeities Pabūklai

Szitas, dvieju arkliu varo
mas senoviszkas maliunas in 
Pioneer Village, netoli Wis
consin Delis, Wisconsin bu
vo vartojamas del pjovimo 
malku aname szimtmetyje. 
Dabar szitas miestas yra vi

su gyventoju apleistas ir yra 
aplankomas tiktai svecziu, 
kurie nori pamatyti kaip a- 
nos gadynes žmones gyveno. 
Czia niekas dabar nebegyve
na, bet daug žmonių kas me
tai atvažiuoja, pasižiujreti ir

pasigėrėti senovės laikais. 
Czia gyveno Amerikos tėvu 
tėvai ir dabar szita vieta yra 
tiek reikalinga ir szventa, 
kiek ji szios kartos žmonėms 
primena j u protėvius.

□ o
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Motina Su Intartu Sunumi

Londone, Wm. M. Mar- 
hallo motina palydi savo su
nu isz teismo ofisu, kur jis 
buvo rastas kaltas už iszda- 
vima slaptu žinių Sovie
tams. Nors jis prisipažino 
kad jis taip buvo padaręs, 
teismas pataria kad jam bu

tu duodama lengva bausme, 
nes jis ne tiek isz blogos va
lios, kiek isz nesusipratimo 
taip buvo pasielgęs. Už to
ki prasikaltima jis gali gau
ti keturiolika metu prie sun
kaus darbo in kalėjimą.

a o o

ARGENTINOS DIK-Į 
TATORIAUS ŽMONA

, I

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szininkai pasiuntė telegrama 
Szventam Tėvui, Popiežiui Pi
jui Dvyliktajam, sakydami, 
kad daugiau kaip szimtas sze- 
szi szimtai tukstancziu darbi
ninku yra ptisirasze ant petici
jos, praszymo, kad Popiežius 
pradėtu tirti J ievos Peron gy
venimą, kad ji butu paskelbta 
ir szventojt

Ponia Jieya Peron, Argenti
nos Diktatofiaus Juan Peron 
žmona pasimirė Liepos 26-ta 
diena.

MOTINA
NUŽUDYTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Gemmell, vedas, ir dvieju 
vaikucziu tėvas, prisipažino 
kad jis buvo užsidėjęs su ponia 
Grimshaw, ir susitikdavo su ja 
du ar tris sykius per sanvaite. 
Jis sako kad jo žmona laukia 
kito kūdikio.

Jis policijantams aiszkina, 
kad dvi ar trys dienos priesz 
tai jo ta meiluže, ponia Grim
shaw buvo grasinus kad ji 
žmonai pasakys apie jųdviejų 
meilikavimą. Tada jis isz ru- 
pesties pradėjo gerti ryta, die
na ir vakara.

Gerai iszsigeres jis nuėjo 
pas ponia Grimshaw, jiedu su
sitarė, jis baisiai supyko ir 
pradėjo ja smaugti.

Paskui jis parėjo namo ir sa
vo žmonai paskae ka jis buvo 
padaręs.

FABRIKANTAS 
PASZAUTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tas, kai jis nusistvere už plak
tuko, norėdamas tuos vagis 
iszvafyti.

Fabrikantas Jacob J. Bur
man buvo nuvesztas in Penn
sylvania ligonine, kur dakta
rai davė jam kraujo.

Policijantai suėmė viena in- 
tarta žmogų, kuris su savimi 
turėjo revolveri, bet jie jo var
do neskelbia, kol jie daugiau 
dažinos ar bus tikresni, kad jis 
yra vienas isz tu razbaininku.

Sailors on the U. S. S. Essex, newly arrived in Yokosuka; 
Japan, watch her sister ship, the Princeton, slip out of the 
Harbor, heading stateside.
What is in store for these boys in the months ahead? What
ever may come, they’ll fake it as part of a job they’re doing 
for their country and yours. •

You can help, too, by buying United States Defense Bonds. 
For with bonds and other forms of saving you’re helping 
to keep America’s economy strong just as surely as the 
boys in this picture are helping to keep up her military 
strength. Peace is only for the strong'.

If you’re not already a bond buyer, how about starting a 
patriotic program of regular bond saving today? It’s as easy 
as joining the Payroll Savings Plan where you work.

Here’s how E Bonds 
now earn more money foif you!

Now safe, sure U. S. Series E Defense Bonds pay an even 
better return than ever before . . . thanks to 3 brand-new 
money-earning features just announced by theU.S.Treasury.

| Now" every Series E Bond you buy begins earning interest after
* only 6 months. It averages 3%, compounded semiannually. It' 

reaches full maturity value earlier (9 years, 8 months) and the interest 
it pays is now bigger at the start!

2 Every Series E Bond vou own can now go on earning interest for ‘
10 more years after it reaches the original maturity date—without 

your lifting a finger!

g During the 10-year extension period, every iinniatured bond earns
* at the new,higher interest (average 3% compounded semiannually).- 

Your original $18.75 can now repay ybu $33.67. $37.50 pays back $67.34.
And so on. , . ' ‘

Start now! Invest more savings in better-paying Series E 
Bonds—through the Payroll Savings Plan where you work 
or the Bond-A-Month Plan, where you bank!

(J.
The U. S. Government does not pay for this advertising. 

The Treasury Department thanks, for their patriotic donation, 
the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS

TĖVYNĖS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

viens isz Amerikiecziu “T“ 
redaktorių (nepainioti su Bri
tu “Times“), Whittakeris 
Chambers neseniai atspaus
dintuose savo atsiminimuose 
viską nepaprastai drastiszkai 
atskleidžia, net ir tai, kaip 
“už Hissa stojo visas Roose- 
velto elitas ’ ’ ir net pats galin
giausios pasauly valstybes užs. 
reik, ministeris pastate, anot 
savaitraszczio, ant kortos savo 
galva. Hissas su savo broliu 
buvo tuometinio labai intakin- 
go Prof. F. Frankfurterio, 
sziandien aukszcziausio teismo 
nario, auklėtinis, o tada jis tas 
savo ‘frankfurtines deszreles’ 
kaip žmones juokaudavo, su
gebėdavo instatyti, kaip ga
biausius auklėtinius, in pa- 
czias rinktines vietas. Tai ir 
sudarė pagrindinius kairiojo 
liberalizmo dalinius, nes Har- 
ward’o Teisiu Mokykla, kaip 
ir Britu Oxford’as, pažymi 
savaitrasztis, isz konservatiz
mo tvirtovių su laiku virto sa
loninio Bolszevizmo centrais. 
Jau ten Hissas buvo pasižymė
jęs garsiomis kalbomis priesz 
Wallstreeta ir didžiuosius biz
nius, taip pat stojimu už anar
chistus, visu teismo greitumu 
pasmerktus Sacco ir Vanzetti. 
Be kita ko, visiems pavergtie, 
siems pravartu žinoti kad ‘Jal
tos konferencijos metu jis bu
vo vienas isz svarbiausiu pa
tarėju.’ Galiausiai- Užseįnu 
Reikaliu ministerijoje jis buvo 
paskirtas skyriaus, o vedėju, 
Rooseveltas jam net pavęde 
sudaryti Jungtiniu ' T a u,t u 
Czarta. ; •. . . '

Po Jaltos ir Užsienu Reika- 
liu Ministeris Sietinius pasiė
mė ji kaip “nepamainoma pa
tarėja,“ ir jam buvo pavesta 
suorganizuoti pirmąją Jungt. 
Tautu konferencija San Fran
cisco mieste. Ten ji paveiksią 
nuotraukos rodo stovint, tribū
noj tarp Molotovo ir Stetįni- 
jaus. Vienok 43 metu sulau
kės jis pasitraukė isz valdines 
tarnybos ir užėmė kuklesne, 
bet pinigingesne vieta, buvo 
paskirtas tarptaut., Carnegie 
taikos instatuto vedeju, kurio 
pereigas ankscziau ėjo buvu- 
sės Užsienu Reikalu Ministeris 
ir pasaulinio garso profeso
rius. Vėliau jo lauke dar di
desne karjera: “Christ und 
Welt” raszo, kad jis su laiku 
galėjo būti paskirtas net pa
ežiu JAV Užseinu Reikalu Mi- 
nisteriu. Tai butu buvęs nu
meris. Czia Hissui nebuvo 
sunku gausiais pinigais atida
ryti net paezias slapcziausias 
duris su stalcziaiš tiek Londo
ne irParyžiuj, tiek Briusely ir 
kitur. Netenka stebėtis, jei net 
ponia Elenora Rooseveltine po 
jo nuteisimo spaudai pareisz- 
ke: “ Asz dar ir dabar negaliu 
tikėti, kad Hissas butu savo 
kraszto iszdavikas.“ Taip 
mane ne tik ji viena bet ir veik 
visos Amerikos vadovaujan
čios sferos.

Gale savaitrasztis stato 
klausima; kaip buvo galima 
prie to viso prieiti, jei, kaip isz 
liudininku pareiszkimu paaisz- 
kejo, Hissas jau 1935 metuose 
buvo savo auto paskyręs Ko
munistu partijai, ir Roosevel
tas jau 1939 metuose apie vis
ką žinojo.

— BUS DAUGIAU —
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